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1. ERAÕIGUS JA TSIVIILKOHTUMENETLUS  

Kui apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg langeb puhkepäevale, tuleb apellatsioonkaebus kohtule esitada 

a. hiljemalt menetlustähtaja saabumisel (so puhkepäeval)  

b. hiljemalt puhkepäevale eelneval tööpäeval 

c. hiljemalt puhkepäevale järgneval tööpäeval 

d. hiljemalt puhkepäevale eelneval tööpäeva kohtu tööpäeva (kell 17.00) lõpuks 

 

Kui seaduse kohaldamine võlasuhtele oleks vastuolus hea usu põhimõttega, siis ... 

a. kohaldab kohus seadust mõistlikkuse printsiibist lähtudes 

b. kohus ei kohalda seadust  

c. kohus algatab seadusesätte kehtivuse osas vastava menetluse Riigikohtus 

d. kohus ei kohalda seadust, kui huvitatud isik seda taotleb – omal initsiatiivil kohus hea usu põhimõtet ei 

kohalda 

 

 

2. KARISTUSÕIGUS JA KRIMINAALMENETLUS  

Kui süütegu eeldab tahtlust, kontrollitakse tahtluse olemasolu delikti kolmeastmelise struktuuri 

a. õigusvastasuse tasandil 

b. süüteokoosseisu tasandil 

c. süü tasandil 

d. nii süüteokoosseisu kui ka süü tasandil 

 

Karistusseadustiku üldosa sätted kohalduvad ... 

a. üksnes karistusseadustiku eriosas sätestatud süütegude eest karistamisel 

b. karistusseadustiku eriosas ja muudes seadustes sätestatud süütegude eest karistamiseks 

c. üksnes kuritegude eest karistamisel 

d. üksnes väärtegude eest karistamisel 

 

 

3. RIIGI PÕHIKORD, AVALIK ÕIGUS JA HALDUSKOHTUMENETLUS  

Kui õiguskantsleri arvates on Riigikogu poolt vastuvõetud seaduse säte vastuolus põhiseadusega, on 

õiguskantsleril õigus 

a. antud seaduse säte kehtetuks tunnistada 

b. pöörduda koheselt Riigikohtu poole ettepanekuga antud säte kehtetuks tunnistada 

c. teha seaduse vastu võtnud organile ettepanek see säte põhiseadusega kooskõlla viia 

d. muuta sätet selliselt, et see oleks põhiseadusega kooskõlas 

 

Haldusakt on õiguspärane, kui 

a. see on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, 

proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele 

b. seda ei ole vaidlustatud 

c. seda on asutud selle adressaadi poolt täitma 

d. see on jõustunud 
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4. ADVOKATUUR  

Aukohtu otsuse peale võib huvitatud isik esitada kaebuse  

a. halduskohtule 

b. advokatuuri juhatusele 

c. advokatuuri üldkogule 

d. justiitsministeeriumile 

 

Advokaadibüroo pidaja on  

a. advokatuuri juhatuse poolt määratud isik 

b. advokatuuri üldkogu poolt kinnitatud isik 

c. justiitsministri poolt määratud isik 

d. advokaadiühing või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vandeadvokaat 

 


