Tegevuskava meetmed ja
Taseme Andmeobjekti nimetus
nr

Lisaressurssi Viide VV Andmeobjekti sisu
nõudev
tegevusp
rogramm
i punktile

1.
1.1.

Alavaldkond/Programm
Alaeesmärk

1. Õiguspoliitika
1.1. Institutsionaalselt hästitoimiv riik

1.1.1.

Alaeesmärgi mõõdik
Meede 1.1.1

määratlemata
Riigi halduskorralduse süsteemne väljatöötamine

Meetme eesmärk (ME)

Eesmärgiks on välja töötada puuduolev ja
kaasajastada olemasolev riigi haldusorganisatsiooni,
riigihaldust ja riigi valitsemise korraldamise aluseks
olev õigusraamistik

1.1.1.1. Tegevus (T)

PA sihttase
(2019)

PA+1 sihttase (2020)

PA+2 sihttase PA+3 sihttase
(2021)
(2022)

Hinnang 2019
täitmisele

Selgitus

2019. aastal valmis VVS-i kontseptsioon, mida Vabariigi
Valitsus arutas 2019. aasta augustis. Pärast seda hakati
koostama VTK-d, mis valmis 2020. aasta alguses ja on
saadetud kooskõlastamisele.
Riigikaitse revisjoni raames valminud eelnõud said
Vabariigi Valitsuse heakskiidu ja on menetluses
Riigikogus.

Halduskorralduse ja vabariigi valitsuse tegevuse
regulatsiooni kontseptsioon ja VTK koostatud

Kontseptsioon ja VTK koostatud

Täidetud

1.1.1.2. Tegevus (T)

Riigi kriisiolukorras toimimiseks vajalike
õigusmuudatuste vajaduse analüüsimine ja
reguleerimine

Analüüs koostatud

Täidetud

1.1.1.3. Tegevus (T)

Õigusliku regulatsiooni arendamine, mis tagab
julgeolekuasutuste tõhusa töö ja isiku põhiõiguste
tasakaalustatud kaitse
Avalikku teenistust puudutava
õigusliku kontseptsiooni edasiarendamine ja
ühtlustamine

Analüüs koostatud

Täitmata

Olukorra pidev seiramine ja vajadusel eelnõu
väljatöötamine

Täidetud

Selgitatud välja analüüsi vajavad valdkonnad.
Hetkeseisuga eelnõud ATS-i muutmiseks koostada vaja
ei ole.

Ette on valmistatud justiitsministri arvamusi
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.
Kooskõlastamisele tulevates eelnõudes on hinnatud
vastavust põhiseadusele. Regulaarselt on hinnatud
Euroopa Kohtule esitatud eelotsusetaotluste
menetlusse sekkumise vajadust JuM-i valdkonnas.
Ette on valmistatud justiitsministri arvamusi
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.
Kooskõlastamisele tulevates eelnõudes on hinnatud
vastavust põhiseadusele. Regulaarselt on hinnatud
Euroopa Kohtule esitatud eelotsusetaotluste
menetlusse sekkumise vajadust JuM-i valdkonnas.
Riigiõiguse sihtkapital tegutseb Teaduste Akadeemia
juures.

1.1.1.4. Tegevus (T)

1.1.2.

Meede 1.1.2
Meetme eesmärk (ME)

3,1

2019 tulemus/täitmine

Eesti põhiseaduse ja põhiseaduslike seaduste
järjepidev akadeemiline analüüs
Analüütilise võimekuse hoidmine ja arendamine

1.1.2.1. Tegevus (T)

Analüüsivõimekuse ja teadmiste tagamine Eesti
Põhiseaduse ja EL aluslepingute omavahelisest
suhestumisest

Analüüsivõimekus ja teadmised on olemas

Täidetud

1.1.2.2. Tegevus (T)

Analüüsivõimekuse tagamine Eesti Põhiseaduse
aluspõhimõtete, põhiseaduslike seaduste,
põhiõiguste ja vabaduste osas

Analüüsivõimekus ja teadmised on olemas

Täidetud

1.1.2.3

Tegevus (T)

Riigiõiguse Instituudi loomine ja tegevuse toetamine Instituut asutatud, nõukogu ja juhatuse
lepingud sõlmitud

1.2.
1.2.1.

Alaeesmärk
Meede 1.2.1.

1.2. Õiguskindel ühiskond
Inim- ja kodanikuõiguste kaitse tagamine

Meetme eesmärk (ME)

Kindlustada inim- ja kodanikuõiguseid austav
õiguskord

Meetme mõõdik (MM)

Koht Maailma vabaduse edetabelis

staatus "vaba"

Meetme mõõdik (MM)

Elektrooniliste menetluste arv Andmekaitse
Inspektsioonis (AKI)

Eesmärk saavutatud

Täidetud

staatus "vaba"

staatus "vaba"

staatus "vaba"

staatus "vaba"

800

1000

1100

1200

Täidetud
Täidetud

Eesmärgiks seatud arv menetlusi on elektroonilised.

1.2.1.1

Tegevus (T)

1.2.1.2

Tegevus (T)

1.2.1.3

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Tõhus tsiviil- ja täitemenetlus (elatise sissenõudmise Seadus on vastu võetud
tõhustamine)

1.2.1.4

Algatus (A)

Vajab
lisarahastust

AKI pöördumiste veebiteenuse ning
andmekaitsespetsialistist teavitamise
funktsionaalsuse väljaarendamine

Ettevõtjaportaalis on käivitunud pöördumiste
veebiteenus.

1.2.1.5

Algatus (A)

Vajab
lisarahastust

Abieluvararegistri infosüsteemi liidestamine
andmejälgija tarkvaraga ning veebipäringusüsteemi
täiendamine tutvumiste logide lisamisega

Infosüsteem on liidestatud

1.2.2.

Meede 1.2.2.

Ettevõtjaid ja tarbijaid toetav õiguskord

Meetme eesmärk (ME)

Vähese halduskoormusega ettevõtluskeskkond ning
tarbijate õiguste tasakaalustatud kaitse

Meetme mõõdik (MM)

Koht Doing Business tabelis: ettevõtlusega
alustamine
Koht Doing Business tabelis: vara registreerimine
Koht Doing Business tabelis: vähemusinvestorite
kaitse
Koht Doing Business tabelis: maksejõuetuse
lahendamine
Patendiameti kaubamärgi taotluse menetlusaja
pikkus

Vajab
lisarahastust
(AKI)

Meetme mõõdik (MM)
Meetme mõõdik (MM)
Meetme mõõdik (MM)
Meetme mõõdik (MM)

1.2.2.1. Tegevus (T)

1.2.2.2. Tegevus (T)

1.2.2.3. Tegevus (T)

2.6.

Vajab
10.15.
lisarahastust

2,6

Infoühiskonnale sobiva tõhusa isikuandmete kaitse Analüüs koostatud
regulatsiooni tagamine, mis arvestab teabevabaduse
põhimõttega (sh
Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse nr 2016/679
ellu rakendmine), AKI suutlikkuse tõstmine

Täidetud

Analüüs, mida AKI vajab eesmärgi täitmiseks, on
koostatud. AKI vajadused on kaardistatud ja võimekuse
tõstmiseks vajalike ressursside vajadus teada, kuid
sõltub lisarahastusest.

Perekonna- ja eraelu puutumatust, au ja väärikust,
vaba eneseteostust ning teisi inimõiguseid kaitsva
õiguskeskkonna tagamine eraõiguslike vahenditega

Täidetud

Telliti analüüs miinimumelatise metoodika
uuendamiseks.

Inimõigustega on arvestatud kõikide
eelnõude väljatöötamisel

Täidetud

Riigikogu võttis 20.02.2019 vastu täitemenetluse
seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike
survestamine).
Osaliselt täidetud Lähteülesanne koostatud. Analüüs ja veebiteenuse
kirjeldus on välise partneri poolt koostatud, edasi vajab
otsustust, kas ja kuidas sellega edasi tegeletakse.

Osaliselt täidetud Infosüsteem ei ole andmejälgijaga liidestatud, kuna
Notarite Koda ei leidnud selleks vahendeid. Olemas on
logimine ja RIK-i kaudu ka tehniline võimekus vajadusel
isikute päringutele vastata.

15

12

11

11

10

Täitmata

6
83

3
65

3
60

3
50

3
45

Täitmata
Täitmata

47

33

30

27

25

Täitmata

7,5 kuud

9 kuud

6 kuud

5 kuud

4 kuud

Täidetud

Konkurentsivõimelist majanduskeskkonda toetava
õiguskeskkonna arendamine

Analüüs koostatud

Maksejõuetusõiguse kujundamine vastavalt
kaasaegsetele nõuetele

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu välja töötatud
(maksejõuetusõiguse revisjoni I etapp).

Patendiameti ümberkujundamine intellektuaalse
omandi kompetentsikeskuseks koos tänapäevaste
infotehnoloogiliste võimalustega, sh
rahastamismudeli ümberkujundamine ja
Patendiameti rahvusvahelise koostöö tugevdamine

Patendiameti struktuur ja osaliselt ka
rahastamise põhimõtted on muudetud.
Patendiameti juurde on viidud
tööstusomandi õiguskaitse vaidlusi lahendav
komisjon (TOAK). Kaubamärgi menetlust
toetavad IT süsteemid on valmis ja
menetlussuutlikkust on tõstetud.

Täidetud

Ühinguõiguse revisjoni ettepanekud andis töörühm
ministeeriumile üle ja maksejõuetusõiguse revisjoni
esimese etapi eelnõu on valminud.
Osaliselt täidetud Eelnõu esitati kooskõlastamiseks 2019. aastal, eesmärk
on esitada eelnõu Vabariigi Valitsusele 2020. a märtsi
lõpuks. Maksejõuetusõiguse revisjon jätkub II etapis,
mille eesmärk on välja töötada saneerimisseaduse ja
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Osaliselt täidetud Tegevused jätkuvad 2020. aastal. Eesmärk on esitada
Vabariigi Valitsusele 2020. a aprilli lõpuks eelnõu,
millega antakse Patendiametile ülesandeid ka
autoriõiguse valdkonnas. Samuti jätkuvad 2019. aastal
alustatud Patendiameti leiutiste infosüsteemi
arendustööd.

1.2.2.4. Tegevus (T)

Vajab
2,6
lisarahastust
(SF)

Patendiametile taotluste esitamine ja menetlemine
paberivabaks, sh tervikliku ja kaasaegse leiutiste
infosüsteemi loomine

Patendiameti infosüsteemide arendamine

Osaliselt täidetud Leiutiste infosüsteemi arendustega on alustatud. Töö
toimub vastavalt projektiplaanile, mis on jagatud neljaks
etapiks. Esimene etapp on tehtud, teise etapi tähtaeg
on aprillis 2020. Arendaja on pidanud tähtaegadest
kinni.

1.2.2.5. Tegevus (T)

2,6

Kaasaegse intellektuaalse omandi kaitse keskkonna
loomine, et tagada Eesti kõrgem innovatsiooni- ja
riigikaitse võime, sh autoriõiguse ja tööstusomandi
valdkondade seaduste kaasajastamine

Tööstusomandi valdkonnas on võetud üle
kaubamärgi direktiiv ja muudetud vaidluste
lahendamise süsteemi. Samuti on uuendatud
kaubamärgi- ja tööstusdisaini kaitse
seaduseid, võimaldamaks elektroonilise
menetluse kasutamist.

Täidetud

1.2.2.6. Tegevus (T)

Tarbijate õiguste jätkuv edendamine pidevalt areneva Eesti seisukoht EL Nõukogu töögruppides
infotehnoloogia ja muutuva kaubanduse valdkonnas esindatud

Täidetud

Digitaalse sisu üleandmist (2019/770) ja kaupade müüki
(2019/771) käsitlevad direktiivid on vastu võetud ja
hetkel tegeleme direktiivide ülevõtmisega. Direktiviide
ülevõtmise tähtajaks on 01.07.2021.

1.2.2.7. Tegevus (T)

Avaliku majandusõiguse, samuti selle
alamvaldkondades ja sellega seonduvates
valdkondades kehtiva õigusliku regulatsiooni
raamistiku kaasajastamine, sh halduskoormuse
vähendamine
Eesti konkurentsiõiguse süsteemne ülevaatamine ja
kaasajastamine

Analüüs koostatud

Täidetud

Advokaadibüroolt SORAINEN tellitud ja valminud
analüüs majandustegevuse keeldude kohta.

Analüüs koostatud

Täidetud

Koostöös Riigikantseleiga on Tartu Ülikoolilt tellitud ja
vastu võetud analüüs "Euroopa Liidu õiguses sätestatud
halduskaristuste kohaldamine Eesti õiguses". Alustatud
on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr
2019/1 (ECN+ direktiiv) ülevõtmist, mille tähtaeg on
04.02.2021.

Eelnõu vastu võetud

Täidetud

17.12.2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja
ärisaladuse kaitse seadus, millega võeti üle Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/943.

Analüüs on koostatud
Eelnõu koostatud

Täidetud
Osaliselt täidetud Analüüs on koostatud ja esialgne kontseptsioon välja
töötatud (revisjoni töörühma), 2020. aasta lõpuks on
eesmärk eelnõu esitada Vabariigi Valitsusele heaks
kiitmiseks.
Täidetud
17.12.2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja
ärisaladuse kaitse seadus, millega võeti üle Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/943.

1.2.2.8. Tegevus (T)

1.2.2.9. Tegevus (T)

1.2.2.10. Tegevus (T)
1.2.2.11 Tegevus (T)

1.2.2.12 Tegevus (T)

1.3.
1.3.1.

Alaeesmärk
Meede 1.3.1
Meetme mõõdik (MM)

2,6

Vajab lisarahastust

Ärisaladuse kaitse tugevdamine, selleks EL direktiivi
ülevõtmine, milles reguleeritakse ärisaladuse
kaitsmist kohtumenetluses ja kahjuhüvitamise
nõudeid
Ühinguõiguse kaasajastamine
Osanike register

Meetmete väljatöötamine ja rakendamine
ettevõtjatele, kes kasutavad ebaausaid võtteid

1.3. Õigusloome kvaliteet
Teadmistepõhine ja õiguslikult kvaliteetne
õigusloome
Õigusloome kesksete koolituste arv aastas
(teemakoolituste arv)

Meetme mõõdik (MM)

Õigusloomejuristide õppereiside arv aastas

Meetme mõõdik (MM)

Õigusloomejuristide järelkasvuprogramm

Meetme mõõdik (MM)

Eelnõu koostamisele eelneb väljatöötamiskavatsus

Eelnõu vastu võetud

2

3

3

1

1

0

2

2

0

0

3

1 (2019-2020)

0

0

0

28%

70%

70%

75%
eelnõudest

75%

Osaliselt täidetud 2019. aastal toimus infotehnoloogiaõiguse (IT-õigus) ja
riigikohtu lahendite aruteluseminari koolitused.
Mõlema valdkonna koolitust korrati kolm korda.
Täitmata

2019. aasta eesmärk oli korraldada kaks õppevisiiti.

Täidetud

Kolm osalejat perioodil 02.09.2019-31.05.2020.

Täitmata

1.3.1.1. Tegevus (T)

Tagame, et õigusaktid on kooskõlas põhiseaduse ja Õigusloome protsess vastab õiguspoliitika
teiste seadustega ning normitehniliselt ja keeleliselt arengusuundades ette nähtud nõuetele
korrektsed
https://www.riigiteataja.ee/akt/3070320110
01

Täidetud

1.3.1.2. Tegevus (T)

Toetame ja arendame teadmistel ning mõjude
hindamisel tuginevat riigisisest õigusloome protsessi,
tagame, et õigusloome on süsteemne ja kvaliteetne.
Õigusloome maht on mõistlik

Õigusloome protsess vastab õiguspoliitika
arengusuundades ette nähtud nõuetele
https://www.riigiteataja.ee/akt/3070320110
01

Täidetud

1.3.1.3. Tegevus (T)

Ühtlustame õigusloome juristide taset ja koolitame
neid süstemaatiliselt

Toimunud on õigusloomejuristidele suunatud
koolitused

Täidetud

1.3.1.4. Tegevus (T)

Ministeeriumide ühismajas toimivate
Piloteeritakse toimivaid koostöövorme, nt on
koostöövormide loomine, tagamaks õigusloome
eelnõude keeletoimetajad koos.
kvaliteet, sealhulgas õiguskeele areng ja keskne
arendamine nii läbi ajakirja „Õiguskeel“ järjepideva
avaldamise kui ühtsema praktika tulenevalt eelnõude
keeletoimetajate ühendamisest

Täidetud

1.3.1.5. Tegevus (T)

EL õigusaktide ülevõtmine Eesti õigusesse toimub
süstemaatiliselt sobival moel, EL õigusaktide
menetlemisel hindame nedega kaasnevaid mõjusid

Koolitused EL õigusaktide ülevõtmise kohta
on läbiviidud

Täidetud

1.3.1.6. Tegevus (T)

3.2. Õigusloome mahu vähendamise kava elluviimine ja
uute õiguspoliitika arengusuundade
ettevalmistamine

Uued "Õigusloomepoliitika põhialused
aastani 2030" on koostatud ja Riigikogule
esitatud.

Täidetud

Valminud on koosloome keskkonna esimene
etapp, so koosloome tekstiredaktor.

Osaliselt täidetud Vajab lisarahastust järgmistele etappidele, on esitatud
SF taotlused.

1.3.1.7. Tegevus (T)

2.
2.1.

2.1.1.

Vajab
lisarahastust

Õigusloojatele mugava, õigusloome kvaliteedi
paranemist soosiva, läbipaistvust tagava ja tehnilist
tööd vähendava töövahendi loomise võimaluste
analüüs ja vajalikkuse põhjendatuse korral
töövahendi väljatöötamine

Alavaldkond/Programm
Alaeesmärk
Alaeesmärgi mõõdik

2. Kriminaalpoliitika
2.1. Kuritegevuse vähendamine
Registreeritud kuritegude arv

Alaeesmärgi mõõdik

27 169

Vähem kui 28 000

Vähem kui 28 000

Vähem kui 28 Vähem kui 26 000 Täidetud
000

Vägivaldsete surmade arv

23

Vähem kui 30

Vähem kui 25

Vähem kui 25

Vähem kui 25

Täidetud

Alaeesmärgi mõõdik

Kuriteoohvriks langenud elanike osakaal

5%

Vähem kui 7%

Vähem kui 7%

Vähem kui 7%

Vähem kui 7%

Täidetud

Meede 2.1.1.

(Korduv)kuritegevuse vähendamine

Meetme eesmärk (ME)

Kuriteoennetus on riiklikult juhitud, valdkondade
mõttes prioritiseeritud tegevusala. Eesmärk on
vähendada (korduv)kuritegevust, kasutades selleks
eelkõige tõendatud ja tulemuslikke meetodeid.

Meetme mõõdik (MM)

Vanglast vabanenute retsidiivsus

37%

Vähem kui 34%

Vähem kui 34%

Meetme mõõdik (MM)

Süüdimõistetud vangide arv

1984

2050

1950

Vähem kui
34%
1850

Meetme mõõdik (MM)

Alaealiste vangide arv

15

vähem kui 10

vähem kui 5

Meetme mõõdik (MM)

Tööga hõivatud täistööajale (30 h) taandatud
arvestuslik vangide üldarv

585

Vähemalt 480

Vähemalt 480

Vähem kui 30% Täitmata
1800

Täidetud

vähem kui 5

vähem kui 5

Täitmata

Vähemalt 480

Vähemalt 480

Täidetud

Toimunud on õigusloome juristidele erinevad koolitused
sh seminaripäev õigusloome akadeemia raames. Teist
korda toimus õigusloome juristidele suunatud
konverents "Tuleviku õigusloome".
2019. aastal ilmus ajakirja "Õiguskeel" neli numbrit.

„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ esitati
Riigikogule heakskiitmiseks

Meetme mõõdik (MM)

sh ASis Eesti Vanglatööstus ja avavanglas hõivatute
arv
Riigikeele õppes (30h) nädalakoormusele taandatud
vangide üldarv

Meetme mõõdik (MM)

273

Vähemalt 280

Vähemalt 280

Vähemalt 280

Vähemalt 280

Osaliselt täidetud RKAS-i värvikambri hange nurjus ja tuli teha uus hange,
tulenevalt sellest lükkus edasi.

30

50

50

50

51

Osaliselt täidetud Tartu Vanglas toimus õppetöö 55% planeeritud mahust
seoses eesti keele õpetajate suure puudusega Tartus.

219/798

Vähemalt 200

Vähemalt 200

Vähemalt 200

Vähemalt 240

Täidetud

2019 aastal: 219 unikaalset inimest; 798 - kõik
tugiteenust saanud inimesed kõikide aastate jooksul.

224

Vähemalt 200

Vähemalt 200

Vähemalt 200

Vähemalt 200

Täidetud

2019. a jooksul 224 unikaalset noort.

Meetme mõõdik (MM)

Vanglast vabanenute tugiteenust saanute arv

Meetme mõõdik (MM)

MDFT programmi suunatud noorte arv

Tegevus (T)

Ennetustegevuse planeerimine, kujundamine ning
hindamine läbi süüteoennetuse nõukogu töö

Süüteoennetuse nõukogu on
moodustatud, tegevuskava kinnitatud ning
alamtöörühmad moodustatud

Täidetud

2.1.1.2. Tegevus (T)

Kuriteoennetuslike algatuste ja tegevuste rahaline
toetamine läbi avaliku konkursi

Kuriteoennetuse riiklik toetus on välja antud
ning toetuse määr on kasvanud 75 000
euroni

Täidetud

Vägivalla ennetamise strateegia elluviimine

Tegevused on ellu viidud vastavalt VESi
rakendusplaanile. 2017: Istanbuli
konventsiooni rakendamiseks vajalikud
tegevused (koolitused, teavitusmaterjalid ja
üritused, vägivallatsejatele mõeldud
sotsiaalprogrammi rakendamine)

Täidetud

Tegevused on ellu viidud vastavalt
korruptsioonivastase strateegia
rakendusplaanile
Alaealiste õiguserikkujate süsteemi reformi
elluviimine

Täidetud

2.1.1.1

2.1.1.3

Tegevus (T)

2.1.1.4

Tegevus (T)

Korruptsioonivastase strateegia elluviimine

2.1.1.5

Tegevus (T)

Noorte õiguserikkumiste ennetamine

3,14

Täidetud

Laiendati vägivallaohvrile abi saamise võimalusi
erinevates süsteemides:
JuM rahastas perioodil 2019-2020 täiendavalt
õigusnõustamist seksuaalvägivalla ohvritele;
2019 käivitus üleriigiline 24/7 kättesaadav ohvriabi
kriisitelefon; kõrge riskiga perevägivallaohvritele
mõeldud MARAC süsteem laienes üle Eesti. MARAC
mudeli juures alustas vabatahtlike tugiisikute süsteem.
Õiguskaitsesüsteemi arendused: 2019 suvel loodi
Riigiprokuratuuris eraldi riigiprokuröri ametikoht, kes
tegeleb spetsiaalselt kannatanute kaitsmise temaatika
ning perevägivalla menetluspraktika ühtlustamisega;
JuM jätkas tööd KrMS revisjoniga, milles vaadatakse mh
üle kogu tõkendite ja lähenemiskeelu süsteem
kriminaalmenetluses. Perevägivallaohvrite parema
kaitse eesmärgil on olulised kolm muudatust: 1)
täpsustatakse ajutise lähenemiskeelu tingimusi, tuuakse
selgemalt välja vägivallatseja kodust eemaldamise
tingimused; 2) laiendatakse kriminaalmenetluses
lähenemiskeelu kohaldamisala, mis kehtivas seaduses
on piiratud laste vastu toime pandud kuritegude ja
vägivallakuritegudega; 3) tuuakse ajutise
lähenemiskeelu määramise võimalus ettepoole ja
lubatakse see kohaldada esialgse õiguskaitse korras
prokuröri määrusega kohe sündmuskohal ning
erakorraliste asjaolude puhul ka ilma kannatanu
nõusolekuta; prokuröri määruse peab hiljem kinnitama
kohus; Käivitus kuriteos kannatanute tagasiside
kogumise süsteem, kus kannatanud saavad
veebipõhiselt anda anonüümselt tagasisidet, kuidas riik
(politsei, prokuratuur, ohvriabi jt) nende abistamisega

Eelnõu jõustus 2018. aasta jaanuaris.

2.1.1.6

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust
alates 2019

2.1.1.7. Tegevus (T)

2.1.1.8. Algatus (A)

Vajab
10.9
lisarahastust

2.1.1.9. Algatus (A)

Kinnipeetava vanglast ühiskonda naasmise toetamine Vabanemise protsess on ühiskonna jaoks
turvalisem ning vastab paremini naasja
vajadustele, tugiteenus vanglast
vabanejatele on rahastatud ESFist.
Kinnipeetavatele rakendatakse
õigusnõustamist KOV elamispinna
nõudeõiguse tagamiseks

Täidetud

Meetmete rakendamine raskete kuritegude
toimepanijate korduvkuritegevuse ennetamiseks, s.h
ruumilise eripreventsiooni rakendamine ja
ravisüsteemi muutmine

Eelnõu, mis käsitleb ohtlike
kalduvuskurjategijate ja ravivajadusega
kurjategijate kohtlemist, samuti ruumilist
eripreventsiooni, on vastu võetud

Täidetud

Kuritegusid toime pannud alaealiste retsidiivsuse
vähendamine (alaealised vanglast välja: erikooli
suunamine, MDFT rakendamine)

Alaealised on vanglas vaid erakordsetel
juhtudel. Mitmedimensiooniline
pereteraapia on rakendatud plaanipäraselt

Osaliselt täidetud Alaealistele vangla alternatiivi pole loodud, samas MDFTd pakutakse. 2019. aastal oli töös 224 juhtumit ja
lõpetati töö 124 juhtumiga.

Elektroonilise vangistuse süsteemi loomise analüüs,
selle tulemustest sõltuvalt väljatöötamine ja
rakendamine

Analüüs, vajadusel eelnõu
väljatöötamiskavatsus

Täitmata

Elektroonilise vangistusega seonduv on kavandatud
2020. aasta tööplaanis.

Eelnõu jõustus 2019. aasta juulis.

2.1.1.10 Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Kinnipeetavate tööhõive suurendamine

Töötavate vangide arv ei ole senisest
suuremas mahus kasvanud

Täitmata

Lisarahastust ei saadud.

2.1.1.11 Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Kinnipeetavate riigikeele õppe tagamine suuremas
mahus

Senisest suuremas mahus keeleõpet ei ole
tagatud

Täitmata

Lisarahastust ei saadud.

2.1.1.12 Algatus (A)

Vajab
lisarahastust

Kinnipeetavate vaimse tervise uuringu läbiviimine

Vaimse tervise uuring on läbi viidud

Täidetud

Uuringu leiab lehelt
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/fil
es/elfinder/dokumendid/pikk_vaimut_uuring.pdf

Võrdleva retsidiivsusuuringu läbiviimine

Uuring on läbi viidud

Täidetud

Uuringu leiab lehelt
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/fil
es/elfinder/dokumendid/vanglast_vabanenute_retsidiiv
sus_eestis_ja_soomes.pdf

2.1.1.13 Tegevus (T)

2.1.2.

Meede 2.1.2

Vajadustele vastav karistuse täideviimise süsteem

Meetme eesmärk (ME)

Vangistuse tingimused vastavad tänapäevastele
nõuetele ning tagatud on piisav arv professionaalseid
vangla- ja kriminaalhooldusametnikke.

Meetme mõõdik (MM)

Avavanglas karistust kandvate vangide osakaal
süüdimõistetutest

8%

9%

10%

11%

12%

Osaliselt täidetud Protsentuaalselt veidi kasvanud.

Meetme mõõdik (MM)

Erialase kvalifikatsiooniga töötajate osakaal vanglas

73%

Vähemalt 76%

Vähemalt 78%

Vähemalt 78%

Vähemalt 78%

Täitmata

Vanglaametnike kutse- ja kõrgharidusõpet pakub
Sisekaitseakadeemia. JuM on igaks õppeaastaks kuni
2024. a tellinud 60 ametkondliku ja avaliku konkursiga
täidetavat vanglaametniku kutseõppe õppekohta.
Korrektsiooniõppekava kohti on tellitud igaks
järgmiseks õppeaastaks kuni 2024. aastani vähemalt 20.
Õppekohad täidetakse avaliku konkursiga. Lisaks on
ministeerium koostöös Sisekaitseakadeemiaga
töötanud välja ja võtnud kasutusse kaks uut
kutsehariduse õppekava, et tõsta juba tööl olevate
ametnike pädevust ja oskusi (teabe-ja uurimisametniku
eriala ja juhtumikorraldaja eriala jätkuõppekavad) ning
nende osas on samuti esitatud ja kinnitatud
koolitustellimus. Vanglateenistus tegeleb aktiivselt
värbamistegevusega, et täita koosseisus olevad tühjad
kohad. Vanglaametnike koguvakants oli 2019. aastal
20,86%, mis oli 2%-punkti suurem kui 2018. aastal.
Värvatud ametnikud saadetakse õppima ja erialast
haridust omandama Sisekaitseakadeemiasse.
Vanglaametnike palk ei ole konkurentsivõimeline ja ei
soodusta inimeste püsima jäämist teenistusse. 2015.2017. aastatel oli haridusega ametnike osakaal 75%,
aastast 2018. on see langenud 73%-ni. Jätkuvalt madal
palk ja kõrge voolavus mõjutavad haridusega ametnike
kõrgema osakaalu saavutamist.
Uus Tallinna vangla avati 2018. aasta lõpus. Viru ja Tartu
vangla tingimused vastavad samuti nõuetele.

2.1.2.1. Tegevus (T)

Vanglate kaasajastamine ning nõuetele vastavate
tingimuste tagamine (kambripind, uus Tallinna
vangla)

Kasutuses on 3 vanglat, sealhulgas kolm
avavangla osakonda. Rakendatud on
minimaalse kambripinna tõstmine 4 m2
peale süüdimõistetute osas

Täidetud

2.1.2.3. Tegevus (T)

Professionaalse vanglaametnikkonna tagamine
(koolitus, palk jne)

Vanglaametnike palk on
konkurentsivõimeline, ametnikke
koolitatakse vastavalt vajadusele

Osaliselt täidetud Koolitusi tellitakse ja korraldatakse vastavalt vanglate
vajadusele koostöös Sisekaitseakadeemiaga. Koolitused
on planeeritud ja eristatud vastavalt vanglaametnike
ametikohtadele ning neis käsitletakse sihtrühmadele
spetsiifilisi ja olulisi teemasid. Näiteks: erakorraliste
sündmuste lahendamise koolitused, masside ohjamine,
esmareageerijate koolitus, alarmsõiduki juhtimine,
esmaabi laskevigastuste korral ja kriisisituatsioonis,
erineva kultuuritaustaga inimestega tegelemine.
Vanglad said riigieelarvest palgatõusudeks raha 1 371
000 eurot, millega oli võimalik suuremat põhipalka
maksta I ja II klassi valvuritele, kes lisaks erialasele
haridusele on valmis andma ametiabi ja/või tegema
vanglaväliseid saatmisi: 4,1% haridusega valvurid, 3,6%
haridusega vanemvalvurid, 13,4%/11,8% haridusega
valvurid/ vanemvalvurid ametiabi andja või saatja,
19,8%/17,5% haridusega valvurid/vanemvalvurid
ametiabi andja ja saatja, 3% direktorid

2.1.2.4. Tegevus (T)

Professionaalse kriminaalhooldajaskonna tagamine

Kasvab kriminaalhooldusametnike palk,
töötatakse välja koolitus- ja
atesteerimissüsteem

Osaliselt täidetud Keskmine kriminaalhooldusametnike palk kasvas.
Vanglad said riigieelarvest palgatõusudeks raha 1 371
000 eurot, millega oli võimalik saavutada: 6,4 %
vanemkaplanid, 23,2% haridusega kaplan+võõrkeele
oskus, 6,8% kriminaalhooldusametnik, 10,9%
vanemkriminaalhooldusametnik.

2.1.2.5. Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Vanglate infosüsteemide ja registrite kaasajastamine Kasutuses on uus vangide ja
kriminaalhooldusaluste register

Täidetud

Jätkub ka järgnevatel aastatel.

2.1.2.6. Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Ettevalmistustega alustatud
Vanglameditsiini teenuste puhul tsiviilmeditsiiniga
samaväärne kättesaadavuse ja tähtaegade tagamine meditsiiniteenuse üleandmine

Täitmata

2.1.2.7. Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

C-hepatiidi, HIV testimise ja AIDS ravi tagamine
vanglates

Testimine ja ravi tagatud vastavalt
vajadusele. Ravi vastab tsiviilmeditsiini
standardile

Täidetud

2020. a esitab SoM vastavalt Vabariigi Valitsuses kokku
lepitule analüüsi kinnipeetavatele osutatavate
tervishoiuteenuste võimalikust liitmisest
tavatervishoiusüsteemiga.
Ravi tagatud lisaeelarvest rahaldatud vahendite
ulatuses.

2.1.2.8. Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Vanglateenistuse militaar- ja politseiabi võimekuse
parandamine

Varustus soetatud ja ametiabi andmise
võimekus kasvanud

Täidetud

Tegevused jätkuvad ka järgnevatel aastatel.

Pilootprojektiga ei ole alustatud

Täitmata

Rahastust ei saadud.

Vajab
lisarahastust

Täidetud

4,7 kuud on keskmine pikkus nii kahtlustatava kui
kannatanu jaoks. Eraldi kahte ei saa võtta.
4,7 kuud on keskmine pikkus nii kahtlustatava kui
kannatanu jaoks. Eraldi kahte ei saa võtta.

Alaeesmärgi mõõdik

Taasühiskonnastamisele suunatud digitaalsete
protsesside kasutuselevõtmine vanglas
Eesmärk 2.2. Kvaliteetne, põhiõigusi austav,
erivajadusi arvesse võttev ning teisest ohvristumist
vältiv kriminaaljustiitssüsteem
Kohtueelse menetluse keskmine pikkus
kriminaalasjades kahtlustatava jaoks
Kohtueelse menetluse keskmine
pikkus kriminaalasjades kannatanu jaoks
Vahistatute arv

Meede 2.2.1.

Kvaliteetne ning põhiõigusi tagav süüteomenetlus

Meetme eesmärk (ME)

Põhiõigusi austav, kiire ning tõhus süüteomenetlus.

Meetme mõõdik (MM)

Prokuratuuris lahendust ootavate asjade arv

Meetme mõõdik (MM)

Prioriteetsete kuritegude ekspertiiside järjekorrad

2.1.2.9. Tegevus (T)
Alaeesmärk

Alaeesmärgi mõõdik
Alaeesmärgi mõõdik

2.2.1.

4,7 kuud

kuni 5 kuud

Kuni 5 kuud

Kuni 5 kuud

Kuni 5 kuud

4,7 kuud

Vähem kui 6 kuud

Vähem kui 6 kuud

493

vähem kui 520

vähem kui 520

2637

Alla 2300

Alla 2000

Alla 2000

Alla 2000

Järjekorrad ei
kasva

Järjekorrad ei kasva

Järjekorrad ei
kasva

Järjekorrad ei
kasva

Vähem kui 6 Vähem kui 6 kuud Täidetud
kuud
Vähem kui 520 Vähem kui 520
Täidetud

Täitmata

Seoses sellega, et Prokuratuuri tööjõu sisemine
mobiilsus on kõrge, on asjade arv olnud kõrgem.

Andmeid ei ole
hetkel võimalik
esitada

2.2.1.1. Tegevus (T)

KrMS revisjoni läbiviimine

Eelnõu läbinud kooskõlastuse

Täidetud

Objektiivsete takistuste tõttu on eelnõu esitamine
valitsusse viibinud, hetkel on VVTP tähtajaks arvestatud
mai 2020. Revisjoni II etapi väljatöötamiskavatsus läheb
kooskõlastusele aprillis 2020.

2.2.1.2. Tegevus (T)

Ekspertiiside regulatsiooni kaasajastamine

Eelnõu on välja töötatud

Täidetud

2019. a koostati eelnõu. 2020. a aprillis saadetakse
kohtuekspertiisiseaduse (KES) eelnõu
kooskõlastamisele.

2.2.1.3. Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

2.2.1.4

Uue prokuratuuri infosüsteemi (PRIS) loomine

PRIS2.1 (päringud live)
PRIS2.2 (toimingud arendus + live)
PRIS2.3 (objektid arendus)
Karistusregistri (KARR) andmekvaliteedi parandamine KARR andmekvaliteet on paranenud, tagatud
on iga-aastased arendused teiste
infosüsteemidega kaasaskäimiseks (e-toimik)

Täidetud

Täitmata

JUM ja Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK)
tegelesid koostöös karistusregistri infosüsteemi KARR
andmekvaliteedi probleemile lahenduse otsimisele.
Leitud on, et andmekvaliteedi parandamiseks on vaja
muuta andmete registrisse jõudmist, nt kohtuotsustest
peaksid andmed jõudma registrisse automaatselt.
Selleks on vaja muuta kriminaalmenetluse seadustikku
(KrMS-i) ning arendada kohtute infosüsteemi. 2020. a I
poolaastal tegeletakse prototüübi loomisega.

2.2.1.5

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Kohtuekspertiisi infosüsteemide kaasajastamine
(KEIS, AFIS)

KEIS on liidestatud e-toimikuga, uue AFIS
ettevalmistavad tegevused toimuvad

Täidetud

2.2.1.6

Algatus (A)

Vajab
lisarahastust

Prokuratuuri palgareformi lõpuleviimine

KRAPS eelnõu on rakendunud, tagatud
rahastus 2019 ja järgnevateks aastateks

Täidetud

2.2.1.7

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Prokuratuuri kompetentside tõstmine prioriteetsete Palgatakse üks küberkonsultant ja üks
kuritegude menetlemisel
rahapesu (majandus) valdkonna konsultant +
üks samas valdkonnas käsundlepinguga.
Valminud küberkuritegude ja digitõendite
täiendõppeprogramm.

Täidetud

Esimene täiendõppe grupp pidi alustama 2020. a märtsi
keskel, kuid lükkus eriolukorra tõttu edasi. Alaealiste
teemadele värvatakse veel neli konsultanti (Norra
projekt).

2.2.1.8

Tegevus

Vajab
lisarahastust

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) seadmete
investeerimisvajaduse mudeli väljatöötamine,
seadmete töökorras hoidmine ja kaasajastamine

Täitmata

Vabariigi Valitsuse kabinetimemo ootab arutamist.

2.2.2.

Meede 2.2.2.

Erikohtlemise tagamine ning teisese ohvristumise
vältimine

Meetme eesmärk (ME)

Erikohtlemist tagav ning teisest ohvristumist vältiv
süüteomenetlus
Haavatavate sihtgruppide, sh laste, erikohtlemise
koolituse läbinud prokuröride, kohtunike,
kriminaalhooldusametnike arv

Täidetud

Lapsesõbralik menetlus 17.02.2020 Tartu;
Lapsesõbralik menetlus 11.03.2020 Tallinn.

Meetme mõõdik (MM)

EKEI seadmete investeerimismudeliga on
alustatud

116 inimest, neist 105 naist ja 11 meest

Vähemalt 30

Vähemalt 30

Meetme mõõdik (MM)

Alaealise kahtlustatavaga kriminaalasja kohtueelse
menetluse pikkus

3,0 kuud

Vähem kui 2 kuud

Vähem kui 2 kuud

Meetme mõõdik (MM)

Alaealise kannatanuga kriminaalasja kohtueelse
menetluse pikkus

3,4 kuud

Vähem kui 3,5
kuud

Vähem kui 3,5 kuud

Vähemalt 30

Vähemalt 30

Vähem kui 2 Vähem kui 2 kuud Täitmata
kuud
Vähem kui 3,5
kuud

Vähem kui 3,5
kuud

Täidetud

2.2.2.1. Tegevus (T)

Uuringute teostamine ohvrite arvu, olukorra ning
vajaduste kindlakstegemiseks, ohvrite uuringu
rakendumise hindamiseks

Kuriteoohvrite uuring on koostöös teiste
ministeeriumitega läbi viidud

Täidetud

2.2.2.2. Tegevus (T)

Restoratiivõiguse meetodite kasutamine kannatanu
huvides

Koolitused kohtunikele, prokuröridele,
kaitsjatele

Täitmata

Alaealiste erikohtlemine menetluses, sh
õiguserikkujate kohtlemise süsteemi reform

Seadusemuudatused on jõustunud ja
rakendatakse

Täidetud

2.2.2.3. Tegevus (T)

3.

3.1.

Vajab
lisarahastust

Alavaldkond/Programm

3. Õigusemõistmine ja õiguskaitse

Alavaldkonna eesmärk

Tagada kvaliteetne õigusemõistmine mõistliku aja
jooksul ning õigusteabe kättesaadavus
Kvaliteetne õigusemõistmine mõistliku aja jooksul

Meede 3.1.
Meetme eesmärk (ME)

Eesmärk on kvaliteetne õigusemõistmine,
menetlusosaliste rahulolu suurendamine ja
ressursside tõhus kasutamine

Alaealise kahtlustatavaga kriminaalasja kohtueelse
menetluse pikkust mõjutab menetlejate suur
töökoormus
Alaealise kannatanuga kriminaalasja kohtueelse
menetluse pikkus oli 3,4 kuud 2019. aastal kohtusse
saadetud või lõpetatud kriminaalasjades.

Rahastus tegevusteks tuleb Norra projektist, aga Norra
projekt ei alanud õigel ajal. Sisekaitseakadeemia on
koolitamas vabatahtlikke lepitajaid, kokku 33 inimest,
kuid ei ole ametlikult veel oma kursust lõpetanud.

Meetme mõõdik (MM)

Positiivne jõudlus kohtuasjade lahendamisel

Tsiviilasjad: HMK- 95,2%; PMK – 91,9%; TMK Kolme aasta
– 96,0; VMK – 97,0%; TlnRKK – 94,8%; TrtRKK perspektiivis on
– 99,9; Kriminaalasjad: HMK- 100,7%; PMK – kohtuasjade
101,3%; TMK – 97,9%; VMK – 101,3%; TlnRKK lahendamise
– 99,9%; TrtRKK – 98,6%; Haldusasjad: TlnHK jõudlus kõigis
– 92,1%; TrtHK – 96,8%; TlnRKK – 109,7%;
kohtutes ja
menetlusliikides
TrtRKK – 94,7%
positiivne

Kolme aasta perspektiivis on
kohtuasjade lahendamise
jõudlus kõigis kohtutes ja
menetlusliikides positiivne

Kolme aasta
perspektiivis
on
kohtuasjade
lahendamise
jõudlus kõigis
kohtutes ja
menetlusliikid
es positiivne

Kolme aasta
Osaliselt täidetud Koormus tsiviilasjades on oluliselt kasvanud, jõudlust
perspektiivis on
mõjutab kohtunike pensioneerumine.
kohtuasjade
lahendamise
jõudlus kõigis
kohtutes ja
menetlusliikides
positiivne

Meetme mõõdik (MM)

Kohtuasjade lahendamine esimese astme kohtutes
üldjuhul ühe aasta jooksul

Tsiviilasjad: HMK- 15,3%; PMK – 9,1%; TMK –
8,1%; VMK – 10,3%; Üldmenetluses
kriminaalasjad: HMK- 21,9%; PMK – 10,0%; TMK –
16,9%; VMK – 11,0%; Haldusasjad: TlnHK – 5,7%;
TrtHK – 8,9%;

Üle 365 päeva ei ole
menetluses üle 10%
üldmenetluses
kriminaalasjadest,
tsiviilasjadest ja haldusasjadest

Üle 365 päeva
ei ole
menetluses
üle 10%
üldmenetluses
kriminaalasjad
est,
tsiviilasjadest
ja
haldusasjadest

Üle 365 päeva ei Osaliselt täidetud Kui kohtu jõudlus on negatiivne, siis suureneb ka üle
ole menetluses
aastaste kohtuasjade osakaal. Kohtunike
üle 10%
pensioneerumine mõjutab ka seda mõõdikut.
üldmenetluses
kriminaalasjadest
, tsiviilasjadest
ja haldusasjadest

Meetme mõõdik (MM)

Menetlusosaliste rahulolu kohtulahendite selgusega Menetlusosaliste rahulolu oli kõrge
ja arusaadavusega 4 palli skaalal

Rakendatakse
uusi
mõõdikuid
eeldusel, et
projekt saab
lisarahastuse

Täitmata
Rakendatakse
uusi mõõdikuid,
mille tulemused
on võrreldavad.
2017.a
kordusuuringi
rahulolu hindega
vähemalt 3,5 palli
eeldusel, et
projekt saab
lisarahastuse

Üle 365 päeva ei
ole menetluses üle
10%
üldmenetluses
kriminaalasjadest,
tsiviilasjadest ja
haldusasjadest

Töötatakse välja ja Rakendatakse uusi mõõdikuid
rakendatakse uued eeldusel, et projekt saab
mõõdikud eeldusel, lisarahastuse
et projekt saab
lisarahastuse

Lisarahastust ei saadud. Järgmine suurem
menetlusosaliste rahulolu uuring on planeeritud läbi viia
2021. aastal.

3.1.1.

Tegevus (T)

3.1.2.

Tegevus (T)

3.3.

3.1.3

Tegevus (T)

Vajab
3.3.
lisarahastust

Vajab
3.3; 10.9 Õigusemõistmise tõhustamine, kohtulahendite
lisarahastust,
arusaadavuse ja menetlusinfo kättesaadavuse
kohtuistungis
parandamine
ekretäride
kvalifikatsioo
ni tõstmine,
kohtujuristid

1) Kõigis kohtutes ja menetlusliikides on
kohtuasjade lahendamise jõudlus positiivne;
2) 90% üld menetlus-, tsiviil- ja
haldusasjadest lahendatakse ühe aasta
jooksul;
3) Ühegi kohtuasja menetlus ei kesta kauem
kui kaks aastat (va peatatud menetlused ja
tagaotsitavad kriminaalmenetluses);
4) 90% lihtmenetluses kriminaalasjadest ja
väärteoasjadest lahendatakse poole aasta
(180 päeva) jooksul;
5) Maakohtute tööjaotuskavades on
sätestatud põhimõtted alaealiste
menetlusosalistega kohtuasjade
menetlemiseks
6) Kooskõlastusringile on saadetud eelnõu,
mis annab ringkonnakohtute esimeestele
hoovad töökoormust kohtute vahel vajadusel
ilma kohtualluvust muutmata ümber jagada,
kohtunikele võimaluse osaleda
menetluslähetuses ning Riigikohtu üldkogule
pädevuse ametist vanuse tõttu või omal
soovil lahkuva kohtuniku volitusi pikendada,
et ta saaks pooleliolevad kohtuasjad lõpuni
menetleda.

6) Osaliselt
täidetud

Kohtusüsteemi ressursikasutuse tõhustamine - uus
kohtuhaldusmudel

Kohtutel on üks kohtudirektor, algatatud on
Kohtutele
IKT võimalusi arvestavalt on
kohtute tugiteenuste konsolideerimine
määratakse üks tugiteenused konsolideeritud.
erinevate maakohtute
kohtudirektor,
Tugiteenuseid arendatakse
teeninduspiirkondadesse - I ja II astme
algatatud on
edasi vastavalt paberivaba
kohtutes on 3 kohtudirektorit, 1 - HMK; PMK,
kohtumenetluse rakendamisest
kohtute
sh MKO; VMK; TlnHK; TlnRKK; 1 - TMK, TrtHK;
tugiteenuste
tulenevatele uutele
TrtRKK; 1- TMK registri- ja kinnistusosakond; konsolideerimine
võimalustele.
erinevate
maakohtute
teeninduspiirkonda
desse

Tugiteenuseid
arendatakse
edasi vastavalt
paberivaba
kohtumenetlu
se
rakendamisest
tulenevatele
uutele
võimalustele.

Paberivabale kohtumenetlusele üleminek, sh
kohtuistungite tehnilise tekstilise protokollimise
asendamine istungite helisalvestamisega ja
transkribeerimisega

1) 2019. aasta lõpuks on pilootprojekti eduka 2019. a lõpuks
rakendamise järel tsiviil- ja haldusmenetluses
tsiviil- ja
üle mindud paberivabale kohtumenetlusele; halduskohtumenetl
2) kõik kohtusaalid on varustatud
uses ja
helisalvestusseadmetega, arvutikirjas pikast väärteomenetluses
protokollist on loobutud kõigis
on rakendatud
menetlusliikides;
paberivaba
menetlus;
3) kasutusel on transkribeerimise tarkvara.
transkribeerimise
tarkvara
arendatakse välja

2019. a lõpuks
tsiviil- ja
halduskohtum
enetluses ja
väärteomenetl
uses on
paberivaba
menetlus;
kasutusele on
võetud
transkribeerim
ise tarkvara.

2019. a lõpuks tsiviil- ja
halduskohtumenetluses ja
väärteomenetluses on
paberivaba menetlus;
kasutusele on võetud
transkribeerimise tarkvara.

6) Ei olnud algses dokumendis eesmärgina välja toodud,
kuid on oluline kohtumenetluse tõhustamise
seisukohalt, sest võimaldab suunata suurema
koormusega kohtust väiksema koormusega kohtusse
kohtuasju. Eelnõu arutati kohtute haldamise nõukojas
2019. aasta detsembris ning saadeti aasta lõpus
majavälisele kooskõlastusringile. Eelnõu on märts 2020
seisuga saadetud Vabariigi Valitsusse.

Uus
Osaliselt täidetud Juhtkond on otsustanud, et jätkatakse kolme
kohtuhaldusmud
kohtudirktoriga. 2019. aastal valmistati ette
el on rakendatud,
tsentraalsete ametikohatade projekt. 2020. aasta
erinevates
algupoolel loodi tsentraalselt tugiteenust pakkuvad
piirkondades
ametikohad: IT-juht, andmekavaliteedi juht,
töötavad
andmekaitse spetsialist, turvajuht.
konsolideeritud
tugiteenuseid
osutavad
keskused ühe
kohtudirektori
juhtimisel.
Osaliselt täidetud 2019. aasta lõpus otsustasid kohtud, et nad ei ole valmis
1) 2019. aasta
lõpuks on
2019. aastal tsiviil- ja halduskohtumenetluses täielikult
pilootprojekti
üle minema paberivabale kohtumenetlusele. Tsiviil- ja
halduskohtumenetluses lisandusid täiendavad
eduka
rakendamise järel
kategooriad. Istungisaalid on varustatud
tsiviil- ja
salvestamisseademetega ning transkribeerimise
haldusmenetluse
tarkvara on valmimisel.
s üle mindud
paberivabale
kohtumenetlusel
e;

3.1.4

Tegevus (T)

Vajab
3.3.
lisarahastust

Autonoomsete menetlusotsustuste ja kohtulahendite SF rahastuse toel alustatatud
genereerimise tarkvara arendamine (robotkohtunik) tarkvaraarendust. 2019. a lisarahastust ei
saadud. Arendatakse kohtute infosüsteemis
järkjärgult. 2020. a prototüübitakse.

SF rahastuse toel
Tarkvaraarendus 2020 lõpus Tarkvaraarend Kasutusel on
Täitmata
alustatatud
valminud ja kohtutes kasutusel. us 2020 lõpus autonoomsete
tarkvaraarendust.
valminud ja menetlusotsustus
kohtutes
te ja
kasutusel. kohtulahendite
genereerimise
tarkvara.

Lisarahastust ei saadud, menetlustoimingute
automatiseerimise funktsionaalsus arendatakse kohtute
infosüsteemis järkjärgult. 2020. aastal prototüübitakse.

Vajab
lisarahastust
(RKAS kulud)

Kohtuhoonete uuendamine (Tartu RKK uueks
asukohaks Veski tn 32, Tartu ja Tartu kohtumaja
ruumiprogrammi uuendamine)

1) projekteeritakse Veski tn 32 hoone
kohtumajaks; - see pole enam päevakorral
2) algavad hoone ümberehitustööd ümberehitustööd ei ole alanud;

1) Veski tn 32
hoone on
projekteeritud;
2) alustatud on
hoone
ümberehitustöid

Täitmata

Tartu RKK jääb Tartu kohtumajja, mille ümberehituse
projekteerimine toimub 2020. aastal.

Kõik kohtumajad üle Eesti varustatud
videokonverentsiseadmetega. Tegelik:
menetlusosaliste kasutuses uusi VKSe
kohtutes ei ole, kuid loodud on
virtuaalruumid, kuhu saab oma seadmega
liituda.
Kohtuteenistujate konkursid õnnestuvad,
ametikohad saab täita senisest kõrgema
kvalifikatsiooniga kandidaatidega.

Täidetud

Menetlusosaliste kasutuses uusi VKS-e kohtutes ei ole,
kuid loodud on virtuaalruumid, kuhu saab oma
seadmega liituda. RIK on loonud JUM ja kohtute
virtuaalruumid.

3.1.5

Algatus (T)

Vajab
lisarahastust

Justiitsministeeriumi haldusala virtuaalruum
(menetlustoimingutes osalemine videokonverentsi
vahendusel)

3.1.6

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Kohtumenetluse tõhususe edendamiseks
kohtuametnike motiveerimine

3.2.

Meede 3.2.

Kohtulike registrite arendamine

Meetme eesmärk (ME)

Hästi toimivad kohtulikud registrid, vajadustele
vastavad infosüsteemid ja ajakohastatud õigusloome

1) Veski tn 32 hoone
ümberehitustööd lõpetatakse;
2) Tartu kohtumaja
ümberehituse projekt on
valmis.

1) Tartu RKK
kolib uude
hoonesse;
2) Tartu
kohtumaja
ümberehitustö
öd algavad

2) kõik
kohtusaalid on
varustatud
helisalvestussead
metega,
arvutikirjas pikast
protokollist on
loobutud kõigis
menetlusliikides;

Osaliselt täidetud Lisarahastuseta suures osas. Kohtujuristide palkade
indekseerimiseks (KRAPS) eraldati vajaminev raha RESist ja kohtujuristide palgatase vastab töö väärtusele,
konkursid õnnestuvad. Tõlgid, kohtuistungisekretärid,
referendid - palgatase oluliselt alla turupalga,
piirkonnast tulenevalt probleem personalivoolavusega
ja uute võimekate ametnike leidmisega.

Meetme mõõdik (MM)

Tõhus menetlus kohturegistrites

a) kinnistusraamatuasjade (va
esmakandeavaldused) lahendamise
keskmine kestus ei ületa 10 tööpäeva;
b) registriasjade kiirmenetluses on lahend
tehtud tehtud hiljemalt järgmisel tööpäeval;
c) registriasjade tavamenetluses on lahend
tehtud keskmiselt 3 tööpäeva jooksul;
d) registriosakonna järelevalvemenetlused
on läbi viidud mõistliku tähtaja jooksul

a)kinnistusraamatu Menetlusajad ei ole pikenenud. Menetlusajad Menetlusajad ei
ei ole
ole pikenenud.
asjade (va
pikenenud.
esmakandeavaldus
ed) lahendamise
keskmine kestus ei
ületa 10 tööpäeva;
b) registriasjade
kiirmenetluses on
lahend tehtud
tehtud hiljemalt
järgmisel
tööpäeval;
c) registriasjade
tavamenetluses on
lahend tehtud
keskmiselt 3
tööpäeva jooksul;
d)registriosakonna
järelevalvemenetlu
sed on läbi viidud
mõistliku tähtaja
jooksul.

3.2.1.

Tegevus (T)

Kohtulike registrite organisatoorne arendamine
saavutamaks hästi toimivad ja efektiivsed registrid

Registrite töökorralduses suuremahulisi
muudatusi tehtud ei ole, kuid nende
tegemisega on alustatud. Koostamisel on
eelnõu, mille tulemusel peaks kohtulike
registrites töötamine muutuma
aktraktiivsemaks ja värbamine olema
efektiivsem.

Rakendatud on
Rakendatud on uusi
Rakendatud Rakendatud on Osaliselt täidetud
uusi
värbamislahendusi, registrite
on uusi
uusi
värbamislahendusi,
töö on muudetud
värbamislahen värbamislahendu
registrite töö on
atraktiivsemaks.
dusi, registrite si, registrite töö
muudetud
töö on
on muudetud
atraktiivsemaks.
muudetud
atraktiivsemaks.
atraktiivsemak
s.

3.2.2.

Tegevus (T)

Kohtulike registrite infosüsteemiline arendamine, sh
uue kinnistusraamatu arendamine, vajaminevate
arenduste tegemine võimaldamaks mitteresidentidel
digitaalse isikutunnistusega registritele juurdepääsu
lihtsustamaks nende asjaajamist kohtulikes
registrites (e-residentsuse projekt) ning äriregistri
arendamise visiooni ja tegevuskava koostamine

Äriregistri ja sellega seotud registrite,
Kohtulike registrite
kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu
infosüsteemilised
infosüsteemide arendused on rakendatud
arendused on
eesmärgiga arendada ettevõtluskeskkonda,
vastavalt
suurendada kasutusmugavust nii
Justiitsministeeriu
registripidajale kui ka kodanikule, parandada
mi tööplaanile
andmevahetust teiste riiklike registritega
realiseeritud.

3.3.

Meede 3.3.

Õigusteenuste kättesaadavuse tagamine

Meetme eesmärk (ME)

Kodanike põhiõiguste realiseerimise tagamiseks luua
mõistlik juurdepääs kvaliteetsele õigusabile ja
õiguskutsete teenusele

Meetme mõõdik (MM)

Ametis olevate vandetõlkide arv

98

90

94

98

Meetme mõõdik (MM)

Riigi õigusabi osutama hakkavad uued advokaadid

5

5

5

5

Lisaressurssi
nõudev
(Äriregistri IS)

Täidetud

Kohtulike registrite
Kohtulike
Kohtulike
Täidetud
infosüsteemilised arendused
registrite
registrite
on vastavalt
infosüsteemilis infosüsteemilised
Justiitsministeeriumi
ed arendused arendused on
tööplaanile realiseeritud.
on vastavalt
vastavalt
Justiitsministe Justiitsministeeri
eriumi
umi tööplaanile
tööplaanile
realiseeritud.
realiseeritud.

98

Täidetud

süsteemi on Täidetud
lisandunud kokku
20 uut advokaati

Menetlusajad ei pikenenud 2019. aastal ja kõikidest
seatud tähtaegadest on kinni peetud.

Uusi lahendusi veel rakendatud ei ole, kuid on
koostamisel eelnõu, mis peaks värbamise muutma
efektiivsemaks ja kohtulikes registrites töötamise
atraktiivsemaks.

Täidetud vastavalt ministeeriumi tööplaanile.
Kinnistusraamatu uue infosüsteemi arenduste 2019. a
tegevused täitmata, kuna arendajaga lõpetati tööde
mittevastavuse tõttu leping.

Tegutsevaid vandetõlke on 98.
Lisandunud riigi õigusabi osutavad advokaadid.

Meetme mõõdik (MM)

Esmatasandi õigusnõu saanud inimeste arv

13 801

10000

12000

13000

13000

Meetme mõõdik (MM)

Riigi õigusabi määramiste arv

12 874

14300

14000

13700

12600

JUM-i poolt toatetava nelja õigusnõustamise projekti
kaudu abi saanud inimeste koguarv.
Osaliselt täidetud Riigi õigusabi määramiste arv.

Meetme möödik (MM)

Eesti- ja venekeelse jurist aitab portaali külastamiste
arv
Vandetõlgiteenuse arendamine. Korraldatakse
vähemalt 3 vandetõlgieksamit igal aastal kuni aastani
2021. Vajadusel koolitatakse kandidaate,
korraldatakse teabepäevi. Eelistatakse uusi keeli ning
just neid, kus vajadus on kõige suurem

184 407

190000

210000

230000

210000

Osaliselt täidetud Portaali külastajate arv.

3.3.1.

Tegevus (T)

3.3.2.

Tegevus (T)

3.3.3.

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Täitemenetlussüsteemi muutmine selliselt, et
olukorras, kus riik hakkab ise enda nõudeid sisse
nõudma, oleks loodud eeldused ka kõigi teiste
(eraõiguslike) nõuete efektiivseks sissenõudmiseks ja
teenuse kättesaamiseks. Muudatuste saavutamiseks
on töötatud välja vajalikud seadusemuudatused ning
toetatud eelnõu menetlemist

3.3.4.

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Luuakse Patendivolinike Koda

3.3.5.

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Luuakse Vandetõlkide Koda

3.3.6.

Tegevus (T)

3.3.7.

Tegevus (T)

3.3.8.

3.3.9

Vandetõlgi teenust on võimalik saada
suuremates EL keeltes ja Eesti naaberriikide
ametlikes keeltes. Vandetõlkide arv on
vähemalt 98

Täidetud

Täidetud

Korraldati kolm eksamit.

Täidetud

Notarid saavad teha kandeid pärimis- ja
abieluvararegistrisse. Praegu ei ole kavas seda
laiendada.

Riigikogu on võtnud vastu vajalikud
seadusemuudatused, mis võimaldavad riigil
täita riiginõudeid ise ning regulatsioonist
tulenev uus täitemenetluse mudel võimaldab
eranõuete efektiivset täitmist ning teenuse
kättesaadavust piirkondlikult

Täitmata

Kontseptsiooni tutvustati valitsuskabinetis augustis.
Arutelu pinnalt otsustati moodustada justiitsministri
juhitav poliitiline töögrupp, kellele tehti ülesandeks
töötada küsimus läbi ja esitada oma ettepanekud
valitsuskabineti nõupidamisele. Töögrupp arutas
küsimused läbi ja praegu on memorandum kabineti
arutelu ootel.

Patendivolinike Koda on asutatud ja
toimunud on eismene koosolek, kus on
valitud Koja organite liikmed. Koja tegevus
on käivitunud.
Vandetõlkide Koda on asutatud ja toimunud
on eismene koosolek, kus on valitud Koja
organite liikmed. Koja tegevus on käivitunud.

Täidetud

Koda on loodud, koja organid valitud, tegevus
käivitunud.

Täitmata

Langes välja eelnõu menetlemisel.

Loodud on õiguslikud ja tehnilised võimalused
Seadusemuudatused on vastu võetud ja
lihtsamate tehingute digitõestamiseks notarite poolt valminud on rakendamiseks vajalikud
infotehnologilised jm arendustööd

Täidetud

Seadusemuudatused on vastu võetud, rakendusakt
antud ja teenus käivitunud.

Vajab
lisarahastust

KOV haldusaktide järelevalve

Järelevalvete pinnalt kerkivates kohtuasjades
on riigi huvid esindatud parimal võimalikul
moel. Kõigis kohtuasjades on tagatud
kõrgekvaliteediline esindamine.

Täidetud

Justiitsministeeriumi järelevalve pinnalt ei tekkinud
kohtuvaidlusi.

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Riigi õigusabi süsteemi jätkusuutlikumaks muutmine,
sh riigieelarve vahendite kasutamise läbipaistvamaks
muutmiseks eelduste loomine. Muudatuste
saavutamiseks on töötatud välja vajalikud
seadusemuudatused ja neid rakendatakse

Tasukorras on oluliselt vähendatud piiranguid
tasustatavate tundide arvule ja suurendatud
on tunnihinda. Välja on arendatud
spetsiaalne hankekeskkond riigi õigusabi töö
advokaatidele automatiseeritud
hankesüsteemi kaudu andmiseks. Õigusabi
osutajate hulka lisandub 5 uut advokaati
aastas

Osaliselt täidetud Tasukorras suurendatud tunnitasu määra ja
piirmäärasid 8%, seatud tasukoefitsiendid alaealiste
asjades, ööajatasu jpm. Riigi õigusabi hankesüsteemist
loobusime, kuna advokaadid olid vastu.

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

E-arestimissüsteemi arendused vastavalt
õigusaktidest tulenevatele muudatustele, sh
uurimisasutuste vajadustest tulenevate
arendustegevuste teostamine

Arendustööd on valmis ja toode on seda
soovinud uurimisasutustel kasutamisel

Osaliselt täidetud Elektroonilises arestimissüsteemis on arendused tehtud
ja RIK on valmis testima teiste osapooltega. Pangad ja
uurimisasutused saavad oma infosüsteemide arendused
valmis ja testimised korraldatud 2020. Lõplik tähtaeg
kasutusele võtmiseks on september 2020.

Notari teenuse arendamine - vastavalt eesmärgile on Registrikannete tegemine on notarite
ajakohastatud õigusloome
pädevuses (v.a kinnistusraamatu kanne)

3.4.

Meede 3.4.

Õigusteabe kättesaadavus

Meetme eesmärk (ME)

Õigusteave on integreeritult lihtsalt ja kiirelt
ajakohases seisus kättesaadav

Meetme mõõdik (MM)

Ametlike Teadaannete kasutajate rahulolu
(kasutajate küsitlus)

Vähemalt 90%
kasutajatest rahul
või pigem rahul

Vähemalt 90% kasutajatest
rahul või pigem rahul

Vähemalt 90%
kasutajatest
rahul või
pigem rahul

Vähemalt 90%
kasutaja-test
rahul või pigem
rahul

Täitmata

Meetme mõõdik (MM)

Riigi Teataja kasutajate rahulolu (kasutajate küsitlus)

Vähemalt 90%
kasutajatest rahul
või pigem rahul

Vähemalt 90% kasutajatest
rahul või pigem rahul

Vähemalt 90%
kasutajatest
rahul või
pigem rahul

Vähemalt 90%
kasutaja-test
rahul või pigem
rahul

Täidetud

3.4.1

Tegevus (T)

3.4.2

Tegevus (T)

3.4.3

Tegevus (T)

3.4.4

Tegevus (T)

3.4.5

Tegevus (T)

3.4.6

Vajab
lisarahastust
(SF)

Vajab
lisarahastust

Vajab
lisarahastust
(kuni 50 000)

Riigi Teataja kasutusmugavuse parandamine

Riigi Teataja kasutusmugavuse
parandamiseks on koostöös
kasutajagruppidega töötatud välja
lähteülesanne muuhulgas visuaali
uuendamiseks, nägemispuudega inimeste
juurdepääsuvõimalusteks ja mobiilsete
vahendite tarvis

Täidetud

Kohtuteabe sidumine Riigi Teatajas avaldatud
aktidega, Euroopa Liidu standardi ECLI kohtuteabe
avaandmetena kättesaadavaks tegemiseks
kasutuselevõtmine

Kohtuteave on seotud õigusaktidega, ECLI on
kasutusele võetud

Täidetud

Ministri määruste terviktekstide koostamise
koondamine teistest ministeeriumitest JuM-i
Uue infosüsteemi võimaluste ärakasutamiseks
Ametlike Teadaannetega seotud regulatsiooni
uuendamine ja vastava seaduseelnõu väljatöötamine,
muuhulgas haldusmenetluse elektroonilise ja avaliku
kättetoimetamise ning avalike ülesannete käigus
loodavate teadaannete koondamiseks alates 2018.
aastast Ametlikesse Teadaannetesse

JuM koostab kõik ministri määruste
terviktekstid
Koondatakse Ametlikesse Teadaannetesse
oluline üldsusele suunatud teave

Täidetud
Täitmata

Rahulolu küsitlust ei korraldatud, kuna arendused
võetakse kasutusele Euroopa Komisjoni rahastatava
projekti täitmisel 2020. aasta esimeses pooles. Siis
saavad kasutajad ka muudatusi hinnata.

https://ert-proto.rik.ee/index.php

Alates 2019. aastast koostab ministri määruste
terviktekste JuM-i Riigi Teataja talitus.
Analüüs jätkub 2020. aastal.

Ametlike Teadaannete kasutuselevõtmine EL ühtse Ametlikest Teadaanntest ja e-justice
maksejõuetusregistri osana. Ametlikes Teadaannetes portaalist on maksejõuetusandmed
võetakse kasutusele automaattõlge
kättesaadavad ja automaatselt tõlgitavad.

Osaliselt täidetud Automaattõlke kasutuselevõtmine on Euroopa
Komisjoni poolt rahastatavas projektis ette nähtud
2020. a esimesel poolaastal.

Tegevus (T)

1918 - 1940 välja antud Riigi Teatajad ja eksiilvalitsuse 1918 - 1940 Riigi Teatajad on avalikkusele
olulisemad dokumendid digitaliseeritakse ja tehakse kättesaadavad ja andmekvaliteet kontrollitud
avalikkusele kättesaadavaks

Täidetud

3.4.7

Tegevus (T)

Kõik kehtivad seadused tõlgitakse inglise
keelde 1 kuu jooksul peale nende avaldamist
Riigi Teatajas

Täidetud

3.4.8

Tegevus (T)

Eesti seaduste järjepidev ja süsteemne tõlkimine
inglise keelde JuM-i vastutusel rahvusvahelise
konkurentsivõime ja ärikeskkonna läbipaistvuse
huvides
Terminite ajakohastamine ESTTERMis ja uute
innovaatiliste masintõlke võimaluste juurutamine

3.4.9

Tegevus (T)

Valdkondade põhine seaduste tõlgete toimetamine

Kohtumenetluse, riigiõiguse ja veel mõne
valdkonna seaduste tõlked on toimetatud

3.5.

Meede 3.5.

Vajab
lisarahastust

Konkurentsi järelevalve ja regulatsioon

Terminite ajakohastamisega on alustatud

Masintõlge on
integreeritud
Ametlike
Teadaannete
infosüsteemi

Osaliselt täidetud Algatatud ministeeriumide ülene keskse
tõlkekeskkonna loomine, mis on saanud Vabariigi
Valitsuselt hekaskiidu.

Täidetud

Kohtumenetluse seadused analüüsitud ja toimetatud.

Meetme eesmärk (ME)

Eesmärgiks on Konkurentsiameti (KA) sõltumatus ja
maksimaalne tõhusus järelevalve läbiviimisel

Meetme mõõdik (MM)

Haldusmenetluse kestus

Menetlusaeg oli 3 - 12 kuud

3.5.1

Tegevus (T)

Vajab
2.6;
lisarahastust 2.7.2;
2.11

EL elektri võrgueeskirjade jõustumisega kaasnevad
ülesanded energiaturgude reguleerimisel ja
järelevalve teostamisel, KA suutlikkuse tõstmine

Täiendav personal (2 töötajat). EL-i elektri- ja
maagaasi võrgueeskirjade jõustumisega
kaasnevad ülesanded seoses energiaturgude
reguleerimise, järelevalve teostamise ja
piiriüleste ühenduste tugevdamisega
(Balticconnector, GIPL) on täidetud. Elektri
sünkroniseerimise projektis Euroopaga on
hinnatud projektide kulu-tulu analüüse.

3.5.2

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Konkurentsineutraalsuse rakendamine

3.5.3

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Euroopa Komisjoni Konkurentsidirektiiv (ECN+), KA
suutlikkuse tõstmine

Täiendav personal (2 töötajat).
Konkurentsineutraalsuse rakendamise
elluviimine ja rakendamine, st on analüüsitud
eksisteerivaid turupiiranguid, nende
majanduslikku mõju ja võimalusi nende
kõrvaldamiseks. On antud õigusaktide
eelnõudele konkurentsineutraalsuse
hinnangud.
Analüüs koostatud

3.5.4

Tegevus (T)

Vajab
lisarahastust

Euroopa Komisjoni energiaturgude liberaliseerimise
neljanda paketi (nn puhta energia pakett)
rakendamine

Täiendavat personali (kaks töötajat) ei
saadud. Puhta energia paketist tulenevad
uued ülesanded ametile seoses elektrituru
reguleerimisega, kontrolli ja järelevalvega.

Menetlusaeg on 312 kuud

Menetlusaeg on 3-12 kuud

Menetlusaeg Menetlusaeg on Täidetud
Menetlusaeg jäi tähtaegade piiresse.
on 3-12 kuud
3-12 kuud
Täidetud osaliselt Konkurentsiamet ei ole lisarahastust saanud, selle tõttu
ei saa amet teostada efektiivselt ülesandeid, mis
tulenevad Euroopa regulatsioonist.

Täidetud osaliselt Kuna lisarahastust ei saadud, siis rakendatud osaliselt st
analüüsitud turupiiranguid ning antud hinnanguid
vastavalt olemasoleva ressursi võimalustele.

Täidetud

Koostöös Riigikantseleiga on Tartu Ülikoolilt tellitud ja
vastu võetud analüüs "Euroopa Liidu õiguses sätestatud
halduskaristuste kohaldamine Eesti õiguses". Alustatud
on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr
2019/1 (ECN+ direktiiv) ülevõtmist, mille tähtaeg on
04.02.2021.

Täidetud osaliselt Konkurentsiamet ei ole lisarahastust saanud, selle tõttu
ei saa amet teostada efektiivselt ülesandeid, mis
tulenevad Euroopa regulatsioonist.

