mõtlemisest
ÕigusestNormikesksest
kui argumentatiivsest
praktikast
avatud jamittejuristile
süsteemse arusaamani
lähisuhtevägivallast
Talveülikooli raames toimub koolitus 8. veebruaril 2017 õigusteaduskonna õppehoones
Tallinnas (Kaarli pst 3): algus kell 10, lõpp 17.15.

Koolitus toimub 10. novembril 2017 õigusteaduskonna õppehoones Tallinnas
Oodatakse
eelkõige
mittejuriidilise
kõrgharidusega
Kaarli pst
3 algusega
kell 9.15
ning lõpeb asjatundjaid,
kell 16.00.
kellel tuleb oma erialal lahendada ka õigusliku tähendusega küsimusi.

Kursusele on oodatud õiguspraktikutest eelkõige kohtunikud, advokaadid,
prokurörid,
sotsiaalosakondade
teenistujad
ja politseiametnikud.
põhimõtteid, tsiviilja võlaõiguse
aluseid, tsiviilõigusvastutuse
tähendust
ja selle praktilist realiseerimist
Eesmärk on tutvustada osalejatele demokraatliku õiguskorra ja õigusriigis eduka tegutsemise
ning tehingute vorminõudeid.

Kursuse eesmärgiks on lähisuhtevägivalla uudsete ja õiguspraktikute töös
Koolituse läbinu tunneb tõhusa argumenteerimise põhireegleid, mõistab tõendamise olulisust
vajalike aspektide käsitus. Lähisuhtevägivalla käsitlemisel on nii Eestis kui teistes
õiguse realiseerimisel ja oskab ennetavalt luua ja koguda tõendeid oma õigustatud huvide kaitseks.
riikides alanud suured muudatused ja arengud, senine peamiselt normikeskne
on dr.iur. Mario
Rosentau
– Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna
mõtlemineKoolitaja
on asendumas
avatud
ja süsteemse
arusaamaga.
Kursusel käsitletakse,
võrdleva
õigusteaduse
ja advokaadibüroo
nõunik.kuidas see
miks uusi
arusaamu
vaja on,lektor
mis on
uuenduste sisuHansaLaw
ja eesmärgid,
mõjutab
õiguspraktikute
tööd,
mida
akadeemiline
õigusteadus ja
Koolitusel
käsitletakseigapäevast
8 akadeemilise
tunni
mahus
järgmisi teemasid:
õiguspraktika
võidavad
uudsest
lähenemisviisist.
Lähtuvalt
uudsest
käsitlemisest
– Õiguse alused ja seos moraaliga. Põhilised õigusharud ja õiguse allikad
peatutakse
lähisuhtevägivalla
olemusel,
tuuaksejavälja
selle vägivallaliigi
– Kuidas
õigusakte lugeda:
õiguse tõlgendamise
põhimõtted
meetodid
avaldumisvormid
ja
põhjusteooriad.
Erilist
tähelepanu
pööratakse
jaoks
– Õiguse realiseerimine: järgimine, kasutamine ja rakendamine. Kuidas inimesedEesti
oskavad
täita
uudsele
suhtumisele
ohvrisse,
seda eelkõige
Istanbuli
seadusi
neid tundmata?
Kas lähisuhtevägivalla
on võimalik kirjutada kõigile
arusaadavaid
seadusi?
Kas nõuet või
konventsiooni
Tutvustatakse lähisuhtevägivalla kohta 2017. aastal
hagi
võib koostadavalguses.
„maakeeles“?
– Millal lepingut või
kohustust on rikutud?
rikkumist
tõendada?
Tsiviilõiguslike
õiguspraktikute
seas Kuidas
läbiviidud
uuringu
tulemusi.
kahjude liigid. Millest tuleb alustada, kui teine pool rikub lepingut või kohustust? Kuidas
õiguskaitsevahendeid
otstarbekalt
ja tõhusalt
kasutada?
Kursuse läbinu
omab teadmisi
lähisuhtevägivalla
kui spetsiifilise
–vägivallavormi
Kaaluka ja tõhusa
õigusliku
etteheite, nõude, vastuväite,
jne –
olemuse
jaargumendi
peamiste–põhjusteooriate
kohta, onettepaneku
kursis tänapäevaste
koostamise põhimõtted
ja meetodid
arengutega
lähisuhtevägivalla
õiguslikul käsitlemisel ning oskab süsteemsemalt

– Õigusvormide tähendus
ja otstarve. Vormivabadus
ja vorminõuded
leida lahendusi
lähisuhtevägivalla
juhtumitele.

– Tõendamise loogika ja praktika. Tõendamise tagasivaatav ja ettevaatav perspektiiv. Sündmuste
protokollimise tähtsus ja meetodid. Tõendite fikseerimise ja säilitamise meetodid digiajastul

Koolitust viivad läbi Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse
Maksumus
on 96.00Raul
eurotNarits,
(sh käibemaks).
Soodushind
–10% kahele
või enamale
osavõtjale
asutusest.
professor
Tartu Ülikooli
võrdleva
õigusteaduse
lektor
Silviaühest
Kaugia,
HinnasLõuna
sisaldub
kohvipauside maksumus.
tulumaksusoodustus
ringkonnaprokurör
RaulFüüsilisest
Heido jaisikust
Eestimaksjale
Avatud laieneb
Ühiskonna
Instituudi
(õppetasu on käsitletav koolituskuluna
tulumaksuseaduse § 26 lg 21).
juhataja Iris Pettai.
Registreerumine on avatud õigusteaduskonna kodulehe www.oi.ut.ee

Koolituspäeva maksumus
on 96 eurot
(sh2. käibemaks).
Koolituse hinna sisse
rubriigis „Täiendusõpe“
kuni
veebruarini 2017.
kuuluvad nii õppematerjalid kui ka kohvipausid.
Info: Roveena Kapp, tel 737 6063, e-post: roveena.kapp@ut.ee

Registreerumine on avatud õigusteaduskonna kodulehe www.oi.ut.ee
rubriigis „Täiendusõpe“ kuni 6. november 2017.
Info: Roveena Kapp, tel 737 6063, e-post: roveena.kapp@ut.ee
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