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ARENG

1918
Esimene Riigi Teataja

1990
Riigi Teataja ilmumine jätkus

Riigi Teataja internetis

1996

Hakkas ilmuma ametlik 

elektrooniline Riigi Teataja, 

terviktekstid muutusid ametlikuks

2002
Korraldati ümber Riigi Teataja Kirjastus, 

lõpetati venekeelne väljaanne  

2005-2007

Lõpetati paberil Riigi Teataja 

väljaandmine ja loodi uus 

infosüsteem

2010
Alustati seaduste ingliskeelsete 

tõlgete kaasajastamist

2011

2014
Kõigi seaduste terviktekstid said 

ajakohases seisus inglise keelde Kogu oluline õigusteave 

koondati Riigi Teatajasse

2018

2013
Loodi Riigi Teataja ingliskeelne leht
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“ÕIGUSE AJAMASIN“

AJAKOHASUSE PÕHIMÕTE

• Õiguse kehtivat seisu peetakse Riigi Teatajas 

avaldatavate terviktekstide abil. 

• Terviktekstid koostatakse seadustest, määrustest ja 

erandina ka üksikaktidest.

• Terviktekstile on antud õigusjõud 2002. aasta 1. juunist.

• Terviktekstid avaldatakse kehtivusaja järgi ajalises 

järgnevuses – saab vaadata nii mineviku kui tulevikus 

jõustuvate aktide kehtivat seisu.

• Eesti normitehnilised reeglid võimaldavad kõik 

muudatused viia tervikteksti. 

• Muutvat seadust eraldi ei  tõlgita ega avaldata vaid kõik 
muudatused tõlgitakse olemasolevasse tervikteksti 
tõlkesse.

• Riigi Teataja otsingusüsteem eelistab terviktekstide 
otsingut. 

• Kasutaja juhitakse vaikimisi ajakohaste terviktekstide 
juurde. 
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TIME MACHINE

Võimaldab liikuda eri aegadel kehtivate redaktsioonide vahel

In force from: 01.01.2015

In force until: 09.02.2016

In force from: 01.07.2017

In force until: 25.08.2018

In force from: 10.02.2016

In force until: 30.06.2017
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TÕLKIMISE EESMÄRK

Tutvustada Eesti õiguskorda meie Euroopa Liidu partneritele ja maailmas 

laiemalt ning teha välisinvestoritele Eesti õiguskord arusaadavaks.

KASUTAJAID 263 RIIGIST

https://www.riigiteataja.ee/en/statistics/bycountry

https://www.riigiteataja.ee/en/statistics/bycountry
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INGLISKEELNE LEHT

https://www.riigiteataja.ee/en/search

https://www.riigiteataja.ee/en/search
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STATISTIKA

• Kokku on avaldatud 3000 erinevat tõlke redaktsiooni.

• Praegu kehtivatena 566 tõlgete tervikteksti, nendest 369 

seadust ja põhiseadus (3). 

• Aastas 300 000 kasutajat.

• Ligikaudu 4200 registreeritud tellijat MyRTs.

• Aastas kulub 63 000 eurot seaduste tõlkimisele.

https://www.riigiteataja.ee/en/statistics

https://www.riigiteataja.ee/en/statistics
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SEADUSTE TÕLKIMISE PÕHIMÕTTED,

KORRALDUS

• Õigusjõudu omab ja tõlgendamise aluseks saab olla 

ainult eestikeelne tekst, tõlked ei ole kohaldatavad ei 

kohtus ega ametiasutustes.

• Tõlgitakse ja avaldatakse ainult terviktekstidena. 

• Tõlked on üks-üheselt seotud autentse tekstiga.

• Tõlke terviktekst tuleb avaldada enne muudatuse 

jõustumist.

• Tõlgivad vandetõlgid avalik-õigusliku ülesandena.

• Rahastavad ministeeriumid oma valitsemisala 

seaduste muudatuste osas.

• Tõlked vaadatakse enne avaldamist läbi valdkonna 

ekspertide poolt, lahendused arutatakse läbi 

vandetõlgiga, lõplik sõna jääb …

• Terminid jagatakse Eesti Keele Instituudi terminibaasi. 
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XML TÖÖVAHEND VEXPRO

• Kohaldatud terviktekstide koostamiseks

• Vabavara, mis on arendatud Riigi Teataja jaoks

• Võimaldab lisada vastavalt skeemile terviktekstile omaseid atribuute
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ÕIGUSTÕLKE JA

ÕIGUSKEELE PÕHIMÕTTED

• Tuleb säilitada teksti õiguslik tähendus ja ka vorm. 

• Tõlge peab vastama sihtkeele kirjakeele normile.

• Terminoloogiline täpsus – tõlgitud terminil ei tohi 

olla mitut tähendust.

• Terminoloogiline iseseisvus – õigustermin võib 

tähendada hoopis muud, kui sama sõna 

tavakeeles.

• Terminoloogiline järjepidevus – ühte ja sama 

terminit tuleb kasutada kõigi õigusaktide, aga 

eelkõige sama õigusvaldkonna tõlgetes samas 

tähenduses.

• Trafaretsus – samu termineid, aga samuti fraase ja 

lauseid tuleb tõlkida täpselt ühte moodi.

• Läbivus – seadusest madalamates 

õigustekstidesse tuleb fraasid ja terminid võtta 

seadusest.
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PROBLEEMID

• Kvantiteedi ja kvaliteedi vastuolu, aeg seab 

piirid. 

• Senised tõlked on ebaühtlased nii sisult kui 

terminoloogiliselt.

• Terminite tähendus muutub ajas. 

• Vandetõlgid tõlgivad autonoomselt, puudub 

ühiselt kasutatav tõlkeabitarkvara ja 

tõlkemälu.

• Terminite tähendus sageli ei ühti sihtkeelega, 

raske leida täpset  vastet. 

• Kokkulepitud terminid ei jõua alati vajaliku 

kiirusega terminibaasi.
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KAVANDATAVAD

LAHENDUSED

• Kõik senised seaduste tõlked korrastame 

terminoloogiliselt ja toimetame valdkondade 

kaupa. 

• Uuendame õigustõlke metoodikat.

• Kaasame olulisemate uute seaduste tõlgete puhul 

lisaks ekspertidele terminoloogi ja toimetaja. 

• Ühtne terminibaas ja tõlkemälu. 

• Kui on piisavalt kvaliteetne seaduste tõlkebaas, 

siis peaks olema võimalik selle alusel 

õigustekstidele rakendada võimalikult head 

automaattõlget.                                                                                                              
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TULEVIK –

SEADUS TÕLGIB ENNAST ISE

• Iga avaldatud õigusakti tervikteksti juures on nupp –

tõlgi.

• Tõlgetele rakendatakse õiguslooja töövahendit.

• Automaattõlge on kohandatud õigustõlke reeglitele 

ja arvestab seni tõlgitud tekste kõrvalekaldeta.

• Uute terminite puhul otsib ise vasted ja annab 

nendest teada tõlgile või terminoloogile, kes valib 

sobiva. 

• Tõlkija saab automaattõlget vajadusel parandada, 

kui parandamine liiga tihedaks läheb, maksab 

automaattõlke pakkuja. 
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KAS TEHISINTELLEKT TUNNEB ÄRA, MIS ON SELLEL 

PILDIL VALESTI?

?



Tänan tähelepanu eest ja loodan, et tõlkes midagi kaduma ei läinud!

... aga, et midagi ka juurde ei tulnud.


