
1 

Justiitsministeeriumi valitsemisala arengukava 2015–2018 

Justiitsministeeriumi arengukava kajastab justiitsministeeriumi strateegilisi eesmärke aastani 

2018. Ministeerium lähtub oma tegevuses eesmärgist osaleda aktiivselt Euroopa Liidu ja teiste 

rahvusvaheliste organisatsioonide töös, et Eesti huvid oleksid kaitstud ja nendega arvestataks 

ELi õigusaktide väljatöötamisel.  

Strateegiline raamistik 

Arengukava aluseks on riigi eelarvestrateegia 2014–2017 ja valitsuse tegevusprogramm. 

Valdkonna arengut suunavad veel järgmised arengukavad: 

 Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“; 

 kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018; 

 korruptsioonivastane strateegia 2013–2020; 

 vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010–2014; 

 valitsuse kuritegevusvastased prioriteedid 1; 

 õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018. 

Vabariigi valitsuse eesmärgid2, mille täitmises justiitsministeerium osaleb, on järgmised: 

 Tagada inimeste ja vara suurem turvalisus ning Eesti põhiseaduslik kord, sisemine 

rahu ja stabiilsus 

Indikaatorid:  

1. registreeritud kuritegude arv; 

2. ebaloomulikul teel hukkunute arv (tööõnnetus, tulekahju, liiklusõnnetus, uppumine, 

tapmine/mõrv, enesetapp, narkosurm); 

3. Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksi väärtus; 

4. kuriteo ohvriks langenud elanike osakaal; 

5. keskmine arvestuslik menetlusaeg väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade ning üldmenetluses 

kriminaalasjade menetlemisel. 

 Eesti on konkurentsivõimeline ja usaldusväärne majanduskeskkond 

Indikaator: Eesti koht Maailmapanga edetabelis „Doing Business“ 

Arengukava koosneb: 

1) eesmärkide tabelist, kus on ära toodud eesmärgid, eesmärgi indikaatorid; meetmete 

nimetused ja meetmete indikaatorid; 

2) tegevuste ja kulude tabelist, kus määratakse tegevused, nende vahetud tulemused ja 

kavandatud tegevuste hinnanguline maksumus aastate kaupa; 

3) hetkeolukorra analüüsist riigi eelarvestrateegia siseturvalisuse valdkonnas, mis on jagatud 

kriminaalpoliitika, õigusemõistmise ja õiguskaitse ning õigusemõistmise alapeatükiks. 

Arengukava elluviimiseks koostatakse igal aastal tööplaan, millega määratakse konkreetsed 

ülesanded arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos tähtaegade, vastutajate ja 

rahaga.   

                                                           
1 2005. aastal justiitsminister Rein Langi ja siseminister Kalle Laaneti alla kirjutatud deklaratsioon 

kuritegevusevastase võitluse eelistustest 
2 Allikas: riigi eelarvestrateegia ja valitsuse tegevusprogramm 

http://et.wikipedia.org/wiki/2005
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_justiitsminister&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Rein_Lang
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_siseminister&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Kalle_Laanet
http://et.wikipedia.org/wiki/Deklaratsioon
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Justiitsministeeriumi valitsemisala eesmärgid, indikaatorid, meetmed 

1. Kriminaalpoliitika 

Eesmärk 1.1. Kuritegevuse vähenemine. Indikaatorid: 

1. Registreeritud kuritegude arv 

2. Tapmiste-mõrvade arv (surmapõhjuste registri andmetel) 

3. Kuriteoohvriks langenud elanike osakaal (küsitlusuuringu andmetel) 

4. Elanike turvatunne (küsitlusuuringu andmetel nende elanike osakaal, kes tunnevad end 

turvaliselt) 

5. Kuritegevuse probleem elukohas (Eesti sotsiaaluuringu andmetel) 

Meede 1. Kuritegevuse ennetamine. Indikaatorid: 

1. Alaealiste kohtueelse menetluse keskmine pikkus (mediaan) 

2. Alaealise kannatanuga kriminaalasja menetlemise mediaan kohtueelses menetluses 

3. Korruptsioonivastane võitlus – Transparency Internationali indeks 

4. Süütegude ennetus ja retsidiivsuse vähendamine – kuriteoennetuse riikliku toetamise määr 

Meede 2. Kvaliteetne ja efektiivne kriminaaljustiitssüsteem, korduva ohvristumise vältimine. 

Indikaatorid: 

1. Kohtueelse menetluse pikkus kriminaalasjades kahtlustatava jaoks 

2. DNA-ekspertiiside järjekorra pikkus (kriminaalasjades) 

3. Vahistatute arv  

4. Narkoravile suunatud isikute arv  

5. Ravile suunatud seksuaalkurjategijate arv 

Eesmärk 1.2. Korduvkuritegevuse vähenemine. Indikaatorid: 

1. Vanglast vabanenute retsidiivsus (andmed aastase viitega, peale vabanemist aasta jooksul uue 

kuriteo toime pannud isikute osakaal) 

2. Vangide arv (aasta lõpu seisuga) 

3. Alaealiste vangide arv (aasta lõpu seisuga) 

Meede 3. Kriminaalhooldusaluste ja kinnipeetavate taasühiskonnastamine. Indikaatorid: 

1. Kriminaalhoolduse positiivselt lõpetanud isikute osakaal 

2. Tööga hõivatud kinnipeetavate arv 

Meede 4. Vanglate kaasajastamine ja vanglate reformi lõpuleviimine. Indikaator: 

1. Erialaste kvalifikatsiooniga töötajate osakaal vanglas 

2. Õigusemõistmine ja õiguskaitse 

Eesmärk 2.1. Korrakohane õigusemõistmine mõistliku aja jooksul. Indikaatorid: 

1. Tõhusam õigusemõistmine kohtumenetluses (arvestuslik keskmine menetlusaeg) 

2. Tõhusam õigusemõistmine maksekäsu kiirmenetluses 

Meede 5. Kohtuvõimu süsteemisisese vastutustunde ja arenemisvõime ning õigusemõistmise 

efektiivsuse suurendamine 

Indikaator määramata 

Eesmärk 2.2. Hästi toimiv õiguskaitsesüsteem. Indikaatorid: 

1. Õigusabi kättesaadavus 

2. Vandetõlkide arv 

Meede 6. Õiguskaitsesüsteemi arendamine  

Indikaator määramata  
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3. Õiguspoliitika 

Eesmärk 3.1. Usaldusväärne riik. Indikaatorid: 

1. Staatus „Maailma vabaduse edetabelis“  

2. Staatus „Maailma pressivabaduse edetabelis“  

Meede 7. Põhiõiguste kaitse alase regulatsiooni arendamine 

Indikaator määramata 

Meede 8. Õigusloome kvaliteedi tagamine. Indikaator: 

1. Uute seaduseelnõude osakaal, mille koostamisel on hea õigusloome ja normitehnika eeskirjast 

lähtudes hinnatud mõjusid ja korraldatud avalik konsultatsioon 

Meede 9. Halduskorralduse alase regulatsiooni arendamine. Indikaator: 

1. Ametnike asjatundlikkuse ja usaldusväärsuse uuring 

Eesmärk 3.2 Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond. Indikaatorid: 

1. Eesti koht Maailmapanga edetabelis „Doing Business“  

2. Eesti koht maailma majandusvabaduse indeksis  

Meede 10. Ettevõtluskeskkonna alase regulatsiooni arendamine. Indikaator: 

1. Maksejõuetusmenetluses raugemiste arv 

 

Indikaatorite sihttase on kajastatud dokumendis „Eesmärgid, meetmed, indikaatorid“.  

http://www.freedomhouse.org/reports
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press
http://www.doingbusiness.org/
http://www.heritage.org/index/ranking
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1. Kriminaalpoliitika  

Alavaldkond hõlmab vanglate, prokuratuuri, ekspertiisiasutuse ja kriminaalhoolduse tööd; 

karistusõiguse ja menetluse alast õiguspoliitikat; kuritegevuse ennetamist ning karistus- ja 

kuritegevusalast analüüsisuutlikkust, sh statistika korraldamist.  

Olukorra analüüs 

Peamised saavutused 

1. Registreeritud kuritegude arv on alates karistusseadustiku jõustumisest pidevalt 

vähenenud. 2013. aastal registreeriti võrreldes 2003. aastaga 31% ning 2012. aastaga 3% 

vähem kuritegusid.  

 
Joonis 1. Registreeritud kuriteod 

2. Kuritegude lahendamise määr (aasta jooksul kohtueelses menetluses lahendatud 

kuritegude osakaal samal aastal registreeritud kuritegudest) oli 2013. aastal 52,6%. 2003. 

aastal oli see politsei andmetel 38%. 

3. Vähenenud on vangide ja kriminaalhooldusaluste arv: kui 2006. aastal oli 100 000 elaniku 

kohta 321 kinnipeetavat ja 587 kriminaalhooldusalust, siis 2012. aasta lõpuks 262 

kinnipeetavat ning 526 kriminaalhooldusalust. 

 
Joonis 2 . Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste arv 100 000 elaniku kohta 

4. Majanduskriisi aastail on Eesti inimeste turvatunne püsinud stabiilselt Euroopa keskmise 

taseme lähedal: oma kodukandis tunneb end üksi pimedal tänaval käies julgelt ligikaudu 

70% Eesti elanikest. Märksa nõrgem on elanike turvatunne Ida-Virumaal.  

5. 2013. aastal uuendasid sise- ja justiitsminister valitsuse kuritegevusvastaseid prioriteete 

(võrreldes kriminaalpoliitika arengusuundadega on prioriteedid suunatud 
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operatiivtasandile), milleks on alaealiste kuriteod, perevägivald ning organiseeritud ja 

rasked kuriteod (narko-, korruptsiooni-, majandus- ja inimkaubanduse kuriteod). 

Peamised probleemid 

6. Kriminaalpoliitika peamised probleemid on kõrge korduvkuritegevuse määr ja sellega 

seotud suur vangide arv, probleemsete noorte hiline märkamine, alkoholist põhjustatud 

kuritegude rohkus ja omavalitsuste vähene võimekus kuritegude ennetamisel.  

7. Eesti kuritegevuse probleem on kõrge korduvkuritegevuse määr3. Esimesel vanglast 

vabanemise järgsel aastal paneb uue kuriteo toime 38% isikutest. Suure osa kuritegusid 

panevad toime samad inimesed, selle taga on eelkõige sõltuvusprobleemid. 

8. Eestis on vangide arv ikka veel suur. Vangide arvu vähenemist on pärssinud 

konservatiivsus enne tähtaega vabastamisel ja kriminaalhoolduse järelevalvefunktsiooni 

lisandumine sotsiaaltöö funktsioonile.  

9. Lahendada tuleb õigust rikkunud noorte liiga hilise märkamise probleem. Mureks on 

asutuste puudulik koostöö noore mõjutamisel ja abistamisel. Eesti eesmärk on Põhjamaade 

eeskujul tagada noorte vähene kokkupuude kriminaaljustiitssüsteemiga ning kasutada 

sotsiaalseid ennetus- ja mõjutusmeetmeid. Probleem on ka liiga sage noorte vangistamine, 

sest vanglas korduvkuritegevuse risk kasvab, mitte ei kahane.  

10. Vägivalla- ja ka muude kuritegude peamine riskitegur on alkoholi liigtarbimine. Praegu ei 

ole peaaegu võimalik suunata õigusrikkujaid alkoholiravile. Pole ka muid sotsiaal-

programme vägivallatsejatele (nt perevägivallatsejatele) ja ohvritele. 

11. Probleem on omavalitsuste napp võimekus kuritegusid ennetada. Kuritegevus ja 

elanike turvatunne on jaotunud ebaühtlaselt. Kuritegusid pannakse toime enam ning 

elanike turvatunne on nõrgem Tallinnas ja Ida-Virumaal. 2013. aastal taastati kuriteo-

ennetuse riiklik eraldis, mida suunatakse konkursi alusel prioriteetsesse valdkonda. See 

summa on siiski väike, arvestades 2008. aasta riigieelarve kärpe-eelset toetuse suurust 

(2 000 000 krooni ehk 128 000 eurot).  

12. Korduvus on suur ka kuritegude ohvrite seas. Mõne varguseliigi puhul on kuni 35% 

kannatanutest langenud aasta jooksul uuesti sama liiki kuriteo ohvriks4. Seni on vähe 

tähelepanu pööratud ohvri ja tunnistaja heale kohtlemisele kriminaalmenetluses. 

Arenguruumi on ka süütegude kiiremas ja kvaliteetsemas menetlemises. Kuigi eesmärk 

on tagada 2018. aastaks alaealiste kahtlustatavate kohtueelse menetluse ajaks üks kuu ja 

alaealiste vägivallakuritegudes kannatanute ajaks kolm kuud, pole viimastel aastatel 

kahtlustatavate osas muutust enam toimunud (mediaan vastavalt 1,9 ja 4 kuud).  

13. Alates 2003. aastast on tehtud süsteemselt analüüse ja edasi on arendatud kriminaal-

statistikat. Statistika puhul on jätkuv probleem andmete kvaliteet ja liigne käsitöö 

andmeanalüüsil. Lahendamist vajab ülekriminaliseerimisega seotud probleemistik 

(selleks viiakse lõpuni karistusseadustiku revisjon5). Otsustada tuleb majandus- ja 
                                                           
3 www.just.ee/retsidiivsus 
4 www.just.ee/ovu  
5 Revisjoni põhieesmärk on leida kuriteo- ja väärteokoosseisude kattuvus ning väärteovastutuse ja 

haldussunni mõistlik vahekord ning kõrvaldada ülemäärane karistatavus. 

http://www.just.ee/20262
http://www.just.ee/kriminaalstatistika
http://www.just.ee/kriminaalstatistika
http://www.just.ee/retsidiivsus
http://www.just.ee/ovu
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küberkuritegude ennetuse eest vastutaja. Arendada tuleb küberekspertiisi. Tagada tuleb 

perevägivalla juhtumite ennetamine ja sujuv koostöö kohalikul tasandil. Probleem on ka 

suur töömaht korruptsiooni ennetamisel ja väike arv inimesi, kes teemaga süvitsi tegeleb 

nii justiitsministeeriumis kui riigis tervikuna. 

Peamised võimalused  

14. Kriminaalpoliitika võimalused tulenevad kirjeldatud probleemidest ja kriminaalpoliitika 

prioriteetidest. Lähtuvalt kriminaalpoliitika arengusuundadest aastani 2018 on 

kriminaalpoliitika prioriteetideks (korduv)kuritegevuse, alaealiste kuritegevuse, 

isikuvastaste kuritegude ja raskete peitkuritegude ennetamine. 

15. Suure korduvkuritegevuse ja kinnipeetavate arvu vähendamiseks tuleb:  

 kasutada vanglat vaid ohtlike kalduvuskurjategijate puhul;  

 suurendada hõivet vanglas (tööhõive, kool, sotsiaalprogrammid); 

 keskenduda AS-i Eesti Vanglatööstus hõivetegevuses kinnises vanglas oskustööde 

pakkumisele, mis säilitab ja parandab vanglas töö tegijate konkurentsivõimet pärast 

vabanemist;  

 toetada positiivsete sotsiaalsete suhete säilimist väljaspool vanglat;  

 kujundada vanglakeskkonda nii, et see sarnaneks igapäevategevuste ja vastutuse mõttes 

eluga vabaduses; 

 tagada vanglates piisaval hulgal vajalike kutseoskustega personali. Sel juhul mõjutab 

vange eelkõige personaliga, mitte teiste vangidega suhtlemine; 

 tagada järkjärguline vanglast vabadusse naasmine koos avavangla faasi ning üldjuhul 

kriminaalhoolduse toe ja järelevalvega;  

 koostöös teiste ministeeriumide ja omavalitsustega pakkuda vabanenud vangidele 

vajalikke teenuseid (näiteks tugiisikud, tööturuteenused, alates 2015. aastast majutus); 

 suurendada narkoravi saavate inimeste hulka; 

 kasutada lepitusmenetlust jms eri menetlusetappides ning kriminaaljustiitssüsteemi 

osades, sh vanglas. 

16. Õigust rikkunud noorte kuritegevuse ennetamiseks valib justiitsministeerium raskete 

käitumishäiretega noortele kohtlemisprogrammi ja tagab programmi jätkusuutlikkuse 

pärast EMP (Norra) rahastamise lõppemist 2016. aastal. Justiitsministeerium toetab 

sotsiaalministeeriumi varase märkamise süsteemi väljatöötamisel. 

17. Alkoholist põhjustatud kuritegude arvu vähendamiseks tagab justiitsministeerium koos 

sotsiaalministeeriumiga alkoholiravi karistuse alternatiivina (sotsiaalministeerium tagab 

ravi rahastamise ja korraldamise) ning sotsiaalprogrammide pakkumise 

kriminaalhoolduses ja vanglas. Justiitsministeerium toetab vägivallatsejatele ja ohvritele 

mõeldud sotsiaalprogramme. 

18. Omavalitsuste kuriteoennetuse paremaks korraldamiseks: 

 luuakse süüteoennetuse nõukogu raames omavalitsuste ennetust koordineeriv 

alakomisjon. Komisjon nõustab võrgustikutööd kohalikul tasandil. Justiitsministeerium 

koos teiste ministeeriumidega tagab nõustamise ja koolituse rahastamise; 
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 suurendatakse hiljemalt 2015. aastaks kuriteoennetuse eraldise (toetuse) summa 

vähemalt 128 000 euroni, mis on võrreldav 2008. aasta kärpe-eelse toetussummaga. 

19. Korduva ohvristumise vältimist ning kiiret ja kvaliteetset menetlust aitavad saavutada 

järgmised sammud: 

 prokuröride põhipalga sidumine vastava taseme kohtunike palgaga (80% kohtuniku 

põhipalgast), prokuröri abi palk peab oleme võrdne kohtujuristi palgaga; 

 uurijate, prokuröride, kohtunike koolitamine; 

 ekspertiiside kvaliteet, sh nüüdisaegsed seadmed ja järjekordade puudumine; 

 infosüsteemide tõrgeteta toimimine (registrite ja E-toimiku arendamine); 

 karistusõiguse korrastamine (revisjon). 

20. Kriminaalstatistika ja analüüsi parandamiseks tuleb tagada algandmete korrektne 

sisestamine infosüsteemidesse ja tagada infosüsteemide toimimine 

(kriminaalmenetlusregister KrmR, kohtuinfosüsteem KIS, vangiregister VangIS jne). 

Peamised ohud  

21. Võtmeministeeriumide (justiits-, sise-, haridus- ja teadus-, sotsiaalministeerium) suutmatus 

kuriteoennetuse prioriteetides kokku leppida ja neid rakendada. 

22. Sotsiaalsüsteemil puuduvad ressursid tugiisikute süsteemi käimalükkamiseks, 

omavalitsuste vähene huvi tugiisikuteenust rahastada, ebaõnnestumine tugiisikute 

leidmisel, teenuse jätkusuutlikkus pärast ESF-i vahendite lõppemist 2018. aastal. 

23. Puuduvad ressursid alternatiivkaristuste (nt narkomaania- ja alkoholismiravi) 

kohaldamiseks ning jätkuvad sõltuvusprobleemid, mistõttu tõuseb või jääb kõrgele 

tasemele ka korduvkuritegevus.  

24. Prokuratuuri ja politsei ressursinappus, mis ei võimalda täita menetluskiiruse eesmärke.  

25. Omavalitsuste suutmatus koordineerida kuriteoennetust (sh perevägivalla teemat), lastega 

töötavate ametnike kehv koostööoskus.  

26. Vanglate valdkonnas on raske leida personali eelkõige Ida-Virumaa ja Tallinna piirkonnas.  

27. Tallinna vangla uute hoonete valmimise edasilükkumine, mis toob kaasa 

vangistustingimuste halvenemise ning ülerahvastatusest ja halbadest elutingimustest 

tulenevate kahjuhüvitusnõuete kasvu. 
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2. Õigusemõistmine ja õiguskaitse 

Alavaldkond hõlmab esimese ja teise astme kohtute ja nende registrite, reguleeritud 

õigusametite ja -kutsete, riigi õigusabi korraldust ja arendamist ning õigusteabe kättesaadavust.  

Olukorra analüüs 

Peamised saavutused 

1. Kohtusüsteemile eraldatud lisaraha toel on õigusemõistmise tõhusam Harju maakohtus 

kõikides menetlusliikides, sh personalialaste ja struktuursete muudatuste, kutseoskuse 

täiendamise, kohtujuristide ametikohtade loomise ning töökorralduslike muudatuste abil. 

Menetlusajad on lühenenud kvaliteeti kaotamata ja nii on projekti heade tulemustega tõestatud, 

et tulemusjuhtimine kohtusüsteemis toimib. Harju maakohtu projekti lõpptähtaeg saabub 2014. 

aasta lõpus ja eeldatavalt saavutab kohus püstitatud eesmärgid olulises osas.  

Tabel 1. Harju Maakohtu arvestusliku keskmise menetlusaja võrdlus aastatel 2013–2011.  

  2013  2012  2011 

Tsiviilasjad  160 201 219 

Menetluskulude kindlaksmääramise asjad  138 324 Ei arvutatud 6 

Kriminaalasjad – üldmenetlus 178 216 353 

Väärteomenetlusasjad  48 53 67 

 

Tabelis on kajastatud Harju maakohtu arvestusliku keskmise menetlusaja tulemused arvuliselt, 

allolevatel joonistel on toodud Harju maakohtu ja kõikide maakohtute keskmised tulemused.  

 
Joonis 3. Harju maakohtu arvestusliku keskmise menetlusaja muutus aastatel 2011–2013. 

Jooniselt on näha, et Harju maakohtu tõhusama õigusemõistmise jaoks eraldatud lisaraha toel 

on selles kohtus vähenenud arvestuslik keskmine menetlusaeg tsiviilkohtumenetluses 160 

päevani ja kriminaalmenetluses üldmenetluse asjades 178 päevani. Lisaks vähenes arvestuslik 

keskmine menetlusaeg menetluskulude kindlaksmääramise asjades 138 päevani ja 

väärteomenetlusasjades 48 päevani.  

                                                           
6 Menetluskulude kindlaksmääramise asjades hakkasime arvestama tähtaegu alates 2012. aastast seoses 

projekti algusega. 
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Harju maakohus lahendab ligikaudu poole kogu Eesti kohtuasjadest, mistõttu avaldab Harju 

maakohtu tõhusama õigusmõistmise projekt positiivset mõju kõikide maakohtute tsiviilasjade 

keskmisele menetlusajale (mis on vähenenud 168 päevale) ning kriminaal-üldmenetlusasjade 

keskmisele menetlusajale (mis on vähenenud 330 päevale). 

 

Joonis 4. Kõikide esimese astme kohtute ja maksekäsu kiirmenetluse arvestusliku keskmise menetlusaja 

muutus 2011–2013 

Lühenenud on ka maksekäsu kiirmenetluse menetlusaeg. Haapsalu kohtumajas paiknevas 

maksekäsukeskuses lahendati 2013. aastal üle 47 000 avalduse ehk ligikaudu 60% tsiviil-

kohtumenetluse kogumahust. Keskmine menetluspäevade arv on maksekäsu kiirmenetluses 

lühenenud 87 päevani. Samuti on lühenenud halduskohtumenetluse arvestuslik keskmine 

menetlusaeg. 

2. Registrimenetlused. Menetlejate töökoormuse ühtlustamiseks ja registrijärelevalve 

tõhustamiseks on rakendatud piirkonnaülene registrimenetlus. Alustatud on kõigi äritoimikute 

digiteerimisega, mis võimaldab edaspidi tutvuda toimikuga veebiteenuse vahendusel. 2014. 

aasta I kvartali lõpuks on ümber kirjutatud kõik abieluvararegistri paberkaardid ja digiteeritud 

kõik registritoimikud. Andmetega saab tutvuda mugava ja kiire veebipäringu vahendusel.  

Lõpule on jõudmas pärimisregistri ajakohastamise projekt, mille tulemusena antakse 2015. 

aastal pärimisregistri pidamine üle notarite kojale. Seejärel saavad notarid, kohtud ja 

konsulaarametnikud teha registrisse kandeid.  

3. Ametlike dokumentide tõlkimine. 1. jaanuaril 2014 jõustus uus vandetõlgi seadus, millega 

viiakse ametlike dokumentide tõlkimine eesti keelest võõrkeelde vandetõlkide ainupädevusse 

2015. aastal ning võõrkeelest eesti keelde 2020. aastal. See tähendab, et tõlgete kinnitamise või 

tõlkija allkirja õigsuse kinnitamise funktsioon võetakse notaritelt ära ja see asendatakse 

vandetõlgi ametliku tõlkega. Nii tagatakse tõlke kvaliteet.  

4. Õigusabi kättesaadavus. 1. jaanuaril 2010 jõustusid seadusmuudatused, mille kohaselt sai 

advokatuur keskse rolli riigi õigusabi korraldamisel. Eemärk oli muuta riigi õigusabi osutajate 

määramise korraldust nii, et riigi õigusabi osutava advokaadi määrab ainult advokatuur. Riigi 
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õigusabi osutamiseks ette nähtud summa on alates süsteemi loomisest ühe miljoni euro võrra 

suurenenud (2010. aasta sihttase oli 2,8 miljonit eurot).  

Antakse välja Ida-Viru stipendiumi, mille justiitsministeerium, advokatuur, kohtud ja 

prokuratuur kutsusid ühisprogrammina ellu selleks, et tuua magistriõppe juuratudengite seast 

Ida-Virumaa õiguskutsetesse heade kutseoskustega järelkasvu. 

Tabel 2. Ida-Viru stipendiumi planeeritud eelarvevahendid (eurodes)  

2014 2015 2016 2017 2018 

25 000 25 000  25 000 25 000 25 000 

 

5. Õigusteabe kättesaadavus. Alates 2013. aastast avaldavad kõik omavalitsused oma määrused 

koos ajakohaste terviktekstidega Riigi Teatajas. Riigi Teatajas leiab süstematiseeritud välis-

lepingud ja kõik Eesti Vabariigi sõlmitud välislepingud nii valdkondliku liigituse kui ka riikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide kaupa. Samuti leiab Riigi Teatajast jõustunud maa- ja 

linnakohtute lahendid, Euroopa inimõiguste kohtu ja riigikohtu lahendite kokkuvõtted. Inim-

õiguste kohtu lahendid on süstematiseeritud. Riigi Teatajas on olema ka kogu menetlusteave 

seaduseelnõude ja üleriigiliste määruste menetlusetappide kohta. „Minu RT“ teenust kasutades 

võib menetlusteabe, sh eelnõude menetlusetappide läbimise teabe, tellida e-posti aadressile.  

Riigi Teatajasse on koondatud kaks kolmandikku Eesti seaduste ingliskeelseid tõlkeid ja loodud 

otsinguvõimalused inglisekeelsele kasutajale. See annab võimaluse Eesti õiguse tutvustamiseks 

meie välispartneritele ja -investoritele. Inglisekeelseid tõlkeid saab tellida e-posti aadressile. 

Peamised probleemid 

6. Kohtusüsteem on avaliku sektori 2013. aasta palgauuringu järgi kõige alarahastatum 

õiguskaitseasutus. Ametite ja inspektsioonide ning julgeolekuasutuste rühmaga võrreldes 

on kohtud kõige kehvemini tasustatud asutuste rühm – nii turu kui avaliku sektoriga 

võrreldes on oluliselt (20% või rohkem) alatasustatud ligi 90% kohtuametnikest. Kuigi 

lisaraha on kasutatud tulemuslikult (vt õigusemõistmine ja õiguskaitse alavaldkonna 

olukorra analüüsi punkti 1), on alarahastatuse probleem terav. Ebapiisav rahastamine ei ole 

võimaldanud kogu kohtusüsteemis välja arendada õigusemõistmise korrakohaseks 

toimimiseks vajalikku heade kutseoskustega ja motiveeritud tugipersonali. Nii ei ole 

mõistlik menetlusaeg kohtusse pöördujale ühtlaselt tagatud. 2014. aasta eelarve võimaldas 

Tartu kohtutes alustada õigusemõistmise tõhustamise projektiga vajalikust väiksemas 

mahus. Pärnu ja Viru maakohtus, Tallina halduskohtus ja Tallinna ringkonnakohtus ei ole 

alarahastatuse tõttu võimalik seada ja täita ootuspäraseid arengueesmärke.  

7. Seaduste kohaselt hüvitatakse kohtute eelarvest ekspertiiside (v.a kohtupsühhiaatriliste 

ekspertiiside) kulud, kannatanute ja tunnistajate istungil osalemise kulud, pankrotihaldu-

rite kulud, rahvakohtunike ja tõlkide kulud. Aastal 2009 oli selliseid kulusid 108 143 eurot 

(personalikulu); 2013. aastal 223 565 eurot (personalikulu), seega on need aastail 2009–

2013 kahekordistunud. Majandamiskulud olid 2009. aastal 72 360 eurot; 2013. aastal 

211 086 eurot, seega on need kulud 2009.–2013. aastal ligikaudu kolmekordistunud. Kulud 

kasvavad igal aastal ja nende katteallikaks on tulnud kasutada kohtuametnike palgafondi ja 

kohtute majandamiskulusid. See on raskendanud kohtute olukorda veelgi. Kui kohtute 

muude majandamiskulude kokkuhoiu toel on võimalik kolmandate isikute suurenevaid 

majandamiskulusid katta, siis alarahastatud kohtusüsteemi personalikulude arvel 
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kolmanda isikute personalikulude katmine on pannud kohtuasutused raskesse olukorda, 

kus teenistujatele ei ole võimalik maksta töö väärtusele vastavat töötasu.  

8. Kohtulike registrite turvalisus ei vasta täielikult määratud turbeastmele ja selle 

saavutamine nõuab lisainvesteeringuid nii kinnistusraamatu, abieluvararegistri kui ka 

laevakinnistusraamatu puhul. Lisanduvad funktsioonid (nt digitaalne allkirjastamine, 

digitaalse ajatempli kasutamine) vajavad turvalisuse tagamiseks lisainvesteeringuid. 

9. Kodanikuühiskonna arengukavas 2011–2014 nähakse ette, et äriregistri ning mittetulun-

dusühingute ja sihtasutuste registri andmed vabaühenduste kohta antakse tasuta kasutusse, 

et oleks lihtne leida organisatsioone, kes vajavad vabatahtlikke, kellele annetada ja keda 

kaasata. Samuti on arengukavas nähtud ette muuta tasuta kättesaadavaks vabaühenduste 

aastaaruanded ja põhikirjad. Registrites tuleks arengukava järgi eristada vabaühendused ja 

avaliku võimu asutatud ja kontrollitavad mittetulundusühendused. Praegu pole võimalik 

arengukavas seatud ülesandeid täita, kuivõrd puudub ressurss IT-arenduste tegemiseks 

ning registrite ja infosüsteemide keskuse omatulu vähenemise kompenseerimiseks.  

10. Kohtulike registrite IT-süsteemid ei võimalda rahvastikuregistrisse kantud isikuandmete 

automaatset uuendamist, andmed on kättesaadavad üksnes päringu teel, mistõttu ei ole 

andmed igal ajahetkel tõesed. 

11. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse sätted jõustuvad järk-järgult 1. jaanuaril 2016 ja 

1. jaanuaril 2018. Need reguleerivad kinnistusraamatu ja korteriühistute registri 

infosüsteemide andmevahetust. Jõustunud regulatsioon tuleb rakendada IT-arenduste ja 

kahe registri töökorralduslike muudatuste toel, kuid 2015. aastaks ja edaspidiseks pole 

arendustöödeks raha.  

12. Kinnistusraamat ja riigi kinnisvararegister dubleerivad riigivara valitseja kohta info 

avalikkusele kuvamist. Samuti puudub kahe infosüsteemi vahel andmevahetus, selle 

väljaarendamiseks pole raha.  

13. Riigi õigusabi osutavad peamiselt eakamad advokaadid, noorte advokaatide huvi selle vastu 

on väga tagasihoidlik, mistõttu pole vajalikku juurdekasvu. Küsitav on ka süsteemi 

rahastamise jätkusuutlikkus. Advokatuuri arvestuste kohaselt nõuab see igal aastal riigi 

õigusabi eelarve suurendamist. Analüüsi kohaselt on vaja süsteemi edasiarendamiseks, 

noorema põlvkonna kaasamiseks ja järelkasvu tekitamiseks suurendada eelarvet ca 1,4 

miljoni euro võrra.  

Tabel 3. Taotletud eelarvevahendid (eurodes)  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Esmatasandi 

õigusabi eraldis 

130 000  175 000  200 000  220 000  240 000  

Riigi õigusabi 

eraldis 

3 835 000  4 035 000 4 235 000  4 435 000 4 635 000  

 

Ida-Virumaal ei ole kvaliteetne õigusabi kättesaadav, samuti on seal raske leida kohtutesse 

kvaliteetset tööjõudu. 

14. Vandetõlgikutse ei ole tõlkijate seas populaarne ega piisavalt levinud. Vandetõlke on liiga 

vähe, mistõttu ei ole tagatud ametlike dokumentide tõlkimine enamikku Euroopa Liidu 
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keeltesse. Ka olemasolevatel keelesuundadel tegutsevaid vandetõlke on vähe, nii et pole 

võimalik tagada kõigi ametlike dokumentide kiiret tõlkimist võõrkeeltesse. 

15. Hoolimata sellest, et vandetõlgid on tõlkinud kõik seadused kiiresti ja kvaliteetselt, on ette 

tulnud terminite väärtõlkeid. Põhjus on eelkõige selles, et pole ühilduvat tõlketarkvara, 

ühtset ja taaskasutamist võimaldavat tõlkemälu ning terminibaasi Estterm täiendatakse 

kasinalt. Adekvaatse õigusterminite baasi puudumine takistab Eesti osalemist Euroopa 

Liidu terminibaaside integratsiooniprojektides (näiteks Legivoc). 

16. Õiguskorra selguse ja õigusteadlikkuse kasvatamiseks on vajalikud Riigi Teataja ja kohtu-

infosüsteemi KIS2 andmete integreerimine, sh riigikohtu lahendite sidumine asjaomaste 

seaduste sätetega.  

17. Riigi Teatajas on küll kasutusele võetud XML-skeemid, kuid õigusloome menetluses ei 

kasutata eelnõude puhul ühtset vormingut. Eri menetlusinfosüsteemides vormistatakse 

eelnõusid käsitsi ümber, mis põhjustab palju halduskoormust ja ajakulu. Ka ei võimalda 

senine XML-töövahend koostada ministri käskkirjade terviktekste ega toeta nende 

avaldamist Riigi Teatajas. Seda on vaja näiteks struktuuritoetuste tingimusi sätestatavate 

käskkirjade puhul.  

Peamised võimalused 

18. Selleks et tagada korrakohane õigusemõistmine ja saavutada menetlusaegade lühenemine 

kogu kohtusüsteemis, tuleb jõuliselt vähendada alarahastatust ja jätkata kohtusüsteemi 

investeerimist. Süsteemis endas tuleb jätkata tulemusinvesteerimist õigusemõistmise 

tõhustamisse kohtute kaupa: tugevdada järk-järgult kohtujuristide ja teiste kohtu-

teenistujate tugimeeskonda, makstes neile tööturul konkurentsivõimelist palka. Nii saaks 

tagada kvaliteetse õigusemõistmise ja menetlustähtaegade lühendamise, suurendamata 

seejuures kohtunike arvu. Kui kohtus töötavad püsivalt motiveeritud ja vajalike 

kutseoskustega kohtuametnikud, siis aitab see tagada kohtunike järelkasvu süsteemist. See 

on vananevat kohtunikkonda arvestades oluline.  

19. Selleks et täita seadustega seatud kohustusi kolmandate isikute ees ja tagada seeläbi istungi 

või menetluse tõrgeteta toimumine, tuleb riigil leida eelarvesse lisaraha. 

20. Kohtumajade töötingimuste ja turvalisuse parandamiseks tuleb investeerida praegustesse 

kohtumajadesse ja ehitada uus hoone Harju maakohtule, kuhu koondatakse kõik Harju 

maakohtu kohtumajad.  

21. Suurendada tuleb kohtulike registrite turvalisust ja näha ette riigieelarvelised vahendid 

vastavate infotehnoloogiliste arenduste tegemiseks. 

22. 2016. ja 2018. aastal jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamiseks tuleb 

ette näha piisavad eelarvevahendid, et realiseerida seadusemuudatustes ette nähtud 

infosüsteemide andmevahetus. 

23. Kohtulikes registrites tuleb teha IT-arendused, et isikuandmeid uuendataks automaatselt. 

24. Et täita kodanikuühiskonna arengukava eesmärki anda äriregistri ning mittetulundus-

ühingute ja sihtasutuste registri andmed vabaühenduste kohta tasuta kasutusse, tuleb 
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eraldada raha nii IT-arendustöödeks kui ka registrite ja infosüsteemide keskuse omatulu 

vähenemise kompenseerimiseks.  

25. Saamaks riigivara valitseja kohta kvaliteetsemat infot, tuleb luua kinnistusraamatu ja riigi 

kinnisvararegistri infosüsteemi andmevahetus ning lõpetada riigivara valitseja kinnistus-

raamatusse kandmine. Kinnistusraamatu infosüsteemi arendamiseks tuleb ette näha 

riigieelarvelised vahendid. 

26. Riigi õigusabi süsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks ja kvaliteedi parandamiseks tuleb teha 

riigi õigusabi osutamine atraktiivseks ka noorema põlvkonna advokaatidele. Selleks tuleb 

suurendada riigi õigusabi eraldist, et muuta riigi õigusabi tasud konkurentsivõimeliseks.   

27. Tuleb leida võimalusi vandetõlgikutse propageerimiseks, sh olemasolevate tõlkide ja 

tõlkebüroode seas, ning suurendada vandetõlkide arvu iga-aastaste eksamite abil.  

Kuna ametlike dokumentide tõlkimine antakse vandetõlkide ainupädevusse, on alates 2015. 

aastast vaja märksa rohkem vandetõlke. Praegu on Eestis 29 vandetõlki 8 keelesuunal. 

Selleks et tagada vandetõlgi teenuse kättesaadavus enamikus Euroopa Liidu keeltes, oleks 

vaja 2020. aastaks suurendada vandetõlkide arv vähemalt 60-ni. Samuti tuleb tagada piisav 

arv Eestis levinumate võõrkeelte (vene, inglise, soome) vandetõlke, et nii diplomaatiline 

suhtlus kui ka tsiviilkäive toimiks harjumuspärasel kiirusel. Selle eesmärgi saavutamiseks 

plaanib ministeerium korraldada kuni 2021. aastani kaheksa vandetõlgi eksamit aastas. 

28. Tuleb jätkata Ida-Virumaa stipendiumi väljaandmist. Praktika näitab, et Ida-Virumaale on 

tulnud juurde uusi juriidilise eriala spetsialiste. Stipendiumikonkurssi ja regiooni tuleb 

rohkem tutvustada, et tuua konkursile väljapaistvaid ja andekaid noori juriste.  

29. Tagada seni inglise keelde tõlgitud seaduste järjepidev ajakohases seisus hoidmine ja 

muudatuste tõlkimine, samuti tõlgete terviktekstide redaktsioonide avaldamine ühe kuu 

jooksul muudatuse avaldamisest Riigi Teatajas. Selleks tuleb koondada seaduste tõlkimiseks 

ettenähtud vahendid justiitsministeeriumi eelarvesse.  

30. Laiendada seni Riigi Teatajas kasutuselevõetud õigusaktide XML-skeeme menetlusinfo-

süsteemidesse. Selleks tuleb arendada ja täiendada XML-skeeme ja Riigi Teataja aktide 

koostamiseks ministeeriumides ja omavalitsustes juba kasutusele võetud XML-töövahendit 

VexPro. Eesmärk on tagada kõigis menetlusinfosüsteemides (nt eelnõude infosüsteem EIS, 

presidendi kantselei dokumendihaldussüsteem, Riigi Teataja jt) ühtse vormingu kasutusele-

võtt, andmete automatiseeritud töötlemine, halduskoormuse vähendamine ja eelnõude 

taaskasutatavus. Samuti tagatakse arendustega ministri käskkirjade terviktekstide 

koostamise võimekus ja eeldused nende avaldamiseks Riigi Teatajas. 

31. Sidustada ja integreerida kohtuinfosüsteemi KIS2 kaudu kohtulahendite teave Riigi 

Teatajaga, mis võimaldab vähendada halduskoormust ja teha kättesaadavaks kvaliteetsem 

integreeritud õigusteave.  

32. Ametlike Teadaannete infosüsteemi loomisega tuleb tagada võimalikult suur kasutaja-

mugavus, automatiseeritus, andmete taaskasutamine ja parem isikuandmete kaitse, samuti 

eesmärgipärane isiku teavitamine avalike ülesannete käigus antavatest teadaannetest, sh 

dokumentide kättetoimetamine. Uue infosüsteemi võimaluste kasutamiseks on vaja 

uuendada Ametlike Teadaannetega seotud regulatsiooni ja välja töötada vastav 
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seaduseelnõu, muu hulgas haldusmenetluse elektroonilise ja avaliku kättetoimetamise ning 

avalike ülesannete käigus loodavate teadaannete koondamiseks.  

33. Ühtse tõlkemälu tarkvara kasutuselevõtmisel tagatakse tõlgete parim kvaliteet ning luuakse 

eeldused, et tõlgitud tekste ja termineid kasutaksid kõik justiitsvaldkonna ning avaliku 

sektori tõlkijad. 

Peamised ohud  

34. Kohtute alarahastamine seab ohtu õigusemõistmise korrakohase toimimise. Ei ole võimalik 

saavutada valitsuse poolt õigusmõistmise eesmärgiks seatud saja päeva lähedastki 

menetlustähtaega ja riigihangete asjades ei ole võimalik hoida halduskohtumenetluse 

seadustikus ette nähtud 45-päevast menetluse kestust. Kohtutes ei arendata vajalike 

kutseoskustega tugipersonali, õigusemõistmise kvaliteet halveneb, kohtuametnikest ei 

kasva kohtunikele järelkasvu.  

35. Kohtute alarahastamise tõttu tuleb kohtute eelarvest iga aasta plaanida rohkem raha 

kolmandate isikute kulude kasvust tingitud puudujäägi katmiseks, see aga takistab otseselt 

kiire ja kvaliteetse õigusemõistmise tagamist. 

36. Kui investeeringuteks raha ei eraldata, jääb 2016. ja 2018. aastal jõustuv korteriomandi- ja 

korteriühistuseadus rakendamata, st seaduses ettenähtud infosüsteemide andmevahetus 

jääb realiseerimata. 

37. Kui ülesannete täitmiseks raha ei eraldata, ei ole võimalik kodanikuühiskonna arengukava 

2011–2014 täita ja äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 

vabaühenduste kantud andmeid tasuta kasutusse anda. 

38. Riigi õigusabi eraldise samale tasemele jäämise korral ei teki noorema põlvkonna 

advokaatide seas huvi teenuse osutamise vastu ja soovitud kvalitatiivne hüpe riigi õigusabi 

teenuse osutamisel jääb saavutamata. 

39. Vandetõlkide arvu vähesuse korral tekivad ebamõistlikult pikad tõlkejärjekorrad, mis võib 

mõjutada negatiivselt tsiviilkäivet. 

40. Ida-Virumaale elama ja töötama minejate arv väheneb stipendiumiprogrammi rahastuse 

vähendamise või sellest loobumise korral.  

41. Eestil puudub võimekus tagada tõlgete kvaliteet ja osalemine Euroopa Liidu Nõukogu 

õigusterminite alastes integratsiooniprojektides. 
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3. Õiguspoliitika 

Riigile parima õiguskorra loomine tähendab keskendumist nii õigusloomeprotsessile kui ka 

õiguskorra pidevale hindamisele, et tagada olemasolevate ja loodavate õigusnormide kestvalt 

paranev kvaliteet. Selleks tuleb analüüsida kõigis määratud tegevusvaldkondades maailmas seni 

avastatud parimate õiguslike lahenduste algatamise võimalust Eestis. Seejuures tähendab 

kvaliteet põhiõiguste materiaalset tagatust, seda tagava õiguskorra toimimise kiirust ning 

tõhusust nii riigi kui ka inimese jaoks. 

Justiitsministeeriumi missioon õiguspoliitika valdkonnas on (a) ministeeriumi enda 

õigusloometegevuse tulemusena ja (b) teiste ministeeriumite õigusloometegevuse juhtimise 

kaudu luua põhiseadusest lähtuv eesmärgipärane, tõhus, kättesaadav ja teiste riikidega 

võrreldes konkurentsivõimeline õigussüsteem. 

See hõlmab riigi õiguspoliitika elluviimist ja kavandamist, õigusloome koordineerimist ning 

õigusaktide terviktekstide koostamist.  

Õiguspoliitika all mõistetakse ühiskondliku ja poliitilise elu teadlikku ja eesmärgistatud 

kujundamist kehtestatud õigusaktide kaudu. Seega on õigus spetsiifiline juhtimisinstrument 

poliitiliste otsuste elluviimiseks, iga õigusnorm on mingi valdkonna poliitika elluviimise vahend. 

Õiguspoliitika juhtimisega kaasnev eesmärk on tagada poliitilistele otsustajatele ülevaade 

sellest, millised on üldse mõeldavad valikud õiguskorra kujundamisel, missuguseid lahendeid 

saab pidada juriidiliselt soovitavaks, arvestades õiguskorra süsteemsust, ja luua võimalused 

õigusaktide toimivuse pidevaks perioodiliseks hindamiseks.  

Õigusriik ei ole mitte üksnes poliitiline, vaid ka kultuuriline mõiste. Õigussüsteem on tõhus 

ainult siis, kui kodanikud selle pakutavaid võimalusi teavad ja neid kasutavad – seega on 

õiguspoliitika eesmärk ka üldsuse õigusteadlikkus. Kuna toimiva õiguse üks eeldusi, eriti 

väikeriigis nagu Eesti, on omakeelne sõna- ja mõistevara, siis kuuluvad justiitsministeerium 

pädevusse ka õiguskeele küsimused. 

Olukorra analüüs 

Peamised saavutused  

1. Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond on eelkõige tegelenud õigussüsteemi üldosa 

reformimisega, et tagada põhiseaduspärane regulatsioon. Osakonna vastutusalas on kogu 

eraõiguse süsteem ja avaliku õiguse üldine regulatsioon. Lisaks on osakonna ülesanne 

tagada õigusloome kvaliteet.  

2. Ministeeriumi õigusloometegevuse kvaliteeti võib hinnata suhteliselt heaks, kvaliteedi on 

taganud teaduspõhisus ja võrdlevad uuringud.  

3. On loodud euroopalik eraõiguse süsteem: nüüdisaegsete seadustega on kaetud 

tsiviilseadustiku üldosa, võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, ühinguõigus 

ning tsiviilkohtumenetlus-, täitemenetlus- ja maksejõuetusõigus.  

4. Avaliku õiguse valdkond on hõlmatud mitmete alusregulatsioonidega, mis sätestavad riigi 

põhiliste institutsioonide (riigikontroll, õiguskantsler, kohtud) ja avaliku teenistuse 

toimimise, riigi haldamise ja riigiasutuse tegutsemise haldusmenetluse kaudu. 
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5. 2013. aastal jõustus uus avaliku teenistuse seadus ja mitu rakendusakti. Selle tulemusel 

muutusid ametnike ja töölepingu alusel töötavate isikute hüved sarnasemaks, samuti 

muutus ametnike palgakorraldus selgemaks ja erasektoriga paremini võrreldavaks. Uus 

seadus täpsustas ametniku mõistet, mistõttu täidavad edaspidi ülesandeid, mis ei ole seotud 

avaliku võimu teostamisega, ametiasutuse töötajad.  

6. Avaliku õiguse valdkonnas läheneb lõpule nelja olulise avaliku õiguse valdkonna kodifit-

seerimine, need on keskkonnaõigus, majandushaldusõigus, ehitus- ja planeerimisõigus ning 

sotsiaalõigus. Keskkonnaõiguse üldosa seaduse ja majandushaldusõiguse üldosa seaduse on 

riigikogu vastu võtnud. Eraõiguse valdkonnas toimub intellektuaalse omandi õiguse 

kodifitseerimine ning 2013. aastal jõudis lõpule ka karistusõiguse revisjon. Kodifitseerimise 

eesmärk oli süsteemselt analüüsida ja ajakohastada õigusvaldkond tervikuna. Riigikogule 

on esitatud uus planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendamise seaduse 

eelnõu (571 SE, 555 SE, 572 SE), millega muudetakse planeerimise ja ehitamisega seonduv 

senisest kiiremaks, lihtsamaks ja selgemaks. Karistusõiguse revisjoni tulemusena valminud 

karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE) 

on samuti jõudnud riigikokku.  

7. Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõuga (424 SE) viiakse Eestis 

lõpule juba 1990. aastatel alustatud korrakaitseõiguse reform, mis muudab riikliku järele-

valve teostamise inimestele selgemaks ja tagab paremini põhiõiguste kaitse. 

8. 2011. aastal jõustunud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadusega on loodud 

saneerimisega analoogne protseduur füüsilisest isikutest võlgnikele. 2013. aasta detsembris 

jõudis riigikokku äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (549 SE), millega lihtsustatakse äriühingute ümberkujundamise ja 

lõpetamisega seotud reegleid. 

9. Et juurutada riigis ja ennekõike ministeeriumides küpsemale ühiskonnale sobivamat 

õigusloomekultuuri, kiitis riigikogu 2011. aastal heaks justiitsministeeriumi initsiatiivil 

välja töötatud õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018. Sellele lisandus 2011. aastal 

valitsuse heaks kiidetud hea õigusloome ja normitehnika eeskiri, mille eesmärk on 

parandada eelnõude kvaliteeti, kaasata paremini avalikkust ja muuta Eesti õigusruum 

selgemaks. 2012. aastal analüüsis justiitsministeerium õigusloome korraldust valitsuse 

tasandil, et selgitada välja peamised probleemid, mis takistavad hea õigusloome kvaliteedi 

saavutamist. Analüüsi tulemusena on alates 2013. aastast pööratud enam tähelepanu 

õigusloomejuristide taseme ühtlustamisele.  

10. Maailmapanga „Doing Businessi“ 2013. aasta aruande järgi, mis ennekõike hindab 

äritegevusega seotud õiguskeskkonda (sh äri alustamine, ehitusload, omandi ja 

investeeringute kaitse, lepingute maksmapanek, äri lõpetamine), on Eesti maailmas 183 

võrdlusriigi hulgas paremuselt 22. kohal. Kõrge koha säilitamine nõuab õiguskeskkonna 

hoolikat ja pidevat arendamist. Eestile puudusteks peeti ehituslubade andmist ja pankroti-

menetlust. Samas tuleb tõdeda, et seni ei ole „Doing Businessi“ aruannet koostades 

arvestatud Eestis tehtud reformide eripäradega, sh elektrooniliste vahendite ulatusliku 

kasutamisega.  

11. 2013. aastal tehti maksejõuetusõiguse valdkonna suur analüüs, mille eesmärk oli fikseerida 

olulisemad arvnäitajad maksejõuetusõiguse kirjeldamiseks. Uuring tehti koostöös 

riigikantseleiga. Alustati ka süsteemset tegevust sarnaste uuringute tegemiseks tulevikus. 



Justiitsministeeriumi arengukava 2015–2018 

17 

Peamised probleemid 

12. Tulenevalt 2011. aastal riigikogus vastu võetud otsusest kiita heaks „Õiguspoliitika 

arengusuunad aastani 2018“ ja valitsuse määrusega kehtestatud „Hea õigusloome ja 

normitehnika eeskirjast“ tuleb lähiaastatel juurutada praktikas õigusakti mõjude analüüsi ja 

eelnõude paremat kvaliteeti tagavad põhimõtted.  

13. Justiitsministeeriumil on küll vormiliselt ülesanne juhtida valitsuse õiguspoliitika 

kujundamist, kuid õigusloome juhtimist tuleb kooskõlas „Õiguspoliitika arengusuundadega 

aastani 2018“ tugevdada. Senini on probleemiks valitsuse õigusloomejuristide ebaühtlane 

tase ja õigusosakondade ebapiisav roll õigusloome koordineerimisel ministeeriumides. 

14. Tuleks panustada nõuetele vastavate juristide värbamisse ühtsete kriteeriumide alusel ja 

konkurentsisektoriga võrdväärse töötasu maksmisesse. Näiteks turuvõrdluse andmetel 

(palgavõrdlus Fontese 2013. aasta palgauuringu andmetega) on rohkem kui pooled 

justiitsministeeriumi juristid turu konkurentsisektoriga võrreldes vähem tasustatud (üle 

10%). Samuti tuleb tõhustada õigusloome protsessi (ja plaanimist), et täita õiguslike otsuste 

kvaliteedi tagamise eeldused.  

15. Paljude rahvusvaheliste organisatsioonide poolt Eestile antud hinnangute kohaselt on Eesti 

õiguskorra sõlmkoht maksejõuetusõigus ja äriühingute tegevuse lõpetamisega kaasnevad 

probleemid. Samas pole riigil pikaajalist ülevaadet menetluste võtmeandmete– menetluse 

kestvus, võlausaldajatele nõuete rahuldamise määra jne – kohta. 

16. Andmekaitse inspektsiooni suutlikkus temale pandud ülesandeid täita tuleb tõhustada, 

eelkõige tuleb tagada konkurentsivõimeline palgatase. 

17. Eraõigus on alates Eesti taasiseseisvumisest läbinud küll põhjaliku uuenduse, kuid senini on 

valdkondi, mida on vaja reformida. Nende hulka kuuluvad ühendusvahendite talumine, 

nende talumise eest õiglase tasu maksmine ja mitteabieluline kooselu. Tuleb jätkata tööd 

intellektuaalse omandi valdkonna ajakohastamisega. Samuti on vaja süsteemselt 

ajakohastada ühinguõiguse ja maksejõuetusõiguse.  

18. Patendiameti töökorraldus ja menetlusajad on Euroopas ühed pikimad, menetlust ei toeta 

elektroonilised lahendused.  

19. Euroopa Liidu õigusloomealgatuste menetlemisel ei ole huvirühmad valmis andma kuigi 

suurt panust algatuse menetlemisse. Sageli ei anta arvamuse küsimisel huvirühmadelt 

mingisugust tagasisidet.  

20. Vähe on uuritud kehtiva õiguse rakendamisega seotud praktikat, mis võimaldaks hinnata 

õigusaktide mõju taotletavate eesmärkide saavutamiseks. 

21. Materiaalõiguses puuduvad indikaatorid eesmärkide saavutamise tuvastamiseks. 

22. Avalikus õiguses on valdkondi, milles regulatsiooni pole üldse sõi on see osaline. Haldus-

õiguse üldosa valdkonnas on puudu selgest halduskorralduslikust kontseptsioonist lähtuv 

regulatsioon, mis sätestaks riigi toimimise turul eraõiguslike juriidiliste isikute kaudu, 

paneks paika avalik-õiguslike juriidiliste isikute loomise kriteeriumid ning korrastaks 

täitev- ja seadusandliku võimu vahekorda. Riigiõiguses on vaja hinnata peaaegu kõikide 

põhiseaduslike institutsioonide tegevuse aluseks olevate regulatsioonide rakendumist 
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praktikas, eeskätt aga tuleks hinnata Vabariigi Valitsuse seaduse rakendumist (nt enese-

korraldusõiguse realiseerimise võimaluste aspektist). 

23. Uuendama peab isiku õiguste kaitset tagavat materiaalõiguslikku regulatsiooni 

(riigivastutuse seadus).  

24. Haldusmenetluse üldosa rakendumine vajab järelhindamist (nt elektroonilise menetluse, 

määruste vaidlustamise või halduslepingute aspektist).  

25. Haldusõiguse eriosa valdkonnas on täiesti reguleerimata julgeolekuasutuste tegevus 

korrakaitselise ohutõrjemenetluse raames, sh on reguleerimata teabehankelised riikliku 

järelevalve meetmed.  

26. Isiku eraelu puutumatuse asjus tuleks korrastada ja ajakohastada nii isikuandmete kaitse 

üldosa (sh osaleda Euroopa Liidu õigusloomes) kui ka tõhustada isikuandmete kaitse 

regulatsiooni rakendumist eri eluvaldkondades (nt sotsiaaltoetuste, elektroonilise side, 

tööõiguse, kindlustuse, panganduse ja kriminaalmenetluse valdkonnas). Avaliku teabe 

üldosa valdkonnas tuleb järelhinnata avaliku teabe seaduse rakendumist praktikas, 

erivaldkondadest vajaks senisest selgemat reguleerimist eeskätt teabe salastamise alused.  

27. Riigi poolt isiku majandustegevuse vabadust riivavate tegevuste valdkonnas peab 

süsteemselt ajakohastama majandushaldusõiguse eriosa. Majandushaldusõiguse eriosa 

üldosa raames tuleks eraldi süstematiseerida ja reguleerida tehnilise ohutuse õigus, 

toiduohutus ja avalik konkurentsiõigus.  

28. Euroopa ja rahvusvahelises õiguses tuleb välja kujundada selged reeglid ja põhimõtted, 

mille alusel osaleb Eesti välislepingutes.  

Peamised võimalused  

29. Õiguspoliitika üldjuhtimise, õigusloome metoodika, õigusaktide mõjuanalüüsi ja normi-

tehnilise ning keelelise kvaliteedi tagamise vallas on justiitsministeerium täitnud oma 

ülasandeid seni suhteliselt kesiselt. Teiste ministeeriumide õiguspoliitiliste otsuste 

hindamisel ja suunamisel tuleb liikuda normitehnika ja õiguskeele kontrollilt aina enam 

sisulisele kontrollile, mh mõjude hindamisel. Kodifitseerimise raames on toimunud 

kaasamine ja ulatuslikud huvirühmade teavitusüritused, eelnõude ettevalmistamisse on 

kaasatud eri valdkondade spetsialiste. Eelnõusid kooskõlastades kontrollitakse, kas mõjude 

hinnang on tehtud.  

30. Õigusaktide kvaliteedi parandamiseks tuleb iga seaduseelnõu koostamisse juba välja-

töötamiskavatuse ja kontseptsiooni etapis kaasata piisavalt korraliku ettevalmistusega 

juriste ja valdkonna spetsialiste. Igas ministeeriumis tuleb määrata üksus, mis vastutab 

õigusaktide kvaliteedi eest. Samuti tuleb tagada iga ministeeriumi menetlusreeglites ja 

valitsuse asjaajamiskordades tervikuna, et õigusaktide kvaliteedi eest vastutavatel üksustel, 

sh normitehnika- ja keeleekspertidel, oleks piisavalt aega eelnõusid läbi vaadata ja et nende 

märkusi ka tegelikult arvesse võetaks. Valituse õigusloomejuristide taseme tõstmiseks ja 

säilitamiseks peab neil olema võimalus saada kohast koolitust, samuti tuleb luua toimiv 

roteerumissüsteem, mis võimaldaks saada mitmekülgsemat õigusloomekogemust. 
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31. On vaja luua terviklik nägemus piiriülese eraõiguse küsimustes nagu EL-i ühinguõigus, ELi 

lepinguõiguse kodifitseerimine, rahvusvaheline eraõigus, intellektuaalse omandi õigus. 

Tõhustada tuleb koostööd huvirühmadega ja kaasata EL-i algatuste menetlemisse ülikoole, 

jätkata EL-is Eesti seisukohtade esindamist.  

32. Avaliku õiguse valdkonnas on vaja arendada ja kogu riigis ühtsemalt rakendada avaliku 

teenistuse regulatsiooni ja majandushaldusõiguse õiguskorraldust. Tuleb moderniseerida 

paljusid riigiorganite pädevust käsitlevaid õigusakte ja ajakohastada halduskorraldusõigust. 

Täitevõim peab saama tegutseda paindlikumalt, et oleks võimalik reageerida kiiresti 

ühiskonna muutustele. Konkretiseerida tuleb riigi tegutsemist avatud konkurentsi 

tingimustes eraõiguslike ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kaudu.  

33. Välja tuleb töötada maksejõuetusõiguse võtmeandmete kogumise süsteem, et igal aastal 

oleks võimalik teha kindlaks pankrotimenetluste ja saneerimismenetluste kestus, 

pankrotimenetluse rahuldatavate nõuete määr (nõuete liikide kaupa), saneerimis-

menetluses saneerimiskava alusel rahuldatavate nõuete määr, võlgade ümberkujundamise 

ja võlakaitse menetluses menetluse kestus ja nõuete rahuldamise määr. 

34. Patendiameti menetlussuutlikkust tuleb tõhustada. Eelkõige tuleb optimeerida ameti 

struktuur, välja töötada elektrooniline menetlussüsteem nii ekspertide töökeskkonnana kui 

ka taotlejatele. Peab tõhustama kaubamärkide menetlemist.  

35. Välja tuleb töötada metoodika kõigi eraõiguse valdkondade uurimiseks ja korraldada 

uuringud (õigusanalüüsid), mis võimaldaksid teha üldistusi seaduste senise toimimise 

kohta ja paremini plaanida tulevasi muudatusi. 

36. Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja kohaselt on vaja juurutada kehtivate õigusaktide 

järelanalüüsi süsteem (sh indikaatorid). 

Peamised ohud 

37. Õigusloome kvaliteeti tagavateks töökorralduslikeks muudatusteks ei jätku ressurssi. 

Ressursipuudus takistab muu hulgas valdkonna uurimiseks vajalike statistiliste näitajate 

kogumist. 

38. Pole piisavalt oskusi ja inimressurssi, et täita eelnõude koostamiseks esitatud nõudeid 

mõjude hindamise valdkonnas. 

39. Puudub süsteem, mille abil määrata eesmärkide täitmise indikaatoreid ja kontrollida 

eesmärkide saavutamist.  

40. Mõnikord on raske teha kindlaks pädevat huvirühma, mistõttu kaasamine võib luhtuda. 

 


