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Kuriteod
Siiski on aga juba
praegu tekkinud tegelikult küll juba
algusest peale olemas
olnud - küsimus, kas
reform võiks siiski
olla vähem radikaalne
ning kas ei oleks
ikkagi kuidagi
võimalik säilitada
senise
kriminaalõiguse
põhimustrid, neid
üksnes veidi
kaasajastades?
Sellele iseenesest
mõistetavale
küsimusele on
karistusseadustiku
üldosa eelnõu
töögrupil olnud
algusest peale selgelt
eitav vastus. Kuid
küsimus on olemas
ning töögrupi ükskõik
kui selge seisukoht ei
tähenda sugugi, et
seda ei oleks vaja
põhjendada.
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Omavalitsus
Vallo Olle
Mõnedest kohaliku omavalitsusega seonduvatest
õiguslikest probleemidest

Herbert Sepp
Kohtupraktikast elamuseaduse mõnede normide
rakendamisel
Toomas Anepaio
Hobusemüügist omandireformini

Positiivseks võib
lugeda asjaolu, et
seadus sätestas
expressis verbis, et
kohaliku omavalitsuse
asutus ei ole
juriidiline isik.
Varasema praktika
kohaselt loeti nii
kohaliku omavalitsuse
täitevorganit, selle
struktuuriüksusi
(osakondi, ameteid)
kui ka nende poolt
hallatavaid
munitsipaalasutusi
(koolid,
tervishoiuasutused,
rahvamajad jt.)
juriidilisteks isikuteks,
mis sisaldus ka nende
põhimää
rustes. Taoline
konstruktsioon on
vastuolus
haldusõigusteooria
põhimõtetega ja pärast
tasiviilseadustiku
üldosa seaduse
jõustumist ka kehtiva
õiguskorraga.
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EesTi juristide liit

Kuriteod - ühiskonnaohtlikud õigusevastased ja süülised
teod /---/, mis kahjustavad ühisk. või riiklikku korda,
sotsial. majandussüsteemi, sotsial. omandit, kodaniku
isikut, tema poliit., tööalaseid, varalisi vm. õigusi või on
muul viisil suunatud sotsial. õiguskorra vastu.
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24. mail tähistati Tartu ülikooli muuseumis Toomel
dotsent Jüri Jegorovi 75. sünnipäeva. J. Jegorov, kes määrati Tartu
ülikoolis tööle alates 1. oktoobrist 1947 kui „rahvusvahelise
avalikõiguse kateedri vanem õpetaja“ on aastakümnete jooksul
õpetanud tulevatele juristidele nii rahvusvahelist õigust, diplomaatiat
kui õigusajalugu. Täna võivad enamus Eestis tegutsevatest juristidest
meenutada teda kui üht oma õpetajat.
Me püüame vaid mõistatada seda saladust, kuidas olla sada semestrit
õppejõud!
P. Järvelaid
Eesti õiguse
ajaloo korraline
professor
P. Järvelaid
tutvustas
sünnipäevalistele uut ajalehte

Arvestades kolleegi suurt vitaalsust ja jätkuvat
spordihuvi, oli sõprade ja kolleegide ühiseks
kingituseks suusavarustus.

Justiitsminister
Paul Varul
abikaasaga
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