
Õiguskomisjoni tegevuse ülevaade Riigikogu XIV koosseisu 

V istungjärgul  

   

Ülevaade käsitleb Riigikogu õiguskomisjoni tegevust Riigikogu XIV koosseisu V 

istungjärgul, perioodil 11. jaanuar– 17. juuni 2021.   

  

Esimees:   

  

Jaanus Karilaid (KE)  kuni 28.012021 ja 

alates 09.02.2021 

Aseesimees: 

 

 

 

Liikmed: 

   

    

Toomas Kivimägi (RE) kuni 28.01.2021 

Heljo Pikhof (SDE) alates 09.02.2021 

Vilja Toomast (RE)    

Heljo Pikhof (SDE) kuni 09.02.2021 

Marek Jürgenson (KE) 

Uno Kaskpeit (EKRE) alates 11.02.2021 

Paul Puustusmaa (EKRE) kuni 28.01.2021 

Anti Poolamets (EKRE) alates 28.01.2021 

Kert Kingo (EKRE)  kuni 28.01.2021 

Alar Laneman (EKRE) alates 28.01.2021, 

kuni 11.02.2021 

Tarmo Kruusimäe (I) 

Sulev Kannimäe (REF) alates 28.01.2021 

Urve Tiidus (RE)   

 

 

 

Istungite arv 

 

V istungjärgul pidas õiguskomisjon 31 korralist istungit.  

  



Eelnõud   

Kevadistungjärgu alguse seisuga oli õiguskomisjoni menetluses 6 seaduse eelnõu. 

Õiguskomisjon määrati V istungjärgul 7 seaduse eelnõu menetlemisel juhtivkomisjoniks.    

  

Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 13 seaduse eelnõu:   

• 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)  

• Perekonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (314 SE) 

• Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (339 SE) 

• Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) (367 SE) 

• Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (348 SE) 

• Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (digilahendused 

äriühinguõiguses) (394 SE) 

• Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) 

• Politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seadus (408 SE) 

• Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) 

• Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva 

parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu (405 OE) 

• Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (digitaalse sisu, 

tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) (404 SE) 

• Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) 

  

Vastu võeti 6 seaduse eelnõu:   

   

• Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse  

(arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE), võeti vastu 17.02.2021 

• Täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE), võeti 

vastu 10.03.2021 

• Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE), võeti vastu 24.03.2021 

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

14.04.2021 

• Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (mittesularahalised maksevahendid) 

(351 SE), võeti vastu 12.05.2021 



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

võeti vastu 19.05.2021 

 

Lükati tagasi 1 seaduse eelnõu:   

• Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (331 SE), lükati tagasi 14.04.2021 

 

Õiguskomisjon algatas 2 eelnõu: 

 

• Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), algatatud 

12.05.2021 

• Riigikogu otsuse eelnõu algatamine Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 

tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamiseks (405 

OE), algatatud 01.06.2021 

  

Arvamuse andmised   

Õiguskomisjon andis 3 korda arvamust Riigikogu komisjonidele:   

• Arvamus ELAKile:  Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, 

milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleste tsiviil- ja kriminaalmenetluste 

andmete vahetamiseks (e-CODEX süsteem), eelnõu kohta - COM(2020) 712. 

Komisjonis 15.03.2021 

• Arvamus ELAKile:  Eesti seisukohad Prümi raamistiku alusel toimuva 

õiguskaitseasutuste automatiseeritud andmevahetuse tugevdamise avaliku 

konsultatsiooni kohta. Komisjonis 15.03.2021 

• Arvamus ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 

(Europoli) volituste laiendamise kohta COM(2020) 791; COM(2020) 796. 

Komisjonis 25.03.2021 

 

Õiguskomisjon andis 2 korda arvamust Riigikohtule:   

• Arvamus Riigikohtule asjas 5-20-11. Komisjonis 25.01.2021 

• Arvamus Riigikohtule haldusasjas nr 3-20-129. Komisjonis 15.02.2021 

 

Õiguskomisjon saatis ühe vastuskirja Riigikogu komisjonile: 

• Vastuskiri Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonile (Riigikogu roll eelarve 

menetlemisel). Komisjonis 1.06.2021.  

  

 



Ettekanded, ülevaated, pöördumised  

   

• Siseturvalisuse arengukava 2020–2030. Komisjonis 23.02.2021, 25.03.2021, 

19.04.2021, 10.05.2021 

•  Arutelu lobitöö reeglitest. Komisjonis 8.03.2021 

•  Arutelu: alaealiste seksuaalse enesemääramise vastased süüteod – õiguslik raamistik 

ja rakenduspraktika. Komisjonis 22.03.2021 

• Arutelu PPA ja Terviseameti ülesannetest ning pädevusest Covid-19 kriisi 

tingimustest. Komisjonis 23.03.2021 

• Arutelu lähisuhtevägivallast ja narkokuritegevusest koroona perioodil. Millised on 

statistilised näitajad võrreldes varasemaga? Kas näiteks narkokuritegevuses on uusi 

suundumusi? Komisjonis 13.04.2021 

• Sideandmete kasutamine kriminaalmenetluses (2. märtsi 2021 Euroopa Kohtu 

eelotsuse raames). Komisjonis 04.05.2021 

•  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu algatamine (sideandmete 

kasutamisest kriminaalmenetluses 2. märtsi 2021 Euroopa Kohtu eelotsuse valguses). 

Komisjonis 10.05.2021, 11.05.2021 

•  Arutelu dekriminaliseerimise vajadusest karistusseadustikus. Komisjonis 18.05.2021 

• Õiguskomisjoni esindajate määramine Balti Assamblee Eesti delegatsiooni 

liikmeteks. Komisjonis 18.05.2021 

• Arutelu dekriminaliseerimise vajadusest karistusseadustikus. Komisjonis 7.06.2021 

• Kollektiivne pöördumine "Petitsioon sõnavabaduse kaitseks". Komisjonis 7.06.2021 

• Erakond Eestimaa Rohelised Kollektiivne pöördumine "Kaitseme lapsi 

seksuaalkurjategijate eest!". Komisjonis 7.06.2021 

• Erakond Eestimaa Rohelised kollektiivne pöördumine „Petitsioon perekonnaseaduse 

muutmiseks.“. Komisjonis 14.06.2021 

• Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse 

ühiskontrolli töörühma VIII kohtumine videosillas 1.-2- veebruar 2021 (8th meeting 

of the JPSG on Europol, 1-2 February 2021), milles osales õiguskomisoni liige Urve 

Tiidus 

 

 

 

 

Koostas Gretchen-Annette Mägi 


