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Vastus kollektiivsele pöördumisele
Täname Teid kollektiivse pöördumise „Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses
kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni
SA Kadunud OPEROG“ eest. Riigikogu õiguskomisjon arutas pöördumist
2019. aasta 18. veebruari istungil. Arutelus osalesid lisaks õiguskomisjoni liikmetele
SA Kadunud OPEROG tegevjuht Aare Rüütel, MTÜ Iga Elu esindaja Elena Kivistik,
PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Toomas Loho, siseministeeriumi korrakaitse- ja
kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar, juhtiv riigiprokurör
Dilaila Nahkur-Tammiksaar, justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik
Markus Kärner.
Link protokollile on leitav siin.
Käesoleva vastuse kollektiivsele pöördumisele otsustas õiguskomisjon saata k.a. 10. juuni
istungil.
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15212. (Pöördumise menetlemine) lõige 1 näeb ette, et
komisjon arutab pöördumist kolme kuu jooksul ning teeb otsuse pöördumise kohta kuue kuu
jooksul pöördumise menetlusse võtmisest arvates. Sama seaduse § 15213. (Otsused pöördumise
kohta) võimaldab komisjonil pöördumist menetledes teha üks järgmisest otsustest:
1. algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu;
2. korraldada avalik istung;
3. edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks;
4. edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele
vastamiseks, kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni;
5. esitatud ettepanek tagasi lükata või
6. lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.
18. veebruari arutelu tulemusena otsustas õiguskomisjon konsensuslikult rakendada Riigikogu
kodu- ja töökorra seaduse § 15213 punkti 6 ning lahendada pöördumises püstitatud probleem
muul viisil. Õiguskomisjon palus siseministeeriumil ning justiitsministeeriumil saata
25. aprilliks 2019 õiguskomisjonile kiri, mis sisaldab konkreetseid ettepanekuid seaduse
muutmiseks arvestades 18.veebruaril toimunud arutelu. Õiguskomisjon on valmis menetlema
kadunud inimeste otsimisega seonduvaid muudatusi, kuid kahtlemata on vaja võimalikke
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muudatusi põhjalikult analüüsida, hinnata nende mõjusid ja põhiseaduspärasust. Tänaseks ei ole
õiguskomisjonil veel justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi koostöös valminud muudatuste
kavandeid. Meile teadaolevalt tegeleb siseministeerium kadunud inimeste otsimisega seonduva
valdkonna analüüsimisega ning võimalikke muudatuste ettevalmistamine seisab ministeeriumil
alles ees.
Kavatseme küsida edaspidi informatsiooni muudatuste ettevalmistamise kohta
siseministeeriumist ning kindlasti soovime kuulata ära ka justiitsministeeriumi seisukoha.
Tänades ja kõike head soovides
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Karilaid
Esimees
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