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Põhiõigused kriminaalmenetluses

Ühe metafoori ajalugu

Teine, täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne. 368 lk
Autor: PhD Uno Lõhmus,Tartu Ülikooli
külalisprofessor
Saatesõnas kirjutab autor: „Raamatu teist,
täiendatud väljaannet sisse juhatades pole mul
põhjust muuta kaks aastat tagasi kirjutatut.
Tahan teha vaid ühe täienduse. Uut väljaannet
ette valmistades ei piirdunud ma üksnes värske

80 lk

kohtupraktika sisseviimisega. Kui ma eelmises

aegade.

Autor: Michael Stolleis
(saksa keelest tõlkinud Viivi Leibur)
Seadusesilm valvab! See pisut vanamoodsaks
muutunud ütlus võis kõlada irooniliselt, rahustavalt
või ähvardavalt. Mis aga peitub metafoori taga, et
seadusel on silm, mis iial ei maga ja on kõikenägev?
Autor jälgib oma essees metafoori keerulisi teid läbi

saatesõnas mainisin, et mitmed olulised teemad jäid
käsitlemata, siis lugeja käes olevas raamatus on mitu

Vangistusseadus. §-d 1–109

uut peatükki. Seetõttu on raamat kolmandiku võrra

Kommenteeritud väljaanne. 224 lk

mahukam ja selles käsitletakse kõiki olulisi teemaga

Autorid: mag. iur. Lauri Madise, dr. iur. Priit Pikamäe,

seotud küsimusi.“

prof Jaan Sootak
Lugejani jõuab vangistusseaduse kommentaari teine

Isikuvastased süüteod

väljaanne, mis hõlmab üksnes vabadusekaotuslike

5., ümbertöötatud ja täiendatud väljaanne. 144 lk

karistuste täideviimist puudutavat osa. Teosest on

Autor: prof Jaan Sootak

välja jäetud vanglateenistust käsitlevad sätted, kuna

Raamat on karistusõiguse üldkursuse vastava teema,

oma olemuselt ei kuulu viimane vangistusõiguse

samuti valikkursuste (nt karistusõiguse eriseminar)

reguleerimisesemesse.

omandamiseks. Materjal on süstematiseeritud KarS

Käesolev väljaanne keskendub vangistusõigusele

eriosa 9. ptk alusel. Eelmise väljaandega võrreldes

kitsamas tähenduses ja arvestab eelmisest

tuleb arvestada, et karistusõiguse revisjoni käigus

väljaandest möödunud enam kui nelja aasta

on oluliselt muudetud ja täiendatud karistus-

jooksul asjassepuutuvatesse seadustesse –

seadustikku. Põhjalikult on ümber töötatud

eeskätt vangistusseadusesse endasse – tehtud

tervisekahjustust ja seksuaalsüütegusid käsitlevad

muudatusi ning sisaldab mõistagi ka Riigikohtu ja

III ja VI ptk. Käsikiri on lõpetatud 1. juuli 2014. a

ringkonnakohtute vahepealsel ajal juurde tekkinud

seisuga.

praktikat. Samuti on kommentaari koostamisel
juhindutud uuemast eesti- ja võõrkeelsest

Võlaõigusseadus

kirjandusest. Kommentaaride autorid on jäänud

449 lk

samaks, samuti ei ole muutunud kommenteeritud

VÕS-le lisaks sisaldub väljaandes võlaõigusseaduse,

väljaande ülesehitus. Kommentaari tekst on

tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise

lõpetatud 1. mai 2014. a seisuga

eraõiguse seaduse rakendamise seadus (koos
märksõnalise sisujuhiga, seisuga 1. august 2014)
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