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Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 03.07.2018 - 20.12.2018 – 28 (nendest 4 

erakorralist istungit)  

 

Eelnõud 

enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv – 17 
 

1. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus (96 SE) 

2. Kooseluseaduse rakendamise seadus (114 SE) 

3. Paarkonna seadus (151 SE) 

4. Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seadus (268 SE) 

5. Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti 

Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas 



külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse 

määramine ja väljamaksmine" (515 OE) 

6. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (551 SE) 

7. Karistusseadustiku muutmise seadus (561 SE) 

8. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (562 SE) 

9. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE) 

10. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse 

hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase 

vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus (625 SE) 

11. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 

(627 SE) 

12. Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus (631 SE) 

13. Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) (642 SE)  

14. Relvaseaduse muutmise seadus (654 SE) 

15. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) (658 SE) 

16. Äriseadustiku muutmise seadus (665 SE)  

17. Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse 

muutmise seadus (667 SE) 

 

 

eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv  - 11 

 

1. Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (673 SE) 

2. Vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu 

(680 SE) 

3. Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse 

(maksekontod) eelnõu (712 SE) 

4. Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (719 SE) 

5. Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse 

muutmise seaduse eelnõu (723 SE) 

6. Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) 

7. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise 

menetluse loomine) eelnõu (749 SE) 

8. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 

SE) 

9. Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse 

eelnõu (768 SE) 

10. Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning 

teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i 

õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) 

eelnõu (771 SE) 

 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/579ee3ce-f72c-42dc-ac94-6d4c55e558f5/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/450a47c2-4ae8-4e38-82a2-ca1811521754/Karistusseadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c3683599-7538-424c-82d6-b0ce917a7cb0/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus


11. Riigikogu otsuse "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu (773 SE) 

 

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 21 

 

1. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus (96 SE) 

2. Kooseluseaduse rakendamise seadus (114 SE) 

3. Paarkonna seadus (151 SE) 

4. Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seadus (268 SE) 

5. Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti 

Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas 

külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse 

määramine ja väljamaksmine" (515 OE) 

6. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (551 SE) 

7. Karistusseadustiku muutmise seadus (561 SE) 

8. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (562 SE) 

9. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE) 

10. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) (658 SE) 

11. Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse 

muutmise seadus (667 SE) 

12. Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (673 SE) 

13. Vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 

SE) 

14. Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (719 SE) 

15. Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse 

muutmise seaduse eelnõu (723 SE) 

16. Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) 

17. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse 

loomine) eelnõu (749 SE) 

18. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE) 

19. Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 

(768 SE) 

20. Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest 

tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 

SE) 

21. Riigikogu otsuse "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu (773 SE) 

 

tagasi võetud eelnõude arv - 1 
 

1. Äriseadustiku muutmise seadus (665 SE) – 1 

 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/579ee3ce-f72c-42dc-ac94-6d4c55e558f5/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/450a47c2-4ae8-4e38-82a2-ca1811521754/Karistusseadustiku%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c3683599-7538-424c-82d6-b0ce917a7cb0/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus


vastuvõetud seadused ja otsused – 6 

 

1. Relvaseaduse muutmise seadus (654 SE) vastu võetud 20.11.18 

2. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa 

seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 

(627 SE) vastu võetud 21.11.18 

3. Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse 

hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase 

vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus (625 SE) vastu võetud 

24.10.18 

4. Äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse 

(maksekontod) eelnõu (712 SE) vastu võetud 05.12.18 

5. Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus (631 SE) vastu võetud 05.12.18 

6. Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) (642 SE) vastu võetud 19.12.18 

 

algatatud eelnõud – 1 
 

1. Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE) 

 

Arvamuse andmised 

Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused – 8 

 

1. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta 

COM(2018) 239; COM(2018) 241 (komisjonis 10.07.18) 

2. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse 

eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude 

tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel, eelnõu kohta 

COM(2018) 213 (komisjonis 10.07.18) 

3. Eesti seisukohad Euroopa Liidu elektrooniliste tõendite paketi kohta - COM(2018) 225; 

COM(2018) 226 (komisjonis 10.07.18) 

4. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb 

Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitanud isikute kaitset. (komisjonis 27.09.18) 

5. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse 

integreeritud piirihalduse fond ja Sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472; 

COM(2018) 473; COM(2018) 474. (komisjonis 16.10.18) 

6. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse 

Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta - COM(2018) 471 (komisjonis 16.10.18) 

7. Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284; SWD(2018) 285; 

SWD(2018) 286; SWD(2018) 287; COM(2018) 378; COM(2018) 379. (komisjonis 

16.10.18) 

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse terroristliku veebisisu leviku tõkestamise 

eelnõu (komisjonis 03.12.18) 

9. Eesti seisukohad piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõude kohta COM(2018) 

631; COM(2018) 633; COM(2018) 634 (komisjonis 04.12.18) 

10. Eesti seisukohad õigusprogrammi ning õiguste ja väärtuste programmi kehtestamist 

käsitlevate algatuste kohta COM(2018) 383; COM(2018) 384 (komisjonis 17.12.18) 

 



arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused esitati 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile) – 2 

 

1. Vangistusseaduse § 94 lg 5 põhiseaduspärasusest (komisjonis 10.12.18) 

 

Algatatud olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud 

 

1. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu temal „Rahapesu tõkestamise probleem“ 

06.11.18 

 

Muu tegevus 

 

 Ärakuulamised seoses Danske Bank´i rahapesu juhtumi ja rahapesu tõkestamise 

tõhustamisega 

o justiitsminister Urmas Reinsalu, peaprokurör Lavly Perling, 

justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Tanel Kalmet, 

rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross, 

ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik Sören Meius ning sama 

osakonna jurist Ülle Eelmaa, siseministeeriumi korrakaitse- ja 

kriminaalpoliitika osakonna nõunik Ursula Kimmel, Politsei- ja Piirivalveameti 

Rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand, Keskkriminaalpolitsei juht Aivar 

Alavere, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler (31.07.18) 

o Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs ja 

administratiivosakonna õigusteenistuse juhataja Marek Feldman (10.09.18) 

o Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitikaosakonna juhataja Veiko 

Kommusaar ja sama osakonna nõunik Ursula Kimmel ning 

sisejulgeolekupoliitika osakonna juhtaja Olari Valtin, Keskkriminaalpolitsei 

juht Aivar Alavere ja Rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand (17.09.18) 

o Rahandusminister Toomas Tõniste, rahandusministeeriumi finantspoliitika ja 

välissuhete asekantsler Märten Ross rahandusministeeriumi ettevõtluse ja 

arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa ja sama osakonna jurist 

Ülle Eelmaa, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ja juhatuse 

liige Andre Nõmm ning finantsteenuste järelevalve divisioni jurist Matis Mäeker 

(24.09.18) 

o Endine rahandusminister ja Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, riigikogu 

liige Jürgen Ligi (11.10.2018) 

o Riigi peaprokurör Lavly Perling - Rahvusvaheline koostöö rahapesu 

tõkestamisel - (11.10.18) 

o Riigi peaprokurör Lavly Perling ja endine peaprokurör Norman Aas - Õigusabi 

taotlustest ja Bill Browder’i varasematest avaldustest prokuratuurile (13.11.18) 

o RAB Analüüsitalitluse juhataja perioodil 2004-2013 Aivar Orukask (19.11.18) 

o Ülevaade Vabariigi Valitsuse rahapesuvastase komisjoni protokollidest 2006 – 

2014 (18.12.18) 



 

 Rahapesu tõkestamise töörühma moodustamisest (16.08.18) 

 Seisukoha kujundamine MTÜ Igale Lapsele Pere pöördumisele (31.07.18) 

 Arutelu idapiiri väljaehitamisega seonduvast (projektiplaan, maksumus, ajagraafik, 

kaadriprobleemid jmt küsimused) (09.08.18) 

 Olukorrast liikluses (16.08.18) 

 Arutelu: jälitustoimingud ja tänane õigusruum (27.09.18) 

 Arvamuse andmine majanduskomisjonile VV algagatud ebaausa konkurentsi 

takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 678 SE kohta (15.10.18) 

 Arutati õiguskantsleri 18.06.18 kirjas nr 6-1/180463/1802781 kirjas väljendatud 

pöördumist, mis puudutab tulundusühistu reservkapitali piiramatu kogumise kohustust 

(16.10.18) 

 Arutelu PPA võimekusest lähiaastatel (20.11.18) 

 Tutvumine õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018 ettekandega (03.12.18) 


