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Jurist ja eetika
Käitumise üldised
põhimõtted on tähtsad
eelkõige seetõttu, et
konkreetsetes olukordades on alati tegemist
erinevatel väärtustel
põhinevate otsustustega, erinevate rollide
konfliktiga. Neist
tulenevate erinevate
väärtuste vastuoludes
on korrektse käitumise
leidmise teeks vastuolulise olukorra taandamine põhiväärtustele ning seejärel
otsuse tegemine.
Ametniku käitumist
juhivad kaks üldist
mõtet: Ametnik on
kodanik rahva teenistuses ning ametnikud
järgivad oma tegevuses valijatelt mandaadi saanud poliitikute
õiguspäraselt väljendatud tahet.
Ametniku suhe kodanikku on taandatav
lõppkokkuvõttes töövõtja ja tööandja
suhtele. Avalikku
võimu teostav poliitik
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11. juunil 1999 kell 12.00 korraldavad Eesti Akadeemilise
Õigusteaduse Selts ja Eesti Juristide Liit Eesti Õiguskeskuse konverentsimajas
(Lossi 19, Tartu) XXIII Õigusteadlaste päeva.
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Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts
Eesti Juristide Liit
KUULUTAVAD VÄLJA
KÕRGKOOLIDEVAHELISE ÜLIÕPILASTÖÖDE VÕISTLUSE

I.

EUROINTEGRATSIOONI
ÕIGUSLIKUD
"
ASPEKTID EESTIS"

Võistluse eesmärk

Võistluse eesmärk on saada erinevate õigusõppeasutuste üliõpilastelt ideid Eesti seaduste harmoniseerimiseks Euroopa Liidu
standarditega ning Eesti õiguspraktika võrdlevaid analüüse Euroopa Liidu liikmesriikide õiguspraktikaga.

II.

Võistlusest osavõtjad
Osalema on kutsutud kõik Eesti kõrgkoolidesse immatrikuleeritud õiguse eriala üliõpilased.

III.

Võistlustööde teemad
1.
2.

IV.

Võistlustöö vorm
1.

2.
3.
4.

V.

Võistlustöö võib kirjutada õiguse igas valdkonnas, kui see on seostatud eurointegratsioonist tulenevate vajadustega.
Eriti oodatud on uurimused, mis on seotud avaliku halduse kandjate tegevuse riikliku kontrolli tõhustamisega; ametnike
kutse-eetikaga; kodanike õigusteadvuse taseme analüüsi ja kujundamisega; ajakirjanike õigusteadvuse
taseme ja selle kujundamisega; lepinguvabaduse problemaatikaga eraõiguse sfääris; sotsiaalse turvalisuse
tagamisega; eestikeelse õigusterminoloogia kujunemise ja kujundamisega; õigusloome aktuaalsete
probleemidega.

Võistlustöö võib olla kirjutatud essee või uurimusena, milles kajastub autori seisukoht probleemiasetusel.
Esitada võib ka kursuse- ja diplomitöid, kui need vastavad konkursi tingimustele.
Ülesehituselt peaks võistlustöö koosnema:
a) sissejuhatusest;
b) probleemi (eesmärgi) püstitusest ja selle põhjendusest, analüüsist;
c) järeldustest/ettepanekutest.
Töö tuleb esitada eesti keeles, ühes eksemplaris, arvuti- või masinakirjas, reavahe 2,
pikkusega kuni 25 ühepoolset A4 lehekülge.
Vormistamisel juhinduda "Õigusteaduskonna üliõpilastööde vormistamise ning tsiteerimis- ja
viitamistehnika põhireeglid" (Tartu, 1997) nõuetest.
Võistlustöö tuleb esitada märgusõna all, millele on lisatud kinnine ümbrik andmetega autori kohta.

Võistlustööde esitamise tähtaeg ja koht
Võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 15. septembriks 1999 aadressil Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Lossi 17, 51003 Tartu.

VI.

Võistlustööde hindamine ja tulemuste väljakuulutamine
1.

Võistlustöid hindab Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi, Eesti Juristide Liidu ja
kõrgkoolide esindajatest moodustatud komisjon.
2.
Võistluse tulemused tehakse teatavaks Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi aastakoosolekul oktoobris 1999.
Konkursi tulemusi tutvustatakse ka avalikkusele.
3.
Parimate võistlustööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad:
I koht
3500 krooni
II koht 2500 krooni
III koht 1500 krooni
Komisjon võib välja anda ka ergutusauhindu vastavatasemeliste tööde olemasolul.
4.
Vastavatasemeliste tööde puudumisel on komisjonil õigus auhinnad ümber jagada.
5.
Komisjonil on õigus esitada auhinnatöid publitseerimiseks.
Võistlustöödega on võimalik tutvuda Eesti Õiguskeskuse raamatukogus (Lossi 19, Tartu).

