
Valitsemisala, 

tegevusvaldkond, 

strateegiline 

eesmärk, indikaator, 

meede

Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

täidetud 

KarS revisjon vähendas kuriteona menetletavate 

süütegude arvu. 

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud Pole erakordseid tegureid

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud Jääb statistilise vea piiresse. 

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud Pole erakordseid tegureid

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud Pole erakordseid tegureid

Meede 1

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

täitmata

Spetsialiseerunud menetlejate arv pole kasvanud, samas 

on vähenenud menetletavate alaealiste kriminaalasjade 

arv.

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

täitmata

Spetsialiseerunud menetlejate arv pole kasvanud, samas 

on vähenenud menetletavate alaealiste kriminaalasjade 

arv.

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täitmata See oli ootamatu tõus

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täitmata Selgitusi pole antud.  

Meede 2

Justiitsministeeriumi valitsemisala: RES poliitikavaldkond SISETURVALISUS
1. Kriminaalpoliitika 

Olulised tegevused ja uued algatused

Ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste tegevuskavade täitmine 2015. aastal.

42

{eesmärgi 1.1 indikaator 4} elanike turvatunne (küsitlusuuringu andmetel osakaal elanikes, kes tunnevad end turvaliselt)

Vähemalt 73% (80%)

{eesmärgi 1.1 indikaator 1} Registreeritud kuritegude arv

{Meetme 1.1.1 indikaator 1} Alaealiste kohtueelse menetluse keskmine pikkus (mediaan)

1,9 kuud

{Meetme 1.1.1 indikaator 2} Alaealise kannatanuga kriminaalasja menetlemise mediaan kohtueelses menetluses

Vähem kui  15% (12%)

{Meede 1.1.1.} Kuritegevuse ennetamine

Vähem kui 10% (8%)

{eesmärgi 1.1 indikaator 3}  kuriteoohvriks langenud elanike osakaal  (küsitlusuuringu andmetel)

Vähem kui 50 (40)

{eesmärgi 1.1 indikaator 2} tapmiste-mõrvade arv (surmapõhjuste registri andmetel)

{Meetme 1.1.1 indikaator 3} Korruptsioonivastane võitlus – Transparency  indeks

4,2 kuud

Kuni 3,5 kuud (Pole veel andmeid saanud)

68

68 (70) 

Kuni 1,5 kuud (3 kuud)

{Meede 1.1.2.} Kvaliteetne ja efektiivne kriminaaljustiitssüsteem, korduva ohvristumise vältimine

{Meetme 1.1.1 indikaator 4} Süütegude ennetus ja retsidiivsuse vähendamine – kuriteoennetuse riikliku toetamise määr

50 000 eurot

75 000 eurot (50 000 eurot)

13%

71%

{eesmärgi 1.1 indikaator 5}  kuritegevuse probleem elukohas (Eesti sotsiaaluuringu andmetel)

10%

Eesmärk 1.1. Kuritegevuse vähenemine

39 631

Vähem kui 39 000 (32 575)
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Valitsemisala, 

tegevusvaldkond, 

strateegiline 

eesmärk, indikaator, 

meede

Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Olulised tegevused ja uued algatused

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täitmata See on lähedane tase 

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

Osaliselt täidetud 

jooksev jääk 99 ekspertiisi 2016.aastast s.o ühe kuu 

ekspertiisid. Edasine kiirendamine ei saa enam aset leida 

tehnoloogilise läbimurdeta (robotiseerimise), IT-

arenduseta või inimeste arvu suurenemiseta

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täitmata Kasvanud on KarS § 424 osas vahistamine. 

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täitmata Selle osas on eraldiseisev uuring käimas. 

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

täitmata

Seadusest tulenevad piirangud, madal teadlikkus jm 

sisulised põhjused

Menetlejad on koolitatud, kriminaaltulu konfiskeerimine on 

tõhus. Motiveeritud prokurörid  täidetud
 Toimuvad temaatilised prokuröride ümarlauad ja 

parimate praktikate jagamine 

Koolitused, juhendmaterjalid, võrgustikutöö 

koordineerimine, süüteoennetuse nõukogu SEN 

alakomisjoni töö korraldamine
Täidetud osaliselt  SEN karistuspoliitika töögrupp on moodustamata 

E-toimiku statistika sisaldab karistuste statistikat ja 

karistuste täideviimise statistikat. Ühtne väärteostatistika 

avaldatakse esmakordselt veebis (sh kuritegevuse kaardid). 

Ohvriuuring

Täidetud osaliselt Probleemid andmekvaliteedika, inimressursi puudus 

Ekspertiiside tegemiseks vajalikud investeeringud on tehtud 

(sh infrapuna skänner (FTIR);  DVI  (disaster victim 

identification ) varustus ja koolitus), toimunud on 

rahvusvaheline erialakonverents

 Täidetud osaliselt
Investeeringuteks rahalisi vahendeid ei eraldatud, FTIR 

jaoks leitud sisesed vahendid. Erialakonverents toimunud 

Korruptsioonivastases strateegias planeeritud tegevused on 

ellu viidud
 Täidetud osaliselt

 E-aresti osas tegutseb edasi MTA, haridusvaldkonna 

uuringu jaoks raha ei leitud, töö jätkub 2016

Register on käivitatud

 Täidetud 
 Register käivitatud, parlamendis on menetluses KVS 

eelnõu, millega lihtsustatakse andmete esitamist veelgi

Rakendatakse uut korruptsioonivastast strateegiat: koolitus 

kohtunikele, e-aresti arendamine, korruptsiooniuuring, 

haridusvaldkonna korruptsiooniriskide uuring (koos HTM-ga), 

venekeelse elanikkonna teavitamine

10 (0)

Kuriteoennetuse koordineerimine ja omavalitsuste võimekuse 

suurendamine

Uuringute tegemine ja statistika analüüsimine

Eelmiste aastate tegemata ekspertiise pole, keskmine ekspertiisi valmimise aeg on 1 kuu ((eelmiste aastate tegemata 

ekspertiise pole, keskmine ekspertiisi valmimise aeg 1,5 kuud))

{Meetme 1.1.2 indikaator 4}  Narkoravile suunatud isikute arv 

2

1

30 (5)

630 (699) 

Organiseeritud ning peitkuritegude (sh narkokuriteod, 

keskkonnakuriteod, kriminaaltulu) vastane võitlus 

{Meetme 1.1.2 indikaator 5} Ravile suunatud seksuaalkurjategijate arv

{Meetme 1.1.2 indikaator 2} DNA ekspertiiside järjekorra pikkus (kriminaalasjades)

Tegevus

Algatused 2015

Huvide deklaratsiooni HD elektroonilise registri käivitamine 

Eelmiste aastate tegemata ekspertiise pole, jooksva aasta tegemata ekspertiise 294

Alla 165 päeva (5,9 kuud)

{Meetme 1.1.2 indikaator 1} Kohtueelse menetluse pikkus kriminaalasjades kahtlustatava jaoks

Ekspertiisinduse arendamine

684

{Meetme 1.1.2 indikaator 3} Vahistatute arv 

184 päeva
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Valitsemisala, 

tegevusvaldkond, 

strateegiline 

eesmärk, indikaator, 

meede

Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Olulised tegevused ja uued algatused

Eesmärk

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud 

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud 

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud 

Meede 3

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

täitmata

 2014.a suurenes oluliselt järelevalve osakaal 

kriminaalhoolduses ning kohtule tehtavate erakorraliste 

ettekannete arv.  Seetõttu 2014.a oli tegelik tase 68% ja 

võrreldes sellega on toimunud tõus

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

täitmata

Siia alla kuuluvad kinnise vangla vangid, kes on hõivatud 

oskustööga vähemalt 20 t nädalas. Tööd pakub AS EVT.  

Seoses süüdimõistetute arvu olulise vähenemisega ei ole 

eesmärki suudetud täita

Meede 4

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud 

Uimastisõltlaste ravisüsteem väljaspool vanglaid toimib:

1) väljaspool vanglaid saab ravi aasta jooksul vähemalt 30 

isikut; 2) raviprogrammi läbib täielikult vähemalt 60% 

alustanud isikutest; 3) sõltuvusravi läbiviimist ja 

tulemuslikkust on hinnatud ning ravi on olnud  tulemuslik 

(ravil olnute sõltuvusega seotud probleemid on vähenenud) 

ja kuluefektiivne.  Rakendatakse alkoravi ja 

seksuaalkurjategijate kompleksravi

Osaliselt täidetud 

Sõltuvusravi väljaspool vanglat sai 26 isikut (23% ravi 

õnnestus, 23% katkestas, 54% olid aastalõpu seisuga 

ravil). Seksuaalkurjategijate ravi teenusepakkuja on küll 

olemas, aga kohus ei määranud 2015.a kedagi ravile. Ravi 

süsteemi hindamisega tegeleme hetkel ja selle tegevuse 

tähtaeg on 2016.a. kevad.

{Meetme 1.2.1 indikaator 1} Kriminaalhoolduse positiivselt lõpetanud isikute osakaal

80% (70%) 

308

{Meetme 1.2.2 indikaator 1} Erialase kvalifikatsiooniga töötajate osakaal vanglas

Kuni 40%

Eesmärk 1.2. Korduvkuritegevuse vähenemine

61% 

69% (erialane haridus on 989-st vanglaametnikust 681-l) (75%)

Karistuse alternatiivide arendamine ja pakkumine

{eesmärgi 1.2 indikaator 1} vanglast vabanenute retsidiivsus (andmed aastase viitega, peale vanglast vabanemist 12 kuu jooksul 

Kuni 39% (36%)

{Meetme 1.2.1 indikaator 2} Tööga hõivatud kinnipeetavate arv

Tegevus

Kuni 3000 (2795)

3123

{Meede 1.2.1.} Kriminaalhooldusaluste ja kinnipeetavate taasühiskonnastamine

33

Kuni 36 (24)

{eesmärgi 1.2 indikaator 2} vangide arv (vastava aasta lõpu seisuga)

340 süüdimõistetut või vähemalt 25% süüdimõistetutest olenevalt kumb näitaja on absoluutarvus väiksem (288)

75%

{eesmärgi 1.2 indikaator 3} alaealiste vangide arv (vastava aasta lõpu seisuga)

{Meede 1.2.2.} Vanglate ajakohastamine ning vanglate reformi lõpuleviimine 
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Valitsemisala, 

tegevusvaldkond, 

strateegiline 

eesmärk, indikaator, 

meede

Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Olulised tegevused ja uued algatused

Vangide tööhõive suurendamine oskustöö võimaluse 

andmisega suuremale hulgale kinnipeetavatele kinnises 

vanglas. Kõik kinnipeetavad, kellel kohtuotsuse jõustumise 

järgne karistus on pikem kui üks aasta ja kes ei ole hõivatud 

oskustöö või õppimisega, saavad aasta jooksul võimaluse 

töötada vangla pakutaval majandustööl. Kõigile 

motiveeritud kinnipeetavatele on tagatud riigikeele 

õppimise võimalus, tagatud on 750 õppekohta

täidetud

 762 vangi suunati riigikeelt õppima, 1709 vangi osales 

majandustöödel, 741 vangi lõpetas edukalt 

sotsiaaprogrammi. Kutsekoolis alustas õpinguid 223 

vangi, üldhariduses 200 

Algatused 2015 Valmib Tartu Vangla avatud osakond. Tallinna Vangla uue 

hoone rajamiseks lõppeb ehitushange ning alustatakse 

ehitamisega. Tartu Vanglasse tootmispinna laiendamiseks 

on tööstushoone ehitusega alustatud

täidetud osaliselt

Tartu avavangla on valmis ja kasutuses 2015 kevadest. 

Uue Tallinna Vangla ehitushange on läbi viidud, 

ehitusleping sõlmitud 2015 lõpus ja töödega on juba 

alustatud (platsil pinnase koorimine, tööprojektide 

koostamine). 

Tartu Vangla tööstushoonega ei ole tegevusi tehtud. 

Indikaator

Tegelik tase 2013

Vangistus- ja kriminaalhooldussüsteemi arendamine ning vanglate 

reformi lõpuleviimine

Taasühiskonnastamist ning karistuste täideviimist toetavate tegevuste 

arendamine ja elluviimine

{eesmärgi 2.1 indikaator 1} Tõhusam õigusemõistmine kohtumenetluses (arvestuslik keskmine menetlusaeg)

Eesmärk 2.1. Korrakohane õigusemõistmine mõistliku aja jooksul

 Tsiviilasjades 168 päeva,  kriminiaalasjade üldmenetluses kriminaalasjades 330 päeva, väärteoasjades 62 päeva; 

haldusasjades keskmiselt 157 päeva. Harju Maakohtu tsiviilasjades - 160 päeva, kriminiaalasjade üldmenetluses 178 

päeva, väärteomenetluses 48 päeva 

Tegevus

2. Õigusemõistmine ja õiguskaitse
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Valitsemisala, 

tegevusvaldkond, 

strateegiline 

eesmärk, indikaator, 

meede

Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Olulised tegevused ja uued algatused

Sihttase 2015

täidetud osaliselt

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud 

Meede 5

Meetme indikaator

 Pärnu, Viru Maakohtus, Tallinna Ringkonnakohtus ja 

Tallinna Halduskohtus on tehtud strukturaalsed 

muudatused õigusemõistmise tõhustamiseks

 täidetud

Seisuga 31.12.2015 oli:

Pärnu Maakohtus kokku 16 kohtujuristi kohta ja kõik 

kohad olid täidetud; Viru Maakohtus kokku 20 

kohtujuristi kohta neist üks koht oli täitmata; Tallinna 

Ringkonnakohtus 25 kohtujuristi koha neist üks koht oli 

täitmata; Tallinna Halduskohtus 16 kohtujuristi kohta ja 

kõik kohad olid täidetud

Tagatud on kolmandate isikutele (nt tunnistajate tasud, 

ekspertiisitasud jne)  personalikulude hüvitamine 

riigieelarvest

 täitmata

 Kolmandate isikute personalikulusid ei ole hüvitatud 

riigieelarvest. Kohtud on kolmandate isikute (ekspertiisi, 

tõlgi, kannatanu,  tunnistaja, pankrotihalduri, 

rahvakohtuniku) kulude hüvitamiseks pidanud kasutama 

majandamiskuludeks mõeldud raha. Majandamiskulude 

puudujäägi katmiseks on tehtud kohtutes eelarvelisi 

ümberkorraldusi ning kohtute reservi vahendeid

alla 100 päeva (64 päeva)

{Meede 2.1.1.} Kohtuvõimu süsteemisisese vastutustunde ja arenemisvõime ning õigusemõistmise efektiivsuse 

90 päeva

{eesmärgi 2.1 indikaator 2} Tõhusam õigusemõistmine maksekäsu kiirmenetluses

{Meetme 2.1.1 indikaator 1}  Indikaator määramata

Harju Maakohus - tsiviilasjades 135 päeva (131) , menetluskulud 100 päeva(64); kriminaalasjade üldmenetluses 190 

päeva(143), lühi-, käsk- ja kokkuleppemenetluses 60 päeva (käskmenetluses 12  ja kokkuleppemenetluses 24 )ja 

väärteomenetluses 60 päeva (46); Tartu Maakohus - tsiviilasjades 165 päeva (123), menetluskulud 100 päeva (138), 

kriminaalasjade üldmenetluses 190 päeva (216) ja lihtmenetluses 60 päeva (lühimenetluses 94 , käskmenetluses 39 ja 

kokkuleppemenetluses 18) ja väärteomenetluses 60 päeva (60). Harju ja Tartu maakohtutes ei kesta menetlused 

reeglina üle 365 päeva (Harju Maakohtus on menetluses üle 365 päeva 12,7% tsiviilasjadest ja 3,5% üldmenetluses 

kriminaalasjadest; Tartu Maakohtus on menetluses üle 365 päeva 12,1% tsiviilasjadest ja 10,4% üldmenetluses 

kriminaalasjadest; ); Pärnu ja Viru Maakohus - tsiviilasjades - 175 päeva (Pärnu Maakohtus 139; Viru Maakohtus 133) 

menetluskuludes 100 päeva (Pärnu Maakohtus 138; Viru Maakohtus 124), kriminaalasjade üldmenetluses - 280 päeva 

(Pärnu Maakohtus 216; Viru Maakohtus 282) , kriminaalasjade lühimenetluses 150 päeva (Pärnu Maakohtus 137; Viru 

Maakohtus 77), kokkuleppemenetluses 25 päeva (Pärnu Maakohtus 18; Viru Maakohtus 24), käskmenetluses 30 päeva  

(Pärnu Maakohtus 25; Viru Maakohtus 30) ja väärteomenetluses 60 päeva (Pärnu Maakohtus 74; Viru Maakohtus 72); 

haldusasjad Tallinna Halduskohtus 130 päeva (191) ja Tartu Halduskohtus 120 päeva (128) ja reeglina ei kesta ükski 

menetlus üle 365 päeva (Tallinna Halduskohtus menetluses üle 365 päeva on 19,7% haldusasjadest; Tartu 

Halduskohtus  menetluses üle 365 päeva on 3,4% haldusasjadest;)

Tegevus Kohtute strukturaalsed muudatused

Kolmandate isikute kaasamise süsteemi arendamine
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Valitsemisala, 
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Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Olulised tegevused ja uued algatused

Algatused 2015 1) Harju Maakohtus hoitakse tõhusama õigusemõistmise 

projekti  arengueesmärkides toodud menetlusaegu

2) Tartu Maakohtus, Halduskohtus, Ringkonnakohtus 

saavutatakse tõhusama õigusemõistmise projektide 

arengueesmärkides toodud menetlusajad ja lepitakse kokku 

uutes eesmärkides 

 täidetud

2015.a on täiendatud tõhusama õigusemõistmise projekti 

rakendamiseks menetluslikke eesmärke, mis on ühtsed 

kõikide kohtute jaoks. Üheks olulisemaks eesmärgiks on 

asjade lahendamise jõudlus, mis ei saa üheski 

menetlusliigis olla pikaaegselt alla 100%. see eesmärk on 

2015.a valdavalt saavutatud (va väärteomenetluse asjades 

Harju, Viru ja Tartu maakohtutes ning haldusasjades 

Tallinna Halduskohtus). Muus osas on TÕM eesmärgid 

täidetud

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täitmata Täiendavaid eelarvevahendeid ei eraldatud

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015

täidetud 

Eksamite korraldamine tõi kaasa olulise tõusu 

vandetõlkide arvus

Meede 6

Meetme indikaator

MTÜ ja SA registris on vabaühenduste kohta olevad 

andmed vabalt kasutuses (kodanikuühiskonna arengukava 

eesmärkide elluviimine). Kinnistusraamatusse ja 

äriregistrisse kantud isikuandmeid uuendatakse 

poolautomaatselt.  ISKE nõuded on rakendatud

 Täidetud osaliselt

 Vabaühenduste kohta olevad andmed ei ole vabalt 

kasutuses, isikuandmeid ei uuendata poolautomaatselt, 

sest need tegevused nõuavad täiendavaid riigieelarvelisi 

vahendeid, mida meile ei ole eraldatud. ISKE nõuded 

rakendatud osaliselt, käesoleva aasta lõpuks rakendatud 

täielikult

Vandetõlgi eksamid on korraldatud. Kahes 

pankrotimenetluse järelevalves on kaasatud sõltumatu 

ekspert. Käivitub täitemenetluse valdkonna infosüsteemi 

arendusprojekt: e-Täitur

 Täidetud osaliselt 

 Vandetõlkide eksamid on korraldatud. Täitemenetluse 

infosüsteemi arendus on lõpusirgel ja lähiajal võtab selle 

kasutusse esimene kohtutäituribüroo. 2016 jooksul 

planeeritakse kõigi täiturite üleminek uuele 

infosüsteemile. Pankrotimenetluste järelevalvetes ei ole 

tõusetunud välise eksperdi kaasamise vajadust

MTÜ-de esmatasandi õigusabi eraldist ja riigi õigusabi 

eraldist on suurendatud

 Täidetud osaliselt

 Esmatasandi õigusnõustamise eraldis suurenes 2014-

2015 ca 26%. Riigi õigusabi eraldis ei ole 2015 

suurenenud

Uus Ametlike Teadaannete infosüsteem on kasutusele 

võetud

 Täidetud

Ametlike Teadaannete rahulolu küsitluse tulemustel on 

rahul või pigem rahul on 94,4 % küsitlusele vastanuist.

{Meetme 2.2.1 indikaator 1} indikaator määramata 

Vandetõlke ametis 35 (47)

Registrite arendamine, andmete kättesaadavuse parandamine

Eesmärk 2.2. Hästi toimiv õiguskaitsesüsteem 

Riigi õigusabi eraldis 3 835 000 eurot

Õigusabi kättesaadavuse parandamine 

Õigusametite ja -kutsete (kohtutäiturite, pankrotihaldurite, notarite, 

vandetõlkide ja advokaatide) ameti- ja kutsetegevuse arendamine

Algatused 2015

Tegevus

Õigusemõistmise tõhustamise projekti ellurakendamine

{eesmärgi 2.2 indikaator 1} Õigusabi kättesaadavus

{eesmärgi 2.2 indikaator 2} Vandetõlkide arv

{Meede 2.2.1.} Õiguskaitsesüsteemi arendamine 

Riigi õigusabi eraldis 4 035 000 eurot (3 835 000 eurot)

Uue Ametlike Teadaannete infosüsteemi kasutuselevõtmine
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Valitsemisala, 

tegevusvaldkond, 

strateegiline 

eesmärk, indikaator, 

meede

Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Olulised tegevused ja uued algatused

Ettevalmistatud on kõikides menetlusinfosüsteemides  

XML elementide põhiste õigusaktide skeemide 

kasutuselevõtmine, mis tagab tulevikus andmete 

taaskasutamise, automaatse töötlemise ja halduskulude 

kokkuhoiu. Muudatuste eelarve koondatakse 

Justiitsministeeriumisse
 Täitmata

Puuduvad vahendid projekti arendamiseks. Nõuab 

laiaulatuslikku koostööd ja teiste asutuste (Riigikogu 

Kantselei, Riigikantselei, Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeerium) osalust ja panust

Eesmärk

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud 

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud 

Meede 7

Meetme indikaator

Meede 8

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täitmata

Meede 9

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 ei tea uuringut ei ole tehtud

1) Ekspertide ja huvirühmade kaasamine; 2) 

personalikulude suurenemine - 2 uut õigusloome mõjude 

nõuniku ametikohta.  Tehtud mõjude analüüsid ja 

uuringud, nõustamine eelnõude väljatöötamiskavatsuste ja 

seletuskirjade mõjude puhul. Koolitused sihtrühmadele

 täidetud

Uus VTK vorm on välja töötatud, toimuvad kesksed 

koolitused õigusloome juristidele, õigusloome 

vähendamise kava ja selle tutvustamine ministeeriumites

Euroopa Liidu andmekaitseõiguse reform: Eesti 

seisukohtade esindamine

Eelnõu on Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud Täidetud osaliselt VTK on valmis, kuid kooskõlastusringile saatmata

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud

Indikaator

Tegelik tase 2013

Sihttase 2015 täidetud

Meede 10

14

17 (16)

{Üldeesmärgi 3.2 indikaator 1} Eesti koht Maailmapanga Doing Business edetabelis 

13 (9)

{Meetme 3.1.1 indikaator 1} Indikaator määramata

Hindamisel

Staatus "vaba"

Eesmärk 3.1. Usaldusväärne riik

Staatus "vaba" ("vaba")

Staatus "vaba" ("vaba")

Staatus "vaba"

Hea õigusloome saavutamiseks ekspertide ja huvirühmade 

kaasamine, mõjude analüüsi tegemine ning õigusaktide eelnõude 

mõjude analüüsi süsteemi koordineerimine

Isikuandmete kaitse regulatsiooni uuendamine

Taustakontrolli regulatsiooni väljatöötamine

Eesmärk 3.2. Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond

22

{eesmärgi 3.1 indikaator 2} Staatus maailma pressivabaduse edetabelis 

{Meede 3.1.2.} Õigusloome kvaliteedi tagamine

{Meetme 3.1.2 indikaator 1} Nende uute seaduseelnõude osakaal, mille koostamisel on lähtuvalt hea õigusloome ja normitehnika 

100% (92%)

{meede 3.1.3 } Halduskorralduse alase regulatsiooni arendamine

{eesmärgi 3.1.3 indikaator 1} Ametnike asjatundlikkuse ja usaldusväärsuse uuring

Uuringut ei tehtud

Usaldusväärsus jääb 2010. a tasemele (uuringut ei ole tehtud)

Algatused 2015

3. Õiguspoliitika

{eesmärgi 3.1 indikaator 1} Staatus maailma vabaduse edetabelis (www.freedomhouse.org)

E-Riigi Teataja, e-õiguse, kohtulahendite andmebaaside, Riigikogu 

menetlusinfo ja õigusaktide tõlgete süsteemi arendamine

Tegevus

{Meede 3.1.1.} Põhiõiguste kaitse alase regulatsiooni arendamine

{eesmärgi 3.2 indikaator 2} Eesti koht maailma majandusvabaduse indeksis 

{Meede 3.2.1.} Ettevõtluskeskkonna alase regulatsiooni arendamine
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Valitsemisala, 

tegevusvaldkond, 

strateegiline 

eesmärk, indikaator, 

meede

Vahetud tulemused

Täitmise märge Selgitus

Olulised tegevused ja uued algatused

Meetme indikaator

Tegelik tase 2013

2015 täitmata  Statistikat ei ole kogutud

Pankrotiseaduse, saneerimisseaduse ja täitemenetluse 

seadustiku muutmise seadused on Riigikogus vastu võetud

 Täitmata 

 Maksejõuetuse revisjoni lähteülesanne esitatakse 

heakskiitmiseks valdkondlikult komisjonilt rahastusse 

saamiseks aprillis 2016

1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadus 

ning tööstusomandiseadus on Riigikogus vastu võetud. 2) 

Orbteoste direktiivi raames keskasutuse funktsiooni 

täitmine (orbteoste direktiiv jõustub nov 2014)
1)Täitmata 

2)Täidetud  VVTP järgi on autoriõiguse seaduse tähtaeg 2017 sügis

Tugipersonali hulk ja juhtimistasandid on optimeeritud 
 Täidetud

 Põhimäärus on muudetud, inimeste arv on vähenenud ja 

struktuur on ümber korraldatud.

Algatused 2015 Kõik kehtivad seadused tõlgitakse inglise keelde 1 kuu 

jooksul peale nende avaldamist Riigi Teatajas

täidetud

Tähtaegselt ei ole jõutud avaldada tõlkeid, mis nõuavad 

ekspertide poolt üle vaatamist või kui tõlkimise 

kogumaht on  hetkeliselt kasvanud sh aasta algusest.

Raugemiste arv on vähenenud võrreldes 2013. aastaga (N/A)

Tegevus Majanduskeskkonna parema toimimise regulatsioon: pankroti- ja 

täitemenetluse seadustiku muutmine 

Intellektuaalomandi õiguse arendamine

Patendiameti töö ümberkorraldamine ja struktuuri optimeerimine

Eesti seaduste süsteemne tõlkimine inglise keelde 

Justiitsministeeriumi vastutusel rahvusvahelise konkurentsivõime ja 

ärikeskkonna läbipaistvuse huvides

{Meetme 3.2.1 indikaator 1} Maksejõuetusmenetluses raugemiste arv

Raugemiste arv 58%
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