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Euroopa Liidu õigussüsteem Eesti õiguses. I–III (e-raamat)
Autor: Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, Euroopa õiguse professor Julia Laffranque
Euroopa Liidu õigust võib tinglikult jagada institutsiooniliseks ja materiaalseks õiguseks. Raamat keskendub peamiselt esimesele, seega Euroopa Liidu olemusele, selle arengule, suhetele rahvusvaheliste
organisatsioonide ja riikidega, Euroopa Liidu institutsioonidele, õigusallikatele, põhiõiguste ja -vabaduste kaitsele Euroopa Liidus, Euroopa Liidu õigusloomele, õiguse rakendamisele ja õigusemõistmisele (menetlusliikidele), Euroopa Liidu Kohtu rollile ning praktikale üldiselt.
See on Euroopa Liidu alustala, põhiteadmine, filosoofia, ilma milleta ei ole võimalik edasi minna,
mis annab võtme materiaalse õiguse tundmaõppimiseks ja seal orienteerumiseks.
Materiaalõiguse alla kuuluvad Euroopa Liidu ühisturu põhivabadused: isikute, kaupade ja teenuste vaba liikumine ning asutamisvabadus, siia alla mahuvad ka juba konkreetsed valdkonnad, nagu
näiteks konkurentsiõigus ja keskkonnaõigus, lisaks veel vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala.
Euroopa Liidu õigus on vaieldamatult midagi erilist, sui generis, ja on kujunenud lahutamatuks
ning möödapääsmatuks osaks enamiku Eesti juristide igapäevatööst ja ka paljud mittejuristid puutuvad sellega järjest sagedamini kokku. Raamat püüab olla nende kokkupuudete üheks vahendajaks ja
selgitajaks.
Autori 2006. aastal ilmunud väljaande uus, ümbertöötatud ja täiendatud versioon ilmub e-raamatuna osade kaupa.

Kohaliku omavalitsuse õigus. II osa. Valimisõigus
Autor: haldusõiguse dotsent Vallo Olle
Tegu on kohaliku omavalitsuse (KOV) õiguse teise osaga, milles on valimisõigust käsitletud esinduskogude – volikogude – valimiste kontekstis. Valimisõiguse osas on praeguseks kujunenud juba
märkimisväärne Riigikohtu praktika. Käsitletavat õigusvaldkonda mõjutab ka Euroopa Liidu õigus,
nähes ette üksikasjaliku korra õiguse valida ja olla valitud teostamiseks KOV-de valimistel Euroopa Liidu
kodanike poolt, kes elavad alaliselt liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole.

Seadused ja seadustikud (märksõnalise sisujuhiga):
– Karistusseadustik
– Kriminaalmenetluse seadustik
– Haldusõiguse üldosa ja halduskohtumenetlus (haldusmenetluse, riigivastutuse, asendustäitmise ja sunniraha, halduskoostöö seadused ning
halduskohtumenetluse seadustik)
– Tsiviilkohtumenetluse seadustik (sh tsiviilkohtumenetluse seadustiku
ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadused).
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