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Kohtupraktika analüüsid
Kohtupraktika analüüsides avaldatud seisukohad ei ole käsitletavad Riigikohtu kui kõrgema kohtu
seisukohtadena. Riigikohus võtab õiguslikke seisukohti vaid kohtulahendis.
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