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 	AMETNIKU AMETIJUHEND 	 
 
Struktuuriüksuse nimetus: 
õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talitus 
Ametinimetus: 
nõunik (haldusõiguse üldosa ja korrakaitse) 
Tegevusvaldkond: 
õigusloome 
Vahetu juht: 
talituse juhataja 
Alluvad: 
puuduvad 
Ametnik asendab: 
talituse juhatajat ja talituse nõunikke 
Ametnikku asendab: 
talituse juhataja ja talituse nõunikud 
Ametikoha põhieesmärk: 
õiguspoliitika kujundamine avaliku õiguse valdkonnas Justiitsministeeriumi pädevuse kohaselt 
 
Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele: 
	juriidiline kõrgharidus, sh avaliku õiguse alaste erialateadmiste olemasolu; 
	eesti keele valdamine kõrgtasemel (C1);  
	vähemalt ühe võõrkeele – inglise, saksa või prantsuse keele – suuline ja kirjalik oskus, sh õigusterminoloogia ja õiguskeele tundmine; 
	Justiitsministeeriumis kasutatavate ning ametikohal vajalike arvutiprogrammide hea tundmine; 
	head teadmised EL-i õigusest ja institutsioonidest; 
	väga head teadmised seadusloome protsessist; 
	iseseisvus töös, väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime; 
	info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus; 
	hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; 
	hea pingetaluvus; 
	vastavus Justiitsministeeriumi teenistuja kompetentsimudelile. 

 
Nõunik täidab vastavalt talitusesisesele töö- ja valdkondade jaotusele ning kokkuleppele talituse juhatajaga, eelkõige haldusmenetlusõiguse, riigivastutusõiguse ja korrakaitseõiguse valdkonnas, järgmisi teenistusülesandeid: 
Tulemus: 
1. analüüsib õigusaktide väljatöötamise ja muutmise vajadust ning koostab eelnõusid; 
õigusloome kujundamisel, seaduseelnõude koostamisel ja ministeeriumi töö planeerimisel kasutatavad analüüsitulemused, põhiseadusega kooskõlas olevad ja muudele nõuetele vastavad eelnõud; 
2. analüüsib õigusaktide kohaldamise, sh kohtupraktikat; 
analüüs, mille põhjal on võimalik teha õiguspoliitilisi otsuseid; 
3. korraldab talituses välja töötatud eelnõu kooskõlastamise menetlust; 
eelnõu koos vajalike lisadokumentidega on kooskõlastamisele saadetud, kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekud on läbi töötatud, kooskõlastamis- menetluse järel vajalikud dokumendid koostatud; 
4. toetab Justiitsministeeriumis ettevalmistatud seaduseelnõude ja Riigikogu otsuste eelnõude menetlemist ja vastuvõtmist Riigikogus (valmistab ministrile ette vajalikud materjalid, võtab osa komisjoni istungist, teeb koostööd 
Riigikogu ametnikega jms); 
ülevaade Riigikogus menetletavate seaduseelnõude ja Riigikogu otsuste eelnõude menetlemisest, vajalikud materjalid nõuetekohaselt koostatud, vajalikud seisukohad esitatud; 
5. annab arvamusi ministeeriumide seaduseelnõude väljatöötamise kavade ning seaduste, Riigikogu otsuste ja määruste eelnõude kohta; 
põhjendatud ja nõuetekohane arvamus; 
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6. annab arvamusi Vabariigi Valitsuse istungil läbivaatamisele tulevate materjalide kohta; 
põhjendatud ja nõuetekohane arvamus; 
7. osaleb õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides; 
töö- või ekspertgrupis osaletud, seisukohad esitatud, vahetu juht ja vajaduse korral ministeeriumi juhtkond grupis aset leidnud arutelust ja tehtud otsustest teavitatud; 
8. teeb ettepanekuid avaliku õiguse alaste koolitus- ja täiendkoolituskavade väljatöötamiseks ja muutmiseks; 
vajadusi arvestavad koolitusprogrammid; 
9. analüüsib EL-i õigust, jälgib EL-i seadusandlikku protsessi, aitab kaasa Eesti seisukohtade kujunemisele ja nende 
esindamisele, osaleb EL-i institutsioonide töös; 
analüüs ja järeldused tehtud, seisukohade kujundamiseks vajalik eeltöö tehtud, institutsiooni asjakohases tööformaadis osaletud, seisukohad esitatud, vahetu juht ja vajaduse korral ministeeriumi juhtkond aset leidnud aruteludest ja tehtud otsustest teavitatud; 
10. jälgib Eestiga sarnaste õiguskordadega riikide õigusloome olulisi arenguid ja teeb vajaduse korral ettepanekuid kehtiva õiguse muutmiseks; 
analüüs, mille põhjal on võimalik teha õiguspoliitilisi otsuseid; 
11. analüüsib välislepinguid jm rahvusvahelise õiguse dokumente eesmärgiga selgitada vajadust, et Eesti Vabariik oleks nendest tulenevate kohustustega seotud, vajadust muuta siseriiklikku õigust vms; 
analüüs, mille põhjal on võimalik teha õiguspoliitilisi otsuseid; 
12. tutvustab vajaduse korral oma töövaldkonda ja sellega seotud probleeme ajakirjanduses, sh erialakirjanduses; 
kirjutised avaldatud; 
13. valmistab ette talituse väliste ekspertide kaasamist õigusloomeprotsessi; 
eksperdid kaasatud ning ekspertteadmise vajalikus ulatuses ja nõutaval tasemel saamiseks vajalikud eeldused loodud; 
14. koordineerib koostööd avaliku õiguse valdkonnaga seotud asutuste, isikute, huvigruppide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; 
sisukas ja toimiv koostöö; 
15. koostab märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastuseid ja vastuste projekte; 
nõuetekohane vastus või vastuse projekt; 
16. täidab talituse juhataja antud ühekordseid ülesandeid. 
ülesanded täidetud õigeaegselt ja korrektselt. 
 
 
Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö 
	nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud talituse juhatajaga; 
	nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega. 

 
Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest. 
 
Ametnik: 
 
 	 	     allkiri/ kuupäev 	                      	 	 	 	 	 
 

