
Lõpueksami sisulised nõuded, lõpueksamit vastuvõtva komisjoni koosseisu 

moodustamise ja lõpueksami sooritamise kord õigusteaduskonnas 

 

 

BAKALAUREUSEEKSAMI TOIMUMISE KORD 

 

Vastu võetud õigusteaduskonna nõukogu 13.03.2023 koosolekul. 

 

1. Nõuded bakalaureuseeksami komisjoni koosseisu kohta  

1.1. Bakalaureuseksami komisjonid moodustatakse eraldi Tallinnas ja Tartus. Mõlemasse 

komisjoni kuulub vähemalt kolm liiget sh komisjoni esimees. Komisjoni esimeheks on 

üldjuhul õigusteaduskonna korraline õppejõud. Komisjoni liikmeteks võivad olla 

õigusteaduskonna korralised õppejõud ja teadurid ning vajadusel ka teised õigusteaduses 

magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset omavad isikud, kes ei ole õigusteaduskonna 

töötajad.  

1.2. Bakalaureuseeksami komisjoni koosseisu kinnitab direktor õppedirektori ettepanekul.  

 

2. Bakalaureuseeksami sooritamise kord  

2.1. Bakalaureuseeksami ja selle korduseksami toimumise ajad määratakse kindlaks direktori 

korraldusega akadeemilises kalendris.  

2.2. Bakalaureuseeksamit võib sooritada üliõpilane, kellel on õppekava kõik ülejäänud ained 

läbitud. Bakalaureuseseeksamile lubatud üliõpilaste nimekirja kinnitab direktor.  

2.3. Bakalaureuseeksamile tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument.  

2.4. Bakalaureuseeksam toimub kirjalikult arvutiklassis eksami kirjutamiseks ette nähtud 

veebikeskkonnas. 

2.5. Bakalaureuseeksam toimub kolmel päeval. Esimesel päeval lahendatakse tsiviilõiguse 

kaasust (eksami esimene osa), teisel päeval karistusõiguse kaasust (eksami teine osa) ning 

kolmandal päeval avaliku õiguse kaasust (eksami kolmas osa). Eraõiguse eksamiosa kestab 

4 ja teised kaks eksamiosa 3 astronoomilist tundi. 

2.6. Enne bakalaureuseeksami sooritama asumist teatatakse üliõpilastele bakalaureuseeksami 

tulemuste teatavaks tegemise aeg.  

 

3. Bakalaureuseeksami sisulised nõuded  

3.1. Bakalaureuseeksamil on kolm osa ning igas osas peab üliõpilane lahendama ühe kaasuse. 

Eksami kolm osa hõlmavad järgmisi õigusvaldkondi: tsiviilõigus (tsiviilõiguse üldosa, 

võlaõiguse üldosa, lepinguõigus, lepinguväliste võlasuhete õigus ja asjaõigus), avalik õigus 

(riigiõigus, haldusõigus ja Euroopa Liidu õigus) ning karistusõigus. 

3.2. Tsiviilõiguse eksamiosa hindamisel saadud punktisumma moodustab bakalaureuseeksami 

üldhindest 40%, avaliku õiguse eksamiosa 30% ja karistusõiguse eksamiosa 30% 

üldhindest. Kaasusülesannete hindamisel arvestatakse vastuse sisu ning lahenduse 

argumenteeritust, loogilisust ja selgust.  

3.3. Eksami positiivsele tulemusele sooritamiseks peab üliõpilane saama igas eksamiosas 

vähemalt pooled (so 50%) punktid täisarvuna. Kui ühe eksamiosa tulemus on madalam kui 

50%, ei ole sooritatud kogu eksam. Eksamiosas 50%-st madalama punktisumma saamisel 

saab üliõpilane sooritada korduseksami vaid selles eksamiosas, milles madalamad punktid 

saadi. 

3.4. Kaasusülesannete lahendamisel võib kasutada ametlikes seaduste andmebaasides (Riigi 

Teataja, EUR-LEX) olevaid õigusakte ja Riigikohtu ja Euroopa Kohtu lahendeid. 

Eksamikaasuse lahendamisel tuleb lähtuda õigusakti viimasest redaktsioonist.  



3.5. Bakalaureuseeksamiks valmistumisel kasutatavad materjalid on toodud 

bakalaureuseeksami ainekavas. 

3.6. Lõpptulemuse saamiseks liidetakse kolme positiivselt sooritatud eksamiosa tulemused. 

Bakalaureuseeksami eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, millele vastavad 

järgmised hinded: 91-100 punkti – A; 81-90 punkti – B; 71-80 punkti – C; 61-70 punkti – 

D; 51-60 punkti – E; 0-50 punkti – F.  

 

4. Rakendussätted  

4.1. 2022/2023. õppeaastal toimuval bakalaureuseeksamil võib üliõpilane igal eksamipäeval 

lisaks elektrooniliselt kättesaadavatele õigusaktidele ja riigikohtu lahenditele kasutada kuni 6 

A4 lehte (12 lehekülge) märkmeid. 

4.2. 2024/2025. õppeaastani (k.a.) hõlmab avaliku õiguse eksamiosa ainult haldusõigust. 

4.3. 2022/2023. õppeaastal toimuval bakalaureuseeksamil ei kohaldata punktis 3.3 nimetatud 

lävendit. 

4.4. Käesolev kord jõustub vastuvõtmisel. 

 

 

 


