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Eesti Advokatuuri 2020. aasta I poolaasta täiendusõppe kava 

 

Kuu  Advokatuuri liikmetele tasuta koolitused  

jaanuar 
9. jaanuar 

Advokaadieksamieelne konsultatsioon 

Lektorid: Urmas Ustav, Advokaadibüroo 
LEXTAL vandeadvokaat, 
kutsesobivuskomisjoni esimees 

Martin Tamme, Advokaadibüroo TGS Baltic 
vandeadvokaat, eetika- ja metoodikakomisjoni 
esimees 

 

30. jaanuar – Tartu 

Rahvusvahelised kaitsemeetmed: hagi 
tagamine, esialgne õiguskaitse. Euroopa 
pangakontode arestimismäärus  

Lektor: Maarja Torga, Riigikohtu nõunik.  

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

 

31. jaanuar – Tallinn 

Rahvusvahelised kaitsemeetmed: hagi 
tagamine, esialgne õiguskaitse. Euroopa 
pangakontode arestimismäärus – Tallinnas 

Lektor: Maarja Torga, Riigikohtu nõunik.  

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitusel tuleb käsitlusele Euroopa Liidu 

pangakontode arestimise määrus (EL nr 

655/2014). Muu hulgas käsitletakse koolitusel 

küsimust, millal saab kohus rahvusvahelistes 

asjades hagi tagada, st millised erisused tekivad 

hagi tagamisel või esialgse õiguskaitse 

kohaldamisel, kui vara või menetlusosalised on 

välismaal. Samuti selgitatakse, kuidas 

reageerida välisriigi sarnastele lahenditele. 

 

 

 

veebruar 
Kuupäev täpsustamisel 

Tööga seotud muretsemine: olemus ja 
toimetulek 

Koolitaja: Katri-Evelin Kalaus, psühhiaatria 
ja psühhotreraapia keskuse SENSUS kliiniline 
psühholoog, psühhoterapeut 

 

 

 

 

Koolitusel käsitletakse muretsemise olemust, 

säilimismehhanisme, õpitakse ja harjutatakse 

metakognitiivse teraapia tehnikaid sellega 

toimetulekuks 
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20. veebruar 

Keskkonnaõigus 

Lektor: Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse 
Keskuse jurist 

 

 

Koolitusel käsitletakse kaebeõiguse üldisi 

aluseid keskkonnaasjades; tõendamiskoormist 

ning nende tulemuste vaidlustamist; välisõhu, 

müra, saaste jms normatiive  

märts 
6. märts 

Halduslepingutega seotud probleemistik 

Lektor: Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu 
kohtunik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-13. märts – Tallinn 

Seminar: Laste küsitlemine 

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

 

 

19. v 20. märts 

Toksikoloogia ekspertiisid ja uuringud 

Lektor: Aimer Riikoja, EKEI keemiaosakonna 
juhataja 

 

Koolitusel peatutakse mh järgmistel teemadel:  
• nn segalepingute määratlemine, st lepingud, 
mis sisaldavad nii eraõiguslikke kui 
haldusõiguslikke tingimusi 

• üksikjuhtumit ja piiritlemata arvu juhtumeid 
reguleerivate halduslepingute eristamine  

• halduslepingutest tulenevate nõuete 
tähtajad 

• halduslepingute kehtivus kolmandate isikute 
suhtes 

• halduslepingu tühisus võrreldes haldusakti 
tühisusega 

• avaliku halduse ülesanded, mille täitmist ei 
saa eraisikule täitmiseks volitada 

• haldusleping ja arbitraažiklausel 

• haldusleping ja tsiviilõiguslikud 
õiguskaitsevahendid 

 

 

 

Seminaril jagatakse praktilist oskusteavet 

alaealisega suhtlemisel. Seminar on 

kahepäevane ning osalejateks 5 advokaati, 5 

kohtunikku ja 5 prokuröri. 

 

 

 

aprill 
9. aprill 

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. 
Muudatused õigusaktides ja praktilised 
juhised igapäevatööks 

Lektor: Toomas Vaher, Advokaadibüroo Ellex 
Raidla vandeadvokaat 
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16.-17. aprill 

Seminar: Laste küsitlemine 

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

 

Seminaril jagatakse praktilist oskusteavet 

alaealisega suhtlemisel. Seminar on 

kahepäevane ning osalejateks 5 advokaati, 5 

kohtunikku ja 5 prokuröri. 

mai 
15. mai 

Advokaatide kutsetagatised 

Lektorid: Andres Simson, Advokaadibüroo 
Simson Straus vandeadvokaat 

Elmer Muna, Advokaadibüroo Derling Primus 
vandeadvokaat  

 

22. mai 

Seminar: Kaitse roll kohtueelses 
menetluses  

Lektorid: Sandra Sepp, Advokaadibüroo 
Lepmets ja Nõges vandeadvokaat,  

Silver Reinsaar, Advokaadibüroo Simson 
Straus vandeadvokaat, 

Andrei Svištš, Advokaadibüroo Rask 
vandeadvokaadi abi 

 

29. mai 

Seminar: Kaitse roll kohtueelses 
menetluses  

Lektorid: Sandra Sepp, Advokaadibüroo 
Lepmets ja Nõges vandeadvokaat,  

Silver Reinsaar, Advokaadibüroo Simson 
Straus vandeadvokaat, 

Andrei Svištš, Advokaadibüroo Rask 
vandeadvokaadi abi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühel seminaril osalejate arv on kuni 15 
advokaati. Koolitus käsitleb järgmisi teemasid: 

• kaitsja roll kohtueelses menetluses isiku 
kinnipidamisel, vahistamisel ja ülekuulamisel 

• suhtlemine ja suhtlusoskus 

• psühhosotsiaalne lähenemine 

• koostöö tõlgiga 

• kaitsja-kaitsealuse konsultatsioon (enne 
ülekuulamist/menetlustoimingut) 

• kahtlustatava ülekuulamine. 

 

Iga koolituse täpne ajakava, toimumiskoht ja veebiülekandele registreerimisest teavitatakse iga 
koolituse eelselt. Veebikoolitused on advokatuuri liikmetele järelevaadatavad. 

Koolituste info on üleval Eesti Advokatuuri kodulehel. 

 

Eesti Advokatuuri veebikoolitused on järelevaadatavad advokatuur.addenda.ee. 

https://seminarid.addenda.ee/p/advokatuur

