
2018. aastal möödub veerand sajandit esimese iseseisvuse 
taastamise järgse tsiviilkohtumenetlust reguleeriva seaduse 
jõustumisest ning selle aja jooksul on Eesti tsiviilkohtu-
menetlusõigus muutunud üha paremaks ja tänapäevase-
maks. Nüüd on Eesti territooriumil kehtivat tsiviilkohtume-
netlust reguleerivat seadust esmakordselt ka kommentee-
ritud. Seda ei ole tehtud ei enne 1940. aastat kehtinud 
seaduse ega ka Nõukogude ajal kehtinud seaduse osas. 
Puudunud on ja puuduvad ka terviklikud omamaised tsiviil-
kohtumenetluse õpperaamatud. Seega on tegu esmakord-
selt ambitsioonika ettevõtmisega, mille eesmärk on oma-
maise tsiviilkohtumenetlusõigusteaduse arendamine ja üht-
se teooria kujundamine.

Töösse kaasati kogu Eesti tsiviilkohtumenetlusõiguse asja-
tundjate paremik, kohtunikud, õppejõud, advokaadid, 
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, seaduse ja selle 
muudatuste autorid, kokku üle 30 spetsialisti. Teenekate ja 
väärikate asjatundjate kõrval on autorite nimekirjas noored 
ja perspektiivikad juristid, kellest loodame meie õigusteadu-
se homset päeva.

 Erakordselt mahukas materjal on jagatud kolme eraldi 
 raamatusse, kus

- tsiviilkohtumenetluse seadustikule lisaks on hõlmatud 
 selle seosed teiste õigusaktidega;

- kommenteeritakse tsiviilkohtumenetluse teemalisi 
 Euroopa Liidu õigusakte ja nende seost Eesti seadustega;

- on suunitlus ühendada kõrge teoreetiline tase prakti-
 liste juhistega normide tõlgendamisel ja rakendamisel;

- on eriline rõhk   pandud sätetevaheliste seoste välja-
 toomisele ja Riigikohtu teemakohase praktika tutvusta-
 misele ja analüüsile;

- seadustikku on võrreldud teiste riikide õigusega ja 
 enne 2006. aastat kehtinud Eesti seadustega, mis liht-
 sustab eri sätete allikaotsinguid;

- on mahukad lisad – teemakohase õiguskirjanduse, 
 õigusaktide ja kohtupraktika (kodu- ja välisriikide koh-
 tute lahendid) loetelud;

- kolmas raamat sisaldab kõigi raamatute ühist märk-
 sõnastikku.

Tsiviilkohtumenetluse 
seadustik III. 
Kommenteeritud väljaanne 
1630 lk

Kolmas raamat sisaldab kommentaa-
re praktikas oluliste hagita menetluse 
sätete ja edasikaebemenetluse kohta 
ringkonna- ja Riigikohtus, samuti vahe-
kohtumenetluse kommentaare.

Tsiviilkohtumenetluse 
seadustik II. 
Kommenteeritud väljaanne 
1342 lk

Teine raamat  käsitleb hagi esitamist 
ja menetlemise üldist korda maa-
kohtus, aga ka näiteks hagi tagamist, 
kohtulahendeid ja dokumentide 
kättetoimetamist. Täiendavalt uuri-
takse tsiviilkohtumenetluse teemalisi 
Euroopa Liidu õigusakte ja nende 
seost Eesti seadustega.

Tsiviilkohtumenetluse 
seadustik I. 
Kommenteeritud väljaanne 
1632 lk

Esimene raamat hõlmab me-
netluse üldküsimusi, kohtuallu-
vust, hinda, menetluskulusid, 
menetlusosalisi ning nende 
esindajaid ja tõendeid.

ÕIGUSKEEL
Õiguskeelealane ajakiri, 
ilmub kord aastas.

ÕIGUS IGAÜHELE. 
Teejuht Eesti õigusesse ja õigusteadusesse 
319 lk
Koostaja prof. Jaan Sootak

Raamatu valmimisse on panustanud 14 autorit. Lugejaskond ei ole üheselt määratle-
tud – loodetavasti leiavad siit lugemisväärset materjali kõik, kes tunnevad huvi õiguse 
vastu, ning miks mitte ka need noored, kes kavatsevad valida selle oma tulevaseks 
erialaks. Mõistagi võib lugejal tekkida huvi mõne valdkonna või probleemi sügavama 
käsitluse vastu. Selleks on iga peatüki lõpus toodud olulisem eestikeelne kirjandus, 
peamiselt õpikud ja seaduste kommentaarid, aga mõned muudki, sealhulgas ka 
võõrkeelsed allikad. 

Raamat on varustatud lühendite loeteluga, mis sisaldab muu hulgas ka õigusakte. 
Arvestades tänapäeval tavalist rahvusvahelist suhtlemist ja võõrkeelse kirjanduse 
kasutamist on lisana toodud õigussõnastike loetelu, kust huviline võib leida meie 
õigusterminite vasteid inglise, ladina, prantsuse, saksa, soome ja vene keeles. 

SEADUSED JA 
SEADUSTIKUD

Kirjastus annab välja aktuaalseid seadusi 
ja seadustikke. 

Kriminaalmenetluse seadustik

Tsiviilkohtumenetluse seadustik

Halduskohtumenetluse seadustik

Täitemenetluse seadustik

Karistusseadustik

Väärteomenetluse seadustik

Haldusmenetluse seadus

Äriseadustik

Võlaõigusseadus

Pärimisseadus

Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Pankrotiseadus

Asjaõigusseadus

Koostajad: 
dr. iur. Villu Kõve, Inga Järvekülg, mag. iur. Jaanus Ots, MJur LLM Maarja Torga
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KOHTUTE SEADUS. 
KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE  
424 lk

Peatoimetaja dr. iur. Priit Pikamäe, tegevtoimetaja Karin Leichter

Esmakordselt Eesti õigusajaloos ilmub kohtute seadus kommentee-
ritud kujul. Seega ei ole tegemist üksnes Eesti Vabariigi 100. juubeli-
aasta ja iseseisva riigi kohtusüsteemi taastamise 25. sünnipäeva 
sümboolse äramärkimisega, vaid igas mõttes olulise verstapostiga 
meie õiguskorra arengus.

Raamatu valmimisse panustanud 19 autorit  on õiguslikult avanud  
seaduse normistiku sisu. Selle kõrval võtab kommentaar aga süste-
maatiliselt kokku kohtute seaduse eri sätete põhjal kujunenud 
kohtu- ja halduspraktika, osutades, mil moel on seadust mõistnud 
selle rakendajad.

Kommentaar ei piirdu siiski ainult positiivse õiguse hetkeseisuga, vaid 
annab nii mõneski osas pikema ajaloolise tagasivaate täna kehtiva 
regulatsiooni kujunemisloole. Sel viisil on nende kaante vahele 
omamoodi kokku võetud ka taasiseseisvumisjärgse kohtusüsteemi 
tekkelugu, selle loojate ees seisnud põhimõttelised valikud ning 
nende üle otsustamist saatnud teravad diskussioonid. Õigusliku 
järjepidevuse huvides on kommentaarides vajalikul määral kajasta-
mist leidnud ka paralleelid eelmise iseseisvusaja kohtute seadusega.

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS 
416 lk

Autor  prof.  Jan Klabbers,  tõlkija  Alar Helstein

Õigust ja selle kohaldamist mõjutavad nii poliitilised, diplomaatilised kui ka sotsiaal-
majanduslikud tegurid. See värskendavalt selge ja sisutihe õpik innustab üliõpilasi 
vaatlema rahvusvahelist õigust mitte kui püsivat õigusnormide kogumit, vaid 
pigem kui pidevas muutumises olevat maailma korrastamise süsteemi. Õpik läheb 
tagasi rahvusvahelise õiguse algprintsiipide juurde ning on üles ehitatud nelja 
küsimuse ümber:
• Kust rahvusvaheline õigus pärineb?
• Kelle suhtes see kehtib?
• Kuidas selle abil konflikte lahendatakse?
• Mida see sisuliselt ütleb?
Akadeemiliselt range ja selge väljenduslaadiga lähenemine neile küsimustele 
muudab teemakäsitluse elavaks ja hoogsaks. Mahukas allmärkuste osa juhatab 
üliõpilasi põhjalikumate akadeemiliste arutelude juurde, samas kui peatükkide 
sissejuhatused ja lõppmärkused aitavad õpisisu kinnistada.

KINDLUSTUSÕIGUS 
272 lk 

Autorid  prof.  Janno Lahe, PhD Olavi-Jüri Luik

Õpik on mõeldud nii üliõpilastele kui ka õiguspraktikutele, kindlustussektori 
töötajatele ning kindlustusõigushuvilistele, kes loodetavasti leiavad samuti mitme-
tele oma küsimustele vastused.

Õpikus sisalduv teoreetiline käsitlus on varustatud paljude näidetega. Normatiiv-
materjal ja kohtupraktika on võetud aluseks seisuga 1. mai 2018 (siiski on arvesta-
tud ka võlaõigusseaduse ja kindlustustegevuse seaduse 01.10. 2018 jõustuvate 
muudatustega). Õpikule on lisatud inglise-eesti kindlustussõnastik, hõlbustamaks 
ingliskeelse erialakirjanduse lugemist, ning märksõnastik. 

PANKROTIÕIGUS 
408 lk

Autor  prof. dr. Ulrich Foerste,  tõlkija  Kaire Kliimask, 
juriidiline toimetaja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Paul Varul

Emeriitprofessor Paul Varul märgib eessõnas Eesti lugejale: „Dr Foerste stiil on 
lihtne ja hästi loetav, seda tasub lugeda kõigil neil, kellele pankrotiõigus huvi pakub, 
eelkõige pankrotiõigust õppivatel üliõpilastel ja seda õpetavatel õppejõududel 
ning pankrotimenetlustes osalevatel juristidel – kohtunikel, halduritel, võlgnike ja 
võlausaldajate esindajatel. Kirjutatu aitab paremini mõista ka Eesti pankrotiõigust 
ja aitab kaasa lahenduste otsimisele Eesti pankrotiseaduse kohaldamisel, eelkõige 
nendes küsimustes, kus Saksa ja Eesti regulatsioonid on sarnased või lähedased. 

Lisatud on Saksa pankrotiseaduse tõlge, millele viidatakse rohkelt ka põhitekstis. 
Nii dr Foerste raamat kui Saksa pankrotiseadus peaksid olema ühtlasi heaks 
inspiratsiooniallikaks õigusloomes, eriti arvestades praegu käimasolevat makse-
jõuetusõiguse revisjoni.“ 

EESTI  ADVOKATUURI EETIKAKOODEKS. 
KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE  
224 lk

Koostajad:  mag. iur. Martin Tamme ja PhD Anneli Soo

 Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi kommenteeritud väljaanne:  
- on praktiline juhis advokaatidele ja õppematerjal advokaadiks 
 pürgijatele;

- on käitumisjuhis advokaadibüroo töötajatele, sealhulgas juristidele, 
 tugipersonalile ja praktikantidele, kelle suhtes eetikakoodeks 
 otseselt ei kehti, kuid kes advokaate õigusteenuse osutamisel 
 abistades peaksid advokaadi kutse-eetika nõudeid silmas pidama;

- selgitab üldsusele ja advokaadibüroode teenuste kasutajatele, 
 millist käitumist on advokaatidelt alust oodata ja nõuda;

- võimaldab informatsiooni advokaadi kutse-eetika kohta ühest pea-
 misest allikast. Sellel kaalutlusel on I peatüki kommentaarides 1-5 
 toodud kokkuvõtlikult advokaadi kutse-eetika põhituum ja selle 
 mõistmist abistav üldisem kontekst;

- lisad – kirjanduse loetelu; Eesti, Eesti Advokatuuri ja Euroopa Liidu 
 õigusaktide loetelu ning teiste riikide juhendid ja rahvusvahelised 
 soovitused. 

 Kommenteeritud väljaandes on esitatud tõlgendus kõigi Eesti 
 Advokatuuri eetikakoodeksi sätete osas, v.a § 26 (koodeksi jõustu-
 mine). 

Janno Lahe
Olavi-Jüri Luik

KINDLUSTUSÕIGUS

Õ I G U S T E A D U S E  Õ P I K

 PANKROTIÕIGUS

Ulrich Foerste


