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Sissejuhatus
Käesolev programm on üheks aluseks kohtunikueksamile, reguleerides teadmiste
kontrolli ulatust ning andes teavet eksamiks valmistumiseks.
Eksamiprogrammis on esitatud ülevaatlikud sisujuhatajad õigusharudesse, mille
põhjalikumat tundmist eeldatakse.
Käesolevat programmi täiendatakse ja korrigeeritakse vastavalt vajadusele.

Kohtunikueksamiks valmistumisel vajalik materjal
Eksami üheks aluseks on käesolev programm, kusjuures läbi tuleb töötada käesolevas
programmis viidatud teemad ja nende teemade kohta käiv seadusandlus, kohtupraktika,
erialakirjandus ja muud materjalid. Lisaks tuleb kohtunikukandidaadil läbi töötada
Kohtuniku eetikakoodeks.

Õigusharude programmid
Õigusharude teemapunktide raames tuleb läbi töötada ka vastavad Riigikohtu
lahendid (kättesaadavad internetis: www.riigikohus.ee) ning teemakohane
õiguskirjandus (õppekirjandus, kättesaadav raamatukogudes ja nende
andmebaasides; ajakiri Iuridica, kättesaadav internetis: http://www.juridica.ee või
raamatukogudes)
Avalik õigus
I Riigiõigus
1. Riigi põhikord
a. Põhiseaduse põhiprintsiibid
b. Kolm riigivõimu, võimude lahususe ja tasakaalustatuse printsiip
c. Õigus riigi toimimise ja riigivõimu teostamise alusena
2. Põhiõigused, vabadused ja kohustused
a. Põhiõiguste allikad
b. Riigivõimu kohustused põhiõiguste kaitsel
c. Õigus õiglasele kohtumõistmisele
3. Kohtud
a. Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja eri kohtute pädevused
b. Kohtunikule esitatavad nõuded
c. Kohtunike ametisse nimetamise kord
d. Kohtunike sõltumatuse tagatised
e. Kohtunike ametialane vastutus ja järelevalve kohtunike ametitegevuse üle
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4. Õigusloome
a. Õigusaktide hierarhia
b. Õigustloovate aktide väljaandmise pädevus
c. Õigusakti kehtivuse eeldused
II Põhiseaduslikkuse järelevalve
1. Põhiseaduslikkuse järelevalve olemus
a. Abstraktne vs konkreetne normikontroll
b. Põhiseaduskonformne tõlgendamine
2. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus
a. Algatamise õigust omavad institutsioonid
b. Põhiseaduslikkuse järelevalve ulatus
c. Riigikohtu volitused asja lahendamisel
3. Põhiseaduspärasuse kontroll
a. “Asjassepuutuv säte”
b. Riivatava põhiõiguse tuvastamine
c. Formaalne põhiseaduspärasus
d. Materiaalne põhiseaduspärasus
4. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse tagajärjed
III Euroopa Liidu õigus
1. Euroopa Liidu õiguslikud alused ja õiguse allikad
a. Primaarne ja sekundaarne õigus
b. Euroopa Liidu õigusaktide toime ja seos siseriikliku õigusega
2. Euroopa Liidu õiguse tähtsamad põhimõtted
a. EL õiguse ülimuslikkus, subsidiaarsus, õiguse vahetu kohaldatavus
b. Konformne tõlgendamine
c. Liikmesriikide lojaalsuskohustus
d. Direktiivide vahetu õigusmõju
e. Põhiõigused
f. Liikmesriigi vastutus EL õiguse rikkumisega tekitatud kahju eest
3. Euroopa Liidu institutsioonid ja nende pädevus
4.

Eesti
kohtunike
roll
Euroopa
Liidu
õiguse
a. Euroopa Kohus ja selle pädevus
b. Siseriikliku kohtu kohustus rakendada EL õigust
c. Eelotsusemenetlus
d. Rahvusvaheline koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades

kohaldamisel

IV Konkurentsiõigus
1. Konkurentsiõiguse põhimõisted (ettevõtja, majandusüksus) ja turu määratlemine
2. Konkurentidevahelised kokkulepped (horisontaalsed ja vertikaalsed)
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3. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
4. Koondumiste kontroll
5. Riigiabi
6. Riiklik järelevalve
V Haldusmenetlus
1. Haldusmenetluse mõiste ja põhimõtted
2. Haldusakt
a. Mõiste ja tunnused
b. Haldusakti eristamine õigustloovast aktist
c. Osa- ja eelhaldusakt
d. Haldusakti õiguspärasus
e. Kehtivus ja tühisus
f. Kõrvaltingimused
g. Haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine
3. Vaidemenetlus
a. Vaideõigus
b. Vaidemenetluse ese
c. Vaide läbivaatamine
d. Edasikaebeõigus
4. Määrus
5. Haldusleping
a. Halduslepingu mõiste
b. Eristamine eraõiguslikust lepingust
c. Õiguspärasus
d. Vaidlustamine
6. Toiming
a. Toimingu mõiste
b. Toimingu ristamine menetlustoimingus
c. Sooritamise eeldused
d. Vaidlustamine
VI Riigivastutus
1. Riigivastutuse seaduse reguleerimisala, nõuete liigid ja kohaldamise eeldused
2. Kahju hüvitamine
a. Üldised põhimõtted
b. Üld- ja erijuhud
c. Õigustatud ja kohustatud isikud
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d. Hüvitamise vormid, hüvitise suurus, nõude esitamise kord ja tähtaeg,
vastutuse piiramise alused
3. Alusetu rikastumine
VII Maksuõigus
1. Maksu mõiste ja eristamine muudest koormistest, maksuõiguse üldpõhimõtted,
maksude liigid
2. Maksuõigussuhe
a. Maksu objekt ja subjekt
b. Maksu saaja
c. Maksumäär
d. Maksukohustuse tekkimise aeg, tasumise kord ja tähtpäev
e. Maksusoodustused
f. Aegumine
g. Intressid
3. Vastutus võõra maksuvõla eest
4. Maksumenetluse üldised põhimõtted
5. Maksuhalduri kohustused, maksusaladus
6. Maksukohustuslase õigused ja kohustused
7. Tõendid ja tõendamine maksumenetluses, üksikjuhtumi kontroll ja üldkontroll
8. Kohustuste sundkorras täitmine
VIII Keskkonnaõigus
1. Keskkonnaõiguse põhimõtte,
kõrgetasemeline kaitse

sh

ettevaatuspõhimõte,

saastaja

maksab,

2. Keskkonna alased õigused ja kohustused, sh õigus keskkonnateavet küsida, õigus
osaleda otsuse tegemisel
3. Keskkonnamõjude hindamine, sh kavandatava tegevuse keskkonnamõju
hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, nn Natura hindamine
4. Keskkonnakaitse õiguslikud vahendid (normatiivid, load, keskkonnatasud jne)
Protsessiõigus
I Kohtumenetluse
kohtumenetlustes

üldised

põhimõtted

ja

nende

avaldumine

erinevates

1. Õigusemõistmise riiklik monopol
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2.
3.
4.
5.

Kohtu erapooletuse ja sõltumatuse põhimõte, sh kohtukoosseisu taandamine
Mõistlik menetlusaeg
Kohtumenetluse avalikkuse põhimõte
Efektiivse kohtuliku kaitse põhimõte (sh õigus lõppastmes oma õiguste ja
vabaduste kaitseks kohtusse pöörduda, õigus olla enda kohta käivasse menetlusse
kaasatud, õigus saada menetluses ära kuulatud, õigus tõlkele, õigus saada saada
kohtulahend ja õigus edasi kaevata)
6. Võistlevuse põhimõte
7. Uurimispõhimõte
8. Menetlusökonoomia põhimõte
9. Res judicata – kohtulahendite õiguskindlus
10. Riigi õigusabi
II Süüteomenetlused
1. Põhiõigused kriminaalmenetluses ja väärteomenetluses
a. Süütuse presumptsioon ja enese mittesüüstamise privileeg
b. Kaitseõigus
c. Konfrontatsiooniõigus
d. Õigus inimväärsele kohtlemisele
2. Süüteomenetluse alustamine. Süüteomenetluse piiritlemine riikliku järelevalve
menetlusest
3. Isiku kinnipidamine. Tõkendid süüteomenetluses. Lähenemiskeeld.
4. Läbiotsimine ja isiku läbivaatus, joobeseisundi tuvastamine.
5. Vara suhtes kohaldatavad meetmed: vara arestimine, asitõendi suhtes võetavad
meetmed.
6. Jälitustegevuse õiguslik regulatsioon
7. Nõuded kohtueelses menetluses koostatavatele menetlusdokumentidele:
süüdistusakt, kaitseakt, väärteoprotokoll, kohtuvälise menetleja otsus.
8. Süüteoasjade ühendamine ja eraldamine
9. Tõendid ja tõendamine süüteomenetlustes, sh menetluslike asjaolude tõendamine
ja vabatõendid
a. Tunnistaja või asjatundja ütlus, sh kuulduste keelamise reegel
kriminaalmenetluses
b. Eksperdi arvamus
c. Dokumentaalne tõend
d. Asitõend
e. Fotod, joonised, salvestised
f. Menetlustoimingute protokollid
g. Tõendite esitamine ja hindamine
i. Tõendamisese, tõendamise koormis ja tõendamise standard
ii. Tõendite esitamine poolte poolt; kohtu kohustus süüteomenetluses
ise tõendeid koguda
iii. Üldtuntus kui tõendamisvajadust välistav asjaolu
iv. Tõendi asjakohasus, lubatavus, eluline usutavus, usaldusväärsus ja
kaal
v. Tõendite hindamine kogumis, sh kaudtõendite hindamine
10. Kohtuistung ja kohtulik uurimine
a. Kohtuliku arutamise ettevalmistamine ja kohtu alla andmine, sh eelistung
ja menetluse katkematuse põhimõte
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b. Kohtuliku arutamise piirid ja süüdistuse muutmine, täiendavate tõendite
esitamise taotlus, kohtuliku arutamise laiendamine kohtu poolt
võimalikuks peetavatele muudele kvalifikatsioonidele
c. Kohtuistungi protokollimine
d. Kohtulik uurimine
i. Isikuliste tõendiallikate kuulamine, sh ristküsitlus
ii. Kohtueelses menetluses antud ütluste avaldamine a tõendina
kasutamine kohtumenetluses
iii. Muude kohtueelses menetluses kogutud materjalide esitamine
kohtumenetluses
iv. Kohtuliku uurimise uuendamine
11. Lihtsustatud menetlused kriminaalmenetluses:
a. Kokkuleppemenetlus
b. Lühimenetlus
c. Käskmenetlus
d. Kiirmenetlus
12. Kohtuotsuse tegemine, nõuded kohtuotsusele ja kohtuotsuse põhjendamisele.
Kohtuotsuse kuulutamine.
13. Tsiviilhagi kriminaalmenetluses
14. Vara konfiskeerimise menetlus
15. Kohtuotsuse täitmisega seotud küsimuste lahendamine, sh tingimisi karistuse
täitmisele pööramine ja ennetähtaegselt karistuse kandmisest vabastamine
16. Edasikaebamine, sh Apellatsioonimenetlus ja määruskaebemenetlus süüteoasjades
ning kassatsioonimenetlus väärteomenetluses.
a. Kaebamiseks õigustatud isik ja kaebuse lubatud piirid
b. Kaebuse esitamise kord, sh millisesse kohtusse kaebus tuleb esitada,
millise tähtaja jooksul
c. Kaebeõigusest loobumine ja kaebuse sisuliselt läbi vaatamatult
tagastamise võimalused
d. Kaebemenetluse piirid ja kaebekohtu volitused, sh kaebuse piiridest
väljumise lubatavus kaebekohtu poolt; millisel juhul tuleb alamastme
kohtu lahend samale kohtule tagasi saata ja millisel juhul saab kaebekohus
ise uue lahendi teha. Reformatio in peius.
17. Menetlus Riigikohtus
a. Kassatsioonimenetluse piirid ja Riigikohtu pädevus
b. Teistmismenetlus, sh teistmise alused ja teistmisavalduse rahuldamise
tagajärjed
18. Menetluskulude koosseis ja jaotamine menetlusosaliste vahel süüteomenetlustes
19. Menetluse tagamise vahendid, sh menetlustrahvid, sundtoomine ja arest,
menetlustähtaegade määramine ja nende möödalaskmise tagajärjed
20. Halduskohtu pädevus süüteomenetlustoimingute õiguspärasuse üle otsustamisel
III Tsiviilkohtumenetlus
1. Tsiviilkohtumenetluse põhimõtted
a. Dispositiivsuse põhimõte tsiviilkohtumenetluses
b. Kohtu selgitamiskohustus tsiviilkohtumenetluses
c. Kompromisside soodustamine tsiviilkohtumenetluses
2. Tsiviilkohtu jurisdiktsioon ja selle piiritlemine halduskohtumenetlusest
3. Kohtualluvus
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a. Üldine kohtualluvus
b. Valikuline kohtualluvus
c. Erandlik kohtualluvus, sh kohtualluvus kokkuleppel
d. Hagita asjade kohtualluvus
e. Rahvusvaheline kohtualluvus
4. Menetlusosalised
a. Menetlusosalised hagimenetluses ja hagita menetluses
b. Menetlusosaliste menetlusse kaasamise ja menetlusest väljumise alused
c. Menetlusteovõime. Menetlusõigusvõime. Menetlusosaliste õigused ja
kohustused
d. Esindus, esindajad ja nõustajad
5. Hagi tagamine ja esialgne õiguskaitse: abinõud ja kohaldamise alused
6. Eelmenetlus
a. Asja menetlusse võtmise otsustamine, menetlusse võtmisest keeldumise
alused
b. Eelmenetluse ülesanded ja toimingud
c. Tsiviilasjade liitmine ja eraldamine
d. Eeltõendamismenetlus
7. Menetluskulud ja menetlusabi
a. Tsiviilasja hind ja riigilõivu suuruse määramine
b. Menetluskulude koosseis, kulude kandmine ja jaotamine
c. Menetlusabi tsiviilkohtumenetluses, riigiõigusabi.
8. Menetlusdokumentide kättetoimetamine
9. Tõendamine tsiviilkohtumenetluses
a. Tõendamine ja põhistamine. Tõendamine hagimenetluses ja hagita
menetluses.
b. Tõendamiskoormise
jaotus
tsiviilkohtumenetluses.
Tõendamisest
vabastamise alused. Kohtu kohustus iseseisvalt tõendeid koguda hagita
menetluses
c. Tõendite lubatavuse tingimused, tõendite asjakohasus
d. Tõendiliigid
i. Tunnistaja ütlused
ii. Poolte vande all antud seletused
iii. Ekspertiis
iv. Dokumentaalne tõend, sh teises asjas tehtud kohtuotsus
v. Asitõend
vi. Vaatlus
10. Menetluse tagamise vahendid
a. Menetlustähtajad, tähtaegade arvutamine, muutmine ja ennistamine
b. Trahvimine, sundtoomine, arest
c. Kohtu tegevus poolte kohtuistungile ilmumata jäämise korral
d. Menetluskulude jätmine menetlust takistava menetlusosalise kanda
11. Kohtuistung tsiviilkohtumenetluses
a. Kohtuistungi pidamise alused ja istungi käik
b. Kohtuistungi protokollimine
12. Lihtsustatud menetlused
a. Lihtmenetlus
b. Kirjalik menetlus
13. Menetluse lõppemine muul viisil kui sisulise lahendiga
a. Kompromiss
b. Menetluse lõpetamine muul alusel
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c. Asja läbi vaatamata jätmine
14. Kohtulahend
a. Kohtumäärus (suuline, kirjalik)
b. Kohtuotsuses lahendatavad küsimused
c. Kohtuotsuse tegemine ja avalikult teatavaks tegemine
d. Otsus kirjeldava ja põhjendava osata
e. Vigade parandamine kohtuotsuses
f. Osaotsus, vaheotsus, täiendav otsus
15. Kohtulahendi erijuhtum: tagaseljaotsus
a. Tagaseljaotsuse tegemise alused
b. Tagaseljaotsusega lahendatud asjas menetluse uuendamine (kaja)
16. Kohtulahendi peale edasikaebamine
a. Kaebamiseks õigustatud isik
b. Kaebetähtaeg ja selle arvutamine
c. edasikaebamise alused
d. apellatsioonkaebus ja vastuapellatsioonkaebus
e. määruskaebus
17. Menetlus ringkonnakohtus
a. Eelmenetlus ringkonnakohtus, sh asja lahendamine üksnes kirjalikus
menetluses või üksnes kaebuse alusel
b. Apellatsioonimenetluse piirid
c. Tõendid, tõendamine ja tõendite hindamine apellatsioonikohtus
d. Apellatsioonikohtu otsus ja pädevus
e. Määruskaebemenetluse erisused
18. Menetlus Riigikohtus
a. Kassatsioonikohtu otsus
b. Teistmismenetlus, sh teistmise alused
19. Hagita menetluse erisused
a. Hagita menetluse põhimõtted
b. Hagita perekonnaasjade menetlus
c. Eestkoste määramine ja kinnisesse asutusse paigutamine
d. Kaasomandi asjade menetlus hagita menetluses
e. Kohtulahend ja selle vaidlustamine hagita menetluses
f. Esindajakulud hagita menetluses
20. Rahvusvaheline õigusabi tsiviilasjades
a. tõendite kogumine ja menetlusdokumentide kättetoimetamine välisriigis
b. Välismaa kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine
21. Täitemenetlus
a. Täitemenetluse algatamine ja käik
b. Täidetavad lahendid, sh kohtuotsuse täpsustamine
c. Täituri ja võlgniku õigused ja kohustused
d. Meetmed korratu võlgniku vastu
e. Menetluse peatamine ja lõpetamine
f. Vallasvarale sissenõude pööramise kord
g. Asjad, millele sissenõuet ei või pöörata
h. Vara arestimine, hoidmine ja müük
i. Kinnisvarale sissenõude pööramise kord
j. Kinnisasja arestimine, sundvalitsemine ja müük
k. Nõuete rahuldamise järjekord
l. Täituri tegevuse peale kaebamine
m. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine
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IV Halduskohtumenetlus
1.
2.
3.
4.

Halduskohtumenetluse eesmärk, uurimisprintsiip ja selgitamiskohustus
Tsiviilkohtumenetluse sätete kohaldatavus halduskohtumenetluses
Halduskohtu pädevus ja kohtualluvus
Halduskohtusse kaebamise õigus
a. Õigustatud isikud ja nõuded, millega saab halduskohtusse pöörduda
b. Kaebetähtaeg
c. Kohtuvälise menetluse läbimise kohustus
5. Menetlusosalised
a. Menetlusosalised. Menetlusosaliste menetlusse kaasamise ja menetlusest
väljumise alused
b. Menetlusteovõime. Menetlusosaliste õigused.
c. Esindus, esindajad ja nõustajad
6. Esialgne õiguskaitse: meetmed ja kohaldamise alused
7. Eelmenetlus
a. Asja menetlusse võtmise otsustamine, menetlusse võtmisest keeldumise
alused
b. Eelmenetluse ülesanded ja toimingud
8. Menetluskulud ja menetlusabi
a. Menetluskulude koosseis, kulude kandmine ja jaotamine
b. Riigilõiv ja menetlusabi halduskohtumenetluses
9. Menetlusdokumentide kättetoimetamine
10. Tõendamine halduskohtumenetluses
a. Tõendamine ja põhistamine.
b. Tõendamiskoormise jaotus halduskohtumenetluses. Tõendamisest
vabastamise alused. Kohtu kohustus iseseisvalt tõendeid koguda.
Ametiabi.
c. Tõendite lubatavuse tingimused, sh muudes menetlustes kogutud tõendid
d. Tõendiliikide spetsiifika halduskohtumenetluses
i. Menetlusosalise vande all ülekuulamine
11. Lihtsustatud ja erimenetlused
a. Lihtmenetlus
b. Kirjalik menetlus
c. Lepitusmenetlus
d. Kaebus eraisiku vastu
e. Protest
f. Haldustoiminguks loa andmine
g. Hankemenetlus
12. Menetluse peatumine ja lõppemine muul viisil kui kohtuotsusega
a. Menetluse peatamine ja peatumine
b. Menetluse lõpetamine, sh kompromissiga
c. Kaebuse läbi vaatamata jätmine
13. Menetluse tagamise meetmed
a. Korrarikkumise puhul tarvitatavad abinõud
b. Kohtu tegevus, kui kohtule ei vastata või kutsutu jääb kohtusse ilmumata
c. Menetlustähtaegade andmine ja tähtaegade möödalaskmise tagajärjed
14. Kohtulahend
a. Kohtumäärus (suuline, kirjalik), kohtuotsus
b. Kohtuotsuses lahendatavad küsimused, kohtuotsus õigeksvõtu korral
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c. Kohtuotsuse tegemine ja avalikult teatavaks tegemine
d. Otsuse tegemine kirjeldava ja põhjendava osata
e. Vigade parandamine kohtuotsuses
f. Osaotsus, vaheotsus, täiendav otsus
15. Kohtulahendi peale edasikaebamine
a. Kaebamiseks õigustatud isik
b. Kaebetähtaeg ja selle arvutamine
c. Edasikaebamise alused
d. Apellatsioonkaebus ja vastuapellatsioonkaebus
16. Menetlus ringkonnakohtus
a. Eelmenetlus ringkonnakohtus, sh asja lahendamine üksnes kirjalikus
menetluses või üksnes kaebuse alusel
b. Apellatsioonimenetluse piirid
c. Tõendid, tõendamine ja tõendite hindamine apellatsioonikohtus
d. Apellatsioonikohtu otsus ja pädevus
e. Määruskaebemenetluse erisused
17. Menetlus Riigikohtus
a. Kassatsioonikohtu otsus
b. Teistmismenetlus, sh teistmise alused
18. Kohtulahendi täitmine ja trahv täitmata jätmise eest
Karistusõigus
1. Üldised põhimõtted
a.
Nullum crimen, nulla poena sine lege certa
b.
Ne bis in idem
c.
Kergema karistuse tagasiulatuva jõu printsiip
d.
Kriminaalseaduse tagasiulatuva jõu keelamine
e.
Analoogia keelamine
f.
Karistusseaduse ruumiline kehtivus
g.
Karistusseaduse isikuline kehtivus
2. Aegumine
3. Süütegude liigid ja vahetegemise alus
a.
Kuriteod
b.
Väärteod
4. Täideviimine ja osavõtt
a.
Täideviimine ja kaastäideviimine
b.
Osavõtjad
5. Süüteokatse
6. Kuriteole kihutamise katse, kuriteo toimepanemise ettepanekuga nõustumine ja
kuriteo kaastäideviimise kokkulepe
7. Süüteokatsest loobumine
8. Eriline isikutunnus
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9. Tahtlus
a.
b.
c.

Kaudne tahtlus
Otsene tahtlus
Kavatsetus

10. Tegevusetus
11. Juriidilise isiku vastutus
12. Ettevaatamatus
13. Eksimus
a.
b.

Koosseisueksimus
Keelueksimus

14. Õigusvastasuse välistamine
a.
Hädakaitse
b.
Hädaseisund
c.
Kohustuste kollisioon
15. Süü
16. Karistuse eesmärk ja karistuste liigid
17. Karistuse kohaldamine
a.
Karistuse kohaldamise alused
b.
Karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud
c.
Põhi- ja lisakaristuse kohaldamine
d.
Liitkaristuse mõistmine
e.
Karistuse asendamine
18. Muud mõjutusvahendid
a. Konfiskeerimine
19. Isikuvastased süüteod
a.
Mõrv
b.
Tapmine
c.
Provotseeritud tapmine
d.
Ähvardamine
e.
Kehaline väärkohtlemine
f.
Piinamine
g.
Raske tervisekahjustuse tekitamine
h.
Vägistamine
20. Varavastased süüteod
a.
Vargus
b.
Röövimine
c.
Omastamine
d.
Kelmus
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e.

Varavastane süütegu väheväärtusliku asja või varalise õiguse vastu

21. Avaliku rahu vastased süüteod
a.
Avaliku korra raske rikkumine
b.
Omavoliline sissetung

Eraõigus
I Eraõiguse üldosa
1. Isikud
a. Füüsilise isiku teovõime. Teovõime piiramine. Piiratud teovõimega isikute
tehingud
b. Juriidilise isiku mõiste ja liigid. Juriidilise isiku esindamine. Juriidilise
isiku organid. Juriidilise isiku lõpetamine
2. Esemed
a. Asjade liigitus
b. Asja osad
3. Tehingud
a. Tehingu mõiste, liigid
b. Tahteavalduse tegemine ja tõlgendamine
c. Tehingu vormivabaduse põhimõte. Tehingu vormi liigid. Vorminõude
rikkumise tagajärjed
d. Tehingu kehtetus - Tühine tehing ja tehingu tühistamine
e. Tehingu tegemine esindaja kaudu – Esindusõiguse olemus, tekkimise
liigid ja vormid. Esindusõiguse ulatus. Tehingu tegemine ilma
esindusõiguseta
4. Aegumine
a. Tehingust tuleneva nõude aegumine
a. Seadusest tuleneva nõude aegumine
b. Aegumise katkemine ja peatumine
II Asjaõigus
1. Valdus
a. Valduse liigid
b. Valduse omandamine ja lõppemine
c. Valduse kaitse
2. Omand
a. Omandi liigid
b. Omandi teke ja lõppemine
c. Omaniku õigused ja kohustused
d. Omandi kaitse
e. Kinnisomandi kitsendused - Juurdepääs avalikult kasutatavale teele.
Tehnovõrgud ja –rajatised
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f. Servituudid
g. Reaalkoormatised
h. Hoonestusõigus
3. Pandiõigus
a. Pandi tekkimise alused ja pandi liigid
b. Hüpoteegi tekkimine ja lõppemine. Hüpoteegi sisu, liigid ja ulatus.
Hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamine
4. Heausksuse kaitse asjaõiguses
III Võlaõigus
Üldosa
1. Üldpõhimõtted
a. Võlasuhte mõiste. Võlasuhte alused
b. Dispositiivsuse põhimõte
c. Hea usu põhimõte
d. Mõistlikkuse põhimõte
e. Lepinguvabaduse põhimõte
2. Lepingud
a. Lepingueelsed läbirääkimised
b. Lepingu mõiste, sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
c. Lepingute tõlgendamise põhimõtted
d. Lepingupoolte kohustused
e. Tüüptingimuste mõiste, tõlgendamine, kehtetuse alused
f. Isikute paljusus võlasuhtes
g. Kohustuse rikkumine ja selle tagajärjed (vabandatavus, süü).
Õiguskaitsevahendite sõltuvus/sõltumatus võlgniku vastutusest
h. Hinna alandamine õiguskaitsevahendina - Eesmärk, eeldused ja valem
i. Täitmisnõue õiguskaitsevahendina - Eeldused
j. Lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine õiguskaitsevahendina Eeldused
k. Kahju hüvitamine õiguskaitsevahendina - Eesmärk ja eeldused. Hüvitatava
kahju liigid. Mittevaralise kahju hüvitamise erisused. Kahju hüvitamise
piiramine
l. Viivis
m. Kõrvalkohustused – Käendus. Garantii. Leppetrahv
n. Nõuete ja kohustuste üleminek
o. Võlasuhte lõppemine
Eriosa
1. Müügileping
a. Mõiste
b. Sõlmimine ja lõppemine
c. Poolte õigused ja kohustused, vastutus ning õiguskaitsevahendid lepingu
rikkumise korral
d. Tarbijale müük
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2. Üürileping
a. Mõiste
b. Sõlmimine ja lõpetamine
c. Poolte õigused ja kohustused
d. Eluruumi üürileping
3. Laenuleping ja krediidilepingud
a. Mõiste
b. Sõlmimine ja lõppemine
c. Tarbijakrediit
4. Käsundusleping
a.
b.
c.
d.

Mõiste
Sõlmimine ja lõpetamine
Poolte kohustused
Erinevus töövõtulepingust

5. Töövõtuleping
a. Mõiste
b. Sõlmimine ja lõpetamine
c. Poolte kohustused
d. Erinevus käsunduslepingust
6. Lepinguvälised kohustused
a. Liigid
b. Käsundita asjaajamine
c. Alusetu rikastumine
7. Õigusvastaselt tekitatud kahju ja selle hüvitamine
V Ühinguõigus
1. Aktsiaseltsi ja osaühingu juhtorganite moodustamine ja pädevus
2. Äriühingu organi otsuse tühisus ja kehtetuks tunnistamine
3. Äriühingu juhtorgani liikme üldised kohustused ja vastutus (hoolsus- ja
lojaalsuskohustus; ärisaladuse hoidmine; konkurentsikeeld; solidaarne vastutus)
VI Perekonnaõigus
1. Abikaasade vahelised varalised suhted
a. Varasuhete liigid
b. Ühisvara valitsemine ja jagamine
2. Abielu lõppemine
3. Ülalpidamiskohustused
a. Lapse ülalpidamise kohustus
b. Ülalpidamine lapse sünni korral
4. Vanema õigused ja kohustused
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5. Eestkoste
a. Eestkoste alaealise üle
b. Eestkoste täisealise üle
VII Tööõigus
1. Töölepingu piiritlemine töövõtulepingust ja muudest lepinguliikidest
2. Töölepingu sõlmimine
3. Töötaja ja tööandja kohustused
4. Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed - Ülesütlemise viisid. Ülesütlemise kord
5. Poolte vastutus lepingu rikkumise korral, makstavad hüvitised
IX Pankrotiõigus
1. Pankrotimenetluse käik - Avalduse esitamine. Pankroti väljakuulutamine. Nõuete
esitamine ja kaitsmine. Pankrotimenetluse lõppemine
2. Pankrotimenetluse organid ja nende volitused
a. Pankrotihaldur
b. Pankrotitoimkond
c. Võlausaldajate üldkoosolek
d. Kohus
3. Pankrotivõlgniku kohustused ja vastutus
4. Pankrotivara
a. Pankrotivara moodustamise viisid
b. Tagasivõitmine
c. Vara välistamine pankrotivarast
d. Pankrotivara valitsemine
e. Väljamaksed pankrotivarast
f. Pankrotivara müük
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