UURA UUED VÄLJAANDED
Ettetellimine on avatud järgmistele trükistele
Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne
Koostajad: prof Paul Varul , dr. iur. Irene Kull, riigikohtunik
mag. iur. Villu Kõve, dr. iur. Martin Käerdi
Võlaõigusseadus on toonud meie õigussüsteemi palju uut,
see on ühtlasi kõige mahukam Eestis vastu võetud
seadus. Kommentaaride koostajad on osalenud seaduse
väljatöötamisel, mistõttu seadusandja mõtet ja eesmärki
võlaõigusseaduse normide kehtestamisel on võimalikult
adekvaatselt kirjeldatud ja selgitatud. Koostajad on analüüsinud ja heaks kiitnud ka need kommentaarid, mis ei
ole koostajate endi kirjutatud.
Kommentaaride autorid on prof Paul Varul, dr. iur. Irene
Kull, mag. iur. Villu Kõve, dr. iur. Martin Käerdi, LL.M.
Kaisa Parkel, LL.M. Karin Sein, mag. iur. Martin Tamme,
dr. iur. Triin Uusen-Nacke.
Võlaõigusseaduse kommentaare ei ole võimalik avaldada
ühtede kaante vahel ühe raamatuna, kuna kommentaaride
kogumaht on liiga suur. Seetõttu ilmuvad võlaõigusseaduse kommentaarid mitmes osas. Kõigepealt käesolevad
kommentaarid võlaõigusseaduse üldosa kohta, seejärel
aga võlaõigusseaduse teiste osade kommentaarid.
Kommentaarid on reeglina koostatud ühtse skeemi alusel
kõigepealt on selgitatud kommenteeritava paragrahvi
eesmärki, näidatud ära paragrahvi aluseks olevad allikad
ning määratletud tema rakendusala. Rakendusalana on
oluline selgitada, kas vastav paragrahv on kohaldatav
lepingulistele ja lepinguvälistele võlasuhetele või üksnes
ühele nendest, samuti seda, millistele õigussuhetele võib
paragrahvi veel kohaldada. Kõige mahukam osa kommentaaridest on pühendatud paragrahvi sisu selgitamisele.
Tähtsal kohal võlaõigusseaduse normide kommenteerimisel on Riigikohtu lahendid, mis on abiks seadusesätete
tõlgendamisel ning mida on oluline seaduse rakendamisel
ning vaidluste lahendamisel arvestada. Kommentaarides
on tuginetud Riigikohtu olemasolevale praktikale ning
viidatud vastavatele lahenditele.

Kriminaalmenetlus
Autorid: riigikohtunik Ph.D. Eerik Kergandberg,
dr. iur. Meris Sillaots
Raamatu arvustuses nendib Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Hannes Kiris: „Eesti juristkonna mitu põlvkonda on oma õpinguis ja töös saanud hakkama ilma
kriminaalmenetluse õpperaamatuta. Ometi on viimastel
aastatel kriminaalmenetluses toimunud muutused sedavõrd laiaulatuslikud ja olulised, et need pole tekitanud
probleeme üksnes õppuritele ja õpetajaile vaid on viinud
kindla pinna ka kogenud praktikute jalge alt. Seetõttu saab
Eerik Kergandbergi ja Meris Sillaotsa raamatuga "Kriminaalmenetlus" tutvumisel tärganud mõtted võtta kõige
paremini kokku väga napi ja retoorilise lausega mitte
lihtsalt vajalik vaid väga vajalik, lausa hädavajalik raamat!”
Autorid on eessõnas iseloomustanud oma eesmärke

tsitaadiga esimese ja seni ka ainsa eestikeelse kriminaalmenetluse õpiku Richard Räägo 1937. a "Kriminaalprotsessi õpperaamatu" eessõnas öelduga: "Käesolev töö
ei taha olla teaduslikuks uurimuseks meil kehtiva kriminaalprotsessi üle. Ta on eeskätt õpperaamat. Seepärast on
autor piirdunud sellega, et anda õppijale kõige vajalikumad
andmed kodumaa ja võimalust mööda välismaa kriminaalprotsessidest. Arvestades asjaolu, et uus KKS pandi
kehtima alles 1. veebr. 1935, et tänini ei ole meil peaaegu
ilmunud monograafilisi uurimusi, ega ole ka Riigikohus veel
suutnud anda suuremal arvul põhjapanevaid ja juhtivaid
seletusi, on autoril tulnud olla tagasihoidlik vaieldavate
küsimuste käsitlemisel."
Arvestades asjaolu, et Kriminaalmenetluse seadustiku
jõustumisest 1. juulil 2004 on möödunud vaid kaks aastat,
et Eesti õigusteadlasi, kelle huvi oleks pööratud süvendatult just kriminaalmenetlusõiguse küsimustele, võib üles
lugeda ühe käe sõrmedel, ning et ka kohtupraktikas on
paljud menetlusõiguslikud küsimused veel lahendamata,
on praegu Eesti kriminaalmenetlusõiguse maastikul
valitsev olukord enam kui sarnane R. Räägo poolt
1937. aastal märgituga.
Õpiku kasutajate üheks sihtgrupiks on kindlasti ka juristid,
kes tegelevad igapäevaselt "faktilise" kriminaalmenetlusega.

Tööõigus. 3., täienduste ja muudatustega väljaanne
Autorid: Inge-Maret Orgo, Merle Muda, Gaabriel Tavits,
Thea Treier
Käesoleva väljaande aluseks on 2005. aastal välja antud
samanimeline õpik, mille koostas dots Merle Muda.
Raamatus käsitletakse kõiki olulisemaid tööõiguse
valdkondi: töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkusi, palka,
töövaidluste lahendamist, kollektiivseid töösuhteid jne,
antakse ülevaade tööõiguse olemusest ja rakendusalast
ning töösuhete reguleerimisest rahvusvahelisel tasandil ja
välisriikides, selgitatakse kehtivate tööõigusaktide sisu
ning analüüsitakse nende rakendamisel tekkivaid
probleeme. Väljaande koostamisel on kasutatud hulgaliselt kohtulahendeid.
I, III, IV, VI-XIII ptk ja XV ptk põhinevad prof Inge-Maret
Orgo loengutekstidel, mida on muutnud ja täiendanud dots
Merle Muda. Loengukonspekti II, V ja XIV ptk autor on
dots Merle Muda. XVI ptk-s on ülevaate Saksamaa töösuhetest toonud dots Gaabriel Tavits, Põhjamaade tööõigusest kirjutab Sotsiaalministeeriumi töösuhete poliitika
juht Thea Treier.
Väljaanne sisaldab tööõigust puudutavate õigusaktide
muudatusi seisuga 1.august 2006. Olulisemad on palgaseaduse ja individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse 1. jaanuaril 2006 jõustunud muudatused. Juurde on
lisatud ka kohtupraktikat.
Raamat on nii üliõpilastele õppevahendiks kui praktikutele
abiks tööõigusalaste probleemide lahendamisel.
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