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Istungite arv   

IV istungjärgul pidas õiguskomisjon 17 korralist istungit. 

 

Eelnõud  

Sügisistungjärgu alguse seisuga oli õiguskomisjoni menetluses 5  seaduse eelnõu ja 2 otsuse 

eelnõu. Õiguskomisjon määrati IV istungjärgul 6 seaduse eelnõu menetlemisel 

juhtivkomisjoniks.   

 

Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 6 seaduse eelnõu:  

• Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE) 

• Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

(arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE) 

•  Väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE) 



• Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE) 

• Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste 

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

tulenevad karistused) eelnõu  (111 SE) 

• Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 

(Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (94 SE) 

 

Vastu võeti 6 seaduse eelnõu:  

  

• Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse 

rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE), võeti vastu 16.12.2020 

• Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), võeti vastu 

16.12.2020 

• Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE), võeti vastu 

16.12.2020 

• Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse 

(arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa 

Prokuratuuri määruse rakendamine) eelnõu (261 SE), võeti vastu 17.12.2020 

• Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE), võeti vastu 

15.12.2020 

•  Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE), võeti vastu 

09.12.2020 

 

Vastu võeti 2 otsuse eelnõu:   

  

• Riigikogu otsuse "„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" 

eelnõu (53 OE), võeti vastu 12.11.2020 

• Riigikogu otsus "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" eelnõu 

(52 OE), võeti vastu 12.11.2020 

 

Lükati tagasi 1 seaduse eelnõu:  

• Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 

(vihakuritegude vastu võitlemine) (176 SE),  lükati tagasi 16.12.2020  

 

 

Arvamuse andmised  

Õiguskomisjon andis 3 korda arvamust Riigikogu komisjonidele:  

• ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukoha täiendamine Euroopa Komisjoni 

tarbijaõiguste paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi osas, millega 

luuakse esindushagi esitamise võimalus tarbijate kollektiivsetes huvides kohta. 

Komisjonis 14.09.2020 



• Rahanduskomisjonile arvamuse andmine Rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo 

valitsusasutuseks ümberkujundamine)eelnõu (259 SE) kohta. Komisjonis 09.11.2020 

• Rahanduskomisjonile arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline 

arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, komisjonis  

08.12.2020 

  

Ettekanded ja ülevaated  

  

•  Justiitsministeeriumi haldusala riigieelarve tutvustus ja õigusloome plaanid 2021.a. 

Komisjonis 12.10.2020 

•  Kohtumine Riigi Peaprokuröri Andres Parmase ja Justiitsministeeriumi asekantsleri 

Markus Kärneriga. Komisjonis 14.12.2020 

• Siseturvalisuse arengukava 2020–2030. Vabariigi Valitsus esitas Riigikogule 

arutamiseks "Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" eelnõu, mis oli arutusel 

Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 2020. a istungil. Juhatus arutas seda oma 10.11.2020 

istungil ja määras juhtivkomisjoniks õiguskomisjoni.  

  

 

  


