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2015. aasta koolitusteemad on õigusloomejuhtide üma rlaua poolt 01.10.2014 heaks kiidetud. 
 
2015. aastal planeeritakse järgmised teemakoolitused: 

- normitehnika (p 1.6.); 

- majandustegevuse seadustiku üldosa seadus; 

- korrakaitseõigus. 

Teemakoolitust planeeritakse igat vähemalt kolm kordust. 

 

 

1. Koolituste korraldus  

 

Riigihankega soovitakse luua eeldused õigusloomejuristide õigusalase keskse koolitussüsteemi 
loomiseks aastani 2020. 
 
Riigihanke tulemusel kavandatakse sõlmida hanke tingimustele vastavate kõikide pakkujatega 
koostööleping. Igal aastal selgitab Justiitsministeerium järgmiseks aastaks välja konkreetsed 
koolitusteemad vastavalt lähteülesandele. Koolitusteemad saadetakse heakskiitmiseks ümarlauale. 
Heakskiidetud koolituste korraldamiseks küsitakse pakkumist kõikidelt koostöölepingute osalejatelt. 
Pakkumus peab sisaldama teemakoolituse sisulist kava (programmi), toimumiskordade arvu, koolituse 
mahtu, vastavat koolitust läbiviiva koolitaja andmeid ning koolituse eelarvet.  
 

2. Koolituste eesmärk 

Riigikogu seadis 2011. aasta 23. veebruaril vastu võetud otsusega „Õiguspoliitika arengusuunad 
aastani 2018“ üldiseks eesmärgiks õigusloome kvaliteedi suurendamiseks. Hanke tulemusel 
korraldatavate koolituste üldine eesmärk ongi aidata kaasa selle eesmärgi saavutamisele ja luua 
eeldused õigustloovate aktide kvaliteedi parandamiseks.  

Koolituste vahetu eesmärk on:  

- õigusloome juristide õigusalaste pädevuste ja teadmiste mitmekesistamine, sealhulgas 
ajakohastamine ja kinnistamine;  

- õigusloomeprotsessis vajalike teadmiste ajakohastamine ja kinnistamine. 
 
 
3. Koolitusvajaduse põhjendus 

Õigusaktide kvaliteet sõltub lisaks muudele teguritele märkimisväärses ulatuses ka õigusakti 
ettevalmistaja erialasest pädevusest. Alates taasiseseisvumisest on õigustloovate aktide kvaliteet 
oluliselt paranenud, kuid jätkuvalt esineb puudusi, mis viitavad muu hulgas ka õigusloome juristide 
koolitusvajadusele. Õigusloome kvaliteedi tõstmiseks on palju ära tehtud – hea õigusloome 
põhimõtetega on oluliselt täiendatud õigusloomemenetluse reegleid, regulaarselt käib koos õigusloome 
juhtide koostöö võrgustik (ümarlaud) jne. Seni ei ole aga väga süsteemselt tegeletud kõigi 
õigusloomejuristide erialaste teadmiste ja oskuste arendamisega ega taseme süsteemse 
ühtlustamisega. Ometi sellest, kui pädevad on valitsuse õigusloome juristid, sõltub vahetult õigusloome 
kvaliteet. Selleks, et kvaliteeti tõsta, tuleb muu hulgas arendada õigusloomejuristide pädevusi. 

Õigusteadust õpetavate ülikoolide õppekavadest ei nähtu õigusloome perspektiivist lähtuvate 
õppeainete osas suurt valikuvõimalust, mistõttu õigusloomejurist omandab õigusloomeks vajalikud 
oskused peamiselt omal käel. Spetsiaalselt õigusloomejuristidele suunatud koolitusi toimub harva, neid 
korraldatakse asutusesiseselt, kuid asutusteülene koolitussüsteem praegu puudub. Erialaseid teadmisi 
kinnistatakse, täiendatakse ja praktikaga hoitakse end kursis valdavalt Riigikohtu korraldatavatel 
kohtunikele suunatud koolitustel, Advokatuuri korraldatud advokaatidele suunatud koolitustel või Eesti 
Juristide Liidu korraldatavatel eelkõige õigust rakendavatele juristidele suunatud koolitustel. Nende 



koolituste suunitlus aga ei kata õigusloomejuristide vajadusi ja seetõttu kavandatakse selle tühimiku 
täitmiseks eraldi koolitusi. 

2013. a teises pooles toimus pilootprojektina õigusloomejuristidele suunatud koolituste sari, mis sai 
oodatult väga hea vastuvõtu osaliseks. Koolituste teemadering lähtus nimelt õigusloomejuristide endi 
vajadustest ja oli nende endi osalusel kokku pandud. Samuti täitusid juba esimeste päevadega 
koolituskohad ja soovijaid oli rohkemgi. Mõistetakse nii vajadust oma kutseoskusi parendada kui seda, 
et piiritletud sihtrühma koolitusel osalemine võimaldab lisaks omandatavatele teadmistele saada ja 
hoida kontakte õigusloojate seas kogemuste vahetamiseks ja kogetust õppimiseks. 
Pilootprojekti raames toimunud koolitustel osalejad olid valdavalt sisuga rahul. Puudustena toodi välja 
seda, et koolitustel üritati liiga palju teemasid korraga ära rääkida, ka kiirustamist. Väljendati, et 
algtõdede kordamise asemel võiks keskenduda pigem probleemsetele küsimustele, kuid samas toodi 
välja ka, et aegajalt on algtõdede kordamine vajalik. Sooviti veelgi enam õigusloomelist lähenemist, 
praktilisi näiteid, arutelusid. Koolitused võiksid olla eelkõige seminari vormis, kus arutatakse kaasuseid. 
 
4. Koolituse sihtrühm 
 
Tegevuse sihtrühm on ministeeriumide ja Riigikantselei õigusloomejuristid, põhiseaduslike 
institutsioonide (Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei) juures 
õigusloomega kokkupuutuvad juristid ning õigushariduse omandanud või õigusharidust omandavad 
riigiasutustes potentsiaalset tööle asuvad inimesed.  

Vabade kohtade olemasolu puhul kaasatakse koolitustele õigusloomes osalevad ministeeriumide 
sisuosakondade juristid ning ametite ja inspektsioonide juristid. 

Õigusloomejurist on eelnõude juriidilist kvaliteeti tagav jurist (õigusosakondadega ministeeriumides 
õigusosakonna jurist). 
 
5. Koolituste oodatav tulemus 

Vastaval koolitusel osalenud ametnik oskab muu hulgas:  

• õigusloome protsessis vilunumalt ja kindlamalt hinnata loodava regulatsiooni 
põhiseaduspärasust ja tagada kooskõla haldusmenetluse põhimõtetega;  

• rakendada Euroopa Liidu õiguse riigisisesesse õigusesse üle võtmise põhimõtteid ja Euroopa 
Liidu õiguse aluspõhimõtteid; 

• rakendada andmekaitseõiguse aluspõhimõtteid, valdkonnaga seonduvat Euroopa Liidu õigust, 
andmekogude regulatsiooni loomise põhimõtteid; 

• juhinduda täpselt õigusloova akti ja selle seletuskirjale esitatavatest normitehnilistest nõuetest; 
• arvestada oma töös õigusloomeprotsessist tulenevate piirangute ja nõuetega. 

 
Koolituse tulemusel ühelt poolt ühtlustub ja teisalt ka kasvab ministeeriumide koostatavate õigustloovate 
aktide kvaliteedi tase. 
 
6. Koolituste sisu, struktuur ja koolitajad  

 

Kõikidel koolitustel käsitletakse teemasid õiguslooja perspektiivist ning need koolitused peavad olema 
valdavalt praktilise suunitlusega.  
 

Koolituste sisu  

 

Kavandatavad teemakoolitused saab jaotada kolme gruppi:  
1) erinevaid õigusvaldkondi käsitlevad üldised koolitused; 
2) õigusvaldkondade üksikküsimusi käsitlevad koolitused; 
3) õigust oluliselt mõjutanud uusi regulatsioone käsitlevad koolitused. 
 

Teemakoolitus on piiritletud õiguslikule küsimusele või konkreetsele valdkonnale keskenduv koolitus, 
millel osalus ei sõltu eelnevast ega järgnevast osalusest mõnel muul teemakoolitusel. Iga teemakoolitus 
on käsitletav eraldiseisva koolitusena. 



 

Alljärgnevalt on esitatud loetelu nendest teemadest, milles on määratletud õigusloomejuristide 
koolitusvajadus ning milles kõnesoleval perioodil koolitusi kavandatakse.  
 

1. Esimese grupi moodustavad alljärgnevalt esitatud valdkondi üldiselt ja süsteemselt käsitlevad 
teemakoolitused, mis on suunatud eelkõige algajatele õigusloomejuristidele, et anda neile ülevaatlik ja 
süsteemne ettekujutus, millega ühes või teises valdkonnas tuleb õigust luues arvestada. Selliste 
koolituste vastu tunnevad huvi ka kogenud õigusloomejuristid.  
 

1.1. Eesti Vabariigi põhiseadus  

Selle koolituse raames tuuakse välja süsteemselt see, millega õiguslooja peab oma töös arvestama, et 
kavandatavad regulatsioonid oleksid põhiseadusega kooskõlas. See on põhiseaduse struktuuri, 
aluspõhimõtete ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse, piiramise lubatavuse üldine käsitlus. Koolitusel 
käsitletakse ka Euroopa Põhiõiguste Harta, Euroopa Inimõiguste Konventsiooni, Eesti Vabariigi 
põhiseaduse omavahelist suhet, põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusest tulenevate põhiõiguste kaitse 
printsiipide koosmõju. 
 

1.2. Haldusmenetlusõigus  

Koolitusel käiakse süsteemselt ja ülevaatlikult läbi need teemad, millega õigusloomejurist peab 
haldusmenetlusõiguse valdkonnas oma töös arvestama. 
 

 

1.3. Euroopa Liidu õigus  

Koolitusel antakse süsteemselt ülevaade nendest olulisimatest Euroopa Liidu õiguse põhimõtetest, 
millega õiguslooja peab oma töös arvestama. Euroopa Liidu õiguse riigisisesesse õiguse ülevõtmise 
põhimõtted. 
 

1.4. Andmekaitseõigus, andmekogud  

Koolitusel käsitletakse andmekaitse üldiseid aluseid ja põhimõtteid, Euroopa Liidu ja siseriiklikku 
kohtupraktikat ning praktilisi näiteid andmekaitse valdkonnast. Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevad 
nõuded vs riigisisesed regulatsioonid. Ka käsitletakse koolitusel andmekogude loomisega seonduvat. 
 

1.5. Õigusloomeprotsess  

Koolitusel antakse ülevaade õigusloomeprotsessist alates Euroopa Liidu õiguse loomisest kuni Eesti 
Vabariigi seaduse avaldamiseni Riigi Teatajas. Koolitusel selgitatakse Euroopa Liidu õiguse loomise 
korda, kuidas on võimalik selle kujunemist mõjutada. Selgitatakse riigisisese õigusloome erinevaid 
etappe ja selgitatakse nende etappide olulisimaid põhimõtteid. Räägitakse ülevaatlikult mõjude analüüsi  
ja  väljatöötamiskavatsuse koostamise põhimõtetest. Käsitletakse kaasamise põhimõtteid. Koolitusel 
antakse ülevaade ka Euroopa Liidu õiguse rikkumismenetlusest, põhiseaduslikkuse järelevalve 
kohtumenetlusest. 
 

1.6. Normitehnika  

Koolitusel selgitatakse normitehnika üldiseid aluseid ning eelnõu ja seletuskirja koostamise nõudeid. 

 
2. Teise grupi moodustavad koolitused, mis käsitlevad valdkonna üksikküsimusi ning kus 
keskendutakse praktikas probleemsetele kaasustele, küsimustele ja analüüsitakse vastava teema nö 
halle alasid. Koolitused toimuvad eelkõige seminari vormis. 
 
Alljärgnevalt on esitatud lahtine loetelu nendest võimalikest valdkonna üksikküsimusi hõlmavatest 
teemadest, milles koolitusi kavandatakse.   
 

2.1. Põhiseaduse aktuaalprobleemid  

2.1.1. Konkreetsete põhiõiguste, -vabaduste kaitse, piiramine; koolitus, kus võetakse fookusesse üks 
konkreetne põhiõigus, nt võrdsuspõhiõigus ning toetudes praktikale analüüsitakse selle piire.  
2.1.2. Kohaliku omavalitsuse garantii. 
 

2.2. Haldusmenetlusõiguse aktuaalprobleeme  
2.2.1. Avalik-õiguslike ülesannete üleandmine, haldusleping. 



2.2.2. Määrusandlusõigus. 
2.2.3. Üldregulatsioonist erandite tegemine. 
 

2.3. Euroopa Liidu õiguse aktuaalprobleeme  
2.3.1. Riigiabi. 
2.3.2. Õigusloomes olulist tähtsust omava Euroopa Liidu õiguse põhimõtte analüüsimine. 
2.3.3. Erinevate liikumisvabadustega seonduvad põhimõtted õigusloomes. 
2.3.4. EL õiguse aktuaalprobleemid seoses õigusloomega. 
 

2.4. Normitehnika aktuaalprobleeme  

Koolitused, kus keskendutakse õigustloova akti mõne osa koostamise problemaatikale või praktikas 
enim probleeme tekitanud normitehnilisele küsimusele.  
2.4.1. Rakendussätted, mida nende koostamisel tuleb arvestada. 
2.4.2. Volitusnorm. 
2.4.3. Täitmist tagavate normide valik, nende normide sõnastamine – millal on põhjendatud 
karistusõiguslike meetmete kavandamine, millal on põhjendatud haldussunni regulatsioon vms, 
millistest kriteeriumidest tuleb juhinduda. 

 

3. Kolmanda grupi moodustavad koolitused, kus käsitletakse õigust oluliselt mõjutanud seadusi, millega 
õiguslooja oma töös sageli kokku puutub, nagu näiteks korrakaitseseadus ja majandustegevuse 
seadustiku üldosa seadus ning võimalikud teised seadused, mida käesoleval ajal veel ei eksisteeri. 
 

Kõikide koolituste puhul, kus asjakohane, tuleb käsitleda ka IKT võimalusi õigusloomes. 

 
Koolituste struktuur  
 

Esimesse gruppi kuuluvad koolitused võivad toimuda ka loengu vormis, kuid need koolitused peavad 
olema võimalikult praktilise iseloomuga, sisaldama praktilisi näiteid õigusloomest jne. Aega tuleb 
planeerida diskussiooniks. 
 

Valdkondade üksikküsimustele suunatud koolituste (II ja III gruppi kuuluvad koolitused) ülesehitamisel 
tuleb lähtuda eeldusest, et koolitusel osalejal on olemas valdkonna üldised teadmised ning ta omab 
õigusloomejuristina juba pikemaajalist kogemust. Nende koolituste ülesehitus peab vastama seminari 
vormile, ülesehitus peab soodustama koolitatavate aktiivset osalemist. 

 
Kõikide koolituste raames võib pakkuja rakendada kodutööd.  
 

Koolitajad  

 

Pakkuja peab koolituste läbiviimiseks kasutama koolitajaid, kes suudavad pakkuda loetletud teemadel 
nii teoreetilist käsitlust kui vahendada praktilist kogemust ning kaasata koolitusgruppi arutellu.  
 

Soovitavalt kasutatakse kas Euroopa Liidu õiguse ja/või haldusmenetluse teemalisel koolitusel lisaks 
Eesti koolitaja(te)le väliskoolitajat.  
 

7. Maht, kestus, osalejate arv  

 

Koolitusperiood on 2015–2020, kokku kuus aastat. 
 

Iga teemakoolitus on üldjuhul ühepäevane ja maht igal koolituspäeval on vähemalt seitse, soovitavalt 
mitte rohkem kui üheksa akadeemilist tundi.    
 

Ühe teemakoolituse grupi suurus on 30 osalejat, osalejate arvu võib sõltuvalt osalejate huvist 
suurendada kuni 10 osaleja võrra. 
 



Igal kalendriaastal peavad õigusloomejuristid osalema koolitustel vähemalt 100 korda. Aastaks 2018 
peavad õigusloomejuristid osalema koolitustel vähemalt 400 korda ja aastaks 2020 vähemalt 600 korda.  
 

8. Toimumise koht ja aeg  

 

Koolitused toimuvad tööpäevadel Tallinnas. Koolituse toimumiskohas või selle vahetus läheduses peab 
olema toitlustuskoht.  
 

Esimesed koolitused toimuvad 2015. aastal. Kõik koolitused peavad olema toimunud 2020. aasta 
detsembriks. 
 

Koolitusi ei planeerita suvekuudesse. Koolituste toimumise konkreetsed kuupäevad lepitakse kokku 
läbirääkimiste käigus. 
 

 

 


