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xLaw Tudengipaketti kuuluvad 2018/2019 õppeaastal alljärgnevad xLaw rakenduse funktsioonid:  

 

1.  xLaw RT:     

1.1.  Õigusaktide ja sätete hüperlingid   

Riigiteataja.ee's muudetud paragrahvide viited linkideks, mis võimaldab kiiret liikumist nii 

seaduse sees kui ka seaduste vahel.  

 

1.2.  Kohtulahendite otsingud   

Riigiteataja.ee veebilehel kättesaadavate õigusaktide sätete juures otsingumootorid:   

- Legal.ee (I ja II astme lahendid  ja Riigikohtu põhjendavast osast-käänetest sõltumatu otsing)   

- Riigiteataja.ee (I-III astme kohtulahendid) 

- Riigikohtu lahendid. 

 

1.3.   Lingitava paragrahvi tekst tooltip (kohtspikker)- viidatud sätte kuvamine otse viite juures.  

 

1.4.  Sisukorra otsing- Riigiteataja.ee õigusakti sisukorra  filtreerimine pealkirja ja numbri järgi. 

 

1.5. Artiklite lingid 

Riigiteataja.ee veebilehel kättesaadavate õigusaktide sätete juures sättele viitavate artiklite lingid 

alljärgnevatest veebiportaalidest : õigusajakirjast Juridica (www.juridica.ee), www.rmp.ee, 

www.maksumaksjad.ee   

 

Vaata: http://extendlaw.com/xlaw/xlaw-rt 

 

2.  xLaw EUR-Lex: 

2.1. CURIA (Euroopa Liidu Kohtu lahendite) otsing –   EL direktiivide ja määruste artiklite juures  (nii 

eesti, inglise jm keeles) selle artikliga seotud Euroopa Liidu Kohtu lahendite viited.  

 

Vaata:   http://extendlaw.com/xlaw/xlaw-eur-lex 

 

3.   Legal.ee kasutusõigus.  

www.legal.ee – kohtulahendite otsingumootor: I ja II astme lahendid  ja Riigikohtu põhjendavast 

osast-käänetest sõltumatu otsing. 

 

Vaata: http://extendlaw.com/legal-ee 
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4.   xLaw Kiirotsing  

Vaata:  http://extendlaw.com/xlaw/xlaw-kiirotsing  Vaata xLaw Kiirotsingu liikuva pildiga 

näidist: https://xlaw.eu/x-gif.gif 

 xLaw kiirotsingu lühendid ja näited:   

x võs 

x võs 116 lg 2 p 2 

 

Seaduse lühend ja/või säte 

x võs 22.02.2009 
Seaduse lühend ja redaktsiooni 

kehtivusaeg 

x 3-1-1-12-17 Riigikohtu kohtulahendi number 

x rt autoriõig Seadus (või osaliselt nimi) 

x rk ultima ratio Riigikohtu lahendist tekstiotsing 

x m konkurents 

x m 593/2008 10 

EL määruse otsing (numbri või sõna 

järgi)  

x d konkurents 

x d 2007/64 10 

EL direktiivi otsing (numbri või sõna 

järgi)  

x c konkurents 

x c C-561/12 

CURIA (Euroopa Liidu Kohtu  lahendi 

otsing)  

x ä Tallinna Vesi 

x ä 10257326 

Äriregistri otsing (registrikoodi või nime 

järgi)  

x h slavery 
HUDOC (Euroopa Inimõiguste Kohtu 

lahendi otsing)  

x kn mõttetu EKI keelenõu 

x adv Toomas Advokaadiotsing 

x g bgb Gesetze-im-internet otsing 

x dj stgb/242 DeJure otsing 

 

ExtendLaw koduleht:  www.extendlaw.com 

Tagasiside ja küsimused: xlaw@extendlaw.com 
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