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õigusteaduskond kui iseseisev akadeemiline üksus. Eesti Kohtunike Ühing tunneb tõsist
muret, et uue põhikirja rakendumise korral ei pruugi Eesti Vabariigis õigusteaduse õpetamine
ega õigusalane teadustegevus olla enam tagatud senisega võrreldaval tasemel. Tartu
Ülikooli õigusteaduskond on alates ülikooli loomisest aastal 1632 olnud Eesti õigusteaduse
nurgakivi ja õigushariduse lipulaev. Märkimisväärne on, et just õigusteaduskonna lõpetanute
panus Eesti Vabariigi kui rahvusriigi loomisse ja taasiseseisvumisse on olnud väga oluline.
Õigusteaduskond ei tähenda pelgalt üht ülikooli struktuuriüksust, vaid samal ajal on ta ka
selgepiiriline partnerinstitutsioon paljudele ülikoolivälistele (sh rahvusvahelistele)
organisatsioonidele ja riigile. Eemaldades nurgakivi, variseb kogu ehitis, uputades lipulaeva,
kaotab terve laevastik sihi. Rahvusülikooli juhtimisstruktuuri muutmise otsustamisel ei tohiks
jätta tähelepanuta ka rahvuslikke huve. Optimeerimine ei tekita optimismi, vähemasti mitte
praegusel juhul. Õigusteaduskonna erilist rolli õigussüsteemi ja riigi toimimiseks vääramatult
vajalike juristielukutsete pidajate – kohtunike, advokaatide, prokuröride, notarite jt –
ettevalmistamisel Eestis rõhutab juba ainuüksi asjaolu, et seadusandja on kohtute seaduse §
69 lõikega 2 omistanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogule pädevuse määrata
kohtunikueksamikomisjoni liikmeks üks õigusteadlane. Advokatuuriseaduse § 15 lõike 3 ja §
29 lõike 3 punkti 5 kohaselt määrab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu
õigusteadlastest liikmed ka advokatuuri aukohtusse ja kutsesobivuskomisjoni.
Prokuratuuriseaduse § 43 lõikest 2 tuleneb lisaks õigusteaduskonna dekaani volitus määrata
õigusteadlane prokuröride konkursikomisjoni koosseisu.
Eesti Kohtunike Ühing palub Tartu Ülikooli nõukogu põhjalikult vaagida, kas kavandatava
struktuurimuudatusega saavutatav võimalik kasu ei tule mitte suure kahju hinnaga ehk Eesti
õigusteaduse ja õigusriikluse jätkusuutliku arengu seiskamise arvelt. Õigusteaduskonna ja
seeläbi klassikalise ülikooli kaotamine Eesti Vabariigist toob kindlasti kaasa olulise kahju riigi
õigussüsteemile tervikuna, sest see näitab olulist muutust riigi väärtushinnangutes ja nende
ümberpaigutamist. Oleme seisukohal, et põhjendatud kahtlusi kõrvaldamata ei oleks
põhikirja kinnitamine põhjendatud.
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