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Võlaõigus
Omandiõiguse
reserveerimise klausel fikseeritakse ise
pooltevahelises ostu
-müügi lepingus
(mitte Einigungis).
Vastavalt klauslile
aksepteerivad
pooled, et ostjal on
õigus tasuda ostumüügitehingu järgi
saadu eest järelmaksetega. Tehingu
tingi- muste järgi on
müüja ainsaks
kohustuseks
kauba omandiõiguse loovu-tamine
ostjale
viimase poolt
kõigi võlgnevuste tasumisel. Kui ostja ei
täida oma
maksekohustusi,on müüjal
õigus seaduse järgi
leping
tühistada ning kaup
tagasi võtta.
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Põhiseadus
I. Hallaste

Eesti Vabariigi
põhiseaduse sünd.

H. Scneider
Põhiseaduse preambula:
tema tähtsus ja
õiguslik loomus

M. Ernits
Põhiõiguste mõiste ja
tähtsus õigussüsteemis.

Kõige tähtsamaks
alternatiiviks pidasid
eksperdid alternatiivi
§ 56 juures, mille
sisuks oli, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas lisaks Riigikogu valimisele ja
rahvahääletusele ka
Vabariigi Presidendi
valimisega. Sellest
tulenesid mitmed
teised alternatiivid.
PA lükkas selle 13
poolt- ja 21vastuhäälega tagasi. 6 pooltja 25 vastuhäälega
lükati tagasi ka alternatiiv, mis nõudis
Riigikogu korralise
istungi kvooruminõudeks pool koosseisust. Mõlemad
alternatiivid olid
mitte juriidilised,
vaid puhtpoliitilised.
Põhiseaduse saab juriidiliselt korrektselt
sõnastada nii siis,
kui presidendi

Johannes Mäll
kavatses pühenduda
finantsõigusele, kuid
pärast sõda kujunes
temast väga hinnatud
tööõiguse õppejõud,
keda üliõpilased
tema hiilgeperioodil
ka rahvakunstnikuks
kutsusid.
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SIHTASUTUS ESTFOND
kuulutab välja õigusteaduse või majandusteaduse
üliõpilastele stipendiumi süvendamaks teadmisi
temaatikal “Eesti ja Rootsi vahelise
topeltmaksustamise kokkuleppe ning
vastavate maksustamise ja sotsiaalhoolduse regulatiivide ja administratsiooni analüüs”
Eesmärk: toetada Eesti või Rootsi ülikoolide üliõpilasi,
kes soovivad kirjutada nimetatud teemal uurimustöö
kursuse- või seminaritöö tasemel
Stipendiumi suurus on 20 000.00 SEK
Stipendiumi taotlused koos uurimustöö sisukorraga,
Curriculum Vitae´ga ning andmetega teadusliku
juhendaja kohta tuleb saata aadressil:
ESTFOND
Eesti Maja
Wallingatan 32
S-111 24 STOCKHOLM
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