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Asjaõigusseadus kehtib alates 1. detsembrist
1993, olles esimene viiest seadusest, mis funktsionaalselt moodustavad tsiviilseadustiku. Asjaõigusseaduse kommentaarid ilmuvad kahes
köites, käesolevas köites on hõlmatud seaduse
kolm esimest osa: üldosa, valdus ja kinnistusraamat ning omand (§-d 1–167). Teises köites on
kommentaarid ülejäänud viie osa (4.–8. osa, §-d
172–365) kohta: servituudid, reaalkoormatised,
hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus. Olulist tähelepanu on pööratud nii asjaõigusseaduse
sätete omavahelistele seostele kui ka asjaõigusseaduse sätete seostele teiste seadustega ning
asjaõigusseaduse kohaldamise probleemidele eri
õigusvaldkondades. Asjaõigusseaduse kommentaarides on kesksel kohal Riigikohtu lahendite
analüüs. Kommentaaride koostamisel on aluseks
võetud asjaõigusseaduse tekst ja muud seadused,
samuti Riigikohtu lahendid seisuga 1. detsember
2013.

Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine
2., täiendatud ja muudetud trükk. 304 lk
Autor: Andra Päsimägi
Raamat koosneb neljast peatükist: menetlus
kohtus, hagi esitamine, kostja vastus, avaldused
ja taotlused. Viimane peatükk annab juhised
36 erineva taotluse esitamiseks. Autor keskendub järgmistesse menetlusdokumentidega seotud teemadesse – menetlustähtajad, lihtsustatud
menetlused, kohtualluvus, menetlusosalised,
esindusõigus, tõendamine, menetluskulud.
Parandatud ja täiendatud väljaandes on mitmeid teemasid varasemaga võrreldes põhjalikumalt käsitletud, lisatud on uuemat kohtupraktikat ja viiteid õiguskirjandusele. Viidatud
tsiviilkohtumenetluse seadustikule (TsMS) ja
teistele seadustele seisuga 01.01.2014.
Kohaliku omavalitsuse õigus. I osa

240 lk
Autor: dots Vallo Olle
Modernne kohaliku omavalitsuse õigus hõlmab
mitmeid õigusvaldkondi. Ühelt poolt väljendab
ta vastava riigi kohaliku omavalitsuse süsteemi
arenguspetsiifikat. Teisalt avaldavad tänapäeval talle kasvaval määral ühtlustavat mõju ülemaailmsel ja regionaalse(te)l tasandi(te)l aset
leidvad integratsiooniprotsessid. Neid, samuti
teisi antud õigusvaldkonna tervikkäsitlusele
relevantseid tõsiasju on käsitluses püütud ka
arvestada.
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