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ExtendLaw ÕIGUSUUDISED 
 

 

MÄRTS 2019 jõustunud seadused 

  

01.03.2019 ( osaliselt 11.02.2019) jõustub 

Ehitusseadustiku muutmise seadus 

RT I, 01.02.2019, 3 

RTseadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud. 

 

01.03.2019 jõustub  

Pandikirjaseadus (PandiKS)  

RT I, 28.02.2019, 1 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on seaduse eelnõu seletuskirjad sätetepõhiselt  lisatud uue PandiS  ja muudetud 

seaduste FIS, FELS, KAS, EVKS, PankrS, AudS, ÄS juurde  

 

02.03.2019 jõustub  

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 

RT I, 20.02.2019, 2  

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud. 

 
 

15.03.2019  (osaliselt 01.09.2019 ja 14.12.2019 ) jõustub  

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 

RT I, 13.03.2019, 2 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.  

 
 

16.03.2019 jõustub  

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse 

muutmise seadus 

RT I, 15.03.2019, 7 

RT seadusuudis  

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.  
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17.03.2019 jõustub  

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse 

seaduse muutmise seadus 

RT I, 07.03.2019, 1 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.  

 
 

23.03.2019 jõustub osaliselt 

Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus ( jõust .01.01.2020) 

RT I, 13.03.2019, 1 

RTseadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud. 
 

 

  

24.03.2019 jõustub 

Sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus 

RT I, 15.03.2019, 4 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.  
 

  

25.03.2019 jõustub  

Liiklusseaduse muutmise seadus 

RT I, 15.03.2019, 1 

RT seadusuudis  

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.  
 
 

25.03.2019 jõustub  

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 

RT I, 15.03.2019, 6 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.  

 
 

25.03.2019 jõustub  

Tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise 

seadus 

RT I, 15.03.2019, 5 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud.  
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29.03.2019 (osaliselt 01.04.2019) jõustub  

Kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 

 RT I, 19.03.2019, 4 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud. 
 

29.03.2019 jõustub  

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 

RT I, 19.03.2019, 2 

RT seadusuudis 

xLaw rakendusse on eelnõu seletuskirja väljavõtted muudetud seaduste § -de juurde lisatud. 
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