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Eesti Advokatuuri 2020. aasta II poolaasta täiendusõppe kava 

Koolituse 
toimumise aeg 

Koolituse nimi ja lektorid koolituse sisukirjeldus 

AUGUST 

6. august Advokaadieksamieelne  konsultatsioon   

  Lektorid:   

  

Urmas Ustav, Advokaadibüroo LEXTAL 
vandeadvokaat, kutsesobivuskomisjoni 
esimees 

  

  

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

  

      

27.-28. august Seminar: laste küsitlemine  Seminaril jagatakse praktilist 
oskusteavet alaealisega suhtlemisel. 
Seminar on kahepäevane ning 
osalejateks 5 advokaati, 5 kohtunikku ja 
5 prokuröri. 

  2020. a I poolaastast üle toodud koolitus 

  

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

SEPTEMBER 

3. september 

Rahapesu tõkestamine 
advokaadibüroos. Muudatused 
õigusaktides ja praktilised juhised 
igapäevatööks    

  2020. a I poolaastast üle toodud koolitus   

  Lektor:   

  
Toomas Vaher, Advokaadibüroo Ellex 
Raidla vandeadvokaat   

      

10.-11. september Seminar: laste küsitlemine  Seminaril jagatakse praktilist 
oskusteavet alaealisega suhtlemisel. 
Seminar on kahepäevane ning 
osalejateks 5 advokaati, 5 kohtunikku ja 
5 prokuröri. 

  

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

      

18. september Laste küsitlemine Juhatuse otsusega on koolituse 
läbimine kohustuslik kõigile 
advokaatidele, kes esindavad alaealisi 
riigi õigusabi korras hooldusõiguse, 
suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise 
asjades ning kriminaalasjades. 

  Lektor: 

  

Anneli Liivamägi-Hitrov, psühholoog, 
pereterapeut ja perelepitaja 
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21. september 
Seminar: Kaitse roll kohtueelses 
menetluses   

28. september 2020 . a I poolaastast üle toodud koolitus 

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. 

  Lektorid: 

  
Sandra Sepp, Advokaadibüroo Lepmets ja 
Nõges vandeadvokaat 

  
Silver Reinsaar, Advokaadibüroo Simson 
Straus vandeadvokaat 

  
Andrei Svištš, Advokaadibüroo Rask 
vandeadvokaat 

    

    

25. september 
Süüteomenetluses tekitatud kahju 
hüvitamise seadusest   

  Lektorid   

  

Janar Jäätma, Tallinna Ringkonnakohtu 
kohtunik   

  Erkki Hirsnik, Tartu Maakohtu kohtunik   

OKTOOBER 

1. oktoober Tööga seotud muretsemine: olemus ja 
toimetulek 

  

  Koolitusel käsitletakse muretsemise 
olemust, säilimismehhanisme, õpitakse 
ja harjutatakse metakognitiivse teraapia 
tehnikaid sellega toimetulekuks. 

  Koolitaja: 

  

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

      

kuupäev 
Ekspertiisid: selle õiguslikud alused, 
advokaadi roll ja võimalused   

täpsustamisel lektor täpsustamisel   

  Toksikoloogia ekspertiisid ja uuringud   

  Lektor:   

  
Aime Riikoja, EKEI keemiaosakonna 
juhataja   
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29.-30. oktoober Seminar: laste küsitlemine (Tartus) Seminaril jagatakse praktilist 
oskusteavet alaealisega suhtlemisel. 
Seminar on kahepäevane ning 
osalejateks 5 advokaati, 5 kohtunikku ja 
5 prokuröri. 

  

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

30. oktoober 
Selge keel juriidilises tekstis – kas see on 
võimalik?   

  Lektorid:   

  
Tambet Laasik, Advokaadibüroo 
Kõrgesaar ja Laasik vandeadvokaat   

  
Katrin Hallik, Eesti Keele Instituudi 
vanemkeelekorraldaja   

NOVEMBER 

6. november 
Riigikohtu 2020. a kriminaalkolleegiumi 
olulisemad lahendid   

  Lektor   

  
Velmar Brett, Riigikohtu 
kriminaalkolleegiumi kohtunik   

      

13. november Laste arengupsühholoogia Juhatuse otsusega on koolituse 
läbimine kohustuslik kõigile 
advokaatidele, kes esindavad alaealisi 
riigi õigusabi korras hooldusõiguse, 
suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise 
asjades ning kriminaalasjades. 

  Lektor: 

  

 Tiia Tulviste, PhD, Tartu Ülikooli 
arengupsühholoogia osakonna juhataja ja 
arengupsühholoogia professor 

      

19.-20. november Seminar: laste küsitlemine (Tartus) Seminaril jagatakse praktilist 
oskusteavet alaealisega suhtlemisel. 
Seminar on kahepäevane ning 
osalejateks 5 advokaati, 5 kohtunikku ja 
5 prokuröri. 

  

Koolitus toimub koostöös kohtute 
koolitusosakonnaga 

      

26. november 
Tõenditega seotud taotluste esitamisest 
kohtusse 

Asjakohased normid ja kohtupraktika; 
mida kohus taotlute esitamisel ootab. 
Näiteks, kui on esitatud taotlus 
tunnistaja ülekuulamiseks, mida siis 
menetlusosalise esindaja peaks seal 
taotluses näitama jms. 

  Lektorid 

  Merit Helm, Harju maakohtu kohtunik 

  Anu Uritam, Harju maakohtu kohtunik 
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DETSEMBER 

3. detsember 
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a 
olulisemad lahendid   

  Lektor:   

  
Peeter Jerofejev,  Riigikohtu kohtunik, 
tsiviilkolleegiumi esimees   

 

Koolituste info on üleval Eesti Advokatuuri kodulehel ja liikmetele advokatuuri täiendusõppe portaalis. 

Iga koolituse täpne ajakava, toimumiskoht ja veebiülekandele registreerimise link teavitatakse iga 
koolituse kohta eraldi. Veebikoolitused on advokatuuri liikmetele järelevaadatavad, kui ei ole märgitud 
teisit. 

 

Eesti Advokatuuri veebikoolitused on järelevaadatavad advokatuur.addenda.ee. 

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

