
Tegevuse ülevaade 

 

 

Õiguskantsleri Kantselei ülesandeks on õiguskantsleri tegevuse toetamine põhiseadusest ja 

seadustest tulenevate ülesannete täitmisel. 

 

Õiguskantsleri ülesandeks on teostada järelevalvet õigustloovate aktide põhiseadusele ja 

seadustele vastavuse üle, kontrollida isikute põhiõiguste ja vabaduste järgimist avalikke 

ülesandeid täitvate asutuste ja ametnike poolt, täita lasteombudsmani funktsiooni ja olla Eesti 

Vabariigi kui ÜRO isikute väärkohtlemise vastase konventsiooniga ühinenud riigi 

ennetusasutus. Õiguskantsler teostab järelevalvet põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle 

täidesaatva riigivõimu asutuste poolt varjatult isikuandmete ja nendega seonduva teabe 

kogumise, töötlemise, kasutamise ja järelevalve korraldamisel. 

 

Käesoleva tegevusülevaate eesmärgiks on anda informatsiooni riigi majandusaasta 

koondaruande koostajale Õiguskantsleri Kantselei tegevuse kohta 2015. aruandeaastal.  

 

Tegevusülevaate koostamisel on järgitud riigi raamatupidamise üldeeskirjas toodud nõudeid.  

 

Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule aastaülevaate temale seadusega pandud 

ülesannete täitmise kohta. Ülevaade on avalikustatud õiguskantsleri kodulehel 

http://oiguskantsler.ee/et/2015 

 

Kirjaliku ülevaate 2015. aasta tegevustest kuni 1. september 2015 esitas õiguskantsler 

Riigikogule 2015. aasta sügisistungjärgu ajal ning tegi ka vastavasisulise suulise ettekande. 

Tegevusmahud kogu aruandeaasta kohta on järgmised: 

 

Järelevalve õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle       182  

Järelevalve põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle       221  

Osalemine põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses         21  

Õigusteenistus (õiguskantsler ei alustanud sisulist menetlust)     1065  

Kohtuniku distsiplinaarküsimused         24  

Arvamused õigusaktide jm dokumentide eelnõudele         27 

Arupärimisi           1 

Kirjalikke küsimusi                                                                                                    1 

Muu seadusest tulenev tegevus                                                                                                                                                        22 

KOKKU                                                                                                                 1564 

  

Õiguskantslerile esitati 2015. aastal 2206 avaldust, avalduste arv on võrreldes 2014. aastaga 

suurenenud 13,4%. 2015. aastal viis õiguskantsler läbi 28 kontrollkäiku.  

 

 

 

http://oiguskantsler.ee/et/2015


 
 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Olari Koppel 

Direktor 

1026 

1516 1543 

1966 

2352 
2043 

1858 

2266 
2566 

2729 
2430 

2122 2040 
1901 1945 

2206 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avalduste arv


	Tegevuse ülevaade
	Õiguskantsleri Kantselei ülesandeks on õiguskantsleri tegevuse toetamine põhiseadusest ja seadustest tulenevate ülesannete täitmisel.
	Õiguskantsleri ülesandeks on teostada järelevalvet õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle, kontrollida isikute põhiõiguste ja vabaduste järgimist avalikke ülesandeid täitvate asutuste ja ametnike poolt, täita lasteombudsmani fu...


