UURA UUED VÄLJAANDED
ETTETELLIMINE ON AVATUD JÄRGMISTELE TRÜKISTELE
Võlaõigus I (Üldosa)

420 lk. Ettetellimishind 350.–, ilmub 26. augustil.
Autorid dr. iur. Irene Kull, mag. iur. Martin Käerdi,
mag. iur. Villu Kõve
Eraõiguse ühe olulisema valdkonna peamiseks
reguleerimisesemeks on õigussuhted, mis tekivad
lepingutest. Võlaõiguse üldosa moodustavad normid,
mis laienevad nii lepingulistele kui ka lepinguvälistele
võlasuhetele.
Käesolevas õpikus käsitletakse võlaõiguse üldpõhimõtteid,
lepingu sõlmimist, võlasuhetest tekkivate kohustuste
täitmise üldisi nõudeid, lepingute rikkumisel kohaldatavaid
õiguskaitsevahendeid, võlaõiguslikke tagatisi, võlasuhete
lõppemist, poolte vahetumist, kolmandaid isikuid ning
isikute paljusust võlasuhetes. Võlaõigusseaduse üldosa
õpik on mõeldud võlaõiguse põhiprintsiipide ja -mõistete
omandamiseks. Õpiku kirjutamisel on tuginetud
Riigikohtu praktikale, 1. juulil 2002. a. jõustunud
võlaõigusseaduse koostamisel eeskujuks olnud Euroopa
ühtlustatud tsiviilõiguse ja rahvusvahelise kaubandusõiguse allikatele ning eestikeelses õiguskirjanduses
avaldatud seisukohtadele. Õpik on mõeldud eelkõige
kasutamiseks õigusteaduse üliõpilastele võlaõiguse
üldosa ainekursuse omandamisel, kuid pakub kindlasti
huvi ka praktikutele ja laiemale lugejaskonnale.
Õpiku autorid Irene Kull, Martin Käerdi ja Villu Kõve olid
võlaõigusseaduse eelnõu töögrupi liikmed.

Sissejuhatus õigusteadusesse. Loengud

2. täiendatud ja muudetud trükk. 237 lk.
Hind 170.–, ilmub 18. augustil
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.
Käsitletavate teemade mitmekesisus võib muuta aine
esmapilgul raskesti mõistetavaks, kuid püsiva
ja kontsentreeritud pühendumise korral ei ole õigusteaduse põhialuste omandamine sugugi üle jõu käiv
ülesanne. Käesolev loengukonspekt võikski olla
jõukohane ja käepärane vahend õiguse mõistmise ja
tunnetamise pikal teel.

Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne

2., täiendatud trükk. 780 lk. Ettetellimishind 700.–,
ilmub 27. septembril
Koostajad prof Jaan Sootak, mag. iur. Priit Pikamäe
Karistusseadustiku jõustumine 1. septembril 2002
märgib ühinemist lääneeuroopalike karistusõiguslike
arusaamadega. Võrreldes senise kriminaalõigusega teeb
karistusseadustik olulisi muudatusi nii deliktistruktuuris,
vastutuse alustes, sanktsioonisüsteemis kui ka eriosa
süüteokoosseisudes. Käesoleva kommentaari
koostamise aluseks on võetud karistusseadustiku tekst
selles tehtud muudatustega seisuga 1. juuli 2004.
Võimalikult palju on püütud arvestada Riigikohtu seniseid
lahendeid, mis peaks tagama kohtupraktika sujuva
ülemineku. Viitamisel Riigikohtu lahenditele on
kommentaaris aluseks võetud Juura poolt kirjastatavad
iga-aastased Riigikohtu lahendite kogumikud ning
üksnes nende lahendite puhul, mida nimetatud
kogumikes avaldatud ei ole on viidatud Riigi Teatajale.
Kommentaaris kasutamist leidvate muude seaduste
rohkuse tõttu on teksti lühendamise huvides kasutusele
võetud õigusaktide lühendid. Lühendamisel
on püütud säilitada vajalik lakoonilisus.

Rahvusvaheline õigus

2. täiendatud ja muudetud trükk. 220 lk.
Ettetellimishind 160.–, ilmub 6. septembril.
Autorid mag. iur. Merilin Kiviorg, dr. iur. Kristi Land,
Kärt Miil, mag. iur. Hannes Vallikivi
Trükis kujutab endast kontsentraati äärmiselt mahukast
õigusharust rahvusvahelisest õigusest. Käsitlus algab
rahvusvahelise õiguse tähtsamaid materjale tutvustava
sissejuhatusega, millel järgneb peatükkideks jagatud
loengukonspekt. Iga peatüki alguses on loetletud antud
teema kohta käiv ja üldjuhul Eestis kättesaadav kirjandus,
normatiivmaterjal ning kohtupraktika. Normatiivmaterjali
all on toodud ka mittesiduvaid dokumente, nagu ÜRO
Peaassamblee resolutsioonid jmt. Konspekt kajastab
õiguslikku olukorda seisuga juuni 2004. Suur osa rahvusvahelise õiguse õppematerjalist on ja küllap jääb võõrkeelseks. Seetõttu on iga peatüki lõpus välja toodud valik
põhimõisteid ühes inglise ja saksakeelsete vastetega.
Et rahvusvahelise õiguse üldkursus katab kõiki rahvusvahelise avaliku õiguse tähtsamaid valdkondi, loodavad
autorid, et õppevahendist leiavad kasulikku teavet lisaks
üliõpilastel kõik rahvusvahelise õiguse huvilised.
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Tel: 641 8519
Faks: 641 8544
E-post: juura@juura.com
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