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Järjekorras juba seitsmes õigusemõistmise nädal vaatleb õigusemõistmise olemust ja kohtute igapäevatööd
inimeste õiguste kaitsmisel.
Esmaspäev, 30. september
Kell 17.30 linastub Tallinnas kinos Sõprus arvukalt auhindu, sealhulgas Oscari, Berliini Kuldkaru ja
Kuldgloobuse võitnud Iraani kultusrežissööri Asghar Farhadi draama "Lahkuminek" (2011). Kohtumajast
alguse saav argine lugu on mõtlemapanev pilguheit perekonna lagunemisesse – teemasse, mis võib olla
ühtmoodi tuttav nii Iraani kui ka Eesti kohtunikule. Filmile järgnevas vestlusringis osalevad kohtunik Agle
Elmik, emeriitkohtunik Sirje Õunpuu ja vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets. Vestlust modereerib Eesti
Ekspressi ajakirjanik ja psühholoog Tiina Jõgeda. Film linastub eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
Sissepäas on tasuta. Täpsem info kino koduleheküljel [1].
Kell 17.30 tutvustab Tartus Toomemäel algaval linnaekskursioonil õigusajalooliselt olulisi paiku Tartus
õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak. Täpsem info ürituse Facebooki leheküljel [2]. Vajalik on
eelnev registreermine siin [3].
Kell 18.00 algab „Ööülikooli“ avalik loeng „Kirjanduslikust kohtust ja kirjanduslikust kohtus“
Tallinnas õiguskantsleri kantseleis, kõneleb Viru maakohtunik Heili Sepp. Kolme 1939. aastal ilmunud
kriminaalmenetlusest jutustavat psühholoogilise romaani põhjal küsib Heili Sepp muu hulgas, milline
ühisosa võiks olla kirjandusel ja kohtumõistmisel. Täpsem info ürituse Facebooki leheküljel [4].

Teisipäev, 1. oktoober
Seoses õigusemõistmise nädalaga pakub Eesti Õigusbüroo tasuta õigusnõu aasta lõpuni kõigile neile, kes
oktoobris lepingut sõlmides kasutavad märksõna "HUGO". Kolmapäeval, 2. oktoobril jagavad Eesti
Õigusbüroo juristid inimestele õigusnõu ka Facebooki live ülekande vahendusel, täpsem info
www.juristaitab.ee [5].
Riigikohus kuulutab välja 15. õpilaste kaasuskonkursi, mis põhiseaduse 100. sünnipäeva eel keskendub
just põhiseadusele. Lisainfo Riigikohtu koduleheküljelt.

Kolmapäev, 2. oktoober
Kell 19.00 saab Tartu Elektriteatris vaadata Julie Coheni ja Betsy Westi 2019. aastal Oscarile
kandideerinud dokumentaali „RBG“ (2018), mis portreteerib kurikuulsat USA ülemkohtu kohtunikku ja
popkultuuri ikooni Ruth Bader Ginsburgi. Vestlusringis osalevad kohtunikud Tiina Pappel ja Indrek
Parrest. Vestlust modereerib filmiajakirjanik Andrei Liimets. Sissepääas on tasuta. Täpsem info
kino koduleheküljel [6].
Kell 21.00 linastub Julie Coheni ja Betsy Westi 2019. aastal Oscarile kandideerinud dokumentaal „RBG“
Tallinnas kinos Sõprus. Filmile järgnevas vestlusringis osalevad kohtunikud Andres Parmas ja Anu
Uritam. Vestlust modereerib kirjastaja Hans H. Luik. Film linastub inglise keeles ja ingliskeelsete
subtriitritega. Sissepääas on tasuta. Täpsem info kino koduleheküljel [7].

Neljapäev, 3. oktoober
Kell 14.00 kohtub Viru maakohtunik Ifret Mamedguseinov eakatega Rakvere eakate päevakeskuses, et
kõneleda õigusemõistmisest ja kohtute tööst.

Reede, 4. oktoober
Eesti kohtud osalevad Tartu ülikooli õigusteaduskonna karjäärimessil, kus kohtute esindajad tutvustavad
tudengitele praktika- ja töövõimalusi kohtusüsteemis. Lisaks osaleb Viru maakohtu esimees Astrid Asi
karjäärimessi vestlusringis „Advokaat, prokurör ja kohtunik – kohtumenetluse kolm vaala“. Vestlusringis
osalevad veel vandeadvokaat Indrek Sirk ja peaprokurör Lavly Perling. Vestlust juhatab endine
justiitsminister Rein Lang.
Kell 16.00 algab EV100 raamatusarja kuuluva raamatu „Eesti õiguse 100 aastat“ esitlus Tartu raekojas.
Raamatuesitlusel vestleb autorite Marju Luts-Sootaki ja Hesi Siimets-Grossiga Tartu linnapea Urmas
Klaas. Lisainfo Facebookist [8].
Kell 19.00 linastub Tartu Elektriteatris Andres Puustusmaa uus kodumaine film "Kohtunik". Filmile
järgnevas vestlusringis arutlevad filmi-kohtuniku rolli ja päriskohtunikuks olemise üle kohtunik Andres
Parmas ja Riigikohtu esimees Villu Kõve. Vestlust juhatab Elektriteatri programmijuht Elo Vilks. Pilet
5 eurot. Täpsem info kino koduleheküljel [9].
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