UURA UUED VÄLJAANDED
ETTETELLIMINE ON AVATUD JÄRGMISTELE TRÜKISTELE
Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve.
Riigikohtu lahendid 1993–2004.
750 lk. Ettetellimishind 470.–
Ilmub 18. novembril
Koostaja prof Uno Lõhmus

Käesolevasse kogumikku on koondatud kõik lahendid,
mida Riigikohus on teinud põhiseaduslikkuse kohtulikus
järelevalves üheteistkümne aasta jooksul kuni 1. juulini
2004.
1992. aasta põhiseadusega antud volituse alusel tegi
Riigikohtu põhiseadusliku järelevalve kohtukolleegium
esimese otsuse 22. juunil 1993. Kuigi lahendid on
ilmunud ametlikes teadaannetes ja kättesaadavad
interneti vahendusel, on vajaliku lahendi leidmine
kogumikus hõlpsam, sest seda ei pea otsima mitmest
raamatust või Riigi Teataja lugematutest vihikutest.
Kohtulahendid annavad selgema pildi, kuidas on
arenenud õiguslik mõte, mis paratamatult on mõjutanud
juristide, poliitikute ja laiemalt kõigi ühiskonnaliikmete
arusaamu põhiseaduse normidest. Lugeja näeb sedagi,
kuidas on muutunud lahendite ülesehitus ja põhjendite
kaalukus.

Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne.
2., täiendatud trükk. 780 lk. Ettetellimishind 700.–
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.

Maksuõigus.

480 lk. Ettetellimishind 350.–
Autor dots Lasse Lehis
Õpikus antakse terviklik ülevaade maksuõigusest kui
õigusharust. Üldosas puudutatakse maksude olemust ja
eesmärke, maksude liike, maksuõiguse allikaid,
maksuõiguse üldpõhimõtteid, maksunõuete- ja
kohustustega seonduvat, maksumenetlust ning
maksukaristusõigust. Õpiku eriosas vaadeldakse lähemalt
üksikuid makse.
Raamatus on nii maksuõiguse teoreetilist käsitlust kui
igapäevaseid praktilisi probleeme ja näiteid. Väga palju
on kasutatud Eesti maksualast kohtupraktikat.
Raamat on eelkõige mõeldud õpikuks õiguseriala
üliõpilastele, kuid sobib kindlasti kasutamiseks ka
maksuala praktikutele nii juristidele kui majandusteadlastele.
Lasse Lehis, dr. iur., on Tartu Ülikooli finantsõiguse
dotsent ja Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik.
Lasse Lehis on iga-aastase kommenteeritud
maksuseaduste kogumiku koostaja ja kommentaaride
autor. Samuti on tema poolt välja antud mahukad
tulumaksuseaduse ja käibemaksuseaduse
kommenteeritud väljaanded ning kommentaaride ja
märksõnastikuga varustatud kogumik Riigikohtu
lahenditest maksuasjades.

Haldusõigus. Üldosa.

700 lk. Ettetellimishind 360.–
Autor prof Hartmut Maurer
Konstanzi ülikooli emeriitprofessor dr. Hartmut Maureri
õpik keskendub haldusõiguse üldosale käsitletud on
kõigi haldusõiguse valdkondade jaoks olulisi
regulatsioone, printsiipe, mõisteid ja õigusinstituute.
Õpikus on rohkesti näiteid, viiteid Saksa Liitvabariigi
õigusaktide asjassepuutuvatele sätetele ning erialasele
kirjandusele, samuti sisaldab õpik põhjalikku ülevaadet
haldusõiguse kujunemisest Euroopas ning haldusõiguse
arengust Euroopa integratsiooniprotsessis.
Haldusõiguse ajalugu on käsitletud niivõrd, kuivõrd
see on vajalik tänase haldusõiguse mõistmiseks.
Tegemist on tuntud ja tunnustatud ning pidevas
arengus olnud õpikuga, mida on pärast 1980. aasta
esmatrükki välja antud kolmeteistkümnel
korral.
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