UURA UUED VÄLJAANDED
Nullum ius sine scientia. Festschrift für
Jaan Sootak zum 60. Geburtstag am 16. Juli 2008
Koostajad: Mag. iur. Andres Parmas,
õigusteadusdoktor Peep Pruks
 Eessõnas kirjutab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna
dekaan prof. Kalle Merusk: “...prof. Jaan Sootaki peamisteks uurimisvaldkondadeks on inimelu ja inimväärikuse kriminaalõiguslik kaitse, kriminaalpoliitika ning
Eesti kriminaalõiguse ja kriminaalõigusreformi teaduslikud alused...Ta on üks juhtivaid autoreid, kes töötas
välja Eesti kriminaalõigusreformi teaduslikud alused,
koostades kriminaalõigusreformi kontseptsiooni, mis
oli aluseks karistusseadustiku eelnõule.“
19. septembril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses toimunud juubelikonverentsiks „Süü või
ohtlikkus – karistusõiguse dilemma“ üllitatud kogumik
sisaldab väliskolleegidest koostööpartnerite teadusartikleid. Lisaks võtab raamatus avaldatud bibliograafia
kokku olulisema juubilari enam kui 300 teaduspublikatsioonist.
Eesti õigusteadlaste päevad 1922–1940.
Protokollid
Koostaja: Tartu Ülikooli doktorant Jaanika Erne
 Eesti Juristide Liidu president Priidu Pärna kirjutab
raamatu saateks: „Eesti juristid kogunevad oktoobris
2008 Tartusse, et pidada maha juba kolmekümnendad õigusteadlaste päevad. Antud juubeliüritus mahub
seekord üldpealkirja “90/30” alla. Meile eelnevate generatsioonide õigusteadlased lõid tugeva vundamendi
õigusriigile ja selle õiguskorrale. Aastatel 1922–1940
toimunud päevad võtavad ilmekalt kokku kahe ilma-

sõja vahel toimunud õigusteadusliku diskussiooni.
Seetõttu otsustasid Eesti Juristide Liit ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts anda juubeliks välja kogumiku päevade protokollidega. Tunnustagem sellega meie
eelkäijate tegemisi, mille najal meie õigusteadus taasiseseisvumisel uuele tasemele on tõusnud.“
Tõestamisõigus notariaalpraktikas
Autor: Dr. Wolfram Waldner
 Käesolev raamat on üks uuemaid Saksamaal välja antud notariaalse tõestamise menetluskorda käsitlevatest
õpikutest. Lisaks notaritele on see heaks abimaterjaliks
kõikidele tõestamisõigusega kokkupuutuvatele juristidele ja üliõpilastele. Käsitluses tuuakse esile parktikas
ära proovitud lahendusi ning viidatakse klassikaliste ja
aktuaalsete probleemide kohta ilmunud kirjandusele.
Saksa notari ja õppejõu raamat on esimene Notarite
Koja ja kirjastuse Juura koostöös väljaantavatest õpikutest. Koostööprojekti eesmärk on laiendada eestikeelse
õigusalase erialakirjanduse valikut ja kättesaadavust.
Mozart oma aja perekonna- ja pärimisõiguses
Autor: Werner Ogris
Toimetaja ja konsultant: Tartu Ülikooli õiguse ajaloo
professor Marju Luts-Sootak
 Perekonna- ja pärimisõiguslikud aspektid – kihlumine, abielulepe, abielu sõlmimine, pärandi problemaatika – on teemad, mis võimaldavad heita pilku suure
muusiku õiguslikule ja finantsilisele asjaajamisele ja
perekond Mozarti argiellu. Oma prominentse võtmeisikuga pakub see teema haaravat ajendit valgustada josefinistliku ajastu õiguskultuuri ja õiguspraktikat.
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