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Riigikohus. Põhiseaduslikkuse järelevalve
aastatel 1993−2008. 15 aasta praktika. 360 lk
Süstematiseeritud väljavõtted Riigikohtu üldkogu ja
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahenditest
aastatel 1993−2008. Toimetanud Gea Suumann.
Riigikohtu käsiraamat on koostatud eelkõige praktilistest kaalutlustest lähtudes ja võiks olla igapäevane
abimees juristile-praktikule, kelle töös esineb kokkupuuteid põhiseaduslikkuse järelevalve küsimustega.
Käsiraamatus on Riigikohtu üldkogu ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendite väljavõtted
varustatud märksõnadega ning sisu järgi süstematiseeritud. Raamatu materjal on lisatud CD-le, millel on ühtlasi mitmesuguseid lisavõimalusi otsingute tegemiseks.
Sissejuhatava tagasivaate möödunud aastate praktikale annavad endised Riigikohtu esimehed Rait Maruste
ja Uno Lõhmus, endine õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli ning õiguskantsleri asetäitja-nõunik Madis Ernits.
Käsiraamat on jaotatud viieks peatükiks:
– põhiseaduslikkuse järelevalve menetlust puudutavad küsimused;
– õigusallikad ja tõlgenduspõhimõtted;
– institutsionaalsed küsimused;
– õiguse üldprintsiibid;
– põhiõigused ja –vabadused.
Tractatus terribiles. 240 lk
Artiklikogumik professor Jaan Sootaki möödunud 60.
juubeliks sisaldab valiku artikleid J. Sootaki kauaaegsetelt kolleegidelt ja õpilastelt.
Saatesõnas märgib Riigikohtu esimees Märt Rask:
„Julgen väita, et professor Sootaki panust eesti karistusõigusse on raske üle hinnata. Ta on olnud üks karistusõigusdogmaatika moderniseerimise sisulisi eestvedajaid,
kelle juhtimisel on sõnastatud nii kehtiva karistusõiguse
teoreetilised aluspõhimõtted kui koostatud seadustiku
üldosa. Lisaks vahetule osalemisele õigusemõistmises
Riigikohtu nõunikuna, suunab J. Sootak ühena karistusseadustiku kommenteeritud väljaande kahest toi-

metajast P. Pikamäe kõrval eesti karistusõiguspraktikat
ka üldisemal tasandil. Sellest tuulest on kantud ka tema
püüe tuua olulise tähtsusega õiguspraktika analüüse
meie õigusajakirja Juridica kaante vahele. Alates Juridica 2008. a esimesest numbrist ilmub seal nimelt uue
rubriigina praktika peegel – speculum practici...
J. Sootaki kirjatööd ei piirdu aga kaugeltki kitsalt
karistusõigusdogmaatika ja õiguspraktika analüüsimisega, vaid tema silmaring teadlase, õppejõu, õiguspraktiku ja publitsistina on märksa laiem. Seda tõendab nii
käesolevagi kogumiku lõppu lisatud professor Sootaki
mahukas bibliograafia (üle 300 kirjatöö!) kui ka tema
õpilaste ring, kelle teadustööde spekter ulatub meditsiiniõigusest rahvusvahelise kriminaalõiguseni. Sellegi
kogumiku artiklite teemadering väljub kitsalt materiaalse karistusõiguse dogmaatikaküsimuste piirest, kuid
ometi omavad kõik need kirjutised karistusõigusega
oma nurga alt olulist puutumust.“
Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne.
3. trükk. 1144 lk
Koostajad: prof. Jaan Sootak, dr. iur. Priit Pikamäe
Karistusseadustiku kommentaari kolmas väljaanne
arvestab seadustesse – nii karistusseadustikku kui ka
paljudesse haruseadustesse – nelja aasta jooksul tehtud muudatusi ning sisaldab ka Riigikohtu vahepealset
praktikat. Samuti on arvestatud uuema eesti- ja võõrkeelse kirjandusega.
Eelmise väljaandega võrreldes on oluliselt sisulisem
märksõnastik, mis hõlmab nii seaduses endas kui ka
kommentaarides kasutatavaid termineid ja väljendeid
ning peaks märgatavalt hõlbustama teksti kasutamist.
Riigikohtu lahendite loetelust on käesolevas väljaandes
loobutud. Lahendi leidmine Riigikohtu koduleheküljelt
on üldlevinud ja kõige kiirem otsinguviis. Uuendusena on lisatud karistusseadustikus aastate jooksul tehtud rohketest muudatustest ülevaate saamist hõlbustav
tabel. Kommentaari tekst on lõpetatud 1. veebruari
2009. a seisuga.
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