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Põhiseadus
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 21 vastuhäälega tagasi.
6 poolt- ja 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
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Kaubandusõigus
Andres Vutt
Netovara säilitamise põhimõte
ja selle praktiline rakendamine.

Margit Vutt
Osanikevahelised suhted
täisühingus.

Villu Kõve
Mittetulundusühingute ja
sihtasutuste seadusest.

De lege ferenda
muutub antud probleemi teoreetiline
käsitlus mõnevõrra
komplitseeritumaks.
Üldise
lepinguvabaduse
põhimõtete
rakendamise taustal
tõusetub
lepinguvabaduse
ulatus täisühingu
ühingulepingu puhul
uue probleemina.
Asi on selles, et
ühinguleping on
leping nagu iga
teinegi ja niivõrd,
kuivõrd vastavad
sätted ei ole
vastuolus ÄS
normidega, kehtivad
ka ühingulepingule
kõik lepinguid
reguleerivad üldsätted. Kui nüüd
lähtuda eeldusest, et
pooled (antud juhul
siis osanikud) võivad
omavahel leppida
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Meris Sillaots kaitses 2. Oktoobril 1996. Aastal
Magistritöö teemal ” Kohtunikuõiguse
võimalikkusest ja vajalikkusest kontinentaaleuroopalikus õiguskorras”. Kaitsmisel hinnati
tööd cum laude vääriliseks. Meris Sillaotsale anti
magister iuris kraad.
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ÕIGUSAJALOOLASTE KONGRESS
AUsTRIAS
Üle kolmesaja õigusajaloolase kogunes Austria pealinna, et
arutada Euroopa ühel suuremal õigusajaloolaste kongressil
eriala uusimaid saavutusi. Alates 1994.a. Berni kongressist
on ka Eesti sel õigusajaloolaste foorumil esindatud.
Austrias, kus tänavu tähistatakse riigi esmamainimise 1000
aastapäeva, olid Euroopa õigusajaloolased oodatud külalised.
Seda tõestas nii kongressi programm, kui ka kogu kongressi
õhkkond. Kongressil kohtuvad nii vanad tuttavad, kui
sõlmitakse alati uusi tutvusi ning leitakse mõttekaaslasi oma
uutele ideedele. Kongresside vahepealne aeg kulub nende
uute ideede realiseerimiseks ja edasiarendamiseks. Selline on
see suurte kongresside tähtsus.
1998.a. kogunevad õigusajaloolased oma suurele kongressile
Saksamaal Regensburgis.
1. Deutscher Rechtshistorikertagi embleem (logo)
2. Kongress on mõttevahetuse koht. Vestlemas tuntud
eraõiguse ajaloo õpiku “Grundzüge der Neueren
Privatrechtsgeschichte” autor prof. Hans Schlosser
(Augsburg) ja Skandinaavia momendi rahvusvaheliselt kõige
tuntum õigusajaloolane prof. Ditlev Tamm (Kopenhagen)

3. Vestlushoos üks järgmise õigusajaloolaste kongressi
korraldajaid prof. Reinhard Zimmermann (Regensburg) ja
prof. Rolf Nygren (Uppsala)

4. Suurim kongressiväline ajalooline leid – Viini
ülikooli Ida-Euroopa ajaloo prof. Walter Leitsch (sünd.
1926), kes on tunnustatud ka valimisega Austria Teaduste
Akadeemia akadeemikuks. Aastatel 1938-1941 elas ta Tartus
ja õppis Tartu Poeglaste Gümnaasiumis. Seega ka Viini
ülikoolil on olemas oma „Eesti professor“.
Prof. Peeter Järvelaid
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