
Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade 04.04.2019 - 13.06.2019 

Riigikogu XIV koosseis I istungjärk  

 

Esimees: Jaanus Karilaid (K)  

Aseesimees:   Toomas Kivimägi (RE) 

Liikmed:   Marek Jürgenson (KE)  

Kaja Kallas (RE) 

Uno Kaskpeit (EKRE) 

Kert Kingo (EKRE) alates 29.04.2019 kuni 16.05.2019 

Tarmo Kruusimäe (I) 

Heljo Pikhof (SDE) 

Paul Puustusmaa (EKRE) kuni 29.04.2019 

Rein Suurkask alates (EKRE) 27.05.2019 

Urve Tiidus (RE) 

 

 

Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 04.04.2019 - 13.06.2019– 10  

 

Eelnõud 

 

 

eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv - 1 

 

1. "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse 

ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" (35 OE) 

 

 

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 1 

 

1. "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse 

ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" (35 OE) 

 

Arvamuse andmised 

Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused – 1 

1. Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö 

lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta (komisjonis 27.05.19) 



 

arvamused Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjades – 2 

1. Täitemenetluse seadustiku § 100 lg 4 teise lause vastavus põhiseadusele osas, milles 

see näeb ette tagastamata jäetud tagatisraha kandmise koja eelarve ühisossa ega 

võimalda tagatisraha tagastamise üle otsustamisel kaalutlusõiguse teostamist 

(tsiviilasjas nr 2-19-3234) (komisjonis 06.05.19) 

2. Relvaseaduse § 43 lg 3 p 2 vastavus põhiseadusele koostoimes § 36 lg 1 p-ga 7 osas, 

milles see ei võimalda soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamisel arvestada 

väärteomenetluse korras karistatud isikut ja tema toimepandud tegu (haldusasjas nr 

3-17-1506) (06.05.19) 

 

Muu tegevus 

 Kohtumine justiitsministriga. Arutelu kohtutäiturite süsteemi ja täitemenetluse 

efektiivsusest (06.05.19) 

 Kohtumine siseministriga. Arutelu siseministeeriumi tööplaanidest (14.05.19) 

 Tutvumine Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna töö ja pakutava teenusega 

(13.05.19) 

 Kohtumine justiitsministriga. Arutelu justiitsministeeriumi tööplaanidest (28.05.19) 

 Riigikontrolli ülevaade Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest. (03.06.19) 

 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva EP 

parlamentaarse ühiskontrolli töörühma (JPSG) liikmete kandidaatide nimetamiseks 

vastava otsuse eelnõu algatamise ettevalmistamine (03.06.19; 04.06.19) 

 Tutvumine idapiiriga. Komisjon külastas Vasknarva ja Narva kordonit, Narva 

piiripunkti ning tutvus Narva-Jõesuu teenistuskohaga (06.06.19) 

 Kohtumine Eesti Advokatuuri juhatuse liikmetega. Arutelu probleemidest ning 

kitsaskohtadest tänases õigusruumis (10.06.19) 

 

 Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmeks nimetati Uno Kaskpeit ja Urve Tiidus 

(13.05.19) 

 Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikme Uno Kaskpeiti asemel nimetati uueks 

liikmeks Marek Jürgenson (28.05.19) 

 Kohtute haldamise nõukoja liikmeks määrati õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid 

(14.05.19) 


