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Erakond Eestimaa Rohelised algatatud
kollektiivne pöördumine "Kaitseme lapsi
seksuaalkurjategijate eest!"
Riigikogu õiguskomisjon arutas Erakond Eestimaa Rohelised algatatud kollektiivset
pöördumist "Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest!" k.a. 7. juuni istungil. Arutelus
osalesid pöördumise koostajate esindajad Erakond Eestimaa Rohelised juhatuse liige
Aleksander Laane, Ann Lind-Liiberg ja Olev Tinn ning justiitsministeeriumi
kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner.
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15212 kohaselt (pöördumise menetlemine) arutab
komisjon pöördumist kolme kuu jooksul ning teeb otsuse pöördumise kohta kuue kuu jooksul
pöördumise menetlusse võtmisest arvates. Komisjon kutsub pöördumisel märgitud
kontaktisiku või tema esindaja komisjoni istungile pöördumist selgitama. Komisjonile on
pöördumise menetlemine ning selle suhtes seisukoha kujundamine kohustuslik. Komisjon
võib esitatud ettepanekuga osaliselt või täielikult nõustuda või mitte nõustuda. Komisjon
teavitab pöördumisel märgitud kontaktisikut või -isikuid, millise seisukoha komisjon
pöördumise suhtes võtnud on.
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15213.on sätestatud otsused pöördumise kohta.
Komisjon võib pöördumist menetledes otsustada:
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.
2021 a. 7. juuni istungil kuulas õiguskomisjon ära kollektiivse pöördumise "Kaitseme lapsi
seksuaalkurjategijate eest!" algataja esindajate selgitused ning justiitsministeeriumi esindaja
seisukohad.
2021 a. 20. septembri istungil arutas õiguskomisjon vastust kollektiivsele pöördumisele ning
leidis, et pöördumises püstitatud probleem tuleb lahendada muul viisil (RKKTS § § 15213
lõige 1 punkt 6).
Kollektiivse pöördumise menetlemise ajal oli Riigikogu menetluses juba kaks sama küsimust
reguleerivat seaduse eelnõu.
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339 SE Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku
muutmise seaduse eelnõu.
348 SE Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi algatatud
karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu.
Õiguskomisjonile teadaolevalt valmistab justiitsministeerium ette samasisulist algatust. Kui
nimetatud algatus Riigikogu menetlusse jõuab, on õiguskomisjonil kavas kolm eelnõu
ühendada ja minna Riigikogu täiskogus vastuvõtmisele igakülgselt läbitöötatud
regulatsiooniga, mis tagaks laste heaolu ning kaitseks alaealisi seksuaalse kuritarvitamise eest.
Õiguskomisjon tänab petitsooni algatajaid ning möönab, et tõstatud probleem on tõsine ning
vajab muudatuste väljatöötamist ja seadusena vastuvõtmist.
Link 07.06.2021 toimunud õiguskomisjoni istungi protokollile.
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