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Omavalitsus
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
põhimäärustes.
Taoline
konstruktsioon on
vastuolus haldusõigusteooria põhimõtetega ja pärast tasiviilseadustiku üldosa
seaduse jõustumist ka
kehtiva õiguskorraga.
Avalik - õigusliku
juriidilise isiku organ
kui haldusekandja
oluline koostisosa väljendab oma pädevuse

O
SIS

R

1997

U

EN

UNIVE

SI

7

ÜLIK

OL

R

TU

TA

6/1997

TA S TA R T

Bakalaureuste eri
Jüri Press
Kindlustuspettus

Mari Oro
Erastamisagentuuri poolt
läbiviidav erastamismenetlus
ning selle vastavus Euroopa
inimõiguste konventsioonile
Margus Kingisepp
Tarbijalepingu subjektid

Kindlustupettus on
sama vana kui
kindlustus ise.
Kindlustusandjad
aktsepteerisid kaua
aega kindlustuspettusi,
kui möödapää
smatut riskifaktorit
majandustegevuses,
mis arvestati vastava
eraldisena
kindlustuspreemia
hulka
kindlustuspreemiate
kalkuleerimisel.
Sellist suhtumist said
kindlustusandjad
lubada endale vaid
niikaua, kui
kindlustuspettustest
tekkinud kahju
moodustas vaid
väikese osa
kindlustuse ü
ldises tulude ja kulude
arvestuses ning
kindlustuspettusest
tekkinud kahju oli
võimalik katta teiste
kindlustuspreemiate
arvelt.

Lasse Lehis kaitses 27. juunil 1997
magistritöö teemal "Õigusriigi
põhimõtete rakendamine maksuõiguses
ning maksumaksja õiguste kaitse
(Eesti ja Saksamaa näitel)". Kaitsmisel
hinnati tööd cum laude vääriliseks.
Lasse Lehisele omistati
magister iuris kraad.
Margus Kingisepp kaitses 27. juunil
1997 magistritöö teemal
"Tarbijalepingute õiguslik
reguleerimine".
Kaitsmisel hinnati tööd
cum laude vääriliseks.
Margus Kingisepale omistati
magister iuris kraad.
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