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1. EESTI ÕIGUSSÜSTEEM (11p) 
1.1. Meie kohtusüsteemi kirjelduses põhiseaduses on üks kohtuinstants, mida enam ei 
eksisteeri. Nimeta see. (1p) 
 
linnakohus 
 
1.2. Kirjuta joonisele puuduvad Eesti kohtusüsteemi kohta käivad märksõnad. (4p) 

 
1.3. Kes on hetkel Eesti Vabariigi õiguskantsler? (1p) 
 
Ülle Madise, õigeks loeti ka Nele Parrest, kes hetkel tema kohuseid täitis 
 
1.4. Mida tähendab, et Riigikohus on põhiseaduslikkuse järelvalvaja? (1p) 
 
Riigikohus otsustab, kas seadusandlikud aktid on põhiseadusega kooskõlas 
 
1.5. Selgita mõisted. (3p) 
 
hagi – tsiviilkohtusse esitatud nõue 
 
kostja – isik, kelle vastu hagi esitatakse 
 
süütuse presumptsioon – kedagi ei tohi käsitleda süüdlasena enne sellekohast kohtuotsust 
 
 

riigikohus 
…………………. 

kassatsioon 
……………………………………………………… 
Edasikaebamine jõustunud kohtuotsuse peale 

ringkonnakohus 
………………………………………………………………………. 
     
  

apellatsioon 
……………………………………………………………… 
Edasikaebamine jõustumata kohtuotsuse peale 

Maakohtud Halduskohtud 
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1.6. Kes on praegu Riigikohtu esimees? (1p) 
 
Priit Pikamäe 
 
 
2. SOTSIAALPOLIITIKA (17p) 
2.1. Mitmendast haiguspäevast alates on töötajal õigus saada hüvitist? Kes seda maksab? (3p) 
 
kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4.–8. päevani maksab hüvitist tööandja, alates 
9. päevast haigekassa. 
 
 
2.2. Mida tähendab solidaarsusprintsiip tervishoius? (1p) 
 
Haigeid koheldakse võrdselt, ravi ei lähtu nende pealt makstud sotsiaalmaksust. 
 
 
2.3. Kui tervisekindlustuseta inimesele kukub tänaval pähe jääpurikas, kas kiirabi peab talle 
esmaabi andma? Põhjenda. (2p) 
 
Jah, vältimatu arstiabi on tagatud kõigile 
 
2.4. Kui suur on hetkel Eestis makstav toimetulekutoetus? (1p) 
 
See sõltub pere sissetulekust 
 
2.5. Nimeta kaks Eestis makstavat sotsiaaltoetust, mille suurus sõltub saaja varasema 
sissetuleku suurusest? (2p) 
Vanemapalk, vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension jne 
 
2.6. Nimeta kaks Eestis makstavat sotsiaaltoetust, mis on kõigi saajate jaoks võrdsed. (2p) 
 
Lapsetoetus, rahvapension, sotsiaaltoetus puuetega inimestele, sünnitoetus, lapsendamistoetus, 
töötutoetus jne 
 
2.7. Mille poolest erineb sotsiaalkindlustus sotsiaalabist? (1p) 
 
Sotsiaalkindlustuse puhul on kindlustatu ise kaasatud maksetesse 
 
 
2.8. Mis on pensioni III sammas? (1p) 
Vabatahtlik kogumispension 
 
2.9. Tööandja maksab iga töötaja palgalt  riigile makse. Kui suured need on? (2p) 
 
a) sotsiaalmaks -  
33% 
 
b) töötuskindlustus - 
0,8% 
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2.10. Too kaks näidet selle kohta, kuidas sotsiaalpoliitika on sisse kirjutatud Eesti Vabariigi 
põhiseadusesse. (2p) 
 
16, 18, 27, 28, 37 
 
 
 
 
3. PÕHJA-ATLANDI LEPINGU ORGANISATSIOON (10p) 
3.1. Kirjuta välja organisatsiooni täisnimi inglise keeles. (1p) 
North Atlantic Treaty Organisation 
 
3.2. Kes on praegu organisatsiooni peasekretär? (1p) 
 
Jens Stoltenberg 
 
3.3. Mis aastal astus Eesti NATO liikmeks? (1p) 
 
2004 
 
3.4. Nimeta kaks Euroopa Liidu riiki, mis ei kuulu NATOsse. (2p) 
 
Soome, Rootsi, Iirimaa, Küpros, Malta, Austria 
 
 
3.4. Milliseid kohustusi on liitumine Eesti jaoks kaasa toonud? Nimeta üks. (1p) 
 
Astuda sõtta, kui rünnatakse mõnda organisatsiooni liiget, hoida kaitsekulud 2% SKPst, liikmemaks 
 
 
3.5. Selgita, mida tähendab kollektiivkaitse põhimõte? (1p) 
 
Rünnakut ühe liikmesriigi vastu käsitletakse rünnakuna kõigi vastu 
 
 
3.6. Eesti on osalenud mitmes NATO juhitud sõjalises operatsioonis, vii kokku Eesti üksuste 
üldnimetus ja operatsiooni toimumise koht. (3p) 
 

1) ESTPATROL                                   3) Bosnia ja Hertsegoviina 
2) Estcoy                                               Iraak 
3) ESTPLA                                          1) Kosovo 

                                                                    2)  Afganistan 
 
 
4. EESTI VABARIIGI PRESIDENT (10p) 
4.1. Kuidas on võimalik kriminaalvastutusele võtta Eesti Vabariigi Presidenti? (1p) 
 
Õiguskantsleri ettepanekul, riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul 



 
 
 
4.2. Mitme erakonna juhtivpoliitikud on lubanud muuta Eesti presidendi valimiste korda ja 
sisse seada presidendi otsevalimise rahva poolt. Esita üks poolt- ja üks vastuargument sellele 
kavale. (2p) 
 
poolt: rahvas tunneb, et temaga arvestatakse, suurem rahulolu, president päevapoliitikast kõrgemal, 
rahva suurem kaasamine on demokraatlik, rahvale kuulub kõrgeim võim riigis jne 
 
 
vastu: presidendi roll ei suurene seetõttu, rahvas võib pettuda, praegusest süsteemist kallim, rahvas 
ei pruugi kandidaadi oskusi adekvaatselt hinnata, ka praeguse süsteemi järgi on rahvas kaasatud – 
nemad valivad isikud, kes presidendi valivad jne 
 
 
4.3. Millistele Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevatele nõuetele peab vastama Eesti 
Vabariigi Presidendi kandidaat? (2p) 
 
Vähemalt 40 aastat vana sünnilt Eesti kodanik 
 
 
 
4.4. Kellest koosneb Eesti Vabariigi Presidendi valimiseks moodustatud valimiskogu? (1p) 
 
Riigikogu liikmed ja KOV esindajad 
 
 
4.5. Kuhu toimus President Ilvese viimane töövisiit? (1p) 
Välisvisiit USAsse, sisevisiit Ämari lennubaasi 
 
4.6. Millisesse riiki on President Ilves teinud kõige rohkem visiite? (1p) 
USA 
 
4.6. Nimeta üks Presidendi mõttekoja liige. (1p) 
 
Jevgeni Kabanov, Alar Karis, Robert Kitt, Andrus Kivirähk, Ants Laaneots, Henri Laupmaa, Tõnu 
Lehtsaar, Tanel Linnas, Aleksei Lotman, Viivi Luik, Marju Luts-Sootak, Ülar Mark, Iivi Anna 
Masso, Mart Nutt, Tiit Pruuli, Margus Punab, Peeter Saari, Ene-Liis Semper, Helen Sildna, Daniel 
Vaarik, Raivo Vare, Richard Villems, Toomas Kiho  
 
4.7. Millisesse erakonda kuulub praegune Eesti Vabariigi President? (1p) 
President ei tohi kuuluda ühtegi erakonda 
 
 
 
Töö koostas Aare Ristikivi (HTG) 


