
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMITEHNIKA KOOLITUSPROGRAMM 
 
 
 1. Koolitusvajaduse kirjeldus  
 
1.1 Koolitusteemade analüüs 
 
Väljatöötatavatele õigusaktidele sätestatud normitehnilised nõuded on kirjas VV 22.12.2011.a määruses 
nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ (HÕNTE). Eeskiri sätestab nõuded õigusloome 
protsessile ja selle käigus koostatavatele dokumentidele (alates seaduseelnõu 
väljatöötamiskavatsusest ning lõpetades eelnõu ja selle seletuskirjaga). HÕNTE tugineb Riigikogu 
23.02.2011.a otsusel „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“, kus määratakse õiguspoliitika ühtsed 
põhimõtted ja pikaajalised eesmärgid, mida avaliku võimu kandjad peavad arvestama oma tegevuse 
kavandamisel. Riigikogu juhatuse 2011. aasta 27. detsembri otsusega nr 136 on kinnitatud „Riigikogus 
menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri“ (muudetud Riigikogu juhatuse 2014. aasta 10. aprilli 
otsusega nr 70). 
 
Õigusloomejuristidel on oluline roll metoodikate edukal rakendamisel kõigis ministeeriumides, kuna 
tegemist on eelnõu juriidilist kvaliteeti tagava juristiga. Eelnõu juriidiline kvaliteet sõltub 
õigusloomeprotsessi põhjalikkusest.  
 
1.2. Sihtgrupi analüüs  
 
Sihtgruppi kuuluvad eelkõige ministeeriumide õigusloomejuristid, kes igapäevaselt tegelevad 
õigusaktide eelnõude väljatöötamisega ning seda protsessi reguleerivate nõuete ning metoodiliste 
suuniste järgimisega. Õigusloomejuristid peavad olema võimelised kavandama ja ellu viima 
proportsionaalset õigusloome protsessi, mis tugineb kehtivatele normitehnika reeglitele ning toetab 
kvaliteetse õigusakti väljatöötamist.  

Sihtgrupp võib koolitusperioodil laieneda ja seda eelkõige väljatöötatava järelkasvuprogrammi 
sihtgrupi võrra, kelleks on õigushariduse omandanud või õigusharidust omandavad riigiasutustes 
potentsiaalselt tööle asuvad inimesed. Nende oskuste tase on suure tõenäosusega koolitusele eelnevalt 
ebaühtlane, mistõttu peab koolitus pakkuma uusi teadmisi erineva kogemuste pagasiga osalejatele.  
 
1.3. Koolituse võtmetulemused  
 
Teemakoolituses osalenud:  
 
- oskavad HÕNTEt igapäevatöös järgida;  

- mõistavad paremini erinevate õigusloomeprotsessi etappide järgimise ning mittejärgimise tagajärgi, sh 
kiirustatud õigusloomeprotsessi negatiivseid mõjusid (probleemid põhiseaduspärasusega, nt 
rakendatud meetmete proportsionaalsusega, korduvalt samade probleemide lahendamise vajadus, 
selle tegevuse kulukus jne)  

- tunnevad seaduseelnõu menetlust Riigikogus – õiguslikku raamistikku, eri menetlusetappide eesmärki, 
tähtaegu, eelnõusse muudatuste tegemise korda, eelnõu algataja õigusi menetluses 

- oskavad vältida enamlevinud vigu Riigikogu õigusaktide eelnõude koostamisel 
 
2. Teemakoolituse sisuline kava  
 



2.1. Koolituse eesmärk  
 
Eesti õigusloome kvaliteedi tõstmiseks on kavas ühest küljest suurendada osalejate teadlikkust 
kehtivatest õigusloome protsessi kujundavatest reeglitest, kuid teisalt suunata ka osalejate mõtteviisi, 
et nad mõistaksid mh kiirustatud ja ebakvaliteetse õigusloome tagajärgi. 
 
  
 
 
2.2. Koolituse teemad, maht ja sisu  
 
Normitehnika teemakoolitus (mahuga 7 akadeemilist tundi). 
 
(Ene Andresen – 3 akadeemilist tundi) 
 
1. Õigusloomeprotsessi etapid (alates probleemi määratlemisest kuni õigusakti avaldamiseni Riigi 
Teatajas) 
2. Õigustloovate aktide arhitektuur (õigustloovate aktide liigid, üld- ja eriseadused) 
3. Õigustloova akti koostamine 

3.1. Eelnõule esitatavad põhinõuded 
3.2. Eelnõu ülesehitus 
3.3. Õigusnormide struktuur (sh viitenormid, volitusnormid) 
3.4. Rakendussätted (üleminekusätted, õigustloovate aktide muutmine ja kehtetuks 

tunnistamine, jõustumisnorm) 
4. Seaduseelnõu seletuskirja põhinõuded 
 
Eelnev on seotud järgneva käsitlusega enamlevinud vigadest eelnõude koostamisel. 
 
5. Eelnõude menetlus Riigikogus – õiguslik raamistik ja praktikas tõusetunud probleemid 
(2 akadeemilist tundi, Aaro Mõttus) 
 

5.1. Eelnõu algatamine (kuidas käib eelnõu algatamine Riigikogus; millistele nõuetele peab 
eelnõu vastama; millised on Riigikogu juhatuse õigused eelnõu menetlusse võtmise 
otsustamisel; juhtivkomisjoni määramine; valitsuse arvamus Riigikogus algatatud eelnõude 
kohta) 
5.2. Eelnõu menetluse etapid – eesmärk ja ajalised raamid (I, II ja III lugemise eesmärk, 
korraldus, tähtajad) 
5.3. Muudatusettepanekud ja eelnõusse muudatuste tegemine (muudatusettepaneku 
tegemiseks õigustatud subjektid, nõuded muudatusettepanekule, valitsuse võimalused 
initsieerida eelnõu muutmist, juhtivkomisjoni pädevus, tähtajad) 
5.4. Menetlusdokumendid – eelnõu uus tekst, muudatusettepanekute loetelu, seletuskiri 
(eesmärk, sisu- ja vorminõuded, teatavaks tegemine) 
5.5. Eelnõu vastuvõtmiseks nõutav häälteenamus (PS § 104 lg-s 2 sisalduva seaduste loeteluga 
seotud probleemid) 
5.6. Eelnõu algataja õigused ja kohustused eelnõu menetlemise käigus Riigikogus 

 
6. Enamlevinud vead Riigikogu õigusaktide eelnõude koostamisel  
       (2 akadeemilist tundi, Kaido Rosin) 
 

6.1. Eelnõu juhtivkomisjoni ametniku ülesanded eelnõu menetlemisel (sh eelnõu menetlemise 
juhend) 
6.2. Terviktekstide eelnõudes esinevad puudused (sh küsimused regulatsiooni sätestamisest 
seaduses või rakendusaktis, regulatsiooni üksikasjalikkuse tasemest ja mahust, deklaratiivsest 
regulatsioonist, sõnastuse õigusselgusest, struktuuriüksuste järjekorrast, terminite valest ja 
ebaühtlasest kasutamisest, automaatnumeratsioonist, seaduse lisadest; probleemid 
volitusnormidega, rakendussätetega ja jõustumisega) 
6.3. Õigusakti muutva või kehtetuks tunnistava õigusakti eelnõude enamlevinud vead (sh 
küsimused uue tervikteksti või uue struktuuriüksuse koostamise vajadusest, muudatuste 
seotusest, kobareelnõudest, mittestandardsete muutmisvormelite kasutamisest; vead 
normitehnilise märkuse vormistamisel ja kasutamisel) 



6.4. Ratifitseerimise ja heakskiitmise õigusaktide eelnõudes esinevad probleemid (sh 
küsimused muudatuste tegemise võimalustest; vead viitamise vormistamisel, vannutatud tõlgi 
nõue) 
6.5. Eelnõu seletuskirjades esinevad puudused (sh küsimused kavandatavate piirangute 
põhjendamisest, sisu ja ülesehituse ühtlusest ning kordamistest, seletuskirja kooskõlast eelnõu 
tekstiga, seaduse mõjudest) 
6.6. Eelnõule muudatusettepaneku vormistamisel ja esitamisel tehtavad enamlevinud vead 

 


