UURA UUED VÄLJAANDED
Ettetellimine on avatud järgmistele trükistele
Seadustikud ja seadused (koos märksõnalise
sisujuhiga):
• Haldusõigus. Üldosa. Kogumik sisaldab
seisuga 20.06.2005 järgmisi seadusi: Haldusmenetluse seadus, Riigivastutuse seadus,
Asendustäitmise ja sunniraha seadus.
Ettetellimishind 50.– Ilmumisaeg: 25.06
• Tsiviilkohtumenetluse seadustik (seisuga
20.06.2005). 290 lk
Ettetellimishind 125.– Ilmumisaeg: 01.07
• Täitemenetluse seadustik (seisuga
20.06.2005). 80 lk
Ettetellimishind 60.– Ilmumisaeg: 01.07

Euroopa Liidu õigus. Euroopa Liidu
institutsiooniline õigus. Maht 350 lk.
Ettetellimishind 259.–
Autor: Riigikohtunik, dr. iur. Julia Laffranque

Sissejuhatus õigusteadusesse. Loengud.
3. täiendatud ja muudetud trükk.
Ettetellimishind 170.–
Autorid mag. iur. Toomas Anepaio, Ave Hussar,
Katri Jaanimägi, mag. Silvia Kaugia, dr. iur. Kristi
Land, dr. iur. Vallo Olle, mag. Peeter Roosma
Raamat on abimeheks ja teejuhiks kõigile sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilastele. Kui juuratudengite jaoks on tegemist sissejuhatusega
õigushariduse omandamisel, siis mittejuristidele
antakse ülevaade positiivsest õigusest ning
tutvustatakse õigusteaduse põhialuseid.

Keskkonnaõigus. Õpik. Maht 300 lk.
Ettetellimishind 239.–
Autor: Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse õppetooli
hoidja dots Hannes Veinla
Raamatu keskmes on keskkonnaõiguse põhiküsimused suunitlusega õigusteaduse õppijatele, kuid käsitlus võimaldab selle kasutamist
õppematerjalina ka teistel keskkonnaga seotud
erialadel ning praktikute poolt. Seni on dr. iur.
Hannes Veinlalt ilmunud „Sissejuhatus keskkonnaõigusesse” (1998) ja „Loengud Euroopa
Ühenduse keskkonnaõigusest” (2001).

Härrad vannutatud mehed! Kohtukõnede
kogumik. 100 lk. Tõlkija Aino-Eevi Lukas
Valik revolutsioonieelse Venemaa advokaatide
kaitsekõnedest on väärtuslik lugemismaterjal nii
juristidele kui neile, kellele meeldib põnev lektüür.
Avaldatud kõned iseloomustavad Venemaa kohtuoratoorika koolkonda parimast küljest, need on
sõnakunsti väljapaistvad saavutused, mis üllatavad
kohtualuste käitumise peene psühholoogilise analüüsi, kuriteo sisemiste tõukejõudude ja inimese
isiksuse igakülgse avamise, keeruliste konfliktsituatsioonide elava ja vaheda lahkamisega.
Kogumikku võetud kõnedes paelub ka käsitluse
loogilisus, kõne struktuuri range järjepidevus,
kohtulike tõendite analüüsi igakülgsus, prokuröriga
polemiseerimise meisterlik dialektika ning
järelduste ja taotluste veenvus ja põhistatus.
(Prof Ilmar Rebase saatesõnast 1983.a.
””Loomingu” Raamatukogus” ilmunud esitrükile).

Rahvusvaheline eraõigus. 2., muudetud ja
täiendatud trükk. Maht 200 lk.
Ettetellimishind 189.–
Autorid: Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse lektor,
LLM Ilona Nurmela, Lauri Almann, Viktoria Tuulas
ja LLM Madis Vainomaa
Ümbertöötatud väljaandes antakse ülevaade
rahvusvahelisest eraõigusest ja rahvusvahelisest
tsiviilmenetlusest. Lugeja saab vastuse järgmistele
küsimustele: millal kohaldada rahvusvahelise
eraõiguse norme, mis on välisriigi õigus ja millal
kohaldada välisriigi õigust? Käsitlemist leiavad
peamiselt rahvusvahelise eraõiguse seaduses sä
testatud kollisiooninormide kohaldamine ning
aineteemalised konventsioonid.

Prantsuse õiguskeel. Maht 180 lk.
Ettetellimishind 159.–
Autor: Tartu Ülikooli avaliku õiguse teadur LLM
Rodolphe Laffranque
Raamat on mõeldud üliõpilastele prantsuse õiguskeele omandamiseks ja neile, kes tunnevad huvi
prantsuse õiguse ja Euroopa õiguse vastu. Õpiku
lisas on prantsuse õiguskeele väike leksikon.

Perekonnaõigus. Tõlge saksa keelest.
Maht 650 lk. Ettetellimishind 299.–
Autor: Alexander Lüderitz

Kontakt:
Pärnu mnt 67a (Ajakirjandusmaja), IV korrus, ruum 409
10134 Tallinn
Tellimusi võetakse vastu kirjalikult, e-posti ja telefoni teel.
Tel: 641 8519
Faks: 641 8544
E-post: juura@juura.com
Üksikasjalikum info ilmunud ja ilmuvate uute raamatute kohta kodulehel: www.juura.com

