
Koeru Keskkooli ainekava GÜMNAASIUM ÕIGUSE ALUSED 

 

 

Õppeaine: Õiguse alused  

Klass: 10.-12. klass 

Aine maht: 1 kursus (2 tundi nädalas, kokku 35 tundi) 

Hindamine: Arvestatud/mittearvestatud 

 

ÕPPEAINE ÜLDEESMÄRK 

Valikkursuse eesmärgiks on anda kursuse läbinud õpilasele algteadmised orienteerumaks 

Eesti õigussüsteemis; selgitada õigusasutuste ja-organite tööd ning õiguse rolli ühiskonnas; 

julgustada õpilasi iseseisvalt ning teadlikult õigussüsteemis osalema. 

ÕPIEESMÄRK 

Kursuse läbinud õpilane  

1) mõistab õiguse olemust ning üldpõhimõtteid;  

2) omab algteadmisi Eesti õigussüsteemist ning selle elementide rollist; 

3) on võimeline osalema õigusalastes diskussioonides; 

4) oskab otsida ja kasutada õiguse allikaid; 

5) on võimeline lahendama iseseisvalt lihtsamaid õigusprobleeme; 

6) oskab tõlgendada seadust ning anda selle pinnalt hinnangut konkreetsele 

situatsioonile. 

HINDAMINE 

Hindamisel lähtutakse Koeru Keskkooli hindamisjuhisest: arvestatud või mittearvestatud. 

Kursuse läbimise eelduseks on aktiivne osalemine tunnis ning hindelised tööd on esitatud 

tähtaegselt ja sooritatud positiivsele hindele. Hindelisi töid on kaks: 

- Riigikohtu kaasuskonkursi lahendus (NB! Töö esitatakse võistlusele üksnes õpilase ja 

juhendaja nõusolekul) – november 2022; 

- Kohtuistungi analüüs või kohtuotsus – detsember 2022  

TEMAATILINE KAVA 

Valikaine ainekava on temaatiliselt ning ajaliselt paindlik ja kohandatav vastavalt muutustele 

ühiskonnas ja lõimuvates õppeainetes esile kerkinud temaatikatele. 

Tund Teema 

1-2 Sissejuhatus ainesse. Õiguse mõiste, õiguse ja õigluse idee.  

3-4 Õiguse struktuur. Õiguse allikad. Põhiseaduse printsiibid ja põhiõigused. 

Põhiseadus kui seadus. 

5-6 Eraõigus, avalik õigus ja karistusõigus – eristamine, funktsionaalsed erinevused 

ja printsiibid. Võib, ei tohi, keelatud. Õigusliku argumentatsiooni alused.  

 7-8 Eraõigus: lepingu mõiste ja sõlmimine. Lepingu vorm. Tsiviilseadustiku üldosa 

põhimõtted, sh teovõime, tähtajad. „Tavalised“ lepingud.  



9-10 Eraõigus: lepingu rikkumine ja õiguskaitsevahendid. Lepingust taganemine. 

Tarbijakaitse. Tüüptingimused.  

11-12 Lepinguvälised võlasuhted, deliktline kahju ja selle hüvitamine.  

13-14 Tööõigus - tähtsaimad erisused, poolte õigused ja kohtustused, piiratud 

lepinguvabadus.  Intellektuaalne omand ja autoriõigused. 

15-16 Asjaõigus: omand ja kinnistusraamat. Perekonnasuhted, ülalpidamiskohustus. 

Pärand ja pärimine.  

17-18 Haldusõigus: haldusõiguse üldpõhimõtted. Avaliku halduse kandjad (kelle 

poole pöörduda, millal ja kuidas). Haldusmenetluse alused. 

Diskretsioon ja selle rakendamine. Seaduse tõlgendamine.  

19-20 Karistusõigus: Süüteod, kuriteod, väärteod. Karistamise eesmärk. 

Karistusõiguse põhimõtted. Süüvõimelisus. 

21-22 Karistusõigus: kriminaalmenetlus ja tõendid. Levinuimad süüteokoosseisud. 

23-24 Õigusliku argumentatsiooni alused, kaasuse lahendamise skeem (era- vs haldus-

vs karistusõigus) 

25-26 Õigusloome: poliitiline element, õigus vs õiglus. VTK, seletuskirjad. 

Seksuaalse enemääramise ea tõstmise menetlus.  

27-28 Menetlus. Eesti kohtusüsteem. Karjäärivalikud õiguses.  

29-30 Kohtuotsus. Kohtuistung.  

31-32* Õppepäev: väljasõit õigusorganite tööga tutvumiseks, võimalusel osalemine 

kohtuistungil 33-34* 

35* Riigikohtu kaasuskonkursi kaasustega tutvumine, teema valik ja esmane 

analüüs. 

 

* toimuvad üksnes võimaluse korral, aeg kokkuleppel.  


