Suveülikooli programmi raamides viib õigusteaduskond läbi täiendusõppekursuse

Kuidas vältida ja lahendada töövaidlusi?
Kursuse eesmärgiks on käsitleda töölepingu seaduse rakendamise käigus tekkinud
praktilisi probleeme, anda kuulajatele praktilisi oskusi töölepingu seaduse rakendamiseks
(sh töösuhetes vajalike dokumentide vormistamiseks) ning vaidluste vältimiseks
töölepingu seaduse rakendamisel.
Õppejõud: Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent Gaabriel Tavits, kelle peamiseks
uurimisvaldkonnaks on rahvusvaheline ja Euroopa töö- ja sotsiaalõigus. Dr. iur. Tavits on
täiendusõpet läbi viinud alates 1996. aastast erinevatele asutustele ja organisatsioonidele
(Eesti Juristide Liit, Põllumajandusministeerium, Eesti Advokatuur, Tööinspektsioon,
kohtunike koolituskeskus, Eesti Tööandjate Keskliit jpt.)
Sihtgrupp: personalitöötajad, ettevõtte juhid jt teemast huvitatud
Registreerimine toimub kuni 3. augustini 2012.
Toimumise aeg ja koht: Kahepäevane kursus toimub 14.-15. augustil Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna ruumides (Näituse 20) kell 10.00-15.30 (kokku mahus 12 akadeemilist
tundi)
– Töölepingu sõlmimine. Töölepingu tingimused ja nende formuleerimine.
Olulised vead töölepingu tingimuste formuleerimisel.
– Töö- ja puhkeaja reguleerimise probleemid. Lisatasu maksmise võimalused
ületunnitöö, öise tööaja eest. Puhkuseõiguse tagamine. Puhkuse ajakava
koostamine ja selle muutmine. Töötaja privaatsuse tagamine töölepingu täitmisel.
– Töölepingu lõppemine ja lõpetamine. Töölepingu lõppemine poolt
kokkuleppel. Töölepingu lõppemine tähtaja möödumise tõttu.
– Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel. Töölepingu erakorraline
ülesütlemine töötaja algatusel. Töölepingu lõpetamise põhjuste tõendamine.
Töölepingu erakorralise ülesütlemise vaidlustamine.
– Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel. Majanduslikud põhjused:
koondatavate väljaselgitamine, koondamise, ülesütlemisteate formuleerimine.
– Töötajast tulenevad põhjused. Mittevastavus, selle tõendamine. Töötaja
töökohustuste rikkumine, selle tõendamine. Hoiatuse tähtsus töölepingu
ülesütlemisel. Hoiatuse vormistamine.
– Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis. Avalduse vormistamine.
Nõuete formuleerimine.
– Kollektiivlepingu tähtsus töösuhetes. Kollektiivlepingute sõlmimisele
esitatavad nõudmised. Streigi korraldamise nõuded ja streigi lubatavus. Streigi
ebaseaduslikkuse tuvastamine.
Hind: 180 eurot, millele lisandub käibemaks. Soodushind –10% kahele või enamale osavõtjale ühest asutusest. NB! Hinnas sisaldub kohvipauside (2) ja lõunate (2) maksumus.
Täiendav info õigusteaduskonna kodulehe www.oi.ut.ee rubriigis „Täiendusõpe”
või Roveena Kapp, tel 7376063, roveena.kapp@ut.ee
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Suveülikooli programmi raamides viib õigusteaduskond läbi koolituse teemal

Hea õigusloome tava ja halduskohtumenetlus
Koolituse eesmärgiks on tutvustada 01.01.2012 jõustunud uue halduskohtumenetluse
seadustiku põhilisi muudatusi võrreldes varem kehtinud regulatsiooniga ja tuua välja
uue HKMS rakendamise esmases praktikas ilmnenud peamised kitsaskohad. Koolitusel
käsitletakse sissejuhatavalt õigusloome kvaliteedi parandamise eesmärgil Eesti õiguskorras
sätestatud õigusloomeliste algatuste uuendatud menetlusreegleid, õigusakti mõjude
analüüsi olemust ning keele ja õiguse seoseid.
Õppejõud: Prof Raul Narits, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võrdleva õigusteaduse
professor, avaliku õiguse instituudi juhataja ning Virgo Saarmets, Tallinna
Ringkonnakohtu kohtunik
Sihtgrupp: Riigi- ja kohalike omavalituste ametnikud
Registreerimine toimub kuni 3. augustini 2012.
Toimumise aeg ja koht: 16. august 2012 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ruumides
(Näituse 20) kell 10.00-17.30 (8 akadeemilist tundi)
Hea õigusloome tava – 2 akadeemilist tundi (prof R. Narits)
– Õigusloomes muutuste saavutamise teedest
– Õigusloomeliste algatuste uuendused
– Õigusaktide mõjude analüüsi süsteem
– Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri seaduseelnõule esitatavatest keelenõuetest
Halduskohtumenetlus – 6 akadeemilist tundi (V. Saarmets)
– Halduskohtumenetluse eesmärk ja üldpõhimõtted.
– Menetlusosalised ja esindus.
– Halduskohtusse pöördumine (kaebeõigus ja tähtaeg).
– Menetluse üldreeglid (menetlusdokumendid ja nende kättetoimetamine, tõendid,
kohtulikud menetlustoimingud).
– Menetluskulud ja menetlusabi.
– Eelmenetlus ja asja läbivaatamine (kohtuistung, kirjalik menetlus, lepitusmenetlus,
lihtmenetlus).
– Kohtulahendid (otsus ja määrus, teatavakstegemine, jõustumine ja täitmine).
– Apellatsiooni-, kassatsiooni- ja määruskaebemenetlus, teistmine.
– Erimenetlused (esialgne õiguskaitse, protest, kaebus eraisiku vastu,
haldustoiminguks loa andmine, menetlus hankeasjades).
– Uue halduskohtumenetluse seadustiku rakendamine.
Hind: 95 eurot, millele lisandub käibemaks. Soodushind –10% kahele või enamale
osavõtjale ühest asutusest. Hinnas sisaldub kohvipauside maksumus.
Täiendav info õigusteaduskonna kodulehe www.oi.ut.ee rubriigis „Täiendusõpe”
või Roveena Kapp, tel 7376063, roveena.kapp@ut.ee
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Menetlusõiguste käsutamine hagimenetluses
Seminari vormis koolitusel käsitletakse hagimenetluses osalemise praktilisi aspekte.
Lektor: Kaupo Paal, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse õppejõud, Tallinna Ringkonnakohtu
kohtunik
Sihtrühm: advokaadid ja teised kohtus esinevad juristid
Registreerimine toimub kuni 1. novembrini 2012.
Toimumise aeg ja koht: 16. ja 23. novembril 2012 algusega kl 10.00
Tallinnas, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppehoones (Kaarli pst. 3)
Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva)
– Mida peab arvestama lepingute sõlmimisel ja täitmisel selleks, et tagada edukas
kohtulik õiguste realiseerimine?
– Mida saab kohus asja lahendamisel aluseks võtta?
– Kuidas koostada hagiavaldust, sh milliseid asjaolusid esile tuua ning mida
hagile lisada?
– Tõendamiskoormise jaotumise alused, sh tõendamiskoormis negatiivsete
asjaolude tõendamisel.
– Millal ja kuidas teha menetlustoiminguid?
– Millises sõnastuses nõudeid esitada?
– Millal esitada tuvastus- , millal kujundus- ja millal sooritushagi?
– Mida ja kuidas erinevates menetlusetappides teha selleks, et õigused oleksid
tagatud?
– Milline on esindaja roll ja kuidas osaleb menetlusosaline hagimenetluses
esindaja kaudu?
Hind: 190 eurot, millele lisandub käibemaks. Soodushind –10% kahele või enamale
osavõtjale ühest asutusest. Hinnas sisaldub kohvipauside maksumus.
Täiendav info õigusteaduskonna kodulehe www.oi.ut.ee rubriigis „Täiendusõpe”
või Roveena Kapp, tel 7376063, roveena.kapp@ut.ee

