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Õigus haldusele
Õigus- ja haldusteadlaste vastasseis ei
ole päris juhuslik, olles
seotud ka teatud
tunnetusliku
erinevusega.
Õigusteaduse tudeng
alustab õpinguid
enam-vähem nullist,
teadmised õigusest
puuduvad. Mida
kaugemale edasi ta
jõuab, seda enam ta
teab ning seda enam ta
arvab, et kõikidele
küsimustele on
võimalik leida vastus.
Ta ei lase ennast
heidutada "ühe õige
vastuse teooria"
kriitikatest; pealegi on
see kriitika äärmiselt
raskesti arusaadav.
Sotsiaalteaduste (sh
haldusteaduse) puhul
on vastupidi.
Õpinguid alustatakse
üsnagi kindlate
hinnangutega
ühiskonnas toimuva
ning seal valitsevate
seoste kohta- tegemist
on millegi reaalsega,
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Vastutame koos !
Erich Samson
Kriminaalkaristus
majandusettevõtetele
Paul Varul
Pankrotiseaduse
rakendamise probleeme
Martti Kalaus
Esimesed grupierandid
Eesti õiguses

tartu ülikooli
õigusteaduskonna
ajakiri

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.

tähtsündmus
Ajakiri Juridica kutsub avaldama
arvamust peatselt mööduval sajandil Eesti
juuravaldkonna jaoks olulisemate sündmuste
väljaselgitamiseks.
Sajandi juura arengu tähtsündmuste
väljaselgitamiseks palume lugejatel saata oma
arvamus koos selle lühipõhjendusega hiljemalt
30. novembriks 1999 toimetuse elektronposti
aadressil juridica@ut.ee. Toimetusele saadetud
arvamustest teeme kokkuvõtted selle sajandi
viimases Juridica numbris.
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Julgustamaks maksundusalaste uurimustööde kirjutamist,
kuulutab Eesti Maksumaksjate Liit välja maksundusalaste
uurimustööde võistluse, mille tulemused tehakse teatavaks
Eesti Maksumaksjate Liidu aastakoosolekul 2000. aasta kevadel.

Võistlusel osalemise tingimused

Võistlustööde teemade ring on piiramatu, kuid nad peavad olema otseselt
seotud maksundusega. Tööd võivad käsitleda maksundust nii juriidilisest,
majanduslikust kui ka muudest aspektidest. Võistlusele esitatavad tööd
võivad olla nii kursuse-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või muud tööd
ning neid hinnatakse kõiki ühes klassis;
Võistlustööd peavad olema alla kahe aasta vanad (st. nad ei tohi olla
avalikustatud või kaitstud rohkem kui 2 aastat enne võistlustööde esitamise
lõpptähtaega);
Töö tuleb esitada eesti keeles, kahes eksemplaris, arvuti- või masinakirjas.
Töö pikkusel piiranguid ei ole;
Võistlustöö tuleb esitada märgusõna all, millele on lisatud kinnine ümbrik
andmetega autori(te) kohta;
Võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2000 aadressil
Eesti Maksumaksjate Liit, Tõnismägi 2, Tallinn 10122;
Töid hindab Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse poolt kokkukutsutud
erialaspetsialistidest koosnev komisjon;
Võistluse tulemused tehakse teatavaks Eesti Maksumaksjate Liidu
aastakoosolekul 2000. aasta kevadel;
Parimate võistlustööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad:
I koht
5000 krooni
II koht
3000 krooni
III koht
2000 krooni
Vastavatasemeliste tööde puudumisel on komisjonil õigus auhinnad ümber
jagada. Komisjon võib välja anda ka ergutusauhindu vastavatasemeliste tööde
olemasolul;
Võistluse tulemusi tutvustatakse ka avalikkusele. Eesti Maksumaksjate Liidu
juhatusel on õigus esitada auhinnatöid publitseerimiseks.

Täiendavate küsimuste või ettepanekutega võib pöörduda:
Erki Uustalu, E-mail: erki@maksumaksjad.ee, Tel: 8-251-322-66
projektijuht:
EML peasekretär: Kalle Kägi, E-mail: kalle@maksumaksjad.ee Tel: 6-307-299

Huvitavat
lugemist
Juristile
Kuidas
luua
paremat
õigusakti
Põhiseaduses sätestatud demokraatliku õigusriigi põhimõte
eeldab, et õiguskord oleks selge, mõistetav ja ülevaatlik.
Õiguslike ettekirjutuste kvaliteedist sõltub seaduste ning
teiste õigustloovate aktide efektiivsus. Seetõttu on tekkinud
vajadus põhjalikumalt käsitleda õigustloovate aktide
ettevalmistamisel tekkinud teaduse ja praktika probleeme.
Raamat on kasulikuks abivahendiks:
• õigusloomega kokku puutuvatele riigiametnikele
• juristidele, kes tunnevad huvi normitehnika probleemide
vastu
• õigusteaduse ja avaliku halduse üliõpilastele
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Eesti Õiguskeskus

Lisaks põhjalikule teoreetilisele materjalile sisaldab raamat
nõudeid eri tasandite õigusaktidele (seadused, määrused,
juhendid jne.) koos praktiliste koostamisjuhiste ja näidistega
Sihtasutus Eesti Õiguskeskus Lossi 19, 51003 Tartu
Tel. (27) 300 460 Faks (27) 300 470 http://www.lc.ee

