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Vastutame koos !
Eesti karistusseadustiku üldosa eelnõus on
võetud eeskujuks
prantsuse regulatsioon.
Eelnõu § 13 sätestab
otsesõnu, et seaduses
ettenähtud juhtudel on
karistatav juriidilise
isiku tegu, mis "on
toime pandud tema
organi või
juhtivtöötaja poolt
juriidilise isiku
huvides".
Eelnõu § 37 järgi on
õigusvõimeline
juriidiline isik
süüvõimeline.
Eelnõu
sanktsiooniõiguse osas
on teises peatükis
sisalduvad karistused,
mida saab mõista
juriidilistele isikutele:
rahatrahv ja juriidilise
isiku
sundlikvideerimine,
lisakaristusena
süüdimõistmisest
teadaandmine
üleriigilises ajalehes.

O
SIS

R

1999

U

EN

UNIVE

SI

9

ÜLIK

OL

R

TU

TA

8/1999

TA S TA R T

Kolmas aste
Kohus lahusvõimude
süsteemis
Heinrich Schneider
Võlaõiguse areng
kohtupraktikas
Irene Kull
Põhiõigused,
kohtukaebeõigus
ja kohtukaebeõiguse
tagamisega seonduvaid
probleeme
Eesti kriminaalmenetluses
Eerik Kergandberg

Eesti taasiseseisvumist
ettevalmistanud ja
iseseisvumisega
kaasnenud arvukate
reformide hulgas oli
kohtureform üks
põhjalikumalt
läbiviidud reformidest.
Seda nii kohtute
organisatsioonilise
struktuuri,
menetluslike
ümberkorralduste, eriti
aga kohtunikkonna
uuendamise poolest.
Kohtunike arv on
suurenenud ligi kolm
korda, juurde on
tulnud palju uusi
inimesi ja selle
protsessi tulemusena
on kohtunikest ligi
kaks kolmandikku
neid, kes pole varem
kohtunikuna töötanud.
Kohtureformi kiirele
realiseerimisele aitas
oluliselt kaasa asjaolu,
et Kohtute seaduse ja
Kohtuniku staatuse

tartu ülikooli
õigusteaduskonna
ajakiri

tellimine
Aastatellimus (10 numbrit) maksab 540 krooni,
poole aasta tellimuse hinnaks on vastavalt
270 krooni.
Üksiknumbri hind 2000. aastal on 65 krooni.
Välisriikidesse tellimise hind aastaks on 75 USD.
Ajakirja saab üksikmüügist osta kõigist
hästivarustatud raamatupoodidest ja
Õigusteabe AS Juura kontorist Tallinnas,
Tartu mnt 14. Samas on võimalik osta
varasemalt ilmunud Juridica numbreid.
Ajakirja tellimusi võtavad vastu kõik
postkontorid ja
Juura, Õigusteabe AS kontor Tallinnas.
Täiendav informatsioon: Õigusteabe AS Juura
Tartu mnt 14, 10117 Tallinn

Tel: 6 612 519, Faks: 6 612 548
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Alanud on ajakirja

Ajakirja väljaandmist
toetavad:

juura,
Õigusteabe as

Justiitsministeerium
EesTi juristide liit

eesti
akadeemiline
õigusteaduse
selts
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Esikaas, fragment Navitrolla teosest „ Rännumees “.

tartu ülikooli
kaubamärki kasutatakse
litsentsilepingu alusel.

ARNO MÄGI STIPENDIUM

8/1999

Arno Mägi stipendium asutati 1996. aastal.
Stipendiumifond moodustub Arno Mägi poolt
annetatud rahadest.
Stipendiumi suurus on 12 000 krooni aastas.
Asutaja võib
stipendiumi suurust ja selle saajate arvu muuta
vastavalt vajadusele.
Stipendium on mõeldud
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilasele
(sh magistrandile või doktorandile),
kellel on väljapaistvad tulemused õppe- ja
teadustöös.
Stipendiumile kandideerijad
esitavad taotluse koos elulookirjelduse ja
väljavõttega õpinguraamatust reeglina iga
aasta novembris õigusteaduskonna dekaanile.
Taotluses tuleb
kirjeldada erialast tegevust (teadustööd,
publikatsioonid, ettekanded konverentsidel
jne.) ning stipendiumi kasutamise
eesmärke.
Stipendiumikomisjon,
mille esimeheks on Tartu Ülikooli rektor,
koostab taotlejatest pingerea.
Otsuse teeb koos komisjoniga Arno Mägi.
Vajadusel vestleb stipendiumi asutaja
komisjoni poolt esitatud kandidaatidega.

Stipendium antakse üle 16. veebruaril 2000. a.

Bibliographia iuridica EsTonica
Eesti Rahvusraamatukogus on ilmunud väljaanne Bibliographia iuridica Estonica
järgmiste aastate kohta: 1918-1940 (hind 100 kr), 1988-1993 (40 krooni), 1994 (40 krooni),
1995 (40 krooni), 1996 (40 krooni), 1997 (65 krooni), 1998 (75 krooni).
Nimestikesse on koondatud neil aastail Eestis ilmunud õigusteaduslik kirjandus, samuti on püütud
registreerida välismaal ilmunud Eesti õigussüsteemi käsitlev kirjandus ja Eesti juristide mujal
avaldatud kirjutised. Nimestik sisaldab raamatuid ning ajakirjade ja kogumike olulisemaid artikleid.
Välja on jäetud ajaleheartiklid, seaduste tekstid ajakirjades ja kogumikes, käsikirjad. Bibliograafias
on 24 alajaotust.
Väljaandeid saab tellida ja osta Eesti Rahvusraamatukogu
avalike suhete osakonnast (kontakttelefon 6 307 520, Marju Allik).
Tellida saab ka läbi elektronpostiaadressi info@nlib.ee või täites ja
saates elektroonilise vormi Rahvusraamatukogu koduleheküljel
aadressil Http://www.nlib.ee/anded/ianded.html

