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Kursuse nimi inglise keeles Legal issues in ministry 
Kursuse õppejõud – Vilver Oras 
 
Õpiväljundid  
Õppeaine lõpuks üliõpilane: 

• Teab põhilisi juriidilisi probleeme, mis võivad kerkida seoses 
teenimistööga kohalikus koguduses; 

• Teab põhilisi õiguse aluseid ja oskab nendes orienteeruda; 
• Teab põhilisi õiguse valdkondi ja oskab neil vahet teha; 
• On tuttav ja oskab orienteeruda peamistest koguduse tööd puudutavates 

õigusaktides, oskab vajadusel iseseisvalt otsida lahendusi koguduse elu 
juriidilistele küsimustele; 

• On saanud esimese kogemuse juriidiliste kaasuste lahendamisel. 
 
Õpiväljundid inglise keeles: 
By the end of the term, the student: 

• Is aware of the main legal issues concerning Christian ministry; 
• Knows the bases of the legal system and orientates in them; 
• Knows the difference between legal disciplines; 
• Knows the different legal acts concerning ministry and where to find 

them; 
• Has obtained the first experience in solving legal cases concerning 

ministry 
 
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid 
 

Hindamismeetodid   ME Hindamiskriteeriumid  
    

HM 1 Kodutöö juriidilistest 
küsimustest oma koguduses 
(nt juhatuse tasandil) või 
koguduste liidus 

14.01 ME Tudeng on analüüsinud oma 
koguduse põhikirja ja koguduse 
juhtimisstruktuuride tööd ning 
toonud välja võimalikud 
probleemkohad. 

HM 2 Kirjalik eksam 
grupitööna 

10.03 ME Eksamitöö on kirjalikult 
sooritatud. Õpilane on 
kasutanud eksamitöös loengus 
õpitut, analüüsinud 
probleemistikku ja pakkunud 
õigusaktidest tulenevaid 
lahendusi eksamitöös toodud 
juriidiliste küsimuste 
lahendamiseks. 

 
Lõpphinde kujunemine.  
Lõpphinne kujuneb mitteeristavalt kodutöö ja eksami põhjal. Mõlemad peavad 
olema tehtud vastavalt hindamiskriteeriumidele. 



Õppeprotsessi kirjeldus koos kuupäevadega  
 

Iseseisev töö (sh 
hindamismeetodid) 

Aeg Kontakttunnid (sh 
hindamismeetodid) 
 

Tutvumine kohustusliku 
kirjandusega - 
mittetulundusühingute 
seadus; 
Kirikute ja koguduste seadus; 
Võlaõigusseadus; 
Mõne koguduse põhikiri   

22.10 Sissejuhatus õppeainesse. 
Peamised õiguse mõisted ja alused. 
Sissevaade õiguse eri 
valdkondadesse. EL õiguse ja Eesti 
õigussüsteemi suhe. 

 12.11 
 

Olulisemad kristliku teenimist 
puudutavad õiguse valdkonnad: 
tööõigus, lepinguõigus, 
kinnisvaraga seotud küsimused, 
kriminaalõigus 

Tutvumine kohustusliku 
kirjandusega – 
töölepinguseadus, 
haldusmenetluse seadus, 
tsiviilseadustiku üldosa 
seadus   

 
10.12 

Põhjalikumalt tööõigusest ja 
töölepingust, haldusõigusest 
koguduste põhikirjad. 

HM1 Kodutöö juriidilistest 
probleemidest oma 
koguduses või koguduste 
liidus 

14.01  Praktikum kaasuste lahendamine 
grupitööna ja individuaalselt 
tulenevalt varasemalt tudengite 
poolt tõstatatud probleemidest 
koguduse töös ja 
dokumentatsioonis. 

 HM 2 Kirjalik eksam 
grupitööna. 

10.03 Õpilane on kasutanud eksamitöös 
loengus õpitut, analüüsinud 
probleemistikku ja pakkunud 
õigusaktidest tulenevaid lahendusi 
eksamitöös toodud juriidiliste 
küsimuste lahendamiseks. 

 
Kohustuslik kirjandus 
Mittetulundusühingute seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/123052020006 
Kirikute ja koguduste seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017016 
Võlaõigusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012021019 
Töölepinguseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/128052021019 
Haldusmenetluse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055 
Tsiviilseadustiku üldosa seadus: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021008 
 
Mõne koguduse põhikiri, soovitavalt see, millesse tudeng kuulub 
Mõne kiriku või koguduste liidu põhikiri, soovituslikult see, millesse kuulub   
Loengukonspekt 
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