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Õppe-eesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) mõistab õiguse olemus ning põhimõtted, millel rajanevad Eesti põhiseadus ja teised 

seadused; 

2) omandab teadmisi Eesti õigussüsteemist; 

3) kujundab teadlikkust orienteeruda õigusküsimustes, arendab tahet ja võimet osaleda 

õigusalastes diskussioonides ning lahendab iseseisvalt õigusprobleeme; 

4) kujundab oma õiglus- ja õigustunnetust, sallivust ja ausust teiste inimeste ning 

tõekspidamiste vastu; 

5) arendab efektiivse õiguskäitumise seisukohast olulisi oskusi, nagu kriitiline mõtlemine, 

analüüs, suhtlemine, vaatlus, probleemide lahendamine; 

6) avardab oma teadlikkust õigussüsteemi toimimisest ning seaduste, juristide ja 

õiguskaitseorganite rollist; 

7) omandab teadmisi kutsevaliku võimalustest Eesti õigussüsteemis. 

 

Õpitulemused 

Kursuse „Inimene ja õigus” läbimise järel õpilane: 

1) tunneb õiguse olemust ja põhimõtteid ning Eesti õigussüsteemi, 

2) on kursis muutustega õigussüsteemis 

3) kasutab õigusalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 

4) valdab tahet ja võimet osaleda õigusalastes diskussioonides, oskab iseseisvalt toimida 

teda käsitlevates lihtsamates õigusalastes probleemides; 

5) on omandanud õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise, analüüsi, 

suhtlemise, vaatluse ja probleemide lahendamise oskusi; 

6) seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: õigus, tavaõigus, seadus, kohus, 

õigussüsteem, inimõigused, kodanikuõigused, Mandri-Euroopa õigussüsteem, Anglo-Ameerika 

õigussüsteem, eraõigus, avalik õigus, õiguse allikas, rahvaste enesemääramisõigus, õigusliku 

järjepidevuse printsiip, õigusriik, õigussuhe, subjektiivne õigus, juriidiline kohustus, juriidiline 

fakt, tegu, sündmus, õigussuhte subjekt, õigussuhte objekt, juriidiline isik, õigusvõime, 

teovõime, inimõigused, põhiõigused, kodanikuõigused, inimõiguste subjekt, pärimine ja 

pärandamine: perekond, perekonnaseisuasutus, perekonnaseisuakt, perekonnaseisutunnistus, 

abieluvaraleping, ühisvara, lahusvara, ülalpidamiskohustus, elatis, elatisraha, vanemlikud 

õigused, pärimine, pärandaja, pärand, pärija, annak, pärandi avanemine, pärimisleping, 

testament, seaduse järgi pärimine, omand, valdus, asi, kinnisasi, vallasasi, omaabi, kinnistu, 



piiratud asjaõigused, leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, notariaalne 

leping, notar, lepinguline kahju, lepinguväline kahju, moraalne kahju, viivis, leppetrahv, 

käendus, tööleping, katseaeg, töövaidluskomisjon, töövõtuleping, avalik teenistus, tarbija, kaup, 

teenus, kvaliteet, hind, pretensioon, süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne 

tahtlus, ettevaatamatus, kergemeelsus, hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, 

aegumine, kohtumenetlus, tsiviilasi, haldusasi, kriminaalasi, maakohus, halduskohus, 

ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, uurimisprintsiip, süütuse 

presumptsioon, esindaja, kaitsja. 

Õppesisu  

Mis on õigus ja kuidas see tekkis (1-2 tundi)  

Õigus ja selle teke, õiguse kodifitseerimine, tavaõigus, seadus, kohus, õigussüsteem, Rooma 

õigus, inimõigused, kodanikuõigused, Mandri-Euroopa õigussüsteem, Anglo-Ameerika 

õigussüsteem, kohtupretsedent. 

Õiguse jagunemine, süsteem ja allikad (1 tund)  

eraõigus, avalik õigus, õiguse allikas. 

Eesti õigussüsteemi ajalooline kujunemine (1 tund) 

rahvaste enesemääramisõigus, selle rakendamise näiteid ajaloost, Eesti riigi teke rahvaste 

enesemääramise õiguse alusel, õigusliku järjepidevuse printsiip, Eesti iseseisvuse taastamine 

õigusliku järjepidevuse printsiibi alusel, õigusriik (Immanuel Kant). 

Õigussuhe (2-3 tundi)  

õigussuhe, subjektiivne õigus, juriidiline kohustus, juriidiline fakt, tegu, sündmus, õigussuhte 

subjekt, õigussuhte objekt, juriidiline isik, õigusvõime, teovõime. 

Inimõigused (1-3 tundi)  

inimõigused, põhiõigused, kodanikuõigused, inimõiguste subjekt, inimõiguste kaitse süsteem, 

inimõiguste kaitse- ja järelevalveorganisatsioonid, inimõiguste piiramine. 

Perekonnaõigus (3-7 tundi)  

perekond, abielu ja abiellumine, abielu lõppemine, perekonnaseisuasutus, perekonnaseisuakt, 

perekonnaseisutunnistus, abieluvaraleping, ühisvara, lahusvara, abikaasade varalised õigused ja 

kohustused, laps perekonnas, ülalpidamiskohustus, elatis, elatisraha, vanemlikud õigused, 

pärimine, pärandaja, pärand, pärija, pärimise käik, pärandi avanemine, testamenditäitja, 

inventuur, annak, pärimisleping, testament, notariaalne testament, kodune testament, seaduse 

järgi pärimine, pärimine pärandaja viimse tahte kohaselt, sundosa. 

Asjaõigus (3 tundi)  

omand, valdus, asi, kinnisasi, vallasasi, asja osad, omandi kaitse, omaabi, kinnistu, valdus ja 

kinnistusraamat, kinnisomandi kitsendused, piiratud asjaõigused. 



Lepingud (3 tundi) 

leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, lepingute areng, riigi roll lepingute 

täitmisel, lepingute sõlmimine, notariaalne leping, notar, lepingu täitmine, lepingu mittetäitmine, 

lepinguline kahju, lepinguväline kahju, moraalne kahju, viivis, leppetrahv, käendus. 

Tööõigus (2-4 tundi)  

tööleping, katseaeg, töövaidluskomisjon, tööettevõtuleping, avalik teenistus. 

Tarbijakaitse (1-3 tundi)  

tarbija, kaup, teenus, tarbija õigused ja kohustused, teenuse või kauba akkuja õigused ja 

kohustused, reklaam, kataloogid, kvaliteet, hind, kauba ja teenuse eest tasumine, pretensioon ja 

selle esitamine, kompensatsioon. 

Intellektuaalomand (2 tundi) 

autor, õiguste valdaja, teos, kaubamärk, patent, admebaas, isiklikud õigused, varalised õigused, 

kasutusõigus, litsents, autoritasu, piraatkoopia, viitamine ja tsiteerimine. 

Karistamine ja karistusõigus (3 tundi) süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne 

tahtlus, ettevaatamatus, kergemeelsus, hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, 

karistuse eesmärgid, aegumine, süütuse presumptsioon. 

Kohtumenetlus (4-7 tundi)  

Eesti kohtusüsteem, kohtumenetluse olemus ja selle liigid, tsiviilasi, haldusasi, kriminaalasi, 

maakohus, halduskohus, ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, 

uurimisprintsiip, süütuse presumptsioon, esindaja, kaitsja. 

Läbivad teemad 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” – inimeste erinevate tegevusalade areng 

eri ajajärkudel, majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; elukestva 

õppe väärtustamine ning koostööoskuse kujundamine erinevate õpitegevuste, sh õppekäikude 

kaudu, mis toetavad kokkupuudet erinevate elukutsetega; töösuhteid käsitlevad õigusaktid. 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” – keskkonna kui terviku väärtustamine, 

inimtegevuse mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, inimkonna 

kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste 

vastastikuse seotuse mõistmine, inimtegevusega kaasnevad riskid; isiklike seisukohtade 

kujundamine keskkonnaküsimustes, sotsiaalse aktiivsuse olulisus. 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” – demokraatliku ühiselu korraldamise 

väärtustamine, koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva tegutsemise 

väärtustamine; ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse roll ühiskonnas. 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” – roll kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride 

vahendajana; kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine; osalemine 



kultuuridevahelises kommunikatsioonis; sallivuse, oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandi 

väärtustamine, diskrimineerimise taunimine; mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilise 

mitmekesisuse teadvustamine ning tunnustamine. 

Läbiv teema „Teabekeskkond” – oma teabevajaduste määramine ja sobiva teabe leidmine; 

kriitilise teabeotsingu ja -analüüsi oskuste arendamine; meedia toimimise ja mõju teadvustamine; 

avalikus ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivate reeglite tundmine ning autoriõiguste kaitse 

järgimine. 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” – tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja 

eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; tehnoloogiate 

toimimise ja arengusuundade tundmine erinevates eluvaldkondades; tehnoloogiliste, 

majanduslike, sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikused mõjud; tehnoloogilise 

arengu positiivsed ja negatiivsed mõjud ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilised 

küsimused; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine eluliste probleemide 

lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks. 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus” – käitumisviiside ohutustaseme ning lühi- ja pikaajaliste 

tagajärgede analüüsimine tervise ja turvalisuse seisukohalt; alkoholi ja tubaka, keskkonna ja 

ühiskonna (sh eakaaslaste) mõju analüüsimine tervisele ning ohutusalaste otsuste langetamisele. 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” – väärtuste ja kõlbeliste normide analüüsimine; erinevate 

väärtussüsteemide ning nende seoste tundmine ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja 

maailmavaatega seoses; isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste refleksioon; 

erinevate vaadete ja seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides; mitmekesisuse kui 

ühiskonna rikkuse ja arengu tingimuse väärtustamine. 

Õppekirjandus 

 


