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Riigiõiguse sihtkapitali tegevuskava aastateks 2019–2023 

 

1. RIIGIÕIGUSE ÕPIK 

Riigiõiguse sihtkapital toetab riigiõiguse õpetamise arendamiseks riigiõiguse õpiku 

koostamist ja väljaandmist.
1
 Selleks kuulutab sihtkapital 2019. aastal välja avaliku konkursi 

kuni kolme riigiõiguse õpiku koostamiseks. Konkursil osalevad autorid või autorite 

kollektiivid peavad esitama kavandi, mida hindab nõukoda. Õpiku valmimise tähtaeg on 

2022. aasta sügis. 

 

2. RIIGIÕIGUSE AASTARAAMAT 

Sihtkapital annab välja Riigiõiguse aastaraamatut.
2
 Eesmärgiks on kuni aastani 2023 anda 

välja vähemalt kolm aastaraamatut. Aastaraamat on eestikeelne, koosneb originaalartiklitest, 

võõrkeelsete kõrge kvaliteediga riigiõiguslike artiklite tõlgetest ning muust avaldamist 

väärivast riigiõiguslikust teabest. Aastaraamatule tuleb hankida teaduslik klassifikaator. 

Selleks tuleb aastaraamatu toimetuskolleegiumi kaasata ka inimesi väljastpoolt nõukogu, 

võimaluse korral kaasata ka teiste riikide tippspetsialiste. 

Esimese aastaraamatu käsikirjad peavad jõudma toimetusse 2019. aastal, aastaraamat ise 

ilmuks 2020. 

Teine aastaraamat ilmub hiljemalt 2021, selle peamiseks sisuks on 2020. a konverentsi 

ettekannete pinnal valminud artiklid. 

Kolmas aastaraamat ilmub hiljemalt 2023, selle peamiseks sisuks on 2022. a konverentsi 

ettekannete pinnal valminud artiklid. 

 

3. PÕHISEADUSE KOMMENTAAR 

Sihtkapital toetab põhiseaduse kommentaaride väljaandmist.
3
 Teadusliku dispuudi 

edendamiseks peab sihtkapital vajalikuks nii täiesti uute kommentaaride kirjutamist ja 

väljaandmist kui olemasolevate kommentaaride uue väljaande toetamist. 

Kommentaaride tekste ei saa küll retsenseerida, kuid nõukoda saab hinnata nende vastavust 

nõukoja kehtestatud nõuetele.  

 

  

                                                           
1
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.2 järgi teeb toetuse saaja 2019. aastal toimingud ja kannab kulud, mis on vajalikud 

viidatud õpiku väljaandmiseks (konkurss, lepingu(te) sõlmimine koostaja(te)ga jms). Toetuse andmise eesmärk 

on saavutatud, kui 2019. aastal on õpiku koostamine alanud. 
2
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.4 järgi rahastab sihtkapital aastail 2019 kuni 2021 iga-aastaselt riigiõiguse aastaraamatu 

väljaandmist. Aastaraamatuks võib olla ka riigiõiguse teemasid käsitlevaid artikleid koondav ajakiri või mõne 

olemasoleva ajakirja eriväljaanne. Lisa järgi on toetuse andmise eesmärk saavutatud, kui 2019 kuni 2021 igal 

aastal on riigiõiguse aastaraamat ilmunud. 
3
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.1 järgi rahastab sihtkapital põhiseaduse kommentaaride väljaandmist, p 1.4.3 järgi 

riigiõiguse alaste analüüside koostamist. 
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4. RIIGIÕIGUSTEADUSLIK KONVERENTS 

2020. aastal möödub 100 aastat Eesti esimesest põhiseaduse vastuvõtmisest, 2022. aastal 

täitub 30 aastat kehtiva põhiseaduse vastuvõtmisest. Nende sündmuste tähistamiseks rahastab 

sihtkapital riigiõigusteaduslikke konverentse aastatel 2020 ja 2022.
4
 Konverentside 

toimumiseks on kavas teha koostööd õigusteadlaste päevade korraldajatega ja eelistatud on 

korraldada konverentsid 2020. ja 2022. aasta õigusteadlaste päevade raames paneelidena. 

Koostöö õigusteadlaste päevadega annab sihtkapitali tööle laiema kõlapinna. 

Mõlema konverentsi raames on kavas korraldada eestikeelsete paneelide kõrval ka üks kolme 

esinejaga ingliskeelne paneel. Sihtkapital toetab paneelides esinejaid ettekannete 

ettevalmistamisel. Konverentsiks tuleb esitada artikli vormis ettekande versioon. Sihtkapital 

toetab ettekannete pinnalt valmivate artiklite retsenseerimist. Artiklid avaldatakse 

aastaraamatus. Sihtkapital tasub autoritele honorari. 

 

5. TUDENGITE MOTIVEERIMINE 

Sihtkapital toetab tudengite riigiõigusteaduslikke uurimistöid Üliõpilaste teadustööde riikliku 

konkursi
5
 raames, pannes välja rahalised auhinnad riigiõiguse teemalistele uurimistöödele 

ning koostades žürii, kes töid hindab.
6
 

 

6. TEADUSARTIKLID 

Sihtkapital toetab eelretsenseeritavate Eesti riigiõigusteaduslike artiklite avaldamist.
7
 

Prioriteetseks tuleb pidada eestikeelsete eelretsenseeritud riigiõigusteaduslike artiklite 

publitseerimist, kuid eesmärgiks on toetada ka Eesti riigiõiguslike teadusartiklite 

publitseerimist 1.1 klassifikaatoriga inglise-, saksa- ja prantsuskeelsetes väljaannetes. 

Eesmärgi saavutamiseks toetab sihtkapital autoreid nii autorihonoraride maksmisega kui 

eestikeelsete artiklite puhul ka eelretsenseerimise kulude kandmisega (kahe retsensendi 

tasud).  

 

7. RIIGIÕIGUSE ALLIKATE KOGU JA TEADUSTEKSTIDE LINKIMISE 

ARENDUSPROJEKT 

Sihtkapital kaalub riigiõiguse allikate kogu ja teadustekstide linkimise arendusprojekti oma 

veebilehe väljaarendamiseks.
8
 Projekti eesmärk on koondada ühte kergesti kasutatavasse 

elektroonilisse andmebaasi kõik Eesti Vabariigi riigiõiguslikud tüvitekstid ning hõlbustada 

                                                           
4
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.5 järgi rahastab sihtkapital hiljemalt 2020. aastal riigiõiguse alase rahvusvahelise 

teaduskonverentsi korraldamist. 
5
 https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/uliopilaste-teadustoode-konkurss/. 

6
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.7 järgi korraldab sihtkapital üliõpilaste riigiõiguse alaste teadustööde konkursse ja 

annab välja auhindu. 
7
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.1 järgi rahastab sihtkapital riigiõigust käsitlevate teadusartiklite avaldamist. 

8
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.9 järgi loob sihtkapital veebilehe, millel avaldatakse teave kõigi toetuse arvelt 

rahastatavate tegevuste kohta, toetuse arvelt valminud analüüsid ja teadustööd ning muud kirjutised aktuaalsetel 

riigiõiguslikel teemadel. 

https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/uliopilaste-teadustoode-konkurss/
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nende kasutamist, töötades välja veebilehel avaldatavate teadustekstide tüvitekstidega ja 

omavahel linkimise süsteemi. 

 

8. KONVERENTSIL OSALEMISE TOETUS 

Sihtkapital toetab riigiõigusteadlase osalemist konverentsil tingimusel, et toetuse soovijal on 

ettekanne, mis hiljem avaldatakse kõrgetasemelise retsenseeritud teadusartiklina. 

 

9. RIIGIÕIGUSE ÕPPEJÕUD 

Teadusliku diskursuse edendamiseks on kavas toetada eestikeelset riigiõiguse õpetamist ka 

väljaspool Tartu Ülikooli. Riigiõiguse õpetamine ei  pea tingimata toimuma õigusteaduse 

eriala raames, vaid võib olla vajalik ka riigiteaduse vm erialal. Potentsiaalsed toetuse saajad 

on Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Sisekaitseakadeemia, keda sihtkapital teavitab 

rahastamisvõimalusest ja kutsub üles kandideerima. Sihtkapitali poolt toetatav riigiõiguse 

õppejõud oleks ühtlasi kohustatud esinema ettekandega sihtkapitali konverentsil. 

 

10. VEEBILEHT 

Sihtkapital loob veebilehe, mille asukohaks on Eesti Teaduste Akadeemia veebilehe alajaotis, 

kuid kuhu pääseb otselingiga avalehelt.
9
 Veebilehel avaldatakse teave sihtkapitali ja kõigi 

toetuse arvelt rahastatavate tegevuste kohta, samuti toetuse arvelt valminud analüüsid ja 

teadustööd ning muud kirjutised aktuaalsetel riigiõiguslikel teemadel. 

 

11. AVALIKUD ÜRITUSED 

Sihtkapital korraldab avalikke üritusi riigiõiguse teemade tutvustamiseks.
10

 Sihtkapital 

korraldab sihtkapitali tegevuskava tutvustuse 2019. a kevadel Eesti Teaduste Akadeemia 

ruumides. Sihtkapital võib toetada õpikute, aastaraamatute ja kommentaaride esitlusi ja 

korraldada vajadusel esitlusürituse. 

 

                                                           
9
 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.9 järgi loob sihtkapital veebilehe, millel avaldatakse teave kõigi toetuse arvelt 

rahastatavate tegevuste kohta, toetuse arvelt valminud analüüsid ja teadustööd ning muud kirjutised aktuaalsetel 

riigiõiguslikel teemadel. 
10

 Lepingu lisa nr 1 p 1.4.5 järgi korraldab sihtkapital avalikke üritusi (nt loengud, diskussioonid, esitlused) 

riigiõiguse teemade tutvustamiseks. 


