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RAAMATUTUTVUSTUS : RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE AJALOO KÄSIRAAMAT
The Oxford handbook of the history of international law
Edited by Bardo Fassbender and Anne Peters ; assistant editors: Simone Peter, Daniel Högger
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, xl, 1228 lk
Oxfordi ülikooli kirjastuse õiguskäsiraamatute sarjas ilmus 2012. aastal laiahaardeline ja põhjalik
rahvusvahelise õiguse ajaloo käsiraamat „The Oxford handbook of the history of international law”.
Raamat annab ülevaate rahvusvahelise õiguse allikatest, põhimõtetest ja kesksetest küsimustest ning
sisaldab tuntud teadlaste kirjutisi rahvusvahelisest õigusest ja õigusajaloost. Käsiraamatu ajaline haare
ulatub 15. sajandist kuni Teise maailmasõja lõpuni.
Raamat koosneb 65st peatükist, mis on jagatud kuude ossa. Esimeses osas antakse ülevaade
rahvusvahelise õiguse ajaloo peaosalistest – riigid, rahvad, rahvusvahelised organisatsioonid, kohtud,
rahuliikumised, kodanikuühiskond jt. Teine osa on pühendatud rahvusvahelise õiguse ajaloo
põhiteemadele: sõda, rahu, riikide suveräänsus, hegemoonia, religioon ja üksikisikute kaitse. Kolmas
osa käsitleb rahvusvahelist õigust maailma eri piirkondades – Aafrika ja Araabia, Aasia, Ameerika ja
Kariibi mere maad, Euroopa; peatutakse ka riikidevahelistel kokkupõrgetel rahvusvahelise õiguse
küsimustes nagu nt Hiina ja Euroopa, Jaapan ja Euroopa. Peatüki Venemaa ja Euroopa suhetest on
kirjutanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Neljandas osas uuritakse
n-ö vastastikuse mõjutamise ja (pealesunnitud) kohustuste mõningaid vorme rahvusvahelises õiguses
nagu nt diplomaatia, kolonialism, valitsemine. Viies osa keskendub rahvusvahelise õiguse
metodoloogia ja ajalooteooria probleemidele, nt periodiseering, eurotsentrism jms. Käsiraamatu kuues
ehk viimane osa käsitleb 21 rahvusvahelises õiguses olulise teadlase ja filosoofi elu, tegevust ja
teadussaavutusi, alustades kronoloogilises järjestuses Muhammad al-Shaybanist (749/50-805) ning
lõpetades Hans Kelseni (1881-1973), Carl Schmitti (1888-1985) ja sir Hersch Lauterpachtiga (18971960). Peatükk Friedrich Fromhold von Martensist (1845-1909) on taas professor Lauri Mälksoo
sulest. Iga peatüki lõppu on lisatud soovitusliku kirjanduse nimestik.
Raamatu kasutamist hõlbustavad tekstis nimetatud kohtulahendite, rahvusvaheliste lepingute ja
riigisiseste õigusaktide loend sisukorra järel ning põhjalik tähestikuline register teose lõpus.
Käsiraamatut, mis avab uusi vaatenurki rahvusvahelise õiguse ajaloos ning aitab süvendada aja- ja
kultuuriloolisi teadmisi, võib pidada hindamatuks allikaks nii õigusteadlastele ja üliõpilastele kui ka
ajaloolastele ja asjahuvilistele.
Google Booksi vahendusel on võimalik raamatuga ka lähemalt tutvuda:
http://books.google.com/books?id=PI9nw2tQu4IC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI
Refereerinud Mari Teede
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VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Bogdandy, Armin von ; Hinghofer-Szalkay, Stephan. Das etwas unheimliche Ius Publicum
Europaeum // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2013) nr. 2, lk. 209248. Avaliku õiguse käsitlustest Euroopas (alates Joachim Hagemeieri teosest, kus kasutati
esmakordselt väljendit Ius Publicum Europaeum).
Märksõnad: Euroopa; õigusteooria; avalik õigus; õigusteadus; rahvusvahelised suhted; Euroopa Liidu
õigus
Fogelson, J. B. Mjagkoje pravo v sovremennom pravovom diskursse // Žurnal rossiiskogo prava
(2013) nr. 5, lk. 37-48. Nn pehme õiguse käsitlusest polütsentrilises õigussüsteemis.
Märksõnad: õigusteooria; õigusnormid; õigussüsteemid
Lau, Holning. The language of westernization in legal commentary // The American Journal of
Comparative Law (2013/Summer) nr. 3, lk. 507-537. (Õigus)keele muutumisest, n-ö läänestumisest ja
selle mõjust Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.
Märksõnad: õiguskeel; keel (keelet.); terminid; kohtud
Lepsius, Oliver. Rechtswissenschaft in der Demokratie // Der Staat (2013) nr. 2, lk. 157-186.
Õigusteaduse ülesannetest demokraatia kontekstis.
Märksõnad: õigusteadus; demokraatia; riik; põhiseadused; õiguskord
Nesterov, Anatoli. Klassifikatsija pravovõhh aktov // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 7, lk. 5-11.
Õigusaktide klassifitseerimisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; õigusaktid; õigusloome; klassifitseerimine
Tšuiko, N. A. Vizualizatsija prava // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 5, lk. 121-131. Õiguse n-ö
visualiseerimisest ja infotehnoloogia kasutamisest õiguses.
Märksõnad: õigusteadus; õigusnormid; visualiseerimine; kommunikatsioon; infoühiskond;
infotehnoloogia; e-riik; õigusinfo; sümbolid
Wolf, Christian. Perspektiven der Rechtswissenschaft und der Juristenausbildung // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2013) nr. 1, lk. 20-23. Saksa õigusteaduse ja -hariduse olukorrast ja väljavaadetest
valitsuse teadusnõukogu (Wissenschaftsrat) soovituste kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; õigusteadus; õigusharidus; juristid
ÕIGUSAJALUGU
Ford, J. D. William Welwod’s treatises on maritime law // The Journal of Legal History (2013/Aug)
nr. 2, lk. 172-210. William Welwodi mereõiguslikest uurimustest (1590, 1613, 1616), nende
struktuurist, omavahelistest seostest, kontekstist.
Märksõnad: mereõigus; uuringud
Handford, Peter. Lord Campbell and the Fatal Accident Act // The Law Quarterly Review (2013/
Jul), lk. 420-449. Surmaga lõppenud õnnetustega seotud kahju hüvitamist käsitlevast seadusest (Fatal
Accident Act, 1846) Inglismaal.
Märksõnad: Inglismaa; tavaõigus; õnnetused; surmajuhtumid; kahju hüvitamine; kohtulahendid
Handler, Phil. Intoxication and criminal responsibility in England 1819-1920 // Oxford Journal of
Legal Studies (2013/Summer), nr. 2, lk. 243-262. Kriminaalvastutusest ja kurjategijate alkoholijoobest
ning vastavast seadusandlusest Inglismaal aastatel 1819-1920.
Märksõnad: Inglismaa; kriminaalõigus; kriminaalvastutus; kurjategijad; kuriteod; alkoholijoove
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Issajev, Igor. Nasledije rimskoi idei Makiavelli // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 7, lk. 2-7.
Itaalia poliitilise mõtleja ja kaasaegse poliitikateaduse rajaja Niccoló Machiavelli (1469-1527)
ideedest.
Märksõnad: Itaalia; Rooma õigus
Levtšuk, Sergei. Politiko-pravovõje aspektõ istoritšeskogo tolkovanija aktualnõhh položenii "Magna
Charta Libertatum" 1215 goda i "Habeas Corpus Act" 1679 goda v Anglii v kontekste "pravoprivilegii" i ideinõhh natšal printsipa "prezumptsii nevinovnosti" // Istorija gossudarstva i prava (2013)
nr. 7, lk. 26-32. Magna Charta Libertatum ja Habeas Corpus Act kui õigusallikad.
Märksõnad: Suurbritannia; õigusallikad; karistusõigus
Lidman, Satu. Ketä saa kiduttaa – kuulustelumenetelmien ja oikeuskäsityksien murroksista uuden
ajan alun Euroopassa // Lakimies (2013) nr. 4, lk. 601-623. Ülekuulatava piinamisest ja ülekuulamise
põhimõtete muutumisest Euroopa õigusajaloos.
Märksõnad: Euroopa; menetlusõigus; ülekuulamine; piinamine; 16.-18. saj.; karistusõigus;
inimõigused
Lobbon, Michael. Sir Henry Maine: the life and career of a pioneering jurist // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2013) nr. 3, lk. 619-642. Briti õigusajaloolase Sir Henry Sumner Maine’i
(1822-1866) elust ja tööst; teosest „Vanaaja õigus” (Ancient law).
Märksõnad: Suurbritannia; juristid; õigussotsioloogia; Maine, Henry Sumner (1822-1888)
Siro, Jukka. Millaista oli punaisten lainsäädäntö vuonna 1918? // Lakimies (2013) nr. 4, lk. 658-680.
1918. a. seadusandlusest kodusõja perioodil Soomes.
Märksõnad: Soome; kodusõjad; Soome kodusõda,1918; õigusaktid; revolutsioonid
Smirnov, Aleksandr. Samosud kak sotsialno-kulturnõi fenomen krestjanskoi obštšinõ v epohhu
Rossiiskoi Imperii // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 10, lk. 10-13. Omakohtust Venemaa
õigusajaloos.
Märksõnad: Venemaa; omakohus; kriminaalõigus; talupojad
Zimin, Ilja. Immigratsija i pravo v Drevnem Mire // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 8, lk. 2931. Immigratsiooni reguleerimisest Vana-Egiptuses ja Mesopotaamias.
Märksõnad: vanad Idamaad; sisseränne; Hammurapi seadused
Tanimov, Oleg. Fiktsii v drevnerimskom prave // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 12, lk. 2126. Juriidilisest fiktsioonist (väljamõeldisest) Rooma õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; tsiviilõigus; eraõigus
Tellegen-Couperus, Olga. Father and foundling in classical Roman law // The Journal of Legal
History (2013/Aug) nr. 2, lk. 129-138. Orbude õigustest Rooma õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; orvud
Tulenheimo, Matti. Tarton rauhanneuvottelujen umpikuja kesällä 1920 ja salainen lausuntomenettely
// Lakimies (2013) nr. 4, lk. 764-772. Soome ja NSV Liidu vahelistest Tartu rahuläbirääkimistest suvel
1920; Soome välisministri ja prof. Antti Tulenheimo vahelisest salajasest kirjavahetusest.
Märksõnad: Soome; NSV Liit; rahuprotsess; sisepoliitika; rahulepingud
Tuori, Kaius. Sisällissota ja eräs poliittinen oikeudenkäynti Roomassa // Lakimies (2013) nr. 4, lk.
756-763. Kodusõda ja poliitilised kohtuprotsessid Vana-Roomas; Cicero kõnest Ligariuse kaitseks.
Märksõnad: Rooma õigus; kohtumenetlus; kohtukõned
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Vepsä, Iisa. 1700-luvun perintö- ja testamenttioikeutta oikeuskäytännön valossa // Lakimies (2013)
nr. 4, lk. 624-638. Pärimis- ja testamendiõigusest Soome kohtuasjades 18. sajandil.
Märksõnad: Soome; pärimisõigus; testamendid; kohtuasjad; kohtulahendid; 18. saj.
TSIVIILÕIGUS
Grengel, Martin ; Roth, Andreas. Die Zwangsbehandlung von Betreuten – Notwendigkeit und
Inhalt einer Neuregelung // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 1, lk. 12-16. Sundravi jt meetmete
rakendamisest hooldatavate ja eestkostetavate puhul.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilõiguse üldosa; eestkoste; hooldus; põhiõigused; sundravi;
kohtulahendid
Hager, Johannes ; Müller-Teckhof, Alexander. Die Entwicklung des Notarrechts in den Jahren
2012/2013 // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 27, lk. 1917-1923. Notaritega ja
notariaaltoimingutega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast aastatel 2012-2013.
Märksõnad: Saksamaa; notarid; notariaat; notariaaltoimingud
Iljuhhin, A. V. Uslovija i porjadok objavlenija nesoveršennoletnihh polnostju dejespossobnõmi
(emantsipatsii) // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 7, lk. 82-89. Alaealiste teovõimest ja
teovõimetuks tunnistamisest.
Märksõnad: Venemaa; tsiviilõiguse üldosa; alaealised; teovõime
Jastrebov, D. V. ; Jastrebov, V. V. Reformirovanije pravovoi bazõ notariata: problemõ i perspektivõ
// Zakonodatelstvo (2013) nr. 7, lk. 41-48. Notariaadi reformimisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; notarid; notariaaltoimingud; reformid; seaduseelnõud
Mikrjukov, V. A. Printsip dobrosovestnosti – novõi nravstvennõi ogranitšitel graždanskihh prav //
Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 6, lk. 17-24. Heausksuse mõistest ja põhimõttest õigussuhetes
Vene tsiviilkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; heausksus; moraal; printsiibid
Sikora, Markus ; Tiedtke, Werner. Grundlegende Änderungen durch das Gerichts- und
Notarkostengesetz // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 32, lk. 2310-2316. Ülevaade kohtu- ja
notarikulusid puudutavatest seadusemuudatustest, mis jõustusid 1. augustil 2013.
Märksõnad: Saksamaa; notarid; kohtukulud; notariaaltoimingud; kulud; hüvitised
Asjaõigus
Cooper, Simon. Regulating fallibility in registered land titles // The Cambridge Law Journal (2013/
Jul) nr. 2, lk. 341-368. Maaregistri usaldusväärsusest ja vigade määratlemisest, andmete
kontrollimisest ja parandamisest.
Märksõnad: Suurbritannia; maaomand; maakatastrid; registrid; kontroll; vead
Derleder, Peter ; Börstinghaus, Ulf ; Kirchhoff, Ulrike. Neue Gesetze zur Bekämpfung überhöhter
Mieten? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 5, lk. 158. Poolt- ja vastuargumente ülikõrgete
üürihindade reguleerimiseks.
Märksõnad: Saksamaa; üürimine (eluruumid); hinnad; piirangud
Drasdo, Michael. Rechte und Pflichten des Zwangsverwalters // Neue Juristische Wochenschrift
(2013) nr. 25, lk. 1775-1781. Nn sundhalduri õigustest ja kohustustest teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; kinnisvara; korterid; korteriomand; võlad; haldurid; pankrotihaldurid;
kohtulahendid
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Fargnoli, Iole. Das „Verblassen” der Vindikation im schweizerischen Recht // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2013) nr. 3, lk. 643-658. Vindikatsioonist Šveitsi õiguses.
Märksõnad: Šveits; omand; valdus; Rooma õigus
Gardner, Simon. Problems in family property // The Cambridge Law Journal (2013/Jul) nr. 2, lk.
301-312. Omandi kaitsest ja reguleerimisest vabaabielupaaride puhul; Euroopa inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. protokolli 1. artiklist.
Märksõnad: Suurbritannia; omand; vabaabielu; põhiõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); kohtulahendid
Jennißen, Georg ; Bartholome, Fridolin. Die Entwicklung des Wohnungseigentumsrechts im Jahr
2012 // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 29, lk. 2083-2088. Korteriomandiga seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2012. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; korteriomand; omandiõigus; kohtulahendid
Klenner, Ingo. Das Bestellerprinzip bei der Wohnraumvermittlung auf dem Prüfstand // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2013) nr. 4, lk. 98-101. Kinnisvaramaaklerite lepingutest ja aruteludest korterite
vahendamise regulatsiooni karmistamise üle.
Märksõnad: Saksamaa; kinnisvara; korteriomand; vahendamine (turustus); maaklerid;
kinnisvaramaaklerid; lepingud
Michl, Fabian. Eigentumsgesetzgebung im Lichte des Grundgesetzes und der Europäischen
Menschenrechtskonvention // Juristenzeitung (2013) nr. 10, lk. 504-513. Omandit puudutavast
õigusloomest Saksamaa põhiseaduse ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni
seisukohast; Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendist Herrmann vs. Saksamaa (jahipidamine eramaal).
Märksõnad: Saksamaa; omand; maaomand; jaht; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid;
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Rostovskaja, I. V. Meždunarodnoje i zarubežnoje zakonodatelstvo, regulirujuštšeje graždanskopravovuju zaštšitu imuštšestvennõhh prav nesoveršennoletnihh // Meždunarodnoje publitšnoje i
tšastnoje pravo (2013) nr. 3, lk. 45-48. Alaealiste omandiõigusest.
Märksõnad: omand; lapse õigused; alaealised; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
Schmid, Michael J. Die Hausordnung in Miete und Wohnungseigentum // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 30, lk. 2145-2150. Kodukorra mõistest ja tähendusest üürisuhetes.
Märksõnad: Saksamaa; korteriomand; üürimine (eluruumid); rentimine; kodukorrad
Suslova, S. I. „Proživanije” : mesto v žilištšnom pravootnošenii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr.
6, lk. 49-55. Elukohaga seotud mõistete „elamine” ja „viibimine” käsitlusest teoorias ja
kohtupraktikas.
Märksõnad: Venemaa; omand; elukoht; eluase; isikuõigused; mõisted; põhiseadused; kohtulahendid
Võlaõigus
Holland, Ben ; Ashley, Phillip Spencer. Enforceability of take-or-pay provisions in English law
contracts – revisited // Journal of Energy & Natural Resources Law (2013/May) nr. 4, lk. 205-218.
Kohustusliku maksmise sättest (take-or-pay provision) energiasektoris kasutatavates lepingutes
Inglismaal.
Märksõnad: Inglismaa; lepinguõigus; lepingud; energeetika; kohtulahendid
Krüger, Ulrich. Aufklärung und Beratung bei Kapitalanlagen – Nebenpflicht statt Beratungsvertrag //
Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 26, lk. 1845-1850. Investeerimisega seotud selgitus- ja
nõustamiskohustuste reguleerimisest (nn nõustamisleping).
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; nõustamine; investeeringud; pangad (maj.); tehingud; järelevalve
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Meggitt, Gary. The „rock of uncertainty” : mesothelioma, insurers and the courts // The Journal of
Business Law (2013) nr. 6, lk. 563-584. Hüvitistest asbestiohvritele, kindlustuslepingutest ning
vastavatest kohtuasjadest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; kindlustus; kindlustuslepingud; kohtuasjad; asbest; ohvrid; töötajad;
hüvitised
Ostendorf, Patrick. Vertragliche Freistellungsansprüche für den Fall möglicher Vertragsverletzungen
des Freistellungsschuldners im deutsch-englischen Rechtsvergleich // Juristenzeitung (2013) nr. 13, lk.
654-662. Hüvitistest lepingurikkumise korral Saksa ja Inglise õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; Suurbritannia; lepinguõigus; lepingud; lepingurikkumine; hüvitised; võrdlev
õigusteadus
Rott, Peter. The adjustment of long-term supply contracts : experience from German gas price case
law // European Review of Private Law (2013) nr. 3, lk. 717-745. Pikaajalistest lepingutest gaasiturul
ning nendega kaasnevatest probleemidest Saksamaa näitel.
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; hinnad; gaasitööstus
Stackmann, Nikolaus. Böses Erwachen – die gesetzliche Haftung für fehlgeschlagene Kapitalanlagen
// Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 28, lk. 1985-1989. Vastutusest ja kahju hüvitamisest
investeerimispettuste korral tsiviil- ja karistusseadustiku tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; vastutus; kapital; väärtpaberid; investeeringud; nõustamine; pettus; kahju
hüvitamine; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Wilmot-Smith, Frederick. Reconsidering „total” failure // The Cambridge Law Journal (2013/Jul) nr.
2, lk. 414-436. Lepingu aluse äralangemise tõlgendamisest ja vastavast kohtupraktikast.
Märksõnad: Suurbritannia; võlaõigus; lepingud; mõisted; kohtulahendid
Perekonnaõigus
Benedict, Jörg. Die Ehe unter dem besonderen Schutz der Verfassung – ein vorläufiges Fazit //
Juristenzeitung (2013) nr. 10, lk. 477-487. Abielu kaitsest ja tähendusest põhiseaduse mõistes;
samasooliste abielust.
Märksõnad: Saksamaa; abielu; põhiseadused; samasooliste partnerlus; kohtulahendid
Heilmann, Stefan. Die Reform des Sorgerechts nicht miteinander verheirateter Eltern – das Ende
eines Irrwegs? // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 21, lk. 1473-1478. Lapsehooldust
puudutavast seadusemuudatusest, mis reguleerib vabaabielus olevate lapsevanemate hooldusõigust ja
jõustus 19. mail 2013.
Märksõnad: Saksamaa; lapsevanemad; elukaaslased; lapsehooldus; kohtulahendid
Holt, Kim ; Broadhurst, Karen ; Doherty, Paula ; Kelly, Nancy. Access to justice for families?
Legal advocacy for parents where children are on the „edge of care” : an English case study // The
Journal of Social Welfare & Family Law (2013/Jun) nr. 2, lk. 163-177. Õigusabist lapsevanematele
lapse õigustega seotud vaidluste lahendamisel.
Märksõnad: Inglismaa; lapsevanemad; lastekaitse; lapse õigused; advokaadid; õigusabi;
kohtulahendid
Lambrecht, Christine ; Bosse, Sabrina. Plädoyer für eine gemeinsame elterliche Sorge // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2013) nr. 1, lk. 9-12. Laste ühise hooldusõiguse regulatsioonist ja Saksa
põhiseaduskohtu vastavast lahendist (juuli 2010).
Märksõnad: Saksamaa; lapsevanemad; vabaabielu; abielulahutus; lapsed; lapsehooldus; lapse
õigused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
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Leckey, Robert. Marriage and the data on same-sex couples // The Journal of Social Welfare &
Family Law (2013/Jun) nr. 2, lk. 179-191. Samasooliste partnerite abielust ning vastavast
regulatsioonist.
Märksõnad: abielu; samasooliste partnerlus; võrdõiguslikkus
Peschel-Gutzeit, Lore Maria. Der doppelte Vater – kritische Überlegungen zum Gesetz zur Stärkung
der Rechte des leiblichen, nicht rechtlichen Vaters // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 34, lk.
2465-2469. Bioloogilise isa õiguste suurendamise seadusest, mis hakkas kehtima 13. juulil 2013.
Märksõnad: Saksamaa; isadus; lapsed; lapse õigused; kohtulahendid
Remus, Juana ; Liebscher, Doris. Wohnst du noch bei oder sorgst du schin mit? – Das Recht des
Samenspenders zur Anfechtung der Vaterschaft // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 35, lk.
2558-2561. Liidu Ülemkohtu lahendist (15.05.2013) spermadoonori õiguse kohta isadust vaidlustada.
Märksõnad: Saksamaa; isadus; sperma; doonorid; põlvnemine; lapsed; kohtulahendid
Sanders, Anne. Cohabitants in private law: trust, frustration and unjust enrichment in England,
Germany and Canada // International & Comparative Law Quarterly (2013/Jul) nr. 3, lk. 629-665.
Vabaabielus olevate isikute vara jagamisest pärast lahkuminekut; Inglise, Saksa ja Kanada
kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Inglismaa; Saksamaa; Kanada; vabaabielu; elukaaslased; vara; lepingud;
abieluvaralepingud; alusetu rikastumine (jur.); eraõigus; kohtulahendid
ÄRIÕIGUS
Basedow, Jürgen. Frauenquoten oder: Gesellschaftspolitik durch Privatrecht // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2013) nr. 3, lk. 451-457. Kvoodi kehtestamisest naiste arvu suurendamiseks
ettevõtete ja äriühingute juhtkonnas ja järelevalvenõukogudes.
Märksõnad: äriühingud; ettevõtted; juhtkond; naised; kvoodid; võrdsed võimalused; Euroopa Liidu
õigus; kohtulahendid
Belov, V. A. Meždunarodnoje torgovoje (kommertšeskoje) pravo: problemõ obštšego ponjatija //
Zakonodatelstvo (2013) nr. 7, lk. 67-78. Kaubandussuhete tõlgendamisest tsiviil- ja äriõiguse
suhestuses; rahvusvahelise kaubandusõiguse kujunemisest.
Märksõnad: kaubandus; kaubavahetus; rahvusvaheline kaubandus; tsiviilõigus; õigusloome; seaduste
kooskõlastamine
Goldhammer, Michael. Zweistufentheorie, Kontrahierungszwang und das Problem der Sparkassen
mit imagegefährdenden Kunden // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 11, lk. 416-424. Avalikõiguslike hoiukassade juriidilisest staatusest ja võimalustest ebausaldusväärsete või mainet
kahjustavate klientide (nt äärmusparteid) kohtlemisel.
Märksõnad: Saksamaa; pangad (maj.); krediidiasutused; hoiupangad; õiguslik seisund; avalikõiguslikud juriidilised isikud; põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Ramseyer, J. Mark. Liability for defective products: comparative hypotheses and evidence from
Japan // The American Journal of Comparative Law (2013/Summer) nr. 3, lk. 617-655.
Tootevastutusest Ameerika Ühendriikide ja Jaapani võrdluses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Jaapan; tooted; kaubad; defektid; tootevastutus; võrdlev analüüs;
kohtulahendid
Römermann, Volker. Die PartGmbB – eine neue attraktive Rechtsform für Freiberufler // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 32, lk. 2305-2310. Piiratud kutsevastutusega partnerlusühingust
vabakutselistele (advokaadid, patendivolinikud, maksunõustajad, audiitorid).
Märksõnad: Saksamaa; vabakutselised; advokaadid; audiitorid; patendivolinikud; maksuametnikud;
äriühingud; vastutus; kohtulahendid
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Spooner, Joseph. Fresh start or stalemate? European consumer insolvency law reform and the politics
of household debt // European Review of Private Law (2013) nr. 3, lk. 747-814. Tarbija
maksejõuetusest ning vastavast seadusandlusest erinevates Euroopa riikides.
Märksõnad: Prantsusmaa; Belgia; Inglismaa; Iirimaa; tarbijad; võlad; maksejõuetus
Veeser, Albina. Unternehmenserwerb. Rechtliche Rahmenbedingungen im deutschen und im
russischen Recht (Rechtsvergleich) // Osteuropa Recht (2013) nr. 2, lk. 196-204. Ettevõtte
omandamise õiguslikest tingimustest Saksamaal ja Venemaal.
Märksõnad: Saksamaa; Venemaa; ettevõtted; ostmine; võrdlev õigusteadus
INTELLEKTUAALNE OMAND
Booton, David. Patents for diagnostic tools: an economic analysis // Intellectual Property Quarterly
(2013) nr. 3, lk. 187-213. Geenipatentide õiguskaitsest diagnostilistes testides.
Märksõnad: Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; diagnostika (med.); geneetika; patendid;
litsentsid; teaduslik uurimistöö; katsed; kohtulahendid
Bostyn, Sven J. R. Patentability of plants : at the crossroads between monopolizing nature and
protecting technological innovation? // The Journal of World Intellectual Property (2013/Jul) nr. 3-4,
lk. 105-149. Taimede ja taimearetusmeetodite patenteerimisest ning vastavast seadusandlusest.
Märksõnad: patendid; taimed; sordiaretus; aretusmeetodid
Fedorov, Valeri. Organizatsija pravoohranitelnoi dejatelnosti v sfere predupreždenija
transnatsionalnõhh narušenii avtorskihh i smežnõhh prav // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje
pravo (2013) nr. 3, lk. 14-16. Autoriõiguse ja autoriõigustega kaasnevate õiguste riigiülesest kaitsest.
Märksõnad: autoriõigus; riigid; rahvusülesus; kuritegevus; koostöö
Gorodov, Oleg. O standartahh organizatsii kak objektahh avtorskihh prav // Pravovedenije (2012) nr.
3, lk. 104-112. Organisatsioonide standarditest kui autoriõiguse objektidest.
Märksõnad: autoriõigus; standardid (normid); dokumendid; organisatsioonid
Griffin, James. Copyright evaluation: creation, regulation, and the decline of substantively rational
copyright law // Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 3, lk. 234-252. Ratsionaalsusest ja
majanduslikkusest autoriõiguse arengus.
Märksõnad: autoriõigus; õigusnormid; õigusajalugu
Gulbin, J. T. Neimuštšestvennõje prava na rezultatõ intellektualnoi dejatelnosti // Zakonodatelstvo
(2013) nr. 7, lk. 25-30. Autori õigustest ja intellektuaalse tegevusega seotud mittevaralistest õigustest
Vene tsiviilkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; hüvitised; seaduste tõlgendamine
Honkasalo, Pessi. Yleisölle välittämisestä – Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu asiassa C607/11 // Lakimies (2013) nr. 4, lk. 782-789. Eraõiguslike televisiooniteenuste osutajate saadete
levitamisest internetis kolmanda isiku poolt Euroopa Kohtu lahendi C-607/11 põhjal.
Märksõnad: autoriõigus; televisioon; Internet; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Jaeger, Thomas. Einheitspatent – Zulässigkeit der verstärkten Zusammenarbeit ohne Spanien und
Italien // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 28, lk. 1998-2001. Ühtsest patendikaitsest
Euroopas.
Märksõnad: patendid; kasulikud mudelid; õiguskaitse; koostöö; Euroopa Kohus; kohtulahendid;
Euroopa Liidu õigus
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Laub, Christoph. On legal validity : using the work of patent courts for quality management : the
statistical reutilization of patent court appeal decisions // The Journal of World Intellectual Property
(2013/Jul) nr. 3-4, lk. 168-188. Patendialaste kohtuasjade lahendamisest patendikohtutes ning Euroopa
Patendiametis (European Patent Office, EPO).
Märksõnad: Euroopa; patendid; kohtuasjad; kohtusüsteemid; patendiametid
Merzlikina, R. A. K voprossu o vozmožnosti rasprostranenija režima tsennõhh bumag na patent //
Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 7, lk. 61-63. Intellektuaalomandi kaitsest ja patendi käsitlusest
väärtpaberina.
Märksõnad: Venemaa; patendid; väärtpaberid
Müller, Carl Christian ; Nümann, Peter. Abmahnkosten wegen Urheberrechtsverletzung
begrenzen? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 2, lk. 63. Poolt- ja vastuargumente
hoiatusteavituse kulude piiramiseks autoriõiguste rikkumise korral.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; õigusrikkumised; info; piirangud; kulud
Stieper, Malte. Neuordnung der urheberrechtlichen Geräteabgabe durch den EuGH // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 18, lk. 699-702. Euroopa Kohtu otsusest, mis puudutab
direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise
kohta infoühiskonnas) ja eriti reprodutseerimisõigust.
Märksõnad: Euroopa Kohus; autoriõigus; kohtulahendid; reproduktsioonid; koopiad, hüvitised
KESKKONNAÕIGUS
Appleby, Thomas. Privatising fishing rights : the way to a fisheries wonderland? // Public Law (2013/
Jul) nr. 3, lk. 481-497. Kalastuskvootidest ja -õigustest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; kalapüük; kvoodid; kalurid; kalandus
Barrett, Eva. Through the looking glass: greenhouse gas regulation in the EU and the US – blood
brothers separated at birth both facing the heat // Journal of Energy & Natural Resources Law
(2013/Aug) nr. 3, lk. 287-311. Kasvuhoonegaaside regulatsioonist ELis ja USAs.
Märksõnad: Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; kasvuhoonegaasid; rahvusvahelised lepingud;
globaalsoojenemine; kliimamuutused
Finchett-Maddock, Lucy. Responding to the private regulation of dissent: climate change action,
popular justice and the right to protest // Journal of Environmental Law (2013) nr. 2, lk. 293-304.
Avalikust ja erahuvist energiasektoris; kohtupraktikast seoses õigusega keskkonnakaitse eesmärgil
protestiaktsioone korraldada.
Märksõnad: Suurbritannia; keskkonnakaitse; avalik huvi; energia; energiapoliitika; kliimamuutused;
protestiliikumised; eraõigus; kohtulahendid
Gardner, Jennifer E. ; Lehr, Ronald L. Enabling the widespread adoption of wind energy in the
Western United States: the case for transmission, operations and market reforms // Journal of Energy
& Natural Resources Law (2013/Aug) nr. 3, lk. 237-249. Tuuleenergia edastamisest, tarbimisest ja
turu reformimisest USA-s; ülevaade õigusaktidest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; energeetika; tuuleenergia; elektriedastus; elektritarbimine;
elektriturg; õigusajalugu; õigusnormid
Kurki, Visa. Voiko eläin olla oikeussubjekti? // Lakimies (2013) nr. 3, lk. 436-458. Looma käsitlusest
õiguse subjektina.
Märksõnad: loomad; loomakaitse; õigusteooria; loomaõigused; õigussubjektsus
Lampert, Steffen. Die Bedeutung des Umweltrechts in den Staatsprüfungen // Juristische Schulung
(2013) nr. 6, lk. 507-513. Keskkonnaõigusest riigieksamina õigushariduses.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; juristid; õigusharidus; keskkonnakaitse; riigieksamid; põhiseadused
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Seibert, Max-Jürgen. Verbandsklagen im Umweltsrecht // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 16, lk. 1040-1049. Ühingute/organisatsioonide halduskaebustest keskkonnaasjades;
Euroopa Kohtu nn Trianeli lahendist (12.05.2011).
Märksõnad: Saksamaa; keskkonnakaitse; keskkonnateadvus; kaebused; halduskohtumenetlus;
Euroopa Kohus; kohtulahendid
Zolotova, O. A. Pravovoi režim zemel ohrannõhh zon prirodnõhh objektov i kompleksov // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 5, lk. 68-78. Maakasutusest looduskaitsealadel.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakaitse; looduskaitsealad; maakasutus; piirangud
Tanaka, Yoshifumi. Reflections on time elements in the international law of the environment //
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2013) nr. 2, lk. 139-175. (Täht)aja
mõistest rahvusvaheliste keskkonnakaitsega seotud lepingute tõlgendamisel.
Märksõnad: keskkonnakaitse; rahvusvahelised lepingud; aeg; ajaperioodid; tähtaeg; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid
Thornton, Justine. Significant UK environmental cases: 2012-2013 // Journal of Environmental Law
(2013) nr. 2, lk. 319-329. Olulisematest keskkonnaalastest kohtuasjadest Suurbritannias aastatel 20122013.
Märksõnad: Suurbritannia; keskkonnakaitse; kohtuasjad; kohtulahendid
TÖÖÕIGUS
Barnard, Catherine ; Merrett, Louise. Winners and losers: Edwards and the unfair law of dismissal
// The Cambridge Law Journal (2013/Jul) nr. 2, lk. 313-340. Tavaõiguse ja seaduste suhestusest
Inglise õiguses nn Edwardsi kohtuasja (ebaõiglane vallandamine) põhjal.
Märksõnad: Suurbritannia; töösuhted; vallandamine; töölepingud; hüvitised; tavaõigus;
seadusandlus; kohtulahendid
European labour markets in economic crisis // International Labour Review (2013) nr. 2, lk. 167-348.
Ajakirja erinumber Euroopa tööturust majanduskriisi tingimustes. Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Euroopa; tööturg; majanduskriisid; rahvusvaheline õigus
Petrov, A. J. Sotsialnoje partnerstvo v sfere truda: federalnoje otraslevoje soglašenije po
organizatsijam svjazi i informatsionnõhh tehnologii neobhodimo soveršenstvovat // Zakonodatelstvo
(2013) nr. 6, lk. 61-68. Sotsiaalsest partnerlusest töösuhetes side- ja infotehnoloogiaettevõtete riiklikus
kokkuleppes aastateks 2012-2014.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalne partnerlus; töösuhted; kollektiivlepingud; side; infotehnoloogia;
õigusloome
Prassl, Jeremias. The notion of the employer // The Law Quarterly Review (2013/Jul) lk. 380-398.
Mõistest „tööandja” ja töösuhetest Inglise õiguses.
Märksõnad: Inglismaa; tööandjad; töölepingud; töösuhted; äriõigus; kohtulahendid
Savin, V. T. K voprossu ob organizatsionnoi otvetstvennosti rabotnikov v sfere trudovõhh otnošenii //
Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 5, lk. 15-16. Kollektiivsest vastutusest töösuhetes lisaks distsiplinaarja materiaalsele vastutusele.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; töötajad; töödistsipliin; vastutus; kollektiivne vastutus;
distsiplinaarvastutus; varaline vastutus
Zaitseva, L. V. Razrešenije na rabotu na srok vremennogo prebõvanija „bezvizovogo” inostrantsa:
probelõ regulirovanija i problemõ praktiki // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 7, lk. 15-17. Välismaalase
staatusest töösuhetes Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; välismaalased; viisad; tööload; elamisload
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Townsend, Keith ; Wilkinson, Adrian ; Burgess, John ; Brown, Kerry. Has Australia’s road to
workplace partnership reached a dead end? // The International Journal of Comparative Labour Law
and Industrial Relations (2013/Jun) nr. 2, lk. 239-256. Töösuhetest ja partnerlusest töökohal
Austraalia, Uus-Meremaa ja Suurbritannia näitel.
Märksõnad: Austraalia; Uus-Meremaa; Suurbritannia; töösuhted; koostöö
Van Caenegem, William. Employee know-how, non-compete clauses and job mobility across civil
and common law systems // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2013/Jun) nr. 2, lk. 219-238. Tööjõu liikuvusest, konfidentsiaalse teabe ja ärisaladuste
hoidmisest, konkurentsikeelust.
Märksõnad: tööjõu vaba liikumine; intellektuaalne omand; ärisaladused; teadmised; info;
konfidentsiaalsuskohustus; tavaõigus; võrdlev õigusteadus
SOTSIAALÕIGUS
Belobabtšenko, M. K. ; Lubjagina, D. V. Tendentsii i perspektivõ razvitija korporativnogo
pensionnogo obespetšenija v Rossiiskoi Federatsii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 7, lk. 63-70.
Tööpensionist ja pensionisüsteemi arengusuundadest Venemaal aastani 2030.
Märksõnad: Venemaa; pensionikindlustus; pensionid; tööpension
Kotkas, Toomas. Viranomaisvalvonnasta omavalvontaan: yksityisten sosiaalipalveluiden
valvontakeinojen murros // Lakimies (2013) nr. 4, lk. 720-733. Erasektori osutatavatest
sotsiaalteenustest, vastavast seadusest ja erasektori töö järelevalvest Soomes.
Märksõnad: Soome; sotsiaalteenused; järelevalve; erasektor; eraettevõtted
Nolte, Jakob. Rationale Rechtsfindung im Sozialrecht: die vom Bundesverfassungsgericht
aufgestellten Anforderungen an die Bestimmung des Existenzminimums im Lichte neuerer
sozialgerichtlicher Rechtsprechung // Der Staat (2013) nr. 2, lk. 245-265. Inimväärse elatusmiinimumi
määratlemisest sotsiaalkohtute praktikas; Saksa põhiseaduskohtu nn Hartz-IV-lahendi mõjust.
Märksõnad: Saksamaa; sotsiaalkaitse; elatustase; elatusmiinimum; inimväärikus; põhiseadused;
erikohtud; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Pauly, Walter ; Beutel, Hannes. Ersatzansprüche bei verwehrter Förderung in Kindertagesstätten //
Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 12, lk. 445-452. Lastele päevahoiu tagamise nõudega seotud
probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; lapsehooldus; lasteaiad; lapsevanemad; kohalikud omavalitsused; vastutus;
seaduste tõlgendamine
Többen, Gerhard. Die Neuregelungen nach dem Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz //
Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 26, lk. 1841-1845. Lastele elatisraha ettemaksmisest
vastavalt 1. juulil 2013 jõustunud seadusemuudatustele.
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; elatis; lapsetoetused
FINANTSÕIGUS
Deak, Daniel. Taxation of the financial sector : Robin Hood taxes and regulatory framework // Acta
Juridica Hungarica (2013/Sep) nr. 3, lk. 237-254. Pankade mõjust finantstehingute maksustamisele
ning maksuõigusele.
Märksõnad: maksustamine; pangad (maj.); tehingud; finantstehingud; maksuõigus
Gilson, Ronald J. ; Gordon, Jeffrey N. The agency costs of agency capitalism: activist investors and
the revaluation of governance rights // Columbia Law Review (2013) nr. 4, lk. 863-927.
Aktsiaomandist kapitaliturul ja jagatud omandist investeeringute vahendamise kontekstis.
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Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; aktsiad; kapital; omand; investeeringud; investeerimine;
välisinvesteeringud
Huber, Joseph ; Mensching, Christopher. Plädoyer für eine monetäre Modernisierung // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2013) nr. 5, lk. 146-149. Ettepanekust rahapoliitika muutmiseks finantssüsteemi
stabiliseerimisel.
Märksõnad: Saksamaa; rahapoliitika; rahandus; euroala; pangad (maj.); Euroopa Keskpank; Euroopa
Liidu õigus
Kari, Markus. Raportti yhdistyksen jäsenkokouksesta: uudistunut arvopaperimarkkinalaki puhututti
helmikuun jäsenkokouksessa // Lakimies (2013) nr. 3, lk. 481-486. Soome Juristide Liidu liikmete
arutelust väärtpaberituruseaduse muutmise üle.
Märksõnad: Soome; väärtpaberid; väärtpaberiturg; õigusloome; juristid
Loštšilin, V. S. Pravovaja priroda dokumenta po utšotu ostatka elektronnõhh denežnõhh sredstv i
perioda elektronnõhh denežnõhh sredstv po rossiiskomu zakonodatelstvu // Zakon i pravo (2013) nr. 7,
lk. 52-59. Sularahata arveldamisest ja mõistetest „e-raha konto” ja „e-raha ülekanne” Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; pangandusõigus; pangad (maj.); e-raha; sularahata arveldus
Oelsner, Tobias. Auswirkungen des Umsetzungsverzugs bei der Zahlungsverzugsrichtlinie // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 34, lk. 2469-2474. Makseviivituse direktiivist 2011/7/EL ja selle
riigisiseses õiguses kohaldamisest Saksamaa näitel.
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; maksed; viivised; intressid; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu
õigus; maksuõigus
Plešakov, Aleksandr. Dejatelnost organov vnešnego finansovogo kontrolja // Meždunarodnoje
publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 3, lk. 43-45. Finantsjärelevalvest Hispaanias (El Tribunal de
Cuentas).
Märksõnad: Hispaania; finantsjärelevalve; auditeerimine
Plewka, Harald ; Pott, Daniel. Die Entwicklung des Steuerrechts im ersten Halbjahr 2013 // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 35, lk. 2561-2567. Maksuõigusega seotud seadusemuudatustest ja
kohtupraktikast Saksamaal 2013. aasta esimesel poolel.
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; maksuõigus; kohtulahendid
Renesse, Margot von. Ein gerechtes Steuersystem für Ehe, Lebenspartnerschaft und Familie //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 3, lk. 87-89. Maksusüsteemi ajakohastamisest vastavalt uutele
kooseluvormidele (vabaabielu, tsiviilpartnerlus).
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; abikaasad; elukaaslased; kooselu; samasooliste partnerlus;
ebavõrdsus
Rjabova, R. I. Nalog na pribõl: novõje aspektõ // Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2013) nr. 4, lk. 3158. Kasumi maksustamisest Venemaal vastavalt 1. jaauaril 2013 jõustunud seadusemuudatustele.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; kasum; raamatupidamine; maksuõigus
KARISTUSÕIGUS
Albrecht, Anna Helena. Notwehrexzess und Putativnotwehr // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2013) nr. 7, lk. 369-388. Hädakaitse piiride ületamisest ja näilisest hädakaitsest.
Märksõnad: Saksamaa; hädakaitse; enesekaitse; piirangud; seaduste tõlgendamine
Alm, David. Self-defense, punishment and forfeiture // Criminal Justice Ethics (2013/Aug) nr. 2, lk.
91-107. Enesekaitsest, karistuse ratsionaalsusest ja moraalsusest; moraalifilosoofi Warren Quinni
teooriatest.
Märksõnad: karistused; moraal; enesekaitse; õigusfilosoofia
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Béguelin, José R. Die Subsidiarität der Notwehr als entscheidendes Kriterium für die Frage, ob
Polizeibeamte sich auf § 32 StGB berufen dürfen // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2013) nr. 8,
lk. 473-487. Hädakaitsest politseiametnike töös karistusseadustiku § 32 tõlgendamise kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; politseinikud; hädakaitse; enesekaitse; ohutus; avalik kord; seaduste
tõlgendamine
Bülte, Jens. Garant aufgrund familiärer Verbundenheit: Haftung aus Verwandschaft oder aus sozialer
Rollenerwartung? // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2013) nr. 7, lk. 389-402. Sugulaste ja
perekonna vastutusest ja tegevusetuse karistatavusest ühe kohtuasja põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; sugulased; perekond; lapsed; lapsevanemad; vastutus;
kohtulahendid
Coundouriotis, Eleni. „You only have your word”: rape and testimony // Human Rights Quarterly
(2013/May) nr. 2, lk. 365-385. Seksuaalkuritegude tõendamisega seotud probleemidest.
Märksõnad: seksuaalkuriteod; tõendamine (jur.); tunnistamine; ohvrid; tunnistajad
Faessler, Judith. Auf dem rechten Auge blind? – Rechtliche Dilemmata bei der Bekämpfung von
Rechtsextremismus // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 2, lk. 55-58. Sanktsioonidest ja
piirangutest viha ja rassivaenu õhutamise ning paremäärmusluse vastu võitlemisel.
Märksõnad: Saksamaa; rassism; natsionaalsotsialism; paremäärmuslus; kuritegevus; piirangud;
sanktsioonid; kriminaalpreventsioon
Füglein, Frank ; Lagardere, Pascal. „Geld habe ich keines, aber arbeiten kann ich” – die
Verwarnung mit Strafvorbehalt // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 2, lk. 48-51. Katseaja
käsitlusest karistuse täideviimise tingimuslikul edasilükkamisel.
Märksõnad: Saksamaa; karistused; trahvid; seaduste tõlgendamine
Garcia-Sanchez, Isabel Maria ; Rodriguez-Dominguez, Luis ; Dominguez, Javier Parra.
Evaluation of the efficacy and effectiveness of the Spanish security forces // European Journal of Law
and Economics (2013/Aug) nr. 1, lk. 57-75. Hispaania politsei tegevuse efektiivsusest kuritegevuse
ohjamisel, turvalisuse tagamisel ja kuritegude avastamisel, uuring hõlmas aastaid 2001-2006.
Märksõnad: Hispaania; kuriteod; kuritegevus; politsei; turvalisus; avalik kord; uuringud
Gericke, Jan. Strafrechtliche Sanktionen für Fehlverhalten von Mietvertragsparteien // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 23, lk. 1633-1638. Lepingupoolte käitumisest üürisuhetes (nt
kautsjoni maksmine, üürihinna tõstmine) karistusseadustiku tõlgenduses.
Märksõnad: Saksamaa; üürimine (eluruumid); rentimine; üürilepingud; pettus; sanktsioonid; seaduste
tõlgendamine
Huomo-Kettunen, Merita. Raportti yhdistyksen huhtikuun jäsenkokouksesta: Joka X §:ssä
tarkoitetun rikoksen tekemistä varten... Eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista //
Lakimies (2013) nr. 4, lk. 778-781. Arutelust raskete kuritegude (tapmine, mõrv, pantvangide võtmine
jne.) kavandamise kriminaliseerimise üle.
Märksõnad: Soome; kuriteod; süüteod
Klengel, Jürgen Detlef ; Gans, Tobias. Datenhehlerei – über die Notwendigkeit eines neuen
Straftatbestands // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 1, lk. 16-20. Andmete varjamise
(maksupettuste) kui kuriteokoosseisu seadustamisest.
Märksõnad: Saksamaa; maksukuriteod; finantskuriteod; pettus; konfidentsiaalne info; ärisaladused;
andmekaitse
Knauer, Florian. Der Straftäter als ,,tickende Zeitbombe“? Kriminologische Betrachtungen zu einem
kriminalpolitischen Unwort : zugleich ein Beitrag zu Entwicklung, Stand und Perspektiven der
Kriminalprognostik // Juristenzeitung (2013) nr. 11, lk. 558-565. Kuritegude prognoosimisest: areng
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ja perspektiivid.
Märksõnad: Saksamaa; kuritegevus; kuriteod; kriminoloogia; prognoosid
Kušnirenko, Svetlana. Nekotorõje aspektõ protivodeistvija prestuplenijam, soveršajemõm v sfere
võssokihh informatsionno-kommunikatsionnõhh tehnologii // Pravovedenije (2012) nr. 2, lk. 113-129.
Küberkuritegevusest.
Märksõnad: küberkuriteod; kuritegevus; küberturve; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline
koostöö
Lantermann, Christian. Einrichtung eines Korruptionsregisters auf Bundesebene // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2013) nr. 4, lk. 107-110. Üleriigilise korruptsiooniregistri loomisest kui abinõust
majanduskuritegude vastu võitlemiseks (nt korruptsiooniregistris olev ettevõte ei saaks võita
riigihankekonkurssi).
Märksõnad: Saksamaa; korruptsioon; majanduskuriteod; registrid; juurdepääs infole; riighanked
Lappi-Seppälä, Tapio. Historiantutkimus ja kriminaalipolitiikan analyysi – tapausesimerkkejä ja
historian opetuksia // Lakimies (2013) nr. 4, lk. 698-719. Soome karistusõiguse ajaloost: kuritegevuse
liikidest, karistustest, vangide arvust jms.
Märksõnad: Soome; kriminoloogia; karistused; kuriteod; isikuvastased kuriteod; vargused; vangid;
statistilised andmed; õigusajalugu
L’Hoiry, Xavier Duncan. Tobacco smuggling: a review of the literature // European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2012) nr. 4, lk. 415-444. Tubakatoodete salakaubandusest
Euroopas.
Märksõnad: Euroopa; Suurbritannia; Holland; Saksamaa; Belgia; salakaubandus; tubakas;
organiseeritud kuritegevus; illegaalne tegevus
Renzikowski, Joachim. Abstand halten! – Die Neuregelung der Sicherungsverwahrung // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 23, lk. 1638-1644. Julgestusvangistuse regulatsiooni muutmisest
vastavalt Saksa põhiseaduskohtu lahendile 05.12.2012.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalpreventsioon; alaealised; noored; vangistus; karistused;
põhiõigused; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve; kohtulahendid
Rijken, Conny. Trafficking in human beings for labour exploitation: cooperation in an integrated
approach // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2013) nr. 1, lk. 9-35.
Inimkaubanduse ja tööle sundimise vastu võitlemisest.
Märksõnad: organiseeritud kuritegevus; inimkaubandus; orjastamine; sunniviisiline töö; tööjõud
Roxin, Claus. Tötung auf Verlangen und Suizidteilnahme // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2013) nr. 6, lk. 313-327. Enesetapu ja sellele kaasa aitamise käsitlusest Saksa karistusseadustikus ja
kohtupraktikas; artikkel põhineb Berliinis 27. jaan. 2013 toimunud arstide kongressil, 6. veebr. 2013
Müncheni ülikoolis ja 8. veebr. 2013 Gießeni ülikoolis peetud ettekannetel.
Märksõnad: Saksamaa; suitsiidid; tapmine; süüteost osavõtt; karistused; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid
Sadat, Leila Nadya. Crimes against humanity in the modern age // American Journal of International
Law (2013/Apr) nr. 2, lk. 334-377. Inimsusevastastest kuritegudest tänapäeval.
Märksõnad: inimsusevastased kuriteod; rahvusvaheline õigus; kriminaalõigus
Šmonin, A. V. ; Semõkina, O. I. Provokatsija prestuplenii so storonõ pravohranitelnõhh organov:
sravnitelnõi analiz rossiiskogo i zarubežnogo zakonodatelstva // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 7,
lk. 71-81. Kuriteo matkimisest korruptsiooni avastamiseks Vene kriminaalkoodeksi tähenduses;
Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide ja SRÜ riikide võrdlev analüüs.
Märksõnad: Venemaa; korruptsioon; altkäemaks; majanduskuriteod; jälitustegevus; Suurbritannia;
Ameerika Ühendriigid; SRÜ maad; võrdlev analüüs
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Zõrjanov, V. N. ; Dolgopolov, K. A. K voprossu ob ugolovnoi otvetstvennosti nesoveršennoletnihh //
Zakon i pravo (2013) nr. 7, lk. 13-19. Alaealiste kriminaalvastutusest ja neile karistuste määramisest.
Märksõnad: Venemaa; alaealised; karistused; kriminaalvastutus
Toth, Zoltan J. The capital punishment controversy in Hungary: fragments on the issues of deterrent
effect and wrongful convictions // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice
(2013) nr. 1, lk. 37-58. Surmanuhtluseteemalisest poleemikast Ungaris.
Märksõnad: Ungari; surmanuhtlus; karistused; mõrvarid; kohtulahendid
Vansweevelt, Thierry. Liabilities of a physician confronted with child abuse // European Journal of
Health Law (2013/Jun) nr. 3, lk. 271-288. Raviarsti kohustusest teatada lapse kuritarvitamisest
Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Prantsusmaa ja Belgia õigusnormides.
Märksõnad: Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; Holland; Prantsusmaa; Belgia; meditsiiniõigus;
perevägivald; lapsed; arstid; konfidentsiaalsuskohustus
MENETLUSÕIGUS
60 Jahre Bundesverwaltungsgericht : Festheft // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht : Beilage
(2013) nr. 1, lk. 3-56. Eriväljaanne Liidu Halduskohtu 60. aastapäevaks.
Märksõnad: Saksamaa; halduskohtud
Brusnitsõn, Leonid. Oglašenije v sude pokazanii svidetelei i poterpevšihh po soglassiju i bez
soglassija storon: pozitsii ESPTŠ i Rossiiskogo zakonodatelja v UPK RF // Gossudarstvo i pravo
(2013) nr. 7, lk. 27-35. Tunnistajate ja kannatanute ütluste avalikustamisest kriminaalmenetluses
poolte nõusolekul ja keeldumisel Vene kriminaalprotsessi koodeksi tähenduses; Euroopa Inimõiguste
Kohtu vastavast praktikast.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; tunnistamine; tunnistajad; avalikustamine; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Börstinghaus, Ulf. Die Beweisaufnahme über die ortsübliche Vergleichsmiete // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 25, lk. 1767-1770. Kohalike üürihindade võrdluse kasutamisest
üüritõusuvaidluste lahendamisel.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.); üürimine (eluruumid); üürilepingud;
hinnatõus; rentimine; vaidluste lahendamine; seaduste tõlgendamine
Dolja, Jevgeni. Rezultatõ operativno-rozõsknoi dejatelnosti ne mogut stat soderžanijem dokazatelstv
v ugolovnom protsesse // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 5, lk. 24-39. Probleemidest
jälitustegevusega saadud tõendite kasutamisel kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; tõendamine (jur.); jälitustegevus
Hromova, N. M. Printsip prezumptsii nevinovnosti pri ossobõm porjadke sudebnogo razbiratelstva //
Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 6, lk. 107-115. Süütuse presumptsioonist Vene kriminaalprotsessi
koodeksis ja kohtupraktikas; mõistetest „nõustumine süüdistusega”, „süü tunnistamine”.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; süü (jur.); süüdistus (jur.); süütuse presumptsioon;
kohtumenetlus; kohtulahendid
Introduction to Jones v. Kaney // European Review of Private Law (2013) nr. 4, lk. 1037-1131.
Ekspertide tunnistustest ja eksperthinnangute tähtsusest erinevate Euroopa riikide kohtusüsteemides.
Märksõnad: kohtud; kohtumenetlus; kohtusüsteemid; eksperdid; eksperthinnangud; tunnistajad;
Austria; Tšehhi; Saksamaa; Holland; Hispaania; Suurbritannia; sümpoosionid
Keders, Johannes ; Walter, Frank. Langdauernde Zivilverfahren – Ursachen überlanger
Verfahransdauern und Abhilfemöglichkeiten // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 24, lk.
1697-1704. Ülipika tsiviilkohtumenetluse põhjustest ja selle vältimise võimalustest.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; menetlusaeg; kohtud; kohtunikud; kohtulahendid
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Kilian, Matthias. Die Fachanwaltschaft – Problemfelder und Herausforderungen // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 22, lk. 1561-1567. Ülevaade muutustest advokaatide spetsialiseerumisel
Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; spetsialiseerumine; advokatuur
Kindermann, Edith. Perspektiven des Allgemeinanwalts // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr.
22, lk. 1567-1570. Üldadvokaadi mõistest ja positsioonist õigusabiteenuste turul.
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; õigusabi; nõustamine; teenused
Koppl, Roger ; Sacks, Meghan. The criminal justice system creates incentives for false convictions //
Criminal Justice Ethics (2013/Aug) nr. 2, lk. 126-162. Valesüüdistuste probleemist
kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kriminaalmenetlus; kohtud; valesüüdistus; politsei
Kruglikov, A. P. Dopolnenije UPK RF novoi glavoi o doznanii v sokraštšennoi forme i nekotorõje
problemõ differentsiatsii ugolovnogo sudoproizvodstva // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 7, lk. 45-50.
Kriminaalasja lihtmenetlusega seotud muudatustest Vene kriminaalprotsessi koodeksis.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; eeluurimine; menetlusaeg
Pihlajamäki, Heikki. Länsimaisen maallikkotuomarin kolme mallia: common law, Manner-Eurooppa
ja Skandinavia // Lakimies (2013) nr. 4, lk. 583-600. Kohtukaasistujatest Anglo-Ameerika, MandriEuroopa ja Skandinaavia õigussüsteemides.
Märksõnad: kohtusüsteemid; kohtukaasistujad; õigussüsteemid; õigusajalugu
Polcak, Radim. ODR in .eu domain disputes: a note from an arbitrator // Osteuropa Recht (2013) nr.
2, lk. 162-171. Veebipõhisest vaidluste lahendamise süsteemist; .eu-domeeniga seotud vaidlustest.
Märksõnad: Internet; vaidluste lahendamine; domeeninimed
Roth, Herbert. Bedeutungsverluste der Zivilgerichtsbarkeit durch Verbrauchermediation //
Juristenzeitung (2013) nr. 13, lk. 637-644. Tarbijavaidluste kohtuvälisest ja veebipõhisest
lahendamisest.
Märksõnad: mediatsioon; tarbijakaitse; Internet; vaidluste lahendamine; Euroopa Liidu õigus
Steffek, Felix. Rechtsfragen der Mediation und des Güterichterverfahrens – Rechtsanwendung und
Regulierung im Spiegel von Rechtsvergleich und Rechtstatsachen // Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht (2013) nr. 3, lk. 528-564. Mediatsioonist vaidluste lahendamisel ja ELi direktiivi
2008/52/EÜ kohaldamisest.
Märksõnad: Saksamaa; mediatsioon; vaidluste lahendamine; tsiviilkohtumenetlus; kohtunikud;
kutseoskused; vastutus; Euroopa Liidu õigus
Židkihh, A. A. Ob osnovnõhh formahh utšastija v pravotvortšestve prokuraturõ i analogitšnõhh
utšreždenii zarubežnõhh gossudarstv // Zakonodatelstvo (2013) nr. 7, lk. 57-62. Prokuratuuri osast
õigusloomes Venemaa ja välisriikide praktikas.
Märksõnad: prokurörid; prokuratuur; õigusloome; õigussüsteemid; õigusnormid; järelevalve
Žigalski, I. M ; Redkous, V. M. Ossobennosti sudebnogo porjadka razrešenija sporov v sfere zaštšitõ
gossudarstvennoi tainõ // Zakon i pravo (2013) nr. 7, lk. 29-32. Riigisaladusega seotud vaidluste
menetlemisest kohtus.
Märksõnad: Venemaa; riigisaladused; kohtumenetlus; konfidentsiaalne info; halduskohtud; vaidluste
lahendamine
Tyler, Charles W. Lawmaking in the shadow of the bargain : contract procedure as a second-best
alternative to mandatory arbitration // The Yale Law Journal (2013/Apr) nr. 6, lk. 1560-1593.
Läbirääkimistest tarbija- ja töövaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.
Märksõnad: läbirääkimised; vaidluste lahendamine; tarbijad; tarbijakaitse; töötajad; tööandjad
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Vassiljeva, S. V. Kakim bõt Kodeksu ob administrativnom sudoproizvodstve Rossiiskoi Federatsii? //
Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 7, lk. 38-41. Hinnangust Vene halduskohtumenetluse koodeksi
eelnõule.
Märksõnad: Venemaa; halduskohtumenetlus; seaduseelnõud
RIIGIÕIGUS
Dietz, Andreas. Die verfassungsrechtliche Verantwortung des Chefs des OKW Wilhelm Keitel // Der
Staat (2013) nr. 2, lk. 294-316. Kõrgemate sõjaväelaste poliitilisest ja sõjalisest vastutusest
relvajõudude ülemjuhataja kindralfeldmarssal Wilhelm Keiteli (1882-1946) näitel.
Märksõnad: Saksamaa; sõjavägi; sõjaväelased; juhtkond; vastutus; sõjakuriteod; karistused;
põhiseadused
Farahat, Anuscheh. Empowerment und Zuordnung im Migrationsrecht // Der Staat (2013) nr. 2, lk.
187-218. Progressiivse kaasamise põhimõttest migratsiooniõiguses ja välismaalaste osalusõigusest.
Märksõnad: Saksamaa; sisseränne; kodakondsus; välismaalased; elamisload; viisad; sotsiaalne
kaasatus; printsiibid; integratsioon; isikuõigused; inimõigused
Feldman, David. The nature and significance of „constitutional” legislation // The Law Quarterly
Review (2013/Jul) lk. 343-358. Põhiseaduslike õigusaktide olemusest ja tähtsusest.
Märksõnad: Suurbritannia; õigusloome; põhiseadused; õigusnormid
Felten, Thomas. Zur Verfassungswidrigkeit des neuen Wahlrechts für Auslandsdeutsche // Die
Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 12, lk. 466-476. Välismaal elavate sakslaste valimisõiguse
regulatsioonist valimisseaduses Saksa põhiseaduskohtu lahendi (04.07.2012) põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; valimisõigus; kodanikud; põhiõigused; põhiseadused;
põhiseaduslikkuse järelevalve; kohtulahendid
Guckelberger, Annette. Argumente für und gegen einen parlamentarischen Ombudsmann aus
heutiger Sicht // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 16, lk. 613-623. Petitsioonide esitamise
õigusest ja menetlemisest; poolt- ja vastuargumente ombudsmani institutsiooni loomiseks.
Märksõnad: Saksamaa; petitsioonid; kodanikualgatus; parlamendid; parlamendikomisjonid;
ombudsmanid
Heinemann, Torsten ; Naue, Ursula ; Tapaninen, Anna-Maria. Verifying the family? A
comparison of NDA analysis for family reunification in three European countries (Austria, Finland
and Germany) // European Journal of Migration and Law (2013) nr. 2, lk. 183-202. DNA analüüsi
kasutamisest perekondade taasühinemise kontekstis Austrias, Saksamaal ja Soomes.
Märksõnad: Austria; Soome; Saksamaa; sisseränne; perekond; DNA analüüs; siseriiklik õigus
Huber, Bertold. Die strategische Rasterfahndung des Bundesnachrichtendienstes –
Eingriffsbefugnisse und Regelungsdefizite // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 35, lk. 25722577. Saksa Luureteenistuse õigustest telekommunikatsioonija sidevahendite (varjatud)
kontrollimiseks.
Märksõnad: Saksamaa; luureteenistused; telekommunikatsioon; kontroll; jälitustegevus;
põhiseadused
Issajev, Maksim. Modernizatsija osnovnogo zakona. Opõt Norvegii // Gossudarstvo i pravo (2013)
nr. 6, lk. 103-111. Põhiseaduse ajakohastamisest Norra näitel.
Märksõnad: Norra; põhiseadused; õigusajalugu
Joona, Juha. Kuka kuuluu alkuperäiskansaan – historian vastauksia tämän päivän kysymyksiin //
Lakimies (2013) nr. 4, lk. 734-755. Põlisrahvaste määratlemisest; ILO 1989. a. põlisrahvaste õiguste
konventsiooni ratifitseerimise probleemidest Soomes.
Märksõnad: Soome; põlisrahvastik; saamid; karjalased; õiguslik seisund; rahvusvahelised lepingud
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Kees, Alexander. Sicherheit in der Justiz: der normative Rahmen und die Aufgaben des Gesetzgebers
// Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 27, lk. 1929-1934. Julgeoleku ja korra tagamisest
kohtutes ja prokuratuuris; turvateenistuse rolli muutumisest ja reguleerimisest.
Märksõnad: Saksamaa; kohtud; prokuratuur; turvalisus; julgeolek; ohutus; turvameetmed; politsei;
liidumaad; õigusloome
Klein, Pascal. Rechtsschutz gegen die Nichtanerkennung als Partei bei Bundestagswahlen // Die
Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 15, lk. 584-594. Valimiskorraldusega seotud uudsest
menetlusviisist põhiseaduskohtus erakonna parlamendivalimistele mittelubamise juhtudel.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parlamendivalimised; parteid; konstitutsioonikohtud;
põhiseadused; võrdsed võimalused
Leisner-Egensperger, Anna. Die Folgerichtigkeit // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 14, lk.
533-539. Järjekindlusest ja süsteemsusest õigusloomes.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; printsiibid; põhiseadused; õigusnormid; konstitutsioonikohtud
Lenz, Stefan. Volksgesetzgebung als „Minderheitendiktatur”? // Zeitschrift für Gesetzgebung (2013)
nr. 2, lk. 167-190. Osalusdemokraatiast ja kvoorumist rahvaalgatuslikus õigusloomes.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; kodanikualgatus; osalusdemokraatia; enamusprintsiip;
referendumid
Levy, Ron. „Deliberative voting” : realising constitutional referendum democracy // Public Law
(2013/Jul) lk. 555-574. Põhiseadusest tulenevatest referendumitest, häälte tahtlikust suunamisest
hääletamisel.
Märksõnad: Suurbritannia; referendumid; kodanikualgatus; hääletamine; põhiseadused;
deliberatiivne demokraatia
Ovtšinnikov, V. A. ; Antonov, J. V. Juriditšeskaja otvetstvennost v sistemahh „traditsionnogo” i
„elektronnogo” golossovanija // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 6, lk. 57-59. Juriidilisest vastutusest
valimissüsteemis ning järelevalvest traditsioonilisel ja elektroonilisel hääletamisel.
Märksõnad: Venemaa; valimisõigus; valimised; hääletamine; järelevalve; e-hääletamine; vastutus
Postnikova, A. J. Konstitutsionno-pravovõje osnovõ vzaimodeistvija polititšeskihh partii i
gossudarstva // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 5, lk. 5-12. Poliitilisest konkurentsist erakondade
ja riigi vahelistes suhetes.
Märksõnad: Venemaa; valitsused; parteid; pluralism; konkurentsivabadus
Roznai, Yaniv. Unconstitutional constitutional amendments – the migration and success of a
constitutional idea // The American Journal of Comparative Law (2013/Summer) nr. 3, lk. 657-719.
Põhiseaduse muudatuste põhiseaduslikkusest erinevates riikides (Türgi, Ameerika, Prantsusmaa, India
jt).
Märksõnad: põhiseadused; põhiseaduslikkuse järelevalve; konstitutsioonikohtud; võrdlev analüüs
Sanders, Anne. Ehegattensplitting für Lebenspartner vor dem BVerfG // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 31, lk. 2236-2239. Saksa põhiseaduskohtu lahendist (07.05.2013) abikaasade
ja tsiviilpartnerluses elavate kaaslaste ebavõrdse kohtlemise kohta.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; abikaasad; samasooliste partnerlus; ebavõrdsus;
kohtulahendid
Scholz, Rupert. Der gesetzgebende Richter // Zeitschrift für Gesetzgebung (2013) nr. 2, lk. 105-120.
Kohtupraktika osast õigusloomes ja seaduste tõlgendamisel.
Märksõnad: Saksamaa; kohtud; kohtunikud; õigusloome; konstitutsioonikohtud; seaduste
tõlgendamine; põhiseadused
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Solovjov, D. V. Ogranitšenija hozjaistvennoi dejatelnosti deputatov võsšihh zakonodatelnõhh organov
vlasti: opõt Respubliki Polša // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 6, lk. 24-27. Parlamendiliikmete
majanduslikust sõltumatusest ja piirangutest ettevõtlusalases tegevuses Poola Seimi näitel.
Märksõnad: Poola; parlamendid; parlamendiliikmed; ettevõtlus; majandustegevus; piirangud;
põhiseadused
Tšerepanov, V. A. Proportsionalnaja izbiratelnaja sistema: za i protiv // Žurnal rossiiskogo prava
(2013) nr. 6, lk. 87-98. Proportsionaalse valimissüsteemi plussidest ja miinustest.
Märksõnad: Venemaa; valimised; valimissüsteemid; proportsionaalne valimissüsteem; parteid;
esindusdemokraatia; võrdsed võimalused; valimiskünnis
Viskulova, V. V. Nedeistvitelnost võborov kak sledstvije prestuplenii protiv izbiratelnogo prava //
Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 5, lk. 57-68. Valimistulemuste vaidlustamise ja valimiste
kehtetuks kuulutamise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Venemaa; valimised; hääletamine; vaidluste lahendamine; vastutus
HALDUSÕIGUS
Barabanova, Svetlana. Pravovoje položenije rektora vuza: sravnitelnõi analiz zakonodatelstva Rossii
i Avstrii // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 3, lk. 4-7. Ülikoolide rektorite
õigusliku seisundi võrdlus Venemaal ja Austrias.
Märksõnad: Venemaa; Austria; kõrgharidus; ülikoolid; kõrgkoolid; rektorid; õiguslik seisund
Bergmans, Bernhard. Auf dem Wege zu einem neuen Verständnis der Juristenberufe und
Juristenausbildungen // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 4, lk. 113-117. Juristikutsest ja
spetsialiseerumisest juriidilise kõrghariduse süsteemis.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; kõrgharidus; õigusharidus; juristid; kutseoskused
Buravljov, Juri. Juriditšeskaja otvetstvennost v sisteme gossudarstvennoi službõ: problemõ
soveršenstvovanija // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 5, lk. 5-15. Juriidilisest vastutusest
(distsiplinaarvastutus, haldusvastutus, materiaalne vastutus) Venemaa avalikus teenistuses.
Märksõnad: Venemaa; avalik teenistus; riigiametnikud; avalikud teenistujad; karistused;
distsiplinaarvastutus; haldusvastutus; varaline vastutus
Di Giovanni, Luca. The main changes in Italian public law // European Public Law (2013/Jun) nr. 2,
lk. 221-239. Olulisematest muudatustest Itaalia avalikus õiguses.
Märksõnad: Itaalia; avalik õigus
Gabritšidze, Boriss. Voprossõ administrativno-pravovogo mehhanizma protivodeistvija korruptsii v
sisteme gossudarstvennoi službõ zarubežnõhh gossudarstv // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje
pravo (2013) nr. 3, lk. 25-28. Haldusõiguslikest võimalustest võitluses korruptsiooniga avalikus
teenistuses erinevates riikides; vastavast regulatsioonist erinevate riikide põhiseadustes ja eriseadustes.
Märksõnad: avalik teenistus; avalikud teenistujad; riigiametnikud; korruptsioon; võrdlev õigusteadus
Gnüchtel, Ralf. Fahndung im Grenzgebiet, auf dem Gebiet der Bahnanlagen sowie auf
Verkehrsflughäfen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 15, lk. 980-983. Isikute vabast
liikumisest ja piiritsoonis kontrollimisest politseiseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; piirialad; isikute vaba liikumine; järelevalve; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid
Greiner, Stefan. EMRK, Beamtenstreik und Daseinsvorsorge // Die Öffentliche Verwaltung (2013)
nr. 16, lk. 623-630. Ametnike streigiõigusest; Euroopa Inimõiguste Kohtu vastavast praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; streigid; põhiseadused; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
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Grimm, Dieter. Der Datenschutz vor einer Neuorientierung // Juristenzeitung (2013) nr. 11, lk. 585592. Uutest suundadest andmekaitses; isikuandmete kaitsest andmete töötlemisel, ELi isikuandmete
kaitse üldmäärusest.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; isikuandmed; andmetöötlus; Euroopa Liidu õigus;
põhiseadused; kohtulahendid
Hausmann, Hans-Christian. Höhere Anforderungen bei interkommunalen In-House-Geschäften //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 12, lk. 760-765. Riigihangete menetlemise
kontrollikriteeriumitest Euroopa Kohtu praktika põhjal (nn Econordi lahend).
Märksõnad: Saksamaa; riigihanked; järelevalve; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Härting, Niko. Anonymität und Pseudonymität im Datenschutzrecht // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 29, lk. 2065-2071. Anonüümsusest ja pseudonüümide kasutamisest
võrgusuhtluses andmekaitse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; Interneti-teenused; anonüümsus; pseudonüümid; võrgusuhtlus;
isikuõigused; seaduste tõlgendamine
Koulu ja nuoret // Haaste (2013) nr. 2, lk. 3-43. Ajakirjanumber käsitleb noorte probleeme koolis:
koolikiusamine, varjatud rassism, hariduse ja kuritegevuse seosed, turvalisus koolis,
kuritegevusevastane võitlus jms.
Märksõnad: Soome; haridus; koolid; koolikiusamine; alaealised; rassism; kuritegevus; kriminoloogia;
uuringud; statistilised andmed
Lindner, Josef Franz ; Jahr, Diane. Der unzureichend begründete Verwaltungsakt // Juristische
Schulung (2013) nr. 8, lk. 673-678. Haldusakti põhjendatusest ja võimalustest seda menetluse käigus
parandada või täiendada.
Märksõnad: Saksamaa; haldusaktid; põhjendamine; haldusmenetlus; halduskohtumenetlus; seaduste
tõlgendamine
Obergfell, Eva Inés. Expansion der Vorbeugemaßnahmen und zumutbare Prüfpflichten von FileHosting-Diensten // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 28, lk. 1995-1998. Failihoiuteenusest ja
teenusepakkuja vastutusest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; Internet; teenused; Interneti-teenused; failikataloogid; andmesäilitus;
autoriõigus; järelevalve; vastutus; kohtulahendid
Peurala, Johanna. The lavish corporate hospitality: the lawful and unlawful interaction of public
officials and private sector actors – law and the court praxis in Finland // European Journal of Crime,
Criminal Law and Criminal Justice (2013) nr. 1, lk. 59-84. Seaduslike ja ebaseaduslike hüvede
(ekskursioonid, kingitused jms) pakkumisest avalikus sektoris Soome seadusandluse ja kohtupraktika
põhjal.
Märksõnad: Soome; korruptsioon; altkäemaks; avalik sektor; riigiametnikud; hüved; kingitused;
illegaalne tegevus
Protassov, Valeri. Nekotorõje problemõ zaštšitõ dissertatsii v sovremennoi Russkoi jurisprudentsii //
Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 5, lk. 16-23. Dissertatsioonide kaitsmise probleemidest Venemaal,
eriti erialal 12.00.01 (õiguse teooria ja ajalugu).
Märksõnad: Venemaa; haridus; õigusharidus; teadustööd
Rölle, Daniel ; Druml, Sabine. Vertrauen in die öffentliche Verwaltung // Die Öffentliche
Verwaltung (2013) nr. 14, lk. 540-547. Usalduse kontseptsioonist avalikus halduses kodanike ja
ametkondade vahelises suhtluses.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; usaldus; ametid (riigiasutused); bürokraatia; riigiametnikud
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Salaw-Hanslmaier, Stefanie. Kindergartenpflicht – eine rechtspolitische Vision? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2013) nr. 5, lk. 143-146. Hariduspoliitikast ja lasteaiakohustusest.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; hariduspoliitika; lasteasutused; lasteaiad; lapsed; keeleõpe;
kohustused
Schapiro, Leo. Die Angaben zum Kunstwerk in den Versteigerungskatalogen von Auktionshäusern //
Juristenzeitung (2013) nr. 11, lk. 549-557. Kunstiteoste oksjonikataloogides sisalduvatest andmetest ja
infost, selle õigsusest ja vastavusest tegelikkusele.
Märksõnad: info; kataloogid; reklaam; kunst; kunstioksjonid; oksjonid; näitusekataloogid
Schmidt, Thorsten Ingo. „In dubio pro municipio?”: zur Aufgabenverteilung zwischen Landkreisen
und Gemeinden // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 13, lk. 509-514. Haldusreformist,
maakondade ja valdade ülesannete jaotuse põhimõtetest.
Märksõnad: Saksamaa; haldussüsteem; kohalikud omavalitsused; printsiibid; põhiseadused
Tšelebjan, N. G. Ponjatije gossudarstvenno-tšastnogo partnerstva v rossiiskom prave // Zakon i pravo
(2013) nr. 7, lk. 68-71. Mõiste „avaliku ja erasektori partnerlus” käsitlusest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; avalik sektor; erasektor; avaliku ja erasektori partnerlus
Varuhas, Jason N. E. The reformation of English administrative law? „Rights”, rhetoric and reality //
The Cambridge Law Journal (2013/Jul) nr. 2, lk. 369-413. Kontseptsioonide tõlgendamisest Inglise
haldusõiguse reformimise ja 1998. aasta inimõiguste seaduse kontekstis.
Märksõnad: Suurbritannia; reformid; õigusteooria; inimõigused; printsiibid; seaduste tõlgendamine
MEDITSIINIÕIGUS
Biondi, Stefano. Property on bodily parts, dignity and sovereignty : some comparative reflections on
the English and Italian law of organ transplantations // Acta Juridica Hungarica (2013/Mar) nr. 1, lk.
90-105. Organite siirdamisest ja vastavast seadusandlusest Inglismaal ja Itaalias.
Märksõnad: Inglismaa; Itaalia; elundid; siirdamine; seaduste tõlgendamine
Boyle, Geraldine. Facilitating decision-making by people with dementia : is spousal support
gendered? // The Journal of Social Welfare & Family Law (2013/Jun) nr. 2, lk. 227-243. Dementsete
patsientide otsustusvõimest ning vaimse pädevuse seadusest (2005).
Märksõnad: dementsus; vaimne tervis; vaimsed võimed; puuetega inimesed; seaduste tõlgendamine
Coggon, John. The wonder of euthanasia : a debate that’s being done to death // Oxford Journal of
Legal Studies (2013/Summer) nr. 2, lk. 401-419. Eutanaasiast: poolt- ja vastuargumente.
Märksõnad: eutanaasia; meditsiinieetika; surm
Cronin, Antonia J. ; Douglas, James F. Non-standard kidneys for transplants : clinical margins,
medical morality, and the law // Medical Law Review (2013/Summer) nr. 3, lk. 448-473.
Organidoonorlusest, standarditele mittevastavate neerude siirdamise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: elundid; doonorlus; siirdamine; neerusiirdamine; neerud; kvaliteet
Dethloff, Nina ; Gerhard, Rudolf. „Ein Reproduktionsmedizingesetz ist überfällig” // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2013) nr. 3, lk. 91-94. Reproduktiivmeditsiinist, spermadoonorite ning kunstlikult
viljastatud laste õiguste reguleerimisest.
Märksõnad: Saksamaa; reproduktiivmeditsiin; kunstlik viljastamine; doonorid; isadus; lapse õigused;
juurdepääs infole; kohtulahendid
Fink, Sandra ; Grün, Klaus-Jürgen. Die Auskunftsanspruch über die Abstammung des durch
heterologe Insemination gezeugten Kindes gegen den Arzt // Neue Juristische Wochenschrift (2013)
nr. 27, lk. 1913-1916. Kunstlikult viljastatud lapse õigusest nõuda arstilt teavet oma päritolu kohta.
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Märksõnad: Saksamaa; kunstlik viljastamine; lapsed; päritolu (biol.); põlvnemine; lapse õigused;
arstid; info; piirangud; kohtulahendid
Garwood-Gowers, Austen. Time to address the problem of post-mortem procurement of organs for
transplantation occurring without proper pre-mortem consent // European Journal of Health Law
(2013/Sep) nr. 4, lk. 383-408. Surmaeelsest ja -järgsest organidoonorlusest ning inimõigustest.
Märksõnad: doonorlus; elundid; siirdamine; inimõigused
Michalowski, Sabine. Relying on common law defences to legalise assisted dying : problems and
possibilities // Medical Law Review (2013/Summer) nr. 3, lk. 337-370. Nn abistatud enesetapust,
eutanaasiast, patsiendi õigusest loobuda ravist: probleemid ja õigusaktid.
Märksõnad: Inglismaa; eutanaasia; meditsiinieetika; ravi; surm; patsiendid
Navratyil, Zoltan. Legal and ethical aspects of human reproductive cloning // Acta Juridica
Hungarica (2013/Mar) nr. 1, lk. 106-117. Juriidilistest ja eetilistest aspektidest kloonimisel.
Märksõnad: kloonimine; biotehnoloogia; eetika; meditsiinieetika; õigusloome
Sheppard, Maria K. Treatments of low-priority and the Patient Mobility Directive 2011, an end to
legal uncertainty for the English NHS? // European Journal of Health Law (2013/Jun) nr. 3, lk. 295314. Patsientide piiriülesest ravist ja liikumisest ELis; tervishoiureformist Inglismaal.
Märksõnad: Inglismaa; tervishoid; reformid; patsiendid; ravi; liikmesriigid; Euroopa Liit
Soini, Sirpa. Finland on a road towards a modern legal biobanking infrastructure // European Journal
of Health Law (2013/Jun) nr. 3, lk. 289-294. Biopankadest Soomes ning vastavast seadusandlusest.
Märksõnad: Soome; biomeditsiin; andmepangad; õigusloome
Wollenschläger, Ferdinand. Der Drittbezug prädikativer Gendiagnostik im Spannungsfeld der
Grundrechte auf Wissen, Nichtwissen und Geheimhaltung // Archiv des öffentlichen Rechts
(2013/Jun) nr. 2, lk. 161-203. Geenidiagnostikast, geeniandmete konfidentsiaalsusest ja õigusest
terviseinfole Saksa põhiseaduse ja 1. veebr. 2010 jõustunud geenidiagnostikaseaduse tähenduses.
Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; biomeditsiin; geeniuuringud; juurdepääs infole; konfidentsiaalne info;
geneetiline informatsioon; põhiseadused; seaduste tõlgendamine
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Becker, Peter. Rechtsprobleme des Einsatzes von Drohnen zur Tötung der Menschen // Die
Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 13, lk. 493-502. Droonide kasutamisest inimeste tapmiseks sõjalise
konflikti piirkondades ja terrorismivastases võitluses rahvusvahelise õiguse aspektist.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Saksamaa; droonid; tapmine; sõjaõigus; humanitaarõigus;
sõjalised konfliktid; terrorismivastane võitlus; ühinenud rahvaste harta (1945); siseriiklik õigus
Bultz, Ariel. Redefining apartheid in international criminal law // Criminal Law Forum (2013) nr. 2,
lk. 205-233. Apartheidi käsitlusest rahvusvahelises kriminaalõiguses: Rooma statuudi artikkel 7(1)(j)
ja 1973. aasta apartheidivastane konventsioon.
Märksõnad: apartheid; inimsusvastased kuriteod; rahvusvahelised lepingud; kriminaalõigus
Cohen, Madeline E. International humanitarian law of armed conflict : a critical annotated
bibliography for collection development // International Journal of Legal Information (2012) nr. 3, lk.
393-416. Rahvusvahelise humanitaarõiguse annoteeritud bibliograafia.
Märksõnad: humanitaarõigus; relvakonfliktid; bibliograafiad
Elsig, Manfred. The democratizing effects of multilateral organizations: a cautionary note on the
WTO // World Trade Review (2013) nr. 3, lk. 487-507. Rahvusvaheliste organisatsioonide osast
demokraatia suurendamisel.
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Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); demokratiseerimine; rahvusvahelised
organisatsioonid; rahvusvahelised suhted
Habermas, Jürgen. Diskurstheorie und Völkerrecht // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht (2013) nr. 2, lk. 295-303. Vestlus saksa filosoofi ja sotsioloogi Jürgen Habermasiga (s
1929) rahvusvahelise korra/õiguse teemal ajendatuna Habermasi teosest „Faktizität und Geltung”.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; õigusteooria; ühiskonnateooriad; õiguskord; Euroopa
Josling, Tim ; Mittenzwei, Klaus. Transparency and timeliness: the monitoring of agricultural
policies in the WTO using OECD data // World Trade Review (2013) nr. 3, lk. 533-547.
Kaubandussüsteemide läbipaistvusest, OECD andmete kasutamisest WTO tegevuses maksukoormuse
ja ELi põllumajandustoetuste küsimustes.
Märksõnad: põllumajandus; põllumajanduspoliitika; põllumajandustoetused; rahvusvaheline
kaubandus; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
(OECD); Euroopa Liit
Kikot, Vladimir. Meždunarodno-pravovoje znatšenije vklada Rossiiskoi Federatsii v protsess
sovremennogo mirostroitelstva // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 5, lk. 73-83. Venemaa kuludest
rahvusvahelises poliitikas ja rahvusvahelistes organisatsioonides osalemisel.
Märksõnad: Venemaa; rahvusvahelised suhted; kulud; finantseerimine; rahvusvahelised
organisatsioonid
Lazareva, T. P. Unifikatsija pravovogo regulirovanija garantii po trebovaniju vo
vnešneekonomitšeskoi dejatelnosti // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 5, lk. 102-112.
Garantiinõuete regulatsiooni ühtlustamisest rahvusvahelises kaubanduses ja ÜRO konventsioonist
sõltumatute garantiide ning tagatisakreditiivide kohta.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; müügilepingud; garantii; seaduste kooskõlastamine;
Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT); rahvusvahelised lepingud
Marotškin, S. J. ; Halafjan, R. M. Meždunarodnoje „mjagkoje” pravo v pravovoi sisteme Rossiiskoi
Federatsii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 6, lk. 56-65. Rahvusvahelise nn pehme õiguse (soft
law) mõjust riigisisesele õigusele Venemaa näitel.
Märksõnad: Venemaa; õigusnormid; siseriiklik õigus; kohtud; õigussüsteemid; õigusloome
Mavroidis, Petros C. Driftin’ too far from shore – why the test for compliance with the TBT
Agreement developed by the WTO Appellate Body is wrong, and what should the AB have done
instead // World Trade Review (2013) nr. 3, lk. 509-531. Maailma Kaubandusorganisatsiooni
apellatsioonikogu aruanded tehnilistest kaubandustõketest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); tehniliste
kaubandustõkete leping (1994)
Piltz, Burghard. Neue Entwicklungen im UN-Kaufrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr.
35, lk. 2567-2572. ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooniga (CISG) seotud
seadusemuudatusest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade
rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980); müügilepingud; kaubandus; Euroopa Liit;
kohtulahendid
Swepston, Lee. Crisis in the ILO supervisory system: dispute over the right to strike // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2013) nr. 2, lk. 199-218.
Streigiõigusest rahvusvahelises õiguses ja erimeelsustest seoses ILO järelevalvesüsteemiga.
Märksõnad: põhiõigused; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); streigid; rahvusvaheline koostöö
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Tarassova, Ljudmila. Pravomernost v meždunarodnom prave: kontseptualnõje, normativnõje i
praktitšeskije aspektõ // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 7, lk. 59-67. Õiguspärasusest rahvusvahelises
õiguses ja rahvusvahelistes suhetes.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised organisatsioonid;
õigus
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European Human Rights Law Review (2013) nr. 4, lk. 378-391. Uurimise läbiviimisest Euroopa
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Epiney, Astrid. Die Rechtsprechung des EuGH im Jahr 2012 : Unionsbürgerschaft,
Diskriminierungsverbot, Grundfreiheiten und Gleichstellungsrecht // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 11, lk. 692-698. Euroopa Kohtu 2012. aasta olulisematest lahenditest ELi
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Märksõnad: Euroopa Kohus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; siseriiklik õigus
Knauff, Matthias. Die mitgliedstaatliche Finanzierung der Daseinsvorsorge im Dickicht des
europäischen Regelungsgeflechts // Zeitschrift für Gesetzgebung (2013) nr. 2, lk. 139-154. Avalikes
huvides pakutavate teenuste (DAWI Paket) rahastamisest.
Märksõnad: teenused; avalikud teenused; finantseerimine; rahaline abi; liikmesriigid
Kunzlik, Peter. Green public procurement – European law, environmental standards and „what to
buy” decisions // Journal of Environmental Law (2013) nr. 2, lk. 173-202. Keskkonnahoidliku
riigihanke kriteeriumitest, direktiivist 2004/18 ja strateegiast „Euroopa 2020”.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; riigihanked; lepingud; standardid (normid)
Kämmerer, Jörn Axel. Bahn frei der Bankenunion? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013)
nr. 13, lk. 830-836. Euroopa Keskpanga uutest järelevalvekohustustest ELi pädevuskorralduses.
Märksõnad: pangad (maj.); pangandus; krediidiasutused; Euroopa Keskpank; järelevalve; pädevus
Lampert, Steffen. Perspektiven der Rechtsangleichung auf dem Gebiet der direkten Steuern in der
Europäischen Union // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 13, lk. 493-498. ELi
otseste maksude kohaldamise võimalustest.
Märksõnad: ettevõtted; maksustamine; otsene maksustamine

27

Lehne, Klaus-Heiner ; Freudenberg, Tobias. „Tendenz zur gesetzgeberischen Übertreibung” //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 2, lk. 58-61. Institutsionaalsetest konfliktidest ELi
õigusloomes.
Märksõnad: õigusloome; Euroopa Parlament; liikmesriigid; parlamendid; täidesaatev võim;
seadusandlik võim
Leino-Sandberg, Päivi ; Salminen, Janne. Eurokriisin demokratiaulottuvuuksia // Lakimies (2013)
nr. 3, lk. 390-413. Euroopa majandus- ja eurokriisist, selle mõjust Soomele.
Märksõnad: Soome; majanduskriisid; finantskriisid; siseriiklik õigus; seadused; Euroopa Keskpank;
rahvusvahelised lepingud
Linna, Tuula. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio C-461/11 asiassa Radziejewski (8.11.2012)
– yksityishenkilön velkajärjestely hiertää eurooppalaisessa insolvenssioikeudessa // Lakimies (2013)
nr. 4, lk. 790-793. Füüsilisest isikust võlgniku võlast vabastamisest Euroopa Kohtu lahendi C-461/11
põhjal.
Märksõnad: võlad; füüsilised isikud; pankrotid; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Neun, Andreas ; Otting, Olaf. Die Entwicklung des europäischen Vergaberechts in den Jahren
2012/2013 // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 14, lk. 529-535. ELi
riigihankeõiguse arengust aastatel 2012-2013.
Märksõnad: Euroopa Liit; riigihanked
Papagianni, Georgia. Forging an external EU migration policy: from externalisation of border
management to a comprehensive policy? // European Journal of Migration and Law (2013) nr. 3, lk.
283-299. ELi rändepoliitikast – tagasivõtulepingud, viisataotlused ja liikuvuspartnerlus.
Märksõnad: ränne (demogr.); rändepoliitika; viisad; piirikontroll; rahvusvahelised suhted; lepingud
Paulus, Christoph G. Competition law versus insolvency law: when legal doctrines clash // Uniform
Law Review = Revue de Droit Uniforme (2013) nr. 1, lk. 65-77. Euroopa konkurentsi- ja
pankrotiõiguse võrdlus.
Märksõnad: Euroopa Liit; konkurents (maj.); konkurentsiõigus; pankrotid; pankrotiõigus
Rodinov, Konstantin. Jevropol: pravovaja priroda // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 5, lk. 84-94.
Euroopa politseiameti ehk Europoli toimimisest; Europoli konventsioonist (1995).
Märksõnad: Euroopa Politseiamet; politsei; rahvusvaheline koostöö
Sasinowska, Beata. Refusal to supply – is indispensability still indispensable? // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 14, lk. 539-543. Tarnimisest keeldumisest ELi õiguses,
vastavatest kohtulahenditest ja ELi Komisjoni otsusest (COMP/37 792).
Märksõnad: tarned; piirangud; konkurents (maj.); kohtulahendid
Smyth, Ciara. Is the right of the child to liberty safeguarded in the common European asylum
system? // European Journal of Migration and Law (2013) nr. 2, lk. 111-136. Alaealiste
varjupaigataotlejate kinnipidamisõigusest ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; sisserändajad; alaealised; lapsed; varjupaigataotlejad; lapse õigused
Staiano, Fulvia. Good mothers, bad mothers: transnational mothering in the European Court of
Human Rights' case law // European Journal of Migration and Law (2013) nr. 2, lk. 155-182. Euroopa
Inimõiguste Kohtu praktikast seoses perekonna taasühinemise õigusega.
Märksõnad: Euroopa Liit; sisseränne; sisserändajad; rändepoliitika; perekond; emad; isad;
lapsevanemad; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Thym, Daniel. Die Reichweite der EU-Grundrechte-Charta – zu viel Grundrechtsschutz? // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 14, lk. 889-896. ELi põhiõiguste harta – rakendamine ja

28

tõlgendamine Euroopa Kohtu ja Saksa põhiseaduskohtu hinnangutes.
Märksõnad: põhiõigused; hartad; Euroopa Kohus; kohtulahendid; Saksamaa; konstitutsioonikohtud
Mereõigus
Kwiatkowska, Barbara. Submissions to the UN Commission on the limits of the continental shelf:
the practice of developing states in cases of disputed and unresolved maritime boundary delimitations
or other land or maritime disputes // The International Journal of Marine and Coastal Law (2013) nr. 2,
lk. 219-341. Merepiiridega seonduvatest vaidlustest.
Märksõnad: riigid; territooriumid; piirid (territ.); vaidluste lahendamine; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon
Nehab, Tobias. Die Zwangsbefugnisse des Schiffskapitäns // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr.
14, lk. 555-562. Laevakapteni kohustustest ja pädevusest meremeeste seaduses (SeemG –
Seemannsgesetz) ja meretöö seaduses (SeeArbG – Seearbeitsgesetz).
Märksõnad: Saksamaa; meremehed; kaptenid; pädevus; merelaevandus; töösuhted
Orebech, Peter. The „lost mackerel” of the North East Atlantic – the flawed system of trilateral and
bilateral decision-making // The International Journal of Marine and Coastal Law (2013/Jun) nr. 2, lk.
343-373. Makrellipüügist Põhja-Atlandi ookeanis, kalapüügivarudest, kvootidest ning vastavatest
kokkulepetest ja probleemidest.
Märksõnad: kalapüük; kalavarud; makrellilised; kvoodid; rahvusvahelised lepingud; Põhja-Atlandi
ookean; Euroopa Liit
Zhao, Liang. Control of goods carried by sea and practice in e-commerce // The Journal of Business
Law (2013) nr. 6, lk. 585-597. Kaupade järelevalvest rahvusvahelises meretranspordis.
Märksõnad: meretransport; kaubavedu; dokumendid; lepingud; järelevalve
Tvedt, Morten Walloe ; Jorem, Ane E. Bioprospecting in the high seas : regulatory options for
benefit sharing // The Journal of World Intellectual Property (2013/Jul) nr. 3-4, lk. 150-167.
Bioloogilistest uuringutest avamerel, nende reguleerimisest tulevikus.
Märksõnad: biosüsteemid; avameri; uuringud; õigusloome
Rahvusvaheline eraõigus
Caruso, Daniela. The baby and the bath water: the American critique of European contract law // The
American Journal of Comparative Law (2013/Summer) nr. 3, lk. 479-506. Eraõiguse reformist ELis ja
Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; lepinguõigus; reformid; õiguspoliitika
Christandl, Gregor. Multi-unit states in European Union private international law // Journal of
Private International Law (2013/Aug) nr. 2, lk. 219-244. Eraõiguse ühtlustamisest Euroopas ja ELi
õiguse kohaldamisest erineva territoriaalse õigusrežiimiga riikides (nt Suurbritannia, Hispaania).
Märksõnad: õigussüsteemid; riigid; haldusjaotus; õigusnormid; seaduste kooskõlastamine
Clive, Eric. Key concepts in uniform and regional private law instruments: an emerging consensus? //
Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2013) nr. 1, lk. 32-49. Eraõiguse ühtlustamise
rahvusvahelistest lepetest – CISG, PICC, DCFR, CESL, PECL.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT);
lepinguosalised; kolmandad isikud (jur.); seaduste kooskõlastamine
Hennemann, Moritz. Zugang von Erklärungen im europäischen Vertragsrecht // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2013) nr. 3, lk. 565-584. Lepinguvabadusest ja lepingute kinnitamisest
Euroopa lepinguõiguses.
Märksõnad: lepinguõigus; lepinguvabadus; juurdepääs infole; seaduste kooskõlastamine

29

Mezzanotte, Francesco. The protection of ownership of goods in the DCFR : an „exclusion strategy”
at the core of European property law? // European Review of Private Law (2013) nr. 4, lk. 1009-1036.
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