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jõustunud 1.12.2002

Muudetudjärgmistemäärustega(kuupäev, number, avaldamineRiigiTeatajas, jõustumiseaeg):

26.11.2003nr67 (RTL2003, 121, 1950) 01.12.2003

19.05.2004nr39 (RTL2004, 67, 1119) 29.05.2004

Määruskehtestatakse«VabariigiValitsuseseaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560;1997, 29, 447;
40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998,28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111,
1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319ja
320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94,578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57,
354; 87, 505; 90, 520) § 47 lõike 2 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Õiguspoliitikaosakondon Justiitsministeeriumistruktuuriüksus,misallubvahetultkantslerile.

(2) Õiguspoliitikaosakonna struktuuriüksusedon:
1) avalikuõigusetalitus;
2) eraõigusetalitus;
3) [Kehtetu]
4) EuroopaLiiduõiguseja välissuhetetalitus;
5) õigusloomebüroo.

[RTL2004, 67, 1119– jõust. 01.05.2004]

§2. Õiguspoliitikaosakonna ülesanded

(1) Õiguspoliitikaosakonna põhiülesandedon:
1) riigiõiguspoliitikakavandamineja elluviimine, õigusloomeja selleanalüüsriigiõiguse,
haldusõiguseüldküsimuste, ministeeriumipädevusesoleva haldusõiguseeriosa ningtsiviil-, kaubandus-ja
ühinguõiguse, tsiviilkohtuja
halduskohtumenetlusevaldkonnasningvastavavaldkonnarahvusvaheliseõiguseküsimustes,
õigusloomekoordineerimine, õigusaktideterviktekstidekoostamine, Eesti
õigusaktideEuroopaLiiduõigusegaühtlustamisetagamine, ministeeriumija
selleasutustevälissuhtlemisekorraldamineningvälisabikoordineerimine;
2) Eesti ÕiguskeeleKeskusetegevusekorraldamine.

(2)Oma pädevusesolevateülesannetetäitmiseksõiguspoliitikaosakond:
1) kavandabja viibelluõiguspoliitikatninganalüüsibõigusloomearengusuundi;
2) tagabõigusesüsteemsearendamiseninganalüüsibõigusaktidemõjusid;
3) töötabväljaninganalüüsibõigusaktideeelnõusidriigiõiguse, haldusõiguseüldküsimuste,
ministeeriumipädevusesoleva haldusõiguseeriosa, tsiviil-, kaubandus-,ühinguõiguse,
tsiviilkohtujahalduskohtumenetlusevaldkonnasningvastavavaldkonnarahvusvaheliseõiguseküsimustes;
4) analüüsibja kooskõlastabministeeriumideseaduseelnõudeväljatöötamisekavasid, seadusteja
Riigikoguotsusteeelnõusid;
5) kontrollibministeeriumideseaduseelnõudeväljatöötamisekavade, seadusteja
RiigikoguotsusteeelnõudevastavustkehtivaleõiguseleningEuroopaLiiduõigusenõuetele;
6) analüüsibkohtupraktikatja EuroopaKohtu lahendeid;
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7) kujundabõiguskeelepoliitikatja korraldabõiguskeelehoolet;
8) koostabseadusteterviktekste;
9) korraldabEesti ÕiguskeeleKeskusetööd;
10) korraldabministeeriumija temaasutustevälissuhtlemistningkoordineeribvälisabi.

[RTL2004, 67, 1119– jõust. 01.05.2004]

§3. Osakonna juhtimine

(1)Osakonna töödjuhibosakonna juhatajakohuseidtäitevkantsler, keskorraldabosakonna
pädevussekuuluvateülesannetetäitmist.

(2)Osakonna juhatajanimetabametisseja vabastabametistministerkantsleriettepanekul.

(3)Osakonna juhatajaäraolekulasendabtedakantsleripooltmääratudteenistuja.

(4)Osakonna juhataja:
1) vastutabosakonnalepandudülesanneteõigeaegseja korrektsetäitmiseeestja annabsellestarukantslerile;
2) määrabosakonna tööjaotuseningtöötabkoosüldosakonnagaväljaosakonna nõunike, talitustejuhatajateja
bürooteenistujateametijuhendid;
3) teostabjärelevalvetosakonna tööülesanneteningtööplaanitäitmiseüle;
4) teebettepanekudpalgafondijaotamisekohtaosakonna nõunike, talitustejuhatajateja bürooteenistujateosas.

[RTL2003, 121, 1950– jõust. 01.12.2003,osaliselt1.04.2004]

§4. Talituseja büroojuhtimine

(1) Talitustjuhibtalitusejuhataja. Büroodjuhibbüroojuhataja.Talituseja büroojuhatajanimetabametisseja
vabastabametistkantsler.

(2) Talituse juhataja ja büroojuhataja alluvad vahetult kantslerile.

(3) Talituse juhataja või büroojuhataja äraolekul asendab teda kantsleri määratud teenistuja.

(4) Talituse juhataja või büroojuhataja:
1) vastutab talitusele või büroole pandud ülesannete õigeaegse ja korrektsetäitmise eest ja annab sellest aru
kantslerile;
2) määrab talle alluvate teenistujate tööjaotuse ning töötab koos üldosakonnagavälja nende ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet talle alluvate teenistujate tööülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta talle alluvate teenistujateosas.

[RTL2004, 67, 1119– jõust. 1.05.2004]

§5.[Kehtetu – RTL2004, 67, 1119– jõust. 1.05.2004]

§6.Õiguspoliitika osakonna ametikohtade loetelu

Õiguspoliitikaosakonnas on järgmised ametikohad:
õiguspoliitika osakonna juhataja
avaliku õiguse talituse juhataja
nõunik
eraõiguse talituse juhataja
nõunik
Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja
nõunik
õigusloome büroo juhataja
sekretär-asjaajaja
nõunik
referent

[RTL2004, 67, 1119– jõust. 01.05.2004]

§7.Avaliku õiguse talituse ülesanded

Riigi-,haldus- ja justiitshaldusõiguse valdkondades ning
rahvusvaheliseavalikuõigusevastavatesküsimustesavalikuõigusetalitus:
1) valmistabetteseaduseelnõusid, vajadusekorralka muudeõigusaktideeelnõusid;
2) valmistabetterahvusvahelistelepingutesõlmimistjakonventsioonidegaühinemist;
3) tagabettevalmistatavateõigusaktideeelnõudevastavuseEuroopaLiidunormidelejadirektiividele;
4) valmistabetteõigusaktideavaldamistjaõigusloometreguleerivateõigusaktideeelnõusid;
5) aitabkaasaõigusesüsteemselearendamisele, õigusloomekvaliteedijaõigusaktidemõjudeanalüüsitagamisele;
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6) koostabministeeriumipooltmoodustatavatetöö- jaekspertgruppideganingkomisjonidegasõlmitavadlepingud,
koordineeribjakontrollibnendetäitmist;
7)
annabarvamuseJustiitsministeeriumilekooskõlastamisekssaadetudõigusaktideeelnõudekohtaningkoostabkoondarvamuseküsimustes,
millestaon juhtivakstalituseks;
8) teostabõigusekspertiisi;
9) koostabministrilearvamusiRiigikogujaVabariigiValitsuseistungilläbivaatamiseletulevatematerjalidekohta;
10) analüüsibõigusakte,
õiguspoliitikaarengusuundijaõigusaktidekohaldamisepraktikatningteebõigusloometpuudutavaidettepanekuid;
11) analüüsibEuroopaInimõigusteKohtulahendeid;
12) teenindabtehniliseltkomisjoneningtöö-
jaekspertgruppe,kestöötavadväljaavalikuõigusetalitusevaldkondakuuluvaidõigusaktideeelnõusid.

§8. Eraõigusetalituseülesanded

Tsiviilõiguse, kaubandus- jaühinguõiguseningtsiviil- jatsiviiltäitemenetlusevaldkonnas,
samutivastavatesrahvusvaheliseeraõiguseküsimusteseraõigusetalitus:
1) valmistabetteseaduseelnõusid, vajadusekorralka muudeõigusaktideeelnõusid;
2) valmistabetterahvusvahelistelepingutesõlmimistjakonventsioonidegaühinemist;
3) tagabettevalmistatavateõigusaktideeelnõudevastavuseEuroopaLiidunormidelejadirektiividele;
4) aitabkaasaõigusesüsteemselearendamisele, õigusloomekvaliteedijaõigusaktidemõjudeanalüüsitagamisele;
5) koostabministeeriumipooltmoodustatavatetöö- jaekspertgruppideganingkomisjonidegasõlmitavadlepingud,
koordineeribjakontrollibnendetäitmist;
6)
annabarvamuseJustiitsministeeriumilekooskõlastamisekssaadetudõigusaktideeelnõudekohtaningkoostabkoondarvamuseküsimustes,
millestaon juhtivakstalituseks;
7) teostabõigusekspertiisi;
8) korraldabjustiits-
jasiseasjadesõiguslikkukoostöödEuroopaLiiduganinganalüüsibomavaldkonnagaseonduvatEuroopaLiiduõigust;
9) koostabministrilearvamusiRiigikogujaVabariigiValitsuseistungilläbivaatamiseletulevatematerjalidekohta;
10) analüüsibõigusakte,
õiguspoliitikaarengusuundijaõigusaktidekohaldamisepraktikatningteebõigusloometpuudutavaidettepanekuid;
11) teenindabtehniliseltkomisjoneningtöö-
jaekspertgruppe,kestöötavadväljaeraõigusetalitusevaldkondakuuluvaidõigusaktideeelnõusid;
12) toetabministeeriumikoostööarendamistRiigikohtu,
TartuÜlikooliõigusteaduskonnajaÕiguskeskuseganingaitabesindadaministeeriumihuveTartus.

§9. [Kehtetu– RTL2003, 121, 1950– jõust. 01.12.2003]

§10. EuroopaLiiduõiguseja välissuhetetalituseülesanded

Siseriiklikuõiguseja EuroopaLiiduõiguseühtlustamisekoordineerimiselningministeeriumija
temavalitsemisalasolevateasutustevälissuhtlemisekorraldamiselEuroopaLiiduõiguseja välissuhetetalitus:
1) kaasajastabsiseriiklikuõiguseEuroopaLiiduõigusegaühtlustamisemetoodikat;
2) teebettepanekuidõigusaktideühtlustamiseksEuroopaLiiduõigusaktidega;
3) kooskõlastaboma pädevusepiiresseadusteja Riigikoguotsusteeelnõusidja teostabõigusekspertiisi;
4) koostabministrilearvamusiVabariigiValitsuseistungilläbivaatamiseletulevatematerjalidekohta;
5) annabministeeriumideleja muudeleametkondadelenõuEuroopaLiiduõigussüsteemija
seadusandlusepõhimõtetekohta;
6) kontrollibministeeriumisettevalmistatudõigusaktideeelnõudevastavustEuroopaLiiduõigusaktidele;
7) teebvõrdlevatanalüüsieri riikideõigussüsteemidest;
8) analüüsibEuroopaKohtu lahendeid;
9) töötabväljaministeeriumivälissuhtlemiskavad,sh kavadsuhtlemiseksvälisriikidevastavateministeeriumideja
rahvusvahelisteorganisatsioonideganinganalüüsibnendetäitmist;
10) koordineeribministeeriumija ministeeriumihaldusalasolevateasutustevälissuhtlemist;
11) vahendabEuroopaLiiduja EuroopaNõukoguõigusalaseidprogrammeja alaprogramme;
12) koordineeribministeeriumija ministeeriumihaldusalasolevateasutustekoostöö-ja
välisabiprogramme,sh selgitabväljavälisabivõimalusedja vajadused, suhtlebabiprogrammideesindajatega,
analüüsibnendetõhusust;
13) osalebrahvusvahelistelepinguteeelnõudekoostamiselja sõlmimisel;
14) koordineeribja vahendabkirjavahetustvälisriikidega;
15) vajaduselhangibteatisivälisriigiseadusandlusekohta juhul,
kuikohtustulebvastavaltrahvusvaheliseeraõigusenormilekohaldadavälismaa õigust.

§11.Õigusloome büroo

Õigusaktide kvaliteedi tagamisel,õiguskeelehoolde korraldamisel ja õiguspoliitika osakonna teenindamisel
büroo:
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1) kontrollib õigusaktide eelnõude vastavust normitehnikaga ning teebettepanekuid õigusloome metoodika ning
normitehnika üldpõhimõtetekujundamiseks;
2) tagab õiguse süsteemse arendamise, õigusloome kvaliteedi ja õigusaktidemõjude analüüsimise;

3) määratleb õiguskeele ühtlasearendamise ja kaitse üldpõhimõtted ning tagab nende elluviimise;

4) teeb Eesti ÕiguskeeleKeskusele ülesandeks korraldada õigusaktide eelnõude keeletoimetamist ja-ekspertiisi;

5) analüüsib Eesti ÕiguskeeleKeskuse töökorraldust ja teostab tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet;

6) kooskõlastab ministeeriumideseaduse eelnõude väljatöötamise kavad ning kooskõlastab oma pädevuse
piiresseaduste ja Riigikogu otsuste eelnõusid ja teostab õigusekspertiise;
7) koostab seaduste terviktekste;
8) korraldab ministeeriumi raamatukogu tööd;
9) tagab tõrgeteta asjaajamise ja osakonna tehnilise teenindamise.

[RTL2004, 67, 1119– jõust. 1.05.2004]

§12. [Käesolevasttekstistväljajäetud]

§13. Määrusejõustumine

(1) [Käesolevasttekstistväljajäetud]

(2) [Käesolevasttekstistväljajäetud]
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