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Euroopa parimad?
Esimese eelnõuga
võrreldes on uue eelnõu üldosa läbi teinud
mitmed olulised muudatused. Minu arvates
on praegune eelnõu
tihedam ja täpsem kui
eelmine. Eelkõige ma
sooviksingi avaldada
oma suurt imetlust, et
on õnnestunud luua nii
kõrge kvaliteediga
karistusseadustiku
üldosa seaduse eelnõu.
Eelnõu tabab kaasaja
vaimu ning on täielikult kooskõlas nüüdisaegsete rahvusvaheliste inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonide ja lepingutega. Seda on selgelt
näha muuhulgas ka
sellest, et suurt rõhku
on üldosas pandud
põhilistele printsiipidele. Näiteks võiks
tuua legaalsuse
põhimõtte (§ 1), alla
14-aastaste laste
täieliku süüdimatuse
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Õiguse mudel
Kalle Merusk
Riigihalduse õiguslik
regulatsioon

Henn-Jüri Uibopuu
Eesti põhiseadus, rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus

Aire Junoleinen
Varjupaigaõigus

Mis aga haldusõiguse
jaoks eriti oluline see on tema seotus
riigi ülesannete ja
eesmärkidega. Need
määravad ära haldusõiguse sisu ja piirid.
Sellest tulenevalt peab
haldusõigus realiseerima õigusriigi sotsiaalseid, demokraatlikke, ökoloogilisi,
kultuurilisi ja majanduslikke eesmärke
ning ülesandeid.

tartu ülikooli
õigusteaduskonna
ajakiri

Haldusõiguse üheks
ülesandeks on tagada
otstarbekas ja vastutav
haldustegevus. Kuna
ta on orienteeritud
(peaks olema) üldise
heaolu tagamisele, siis
peab ta toimima seaduslikkuse, eesmärgipärasuse, ökonoomia,
majanduslikkuse, operatiivsuse ja otstarbekuse printsiipide
alusel.
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Tähtsaid väliskülalisi
19. märtsil 1998 külastas Eestit
Ukraina justiitsminister Susanna Stanik.
Visiidi põhiteemaks oli Eesti ja
Ukraina vabakaubanduslepingu
rakendamisega seonduv.

Fotod Mati Mänd (ETA).

13. märtsil 1998 oli Eestis
visiidil Saksamaa justiitsminister
Edzard Schmidt-Jortzig.
Kohtumisel justiitsminister
Paul Varuliga oli arutusel
riikidevahelise koostöö
jätkamine õigusloome ja
koolitusprogrammide vallas ning
Eesti seaduste harmoniseerimine
Euroopa Liidu õigusega.
Fotod Maige Prööm (Justiitsministeerium).

Eesti Harjutuskohtu
võistlus

Harjutuskohtu kohtunikekolleegiumisse kuulusid
Jaan Ginter,
Aleksander Glikman,
Jüri Ilvest,
Lea Kalm,
Lea Laarma,
Kalle Merusk,
Jaanus Ots,
Simon S. Levin
ja Aare Tark.

28. märtsil 1998 toimus Riigikohtus
Eesti esimene harjutuskohtu võistlus.

Pildile on jäänud
parim võistkond
koosseisus
Cardo Soosaar,
Kaimo Räppo,
Ants Nõmper,
Mihkel Mugur
(Tartu Ülikooli 3. aasta
üliõpilased).

