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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
justiitshalduspoliitika osakond, õigusloome ja arenduse talitus
Ametinimetus:
nõunik
Tegevusvaldkond:
kohtute töökorraldus ja kohtumenetlus
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad
Ametnik asendab:
teisi talituse töötajaid vastavalt talituse juhataja korraldusele
Ametnikku asendab:
teised talituse töötajad vastavalt talituse juhataja korraldusele
Ametikoha põhieesmärk:
kohtute valdkonda puudutavate eelnõude ja väljatöötamiskavatsuste koostamine, läbivaatamine ning kooskõlastamine. Eesti vastu Euroopa Inimõiguste Kohtule esitatud kohtu rikkumisi puudutavate kaebustele arvamuse andmine.  

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (õigusalane kõrgharidus);
	eesti keel kõrgtasemel (C1);
	inglise või saksa keele oskus kõrgtasemel, teise võõrkeele oskus kesktasemel;
	tööks vajalik arvuti kasutamise oskus;
	töökogemus avalikus teenistuses või tegevusvaldkonnale lähedasel tööl kokku vähemalt kolm aastat;
	algatus- ja otsustusvõimelisus;
	üldistamisoskus ja analüütiline mõtlemine;
	hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
	oskus suhelda ja pingeid maandada;
	täpsus ja kohusetundlikkus;
	valmidus meeskonnatööks;
	iseseisvus töös. 



Teenistusülesanded:
Tulemus:
1. kohtute töökorralduse ja kohtumenetluse efektiivsemaks ja ökonoomsemaks muutmise ettepanekute väljatöötamine ja rakendamise korraldamine;
väljatöötatud ja rakendatud ettepanekud;
2. valdkonna alane määrusloome ja talituse pädevuse piires seadusloomes osalemine ning valdkonna õigusaktide eelnõudele arvamuse andmine;
tõhus õigusregulatsioon;
3. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite kohta Justiitsministeeriumi arvamuse koostamises osalemine  ja EIK praktika analüüsimine ning tutvustamine haldusalale;
koostatud arvamus, analüüsitud praktika;
4. valdkonna arengukava koostamises osalemine;
valdkonna arenguvajadustele ja võimalustele vastav arengukava osa;
5. valdkonna arendamiseks loodud komisjonides ja töörühmades ning  rahvusvahelises koostöös osalemine;
komisjonide ja töörühmade tõhus töö. Kasulike kogemuste vahetamine. Eesti institutsioonide hea maine välismaal;
6. I ja II astme kohtute järelevalve ja selle tulemuse analüüsimine, vajadusel õigusaktide muudatusettepanekute ettevalmistamine;
tõhus järelevalve ja tulemuste analüüs;
7. isikute ja asutuste avaldustele, teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine. Arvamuste pressiteadete ja kooskõlastuste ettevalmistamine;
asjakohased tähtaegsed vastused ja arvamused;
8. Justiitsministeeriumi võrgulehe uuendamine ja täiendamine valdkonda puudutavates küsimustes;
huvitatud isikutele hõlpsasti kättesaadav asjakohane teave Internetis;
9. tööplaaniliste ülesannete täitmise etappide ja ajakava määratlemine ning täitmine;
tähtaegselt täidetud tööplaanilised ülesanded;
10. talituse juhataja korraldusel ühekordsete teenistusülesannete täitmine.
õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	kooskõlastatud tegevus talituse juhataja ja nõunikega õigusloome ja õiguspraktika ühtlustamise alal ja muude valdkonna küsimuste lahendamisel;
	kooskõlastatud tegevus Justiitsministeeriumi teiste struktuuriüksustega valdkonna küsimuste lahendamisel; 
	koostöö I ja II astme kohtutega ja Riigikohtuga;
	koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega kohtute töö ja kohtutega seotud andmevahetuse korraldamiseks;
	talituse nõupidamistel osalemine.


Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

