PEATOIMETAJA
Marju Luts-Sootak
TEGEVTOIMETAJA
Katrin Prükk

Õigusest kui argumentatiivsest praktikast
Asjaõiguslike nõuete
mittejuristile
realiseerimine kohtus

VASTUTAV VÄLJAANDJA
Peep Pruks

Talveülikooli raames toimub koolitus 8. veebruaril 2017 õigusteaduskonna õppehoones

TOIMETUSE KOLLEEGIUM
Christian von Bar, Kai Härmand, Eerik Kergandberg,
Werner Krawietz, Irene Kull, Marju Luts-Sootak, Kalle Merusk,
Lauri Mälksoo, Raul Narits, Erik Nerep, Peep Pruks,
Karin Sein, Jaan Sootak, Andres Vutt, Thomas Wilhelmsson

Tallinnas (Kaarli pst 3): algus kell 10, lõpp 17.15.
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kellel tuleb oma erialal lahendada ka õigusliku tähendusega küsimusi.
Eesmärk on tutvustada osalejatele demokraatliku õiguskorra ja õigusriigis eduka tegutsemise

Koolitusele oodatakse eelkõige kohtus menetlusosalisi esindavaid juriste,
kaasomandi, kinnisvara või tagatiste alaseid tegevusi nõustavaid või vaidlusi
ning tehingute vorminõudeid.
lahendavaid juriste, advokaate.

põhimõtteid, tsiviil- ja võlaõiguse aluseid, tsiviilõigusvastutuse tähendust ja selle praktilist realiseerimist

KEELETOIMETAJA
Margit Kiisler

Koolituse läbinu tunneb tõhusa argumenteerimise põhireegleid, mõistab tõendamise olulisust
õiguse realiseerimisel ja oskab ennetavalt luua ja koguda tõendeid oma õigustatud huvide kaitseks.
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KÜLJENDAJA
Sirje Ratso
TOIMETUSE AADRESS
Näituse 20
50409 Tartu
E-post: Katrin.Prykk@juridica.ee

Koolitusel käsitletakse 8 akadeemilise tunni mahus järgmisi teemasid:

– Õiguse alused ja seos moraaliga. Põhilised õigusharud ja õiguse allikad

Lektor on Kaupo
Paal,ja meetodid
– Kuidas õigusakte lugeda: õiguse tõlgendamise
põhimõtted

Tartu
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õppejõudjajarakendamine.
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– Õiguse
realiseerimine:
järgimine, kasutamine
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VÄLJAANDJA
Sihtasutus Iuridicum
Näituse 20
50409 Tartu
Tel: mob 510 5511
E-post: info@juridica.ee
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TELLIMUSTE VASTUVÕTT
E-post: tellimine@iuridicum.ee
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Maksumus on 96.00 eurot (sh käibemaks). Soodushind –10% kahele või enamale osavõtjale ühest asutusest.

Koolituse
maksumus on
234.00 Füüsilisest
eurot (sh isikust
käibemaks).
–10% kahele
Hinnas
sisaldub kohvipauside
maksumus.
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Hinnas sisaldub §õppematerjalide
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26 lg 21).
kohvipauside maksumus. Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus
Registreerumine on avatud õigusteaduskonna kodulehe www.oi.ut.ee
(õppetasu on käsitatav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 21 tähenduses).
rubriigis „Täiendusõpe“ kuni 2. veebruarini 2017.

Info: Roveena
Kapp,õigusteaduskonna
tel 737 6063, e-post: roveena.kapp@ut.ee
Registreerumine
on avatud
kodulehe www.oi.ut.ee rubriigis
„Täiendusõpe“ vabade kohtade olemasolul kuni 26. jaanuarini 2018.
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