
 

Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade  

RK XIII koosseis VI istungijärk 11.09.2017 - 21.12.2017  

 

Komisjoni koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Esimees:  Jaanus Karilaid (K)  

Aseesimees:   Uno Kaskpeit (EKRE) 

Liikmed:   Raivo Aeg (IRL) 

Olga Ivanova (K) kuni 11.09.2017; alates 16.11.2017 

Külliki Kübarsepp (VABA) 

Liisa Oviir (SDE)  

Toomas Paur (K) alates 11.09.2017; kuni 16.11.2017 

Hanno Pevkur (RE) kuni 23.10.2017 

Valdo Randpere (RE) 

Taavi Rõivas (RE) alates 07.11.2017 

Urve Tiidus (RE)  

Toomas Vitsut (K) 

Hardi Volmer (SDE)  

 

Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 11.09.2017 - 21.12.2017 – 21 

 

Eelnõud 

enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv – 11 
 

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. Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seadus (280 SE) 

6. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(tehnovõrgu talumise tasu muutmine) (405 SE) 



7. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (447 SE) 

8. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE) 

9. Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (461 SE) 

10. Töölepingu seaduse muutmise seadus (467 SE) 

11. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa 

Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus (475 SE) 

 

eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul, arv  - 7 

 

1. Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (494 SE) 

2. Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, 

riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) 

3. Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (511 SE)  

4. 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) 

5. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (551 SE) 

6. Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE) 

7. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE) 

 

 

perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv – 11 

 

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. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

(tehnovõrgu talumise tasu muutmine) (405 SE) 

6. Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (447 SE) 

7. Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

eelnõu (494 SE) 

8. 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) 

9. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (551 SE) 

10. Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE) 

11. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 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
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 – 5 

 

1. Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu 

konventsiooni ratifitseerimise seadus (475 SE), vastu võetud 20.09.17 

2. Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, 

riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE), vastu 

võetud 15.11.17 

3. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE), vastu võetud 22.11.17 

4. Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (511 SE), vastu võetud 13.12.2017 

5. Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(280 SE), vastu võetud 13.12.2017 

 

 

Tagasi lükatud eelnõud – 2 

 

1. Töölepingu seaduse muutmise seadus (467 SE), tagasi lükatud 10.10.17 

2. Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seadus (461 SE), tagasi lükatud 17.10.17 

 

Arvamuse andmised 

arvamused Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjades (arvamused esitati 

Riigikogu põhiseaduskomisjonile) – 2 

 

1. Riigi õigusabi seaduse § 37 lõike 1 põhiseadusele vastavusest osas, milles see ei 

võimalda saada riigi õigusabi kaebusega Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks 

isikul, kes ei ole Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv isik (tsiviilasi nr 2-17-

8679), (komisjonis 06.11.17) 

2. Kooseluseaduse rakendusaktide andmata jätmise põhiseaduspärasuse kohta (haldusasi 

nr 3-16-1191), (komisjonis 12.12.17) 

 

Muu tegevus 

 Arutelu kirikute ja koguduste seadusest (11.09.17) 

 Kohtumine PPA esindajatega. Teemaks organiseeritud kuritegevus (17.10.17) 

 Kohtumine European Law Students' Association  esindajatega (08.11.17) 

 Arutelu teemal alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja 

mõjutusvahendid süüdimõistetutele pärast karistuse kandmist (26.09.17) 

 Arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisest (09.10.17) 

 Justiitsministri ettekanne õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018 elluviimise kohta 

(23.10.17) 

 Europoli töörühma ülevaade (23.10.17) 

 Arutelu Riigikogu rollist (04.12.17) 

 Kohtumine siseminister Andres Anveltiga. Teemaks kokkuvõte möödunud perioodi 

tööst (18.12.17) 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/579ee3ce-f72c-42dc-ac94-6d4c55e558f5/Kriminaalmenetluse%20seadustiku%20muutmise%20seadus


 Arutelu õigusabiteenuse turu olukorrast ja teenuse kvaliteedist (19.12.17) 

 

 Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esindajaks esitati Urve Tiidus (09.10.17) 

 

 

Komisjoni välistegevus 

 Raivo Aeg juhtis 09.-10.2017  Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma 

kohtumist Brüsselis 

 Liisa Oviir osales 28.-30.11.2017 WPL (Women Political Leaders Global Forum) 

tippkohtumisel Reykjavikis 

 


