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KELLELE JÄÄVAD MINU MEILIKONTO, BLOGI, FOTOD – DIGITAALSEST
PÄRANDIST PÄRIMISÕIGUSE ASPEKTIST
Stephanie Herzog
Der digitale Nachlass – ein bisher kaum gesehenes und häufig missverstandenes Problem
Neue Juristische Wochenschrift (2013) Nr. 52, S. 3745-3751.
Digitaalse pärandiga seotud küsimused on muutumas pärimisõiguses igapäevasteks. Üha sagedamini
jäävad inimese surma korral temast maha ka isiklik e-posti konto, koduleht, salvestatud (krüpteeritud)
andmed, kasutajakontod suhtlusvõrgustikes, internetiteenuste kasutajalepingud, blogid, fotod, videod
jms. Testamendid, pärimislepingud ja eestkostevolitused ei sisalda reeglina midagi digitaalse pärandi
kohta. Digitaalne pärand hõlmab pärandaja kogu digitaalset vara, sh kõiki säilitatud andmeid
erinevatel andmekandjatel (ka pilveteenusena), riist- ja tarkvara lepingulisi suhteid, juurdepääsu
veebile (WWW) jms, mistõttu kaasneb sellega hulgaliselt erinevaid õigusi, nt autori-, isiku-, omandija kasutusõigused. Pärimisasjades tuleb nendele tähelepanu pöörata; isegi juhul, kui pärandaja on
jätnud pärijatele või lähedastele loetelu oma internetitegevustest koos (toimivate)
juurdepääsuõigustega. Artikli autorit huvitab, mis saab digitaalsest pärandist omaniku surma järel,
missugused õigused on lähedastel, pärijatel ja teenusepakkujatel (ingl provider).
Kui Saksa õiguskirjanduses oli digitaalse pärandi teema pikka aega terra incognita, siis pärast 2012.
aasta märtsis toimunud 7. üleriigilist pärimisõiguse konverentsi on olukord muutunud. Teema on
leidnud ulatuslikku kõlapinda erialakirjanduses ja jõudnud „Google’i testamendiks” nimetatuna isegi
päevalehtede veergudele.
Autor püüab defineerida digitaalse pärandi mõistet ning käsitleb digitaalset pärandit erialakirjandust ja
kehtivat seadusandlust, eelkõige Saksa tsiviilseadustikku (sks BGB – Bürgerliches Gesetzbuch)
tõlgendades. Ta analüüsib kehtivat pärimisõiguslikku korda ja vaatleb probleemkohti, mis digitaalse
pärandi kontekstis võivad tekkida, nagu nt teenusepakkuja õigused ja vastutus, üleminevad õigused,
erandid, lähedaste kui õigustatud isikute osa digitaalse vara omaniku õiguste kaitsel. Seniseid
tõlgendusi ja kohtupraktikat kasutades peatub autor pärandaja e-kirjade näitel isiklikele andmetele
juurdepääsuõigusel, konfidentsiaalsuskohutusel ja andmekaitsel (nt ärikirjade ja sügavalt isikliku
sisuga e-kirjade sorteerimise puhul, kus saladuse kaitse tõttu tuleb teenusepakkujat käsitleda pärandaja
usaldusalusena raviarstiga sarnaselt). Analüüsist lähtuvalt järeldab autor, et pärimisõiguses kehtivad
põhimõtted on üldjuhul sobivad ka digitaalse pärandi puhul, kuid tõdeb, et mõningad täpsustused, kas
seadusandlikul või põhiseaduskohtu tasandil, oleksid vajalikud.
Refereerinud Tiia Melts
Samal teemal:
(vt HeinOnline)
Hopkins, Jamie P. Afterlife in the cloud: managing a digital estate // Hastings Science and
Technology Law Journal, Vol. 5, Issue 2 (Summer 2013), pp. 209-244.
Kellogg, Sarah. Managing your digital afterlife // Washington Lawyer, Vol. 27, Issue 5 (January
2013), pp. 28-35.
Perrone, Maria. What happens when we die: estate planning of digital assets // CommLaw
Conspectus: Journal of Communications Law and Policy, Vol. 21, Issue 1 (2012), pp. 185-210.
(vt Westlaw)
Edwards, Lilian ; Harbinja, Edina. Protecting post-mortem privacy: reconsidering the privacy
interests of the deceased in a digital world // Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, Vol. 32,
Issue 1 (2013), pp. 83-129.
(vt Beck)
Deusch, Florian. Digitales Sterben: das Erbe im Web 2.0 // Zeitschrift für Erbrecht und
Vermögensnachfolge (2014) Nr. 1, S. 2-8.
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VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
Uuendusena on Summaria Iuridicas 2014. aastal oluliselt mahukam Euroopa Liidu õiguse osa ning
artikleid valime ka Rahvusraamatukokku tellitud Euroopa Liidu õigusalastest teadusajakirjadest:
http://elik.nlib.ee/infoallikad/ajakirjad-2/teadusajakirjad/
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Abramova, A. I. Subsidiarnoje primenenije pravovõhh norm kak spossob optimizatsii
zakonodatelnogo regulirovanija // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 10, lk. 46-55. Õigusnormide
subsidiaarse kohaldamise mõistest ja tähendusest õigusloomes.
Märksõnad: õigusnormid; õigusloome; subsidiaarsus
Allison, J. W. F. History to understand and history to reform, English public law // The Cambridge
Law Journal (2013/Nov) nr. 3, lk. 526-557. Ajaloo ja ajalooallikate osast Inglise avaliku õiguse
mõistmisel ja tõlgendamisel; Sir Edward Coke’i (1552-1634) õpetuste mõjust.
Märksõnad: Inglismaa; avalik õigus; ajalugu; ajalooallikad; õigusteadus; Coke, Edward (1552-1634)
Gee, David. A survey of major law libraries around the world // International Journal of Legal
Information (2013) nr. 2, lk. 108-161. Õigusraamatukogude tegevusest ja teenustest 2012. aasta
aprillist juunini tehtud ülemaailmse uuringu põhjal.
Märksõnad: õigusinfo; raamatukogud; teenused; uuringud; statistilised andmed; võrdlev analüüs
Korsgaard, Christine M. Kantian ethics, animals, and the law // Oxford Journal of Legal Studies
(2013/Winter) nr. 4, lk. 629-648. Loomade käsitlusest õiguses (loom kui omand) ja Kanti filosoofias.
Märksõnad: loomad; omand; õigused; loomaõigused; õigusfilosoofia
Zimmermann, Reinhard. Juristische Bücher des Jahres – eine Leseempfehlung // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 47, lk. 3414-3421. Lugemisleide/-soovitusi uuemast õiguskirjandusest.
Märksõnad: Saksamaa; erialainfo; õigusinfo; juristid; raamatud; raamatututvustused
Wolf-Hegerbekermeier, Thomas. Internationaler Methodenvergleich zur Nutzenbetrachtung in der
Gesetzgebung // Zeitschrift für Gesetzgebung (2013) nr. 4, lk. 357-375. Õigusloome kvaliteedist ja
seaduste mõju hindamise rahvusvahelisest võrdlusuuringust.
Märksõnad: õigusloome; hindamine; meetodid; Euroopa Komisjon; võrdlev analüüs
ÕIGUSAJALUGU
Jestaedt, Matthias. Geltung des Systems und Geltung im System. Wozu man die Grundnorm benötigt
– und wozu nicht // Juristenzeitung (2013) nr. 20, lk. 1009-1021. Õigusnormide ajaloost ja
õigusfilosoofilisest aspektist.
Märksõnad: õigusnormid; õigusfilosoofia; õigusaktid; õigusteooria
Jünemann, Klaus. Government of, by, for the people – zur Archäologie eines klassischen Zitats //
Juristenzeitung (2013) nr. 23, lk. 1128-1136. Abraham Lincolni (1809-1865) tsitaadist „valitsus,
rahvavalitsus ja valitsus rahva jaoks” ja selle tähendusest.
Märksõnad: õigusteadus; demokraatia; valitsused; 19. saj.
Karljavin, Ivan. K voprossu o vlijanii gretšeskoi filosofii na metodologiju rimskogo tšastnogo prava.
Logika stoi // Pravovedenije (2012) nr. 5, lk. 184-198. Kreeka filosoofia mõjust Rooma eraõigusele;
stoa loomuõiguse õpetusest.
Märksõnad: Rooma õigus; õigusfilosoofia; loomuõigus; eraõigus
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Petrova, Marina. Konstitutsija Šveitsarskoi Konfederatsii 1848 g. i jei vlijanije na razvitije
šveitsarskogo konstitutsionalizma // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 17, lk. 56-60. Šveitsi 1848.
aasta põhiseadusest.
Märksõnad: Šveits; põhiseadused; riigivõimuorganid
Trikoz, Elena. „Kodeks Ur-Nammõ” : ossobennosti šumerskoi pravovoi traditsii // Pravovedenije
(2013) nr. 1, lk. 225-237. Uri III dünastia rajaja ja kuninga Ur-Nammu (ka Ur-Namma) koodeksist.
Märksõnad: Sumer; Ur; dünastiad; seadustikud
TSIVIILÕIGUS
Bessedin, R. A. Doverennosti s množestvennostju lits: novellõ graždanskogo zakonodatelstva //
Zakon i pravo (2013) nr. 10, lk. 60-64. Esindamisest mitmelt inimeselt saadud volituse alusel Vene
tsiviilkoodeksi 1. sept. 2013. a. jõustunud muudatustes.
Märksõnad: Venemaa; tsiviilõiguse üldosa; volitused; esindus (jur.)
Günther, Thomas. Legitimationsprüfungen bei Erben, Betreuern und Bevollmächtigten // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 51, lk. 3681-3686. Pärijate, hooldajate ja volitatud isikute
tuvastamisest krediidiasutustes (milliseid dokumente tohib pank nõuda).
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilõiguse üldosa; tehingud; eestkoste; volitused; pärijad;
identifitseerimine; pangad (maj.); krediidiasutused; tõendamine (jur.); kontroll; kohtulahendid
Nolan, Donal. Varying the standard of care in negligence // The Cambridge Law Journal (2013/Nov)
nr. 3, lk. 651-688. Hoolsuse, hooletuse ja ettevaatamatuse käsitlusest Inglise õiguses.
Märksõnad: Inglismaa; tsiviilvastutus; vastutus; hooletus (jur.); ettevaatamatus (jur.); standardid
(normid); kohtulahendid
Podšivalov, T. P. ; Rjapolova, O. A. Problema opredelennosti ponjatija „obhod zakona” v rossiiskom
zakonodatelstve i sudebnoi praktike // Zakonodatelstvo (2013) nr. 12, lk. 37-43. Mõiste „seadusest
kõrvalekaldumine” määratlemisest õigusloomes ja kohtupraktikas Vene tsiviilkoodeksi näitel.
Märksõnad: mõisted; õigusloome; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Werner, Rüdiger. Kommunale Stiftungstätigkeit und ihre Schranken // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 23, lk. 1520-1525. Kommunaalmajanduslike avalik-õiguslike sihtasutuste
asutamise juriidilistest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; kommunaalmajandus; sihtasutused; mittetulundusühingud; avalik-õiguslikud
juriidilised isikud
Worthington, Sarah. Fiduciary duties and proprietary remedies: addressing the failure of equitable
formulae // The Cambridge Law Journal (2013/Nov) nr. 3, lk. 720-752. Usaldusisiku lojaalsusest,
huvide konfliktist ja (varalisest) vastutusest kohtulahendite põhjal.
Märksõnad: Inglismaa; usaldusisikud; lojaalsus; vastutus; altkäemaks; kahju tekitamine; huvide
konfliktid; omand; kohtulahendid
Asjaõigus
Goymor, Amy. Mistaken registrations of land: exploding the myth of „title by registration” // The
Cambridge Law Journal (2013/Nov) nr. 3, lk. 617-650. Maaomandi registreerimisega seotud
probleemidest (valeandmed) Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; maaomand; registreerimine; pettus; kontroll; maaõigus; kohtulahendid
Super, David A. A new new property // Columbia Law Review (2013) nr. 7, lk. 1773-1896. Omandi
vormidest ja omandiõiguse põhimõtetest Ameerika Ühendriikides; Charles Reichi teooriast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; omand; omandivormid; printsiibid; vara
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Võlaõigus
Bodganova, J. J. Zaštšita interessov graždan pri konflikte ihh litšnõhh neimuštšestvennõhh prav //
Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 12, lk. 75-86. Heausksusest ja mittevaraliste õiguste kaitsest Vene
tsiviilõiguses.
Märksõnad: Venemaa; heausksus; moraalne kahju; kahju hüvitamine; kohtulahendid
Lowry, John ; Rawlings, Philip. „That wicked rule, that evil doctrine...” : reforming the law on
disclosure in insurance contracts // The Modern Law Review (2012/Nov) nr. 6, lk. 1099-1122.
Kindlustuslepingute ja tarbijakaitse regulatsioonist Inglismaal ja Šotimaal.
Märksõnad: Inglismaa; Šotimaa; tarbijakaitse; kindlustus; kindlustuslepingud; õigusloome
Ramsay, Iain. A tale of two debtors : responding to the schock of over-indebtedness in France and
England – a story from the Trente Piteuses // The Modern Law Review (2012/Mar) nr. 2, lk. 212-248.
Võlgnike ja võlgade käsitluse süsteemist Prantsusmaal ja Inglismaal.
Märksõnad: Prantsusmaa; Inglismaa; võlad; pankrotid
Žuravljova, A. A. Zadatok: nekotorõje problemõ, voznikajuštšije pri zakljutšenii dogovora kupliprodaži žilogo pomeštšenija // Zakonodatelstvo (2013) nr. 10, lk. 57-62. Käsirahast eluruumi ostumüügilepingu sõlmimisel.
Märksõnad: Venemaa; käsiraha; eluruumid; lepingud; eellepingud; müügilepingud
Perekonnaõigus
Erbarth, Alexander. Die Ehe ist kein Schuldverhältnis // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr.
48, lk. 3478-3484. Abielu ja abikaasadevaheliste õigussuhete käsitlusest perekonnaõiguse ja
võlaõiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; abielu; abikaasad; tehingud; võlaõigus; kahju hüvitamine
Shakargy, Sharon. Marriage by the state or married to the state? On choice of law in marriage and
divorce // Journal of Private International Law (2013/Dec) nr. 3, lk. 499-533. Abielu ja abielulahutuse
käsitlusest erinevate riikide õiguses.
Märksõnad: abielu; abielulahutus; rahvusvaheline eraõigus; võrdlev analüüs
Šeljutto, M. L. Realizatsija konstitutsionnõhh printsipov semeinogo prava v rossiiskom
zakonodatelstve // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 12, lk. 56-64. Soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse vastutuse põhimõtetest Vene perekonnaõiguses (nt lapsevanemate vastutus lapse kasvatamise
eest, abikaasade varalised õigused jms).
Märksõnad: Venemaa; lapsevanemad; vastutus; elatis; abieluvara; sooline võrdõiguslikkus
Wroblewska, Karolina. Das polnische Abstammungsrecht // Jahrbuch für Ostrecht (2013) nr. 2, lk.
377-398. Põlvnemisest, emadusest, isadusest ja adopteerimisest Poola perekonnaõiguses pärast 2004.
ja 2008. aasta seadusemuudatusi.
Märksõnad: Poola; perekond; põlvnemine; päritolu; lapsendamine; emadus; isadus; vanemad;
hõimlus; abielu
ÄRIÕIGUS
Kanaševski, Vladimir. Aktsionernõje soglašenija s inostrannõm litsom: voprossõ primenimogo prava
// Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 5, lk. 10-13. Välismaalastest aktsionäride ja
vene kodanike vaheliste vaidluste lahendamisel kohaldatavast õigusest.
Märksõnad: Venemaa; aktsionärid; aktsiaseltsid; välismaalased; vaidluste lahendamine; vahekohtud;
rahvusvaheline eraõigus
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Köhler, Helmut. Das neue Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 48, lk. 3473-3478. Kõlvatu äritegevuse vastasest seadusest, mis jõustus 9.
oktoobril 2013 ja reguleerib inkassofirmade tegevust, reklaami telefoni teel ning hoiatamist
konkurentsi- ja autoriõiguste rikkumise korral.
Märksõnad: Saksamaa; ettevõtlus; konkurents (maj.); kõlvatu konkurents; võlad; reklaam;
autoriõigus; piirangud
Velte, Patrick. Say on Pay als wirkungsvolles europäisches Regulierungsinstrument? // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 23, lk. 893-898. Aktsionäride õigusest otsustada juhtkonna
hüvitiste üle Saksamaal ja teistes riikides (nt Suurbritannias, Prantsusmaal); hääletamismudelite
võrdlev analüüs.
Märksõnad: Saksamaa; aktsiaseltsid; juhid; juhtkond; palk; hüvitised; aktsionärid; hääletamine;
Suurbritannia; Prantsusmaa
Williams, Richard. Regulating political donations by companies : challenges and misconceptions //
The Modern Law Review (2012/Nov) nr. 6, lk. 951-980. Ettevõtete annetuste käsitlusest ja
regulatsioonist Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; ettevõtted; äriühingud; annetused; finantseerimine; poliitika
INTELLEKTUAALNE OMAND
Agamagomedova, S. A. Vzaimovlijanije meždunarodnogo i natsionalnogo prava v sfere
transgranitšnoi zaštšitõ prav intellektualnoi sobstvennosti // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 12, lk.
122-129. Intellektuaalse omandi piiriülesest kaitsest ja regulatsiooni mõjust riigisisesele õigusele.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; patendid; kaubamärgid; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik
õigus; Euroopa Liit; tolliliidud
Barresi, Veronica. The scope of CTM injunctions : constitutional and practical aspects // Intellectual
Property Quarterly (2013) nr. 4, lk. 344-357. Euroopa Ühenduse kaubamärgiõigusest: seaduste
kooskõlastamine, põhiseaduslikkus, kohtulik tõlgendamine ja territoriaalne ulatus.
Märksõnad: kaubamärgid; põhiseadused; seaduste kooskõlastamine; kohtulahendid
Griffiths, Jonathan. Dematerialization, pragmatism and the European copyright revolution // Oxford
Journal of Legal Studies (2013/Winter) nr. 4, lk. 767-790. Autoriõiguse arengust Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; Euroopa; autoriõigus
Heiniö, Mikko. Näkymätön tekijä // Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1172-1183. Autoriõigusest Soomes
ja nn nähtamatu autori probleemist (nt Eurovisioonil, kui fookuses on esitaja, teose töötlemisel jms).
Märksõnad: Soome; autoriõigus; autorsus; muusika; muusikatööstus
Huuskonen,
Mikko.
Aineettomien
tuotannontekijöiden
omistusoikeus
modernissa
palveluliiketoiminnassa // Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1199-1216. Intellektuaalse omandi õigusest
mittemateriaalse omandi puhul; sotsiaalmeediast ja ideede kaitsest.
Märksõnad: Soome; patendid; autoriõigus; ideed; loomeprotsess; sotsiaalmeedia; isikuandmed
Jasserand, Cathrine. Public sector information and audiovisual archives // IRIS plus (2013) nr. 5, lk.
7-21. Avaliku sektori kasutuses oleva teabe taaskasutamise direktiivist (nn PSI direktiiv) ja selle
järgimisest arhiivides, filmiinstituutides, muuseumides ja raamatukogudes.
Märksõnad: avalik sektor; autoriõigus; audiovisuaalteavikud; juurdepääs infole; kultuuripärand;
arhiividokumendid; digitaalinformatsioon; raamatukogud; muuseumid; Euroopa Liidu õigus
Kivistö, Martti. Tekijän ja järjestön välinen perussuhde tekijänoikeuksien kollektiivihallinnossa //
Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1234-1255. Autori ja organisatsiooni autoriõiguste kollektiivsest
esindamisest; ELi direktiivi ettepanekust autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta
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siseturul (COM 2012/0372 final).
Märksõnad: Soome; autoriõigus; autorid; autorsus; esindus (jur.); Euroopa Liidu õigus
Knjazeva, V. A. ; Aleksejev, A. A. Problemõ zaštšitõ narušennõhh intellektualnõhh prav avtorov
(pravoobladatelei) na proizvedenije v seti internet // Zakon i pravo (2013) nr. 12, lk. 51-55. Internetis
avaldatud loomingu (filmid, muusika) autoriõiguste kaitsest.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; Internet; Interneti-teenused; veebilehed; õiguskaitse; järelevalve;
kohtud; kohtuasjad
Liedes, Jukka. Tekijänoikeuksien visio – mitä näkyvissä vuoden 2013 perspektiivistä? // Lakimies
(2013) nr. 7-8, lk. 1337-1355. Autoriõiguse tulevikust, ELi autoriõigusega seotud ettepanekutest ja
rahvusvahelistest lepingutest (Euroopa digitaalne tegevuskava, audiovisuaalsete esituste Pekingi
leping, Marrakeši leping jt).
Märksõnad: autoriõigus; audiovisuaalsalvestus; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liidu õigus
Niiranen, Valtteri. Valtion IPR-strategia: ajankohtainen ja ajan tasalla? // Lakimies (2013) nr. 7-8, lk.
1368-1375. Soome intellektuaalse omandi õiguse ajakohastamise strateegiast.
Märksõnad: Soome; autoriõigus; strateegiad; arengustrateegiad
Norrgård, Marcus. Yhdistetyn patenttituomioistuimen kansainvälinen, asiallinen ja alueellinen
toimivalta // Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1256-1277. Patenditaotlusega seotud probleemidest (kulukus)
ja patendiomanike õigustest eri riikides; patendindusega seotud kohtuasjade menetlemisest.
Märksõnad: Soome; Euroopa Liit; patendid; patentimine; kohtulahendid; patendikoostööleping
(1970, 1979, 1984)
Oesch, Rainer. Valokuvan suoja nyt – teoskynnys vai muu ongelmana? // Lakimies (2013) nr. 7-8, lk.
1184-1198. Fotograafi autoriõigustest Soomes; ELi direktiivi 2006/116 mõjust fotode kasutamisel ja
vastavatest kohtuasjadest (nt olümpiatuli ja Paavo Nurmi).
Märksõnad: Soome; autoriõigus; fotod; fotograafia; fotokunst; kohtulahendid
Oker-Blom, Max. „Incentive vs access” – lyhyt katsaus immateriaalioikeuden ikuisuuskysymykseen
// Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1356-1363. Majanduslike ressursside kaasamisest intellektuaalse
omandi laialdasemaks kasutamiseks.
Märksõnad: Soome; autoriõigus; patendid; majandus
Pfeifer, Karl-Nikolaus. Die gesetzliche Regelung über verweiste und vergriffene Werke // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 1-2, lk. 6-12. Orb- ja läbimüüdud teoste autoriõiguste
regulatsioonist Saksamaal; ELi direktiivist 2012/28.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; orbteosed; Euroopa Liidu õigus
Pihlajarinne, Taina. Teoskappaleen valmistus – tekijänoikeuden yleisten oppien koetinkivi? //
Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1217-1233. Autoriõigus ja tehnoloogilised uuendused (kopeerimine,
digiteerimine).
Märksõnad: Soome; autoriõigus; autorsus; digiteerimine; kopeerimine
Pila, Justine. The European patent: an old and vexing problem // International & Comparative Law
Quarterly (2013/Oct) nr. 4, lk. 917-940. Patendiõiguse probleemidest Euroopas.
Märksõnad: Euroopa; patendiõigus; patendid; seaduste kooskõlastamine
Quiquerez, Alexandre. Intellectual property holding companies: an international legal perspective //
Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 4, lk. 303-343. Intellektuaalse omandiga seotud
valdusühingute sisust ja vormidest, rahastamisest ja maksustamisest.
Märksõnad: konkurentsiõigus; valdusühingud; maksustamine; finantseerimine
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Rupp, Martin ; Matzneller, Peter. Copyright and the protection of personal data intermediaries
caught between two areas of the law // IRIS plus (2013) nr. 6, lk. 7-25. Autoriõiguste ja isikuandmete
kaitse seostest; Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist (1950).
Märksõnad: autoriõigus; isikuandmed; andmekaitse; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud;
Euroopa Nõukogu (COE)
Snegur, Aleksandr. Sud po intellektualnõm pravam: ot idei k realnomu voploštšeniju // Gossudarstvo
i pravo (2013) nr. 11, lk. 10-16. Intellektuaalse omandi küsimusi käsitleva kohtu loomise eesmärkidest
ja põhjustest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; intellektuaalne omand; kohtud
Vesala, Juha. Immateriaalioikeuksien hakumenettelyjen väärinkäyttö kilpailuoikeuden näkökulmasta
// Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1278-1295. Intellektuaalse omandiga seotud apellatsioonimenetlustest
konkurentsiõiguse aspektist.
Märksõnad: intellektuaalne omand; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); vahekohtud;
kohtumenetlus; kohtuasjad
KESKKONNAÕIGUS
Anissimov, A. P. ; Melnikov, N. N. Sistemno-strukturnõi analiz kategorii „tselevoje naznatšenije” i
„razrešennoje ispolzovanije” v prirodoressursnõhh otrasljahh prava // Žurnal rossiiskogo prava (2013)
nr. 11, lk. 27-35. Mõistetest „eesmärgipärasus” ja „lubatud kasutus” maa- ja loodusvarade kasutuses.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakaitse; loodusvarad; maakasutus; loodusvarade kaitse;
loomastikukaitse
Engel, Gernot-Rüdiger. Treibhausgasemissionsbezogene Maßnahmen in der Seeschifffahrt // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 21, lk. 1384-1389. Kasvuhoonegaaside vähendamise
abinõudest rahvusvahelises laevaliikluses rahvusvahelisel ja riiklikul tasandil.
Märksõnad: laevandus; laevaliiklus; meretransport; kasvuhoonegaasid; süsinikdioksiid; heitkogused;
keskkonnakaitse; rahvusvahelised lepingud; Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO); Euroopa
Liidu õigus
Fisher, Elizabeth. Environmental law as „hot” law // Journal of Environmental Law (2013) nr. 3, lk.
347-358. Keskkonnaõiguse osast keskkonnakaitse oluliste probleemide lahendamisel.
Märksõnad: keskkonnakaitse; õigusteadus
French, Duncan ; Rajamani, Lavanya. Climate change and international environmental law:
musings on a journey to somewhere // Journal of Environmental Law (2013) nr. 3, lk. 437-461.
Kliimamuutustest rahvusvahelise keskkonnaõiguse aspektist (lepingud, läbirääkimised jms).
Märksõnad: keskkonnakaitse; kliima; kliimamuutused; rahvusvahelised lepingud
Hilson, Chris. It’s all about climate change, Stupid! Exploring the relationship between
environmental law and climate law // Journal of Environmental Law (2013) nr. 3, lk. 359-370.
Keskkonnaõiguse ja kliimamuutuste seoste normatiivsetest ja deskriptiivsetest aspektidest.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kliima; kliimamuutused; õigusteadus
Röthel, Anne. Techniksteuernde Grenzwerte – Gewöhnungseffekte und Zukunftsaufgaben //
Juristenzeitung (2013) nr. 23, lk. 1136-1143. Kasvuhoonegaaside heitkoguste piirnormide
vähendamisega seotud tehnilistest takistustest ja tulevikuülesannetest.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kasvuhoonegaasid; heitkogused; piirangud
Tvinnereim, Endre. Path towards large, unilateral climate policies: policy-seeking, attenuated
accountability and second-order government assertiveness // Journal of Energy & Natural Resources
Law (2013/Nov) nr. 4, lk. 379-405. Kliimapoliitikast, kasvuhoonegaaside emissiooni stabiliseerimisest
ja cap-and-trade süsteemist heitkogustega kauplemisel ELis, Austraalias, USAs ja Jaapanis.
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Märksõnad: Euroopa Liit; Austraalia;
kliimamuutused; kasvuhoonegaasid

Ameerika

Ühendriigid;

Jaapan;

kliimapoliitika;

TÖÖÕIGUS
Foubert, P. ; Langhendries, E. ; Marocchi, N. ; Peeters, J. An EU perspective on age as a
distinguishing criterion for collective dismissal : the case of Belgium and the Netherlands // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2013/Dec) nr. 4, lk. 415432. Töötajate kollektiivse vallandamisega seotud regulatsioonist Belgias ja Hollandis.
Märksõnad: Belgia; Holland; töötajad; vallandamine; vanuseline diskrimineerimine; Euroopa Liidu
õigus; võrdlev analüüs; majanduskriisid; kohtulahendid
Gibson, Matthew. The god „dilution”? Religion discrimination and the case for reasonable
accommodation // The Cambridge Law Journal (2013/Nov) nr. 3, lk. 578-616. Usuvabadusest
töösuhetes, usklike töötajate kaudsest diskrimineerimisest Suurbritannias ja Kanadas.
Märksõnad: Suurbritannia; Kanada; usuvabadus; töösuhted; võrdsed võimalused; usklikud; töötajad;
põhiõigused; diskrimineerimine; kohtulahendid
Kiss, György ; Berke, Gyula. Arbeitsrecht als Vertragsrecht: vorsichtige Öffnung oder wesentlicher
Konzeptionswechsel im neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch? // Jahrbuch für Ostrecht (2013) nr. 2,
lk. 355-375. Ungari uuest tööseadustikust; muudatustest töösuhte lõpetamisel ja kollektiivlepingutes.
Märksõnad: Ungari; töösuhted; töölepingud; lepinguõigus
Petrov, A. J. Garantii trudovõhh prav pri ossuštšestvlenii profsojuznoi dejatelnosti // Zakonodatelstvo
(2013) nr. 12, lk. 47-55. Ametiühingu tegevuses osalevate töötajate garantiidest töösuhetes Vene
töökoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; töötajad; ametiühingud; kohtulahendid
Sagandõkov, M. S. O konstitutsionnosti privletšenija rabotnikov k materialnoi otvetstvennosti vo
vnesudebnom porjadke // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 11, lk. 35-40. Töötaja materiaalsest
vastutusest kahju hüvitamise kohustuse ja põhiõiguste kaitse aspektist.
Märksõnad: Venemaa; töötajad; varaline vastutus; tööandjad; kahju hüvitamine; põhiõigused
SOTSIAALÕIGUS
Barankov, V. L. Garantii obespetšenija sotsialnoi zaštšitõ sudei // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr.
12, lk. 86-93. Kohtunike sotsiaalkaitsest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; kohtunikud; õiguslik seisund; sotsiaalkaitse; ravikindlustus; sotsiaalkindlustus
Küpper, Herbert. Rechtsnatur der ungarischen Entschädigungsrente // Jahrbuch für Ostrecht (2013)
nr. 2, lk. 435-438. Pensionikindlustusest Ungaris ühe kohtuasja näitel.
Märksõnad: Ungari; pensionid; pensionikindlustus; kohtulahendid
Matšulskaja, J. J. Osnovõ sotsialnogo obsluživanija: obsuždenije novogo zakonoprojekta //
Zakonodatelstvo (2013) nr. 11, lk. 50-55. Sotsiaalteenuste standardist üleriigilisel ja kohalikul
tasandil elanike elukohast tuleneva ebavõrdse kohtlemise vältimiseks.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalteenused; tugiteenused; standardid (normid); printsiibid; võrdsed
võimalused
Welti, Felix. Barrierefreiheit als Rechtsbegriff // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 20, lk. 795801. Puuetega inimeste kaasamisest ja võrdsest kohtlemisest Saksa õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; puuetega inimesed; võrdsed võimalused; sotsiaalne kaasatus
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FINANTSÕIGUS
Exner, Thomas ; Seifarth, Dennis. Der neue „Rundfunkbeitrag” – eine verfassungswidrige Reform //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 24, lk. 1569-1575. Ringhäälingumaksust avalikõigusliku ringhäälingu rahastamiseks ja regulatsiooni vastuolust põhiseadusega.
Märksõnad: Saksamaa; ringhääling; avalik-õiguslik ringhääling; finantseerimine; põhiseadused;
informatsioonivabadus; maksustamine
Korostelev, M. A. Oborot elektronnõhh denežnõhh sredstv: graždansko-pravovõje voprossõ // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 12, lk. 130-136. E-raha kui maksevahendi käsitlusest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; maksuõigus; e-raha; maksevahendid; sularahata arveldus; maksukorraldus
Myrsky, Matti. Mitä veropolitiikaltamme tulisi edellyttää? // Lakimies (2013) nr. 6, lk. 1118-1121.
Soome maksupoliitikast.
Märksõnad: Soome; maksustamine; maksupoliitika; maksuõigus
Viitala, Tomi. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verokannustimet // Lakimies (2013) nr. 78, lk. 1319-1336. Uurimis-, arendus- ja innovatsioonitegevusest Soomes maksusoodustuste kontekstis.
Märksõnad: Soome; maksuõigus; maksusoodustused; innovatsioonipoliitika; arendustegevus;
riiklikud toetused
KARISTUSÕIGUS
Aaltonen, Mikko ; Salmi, Venla. Versatile delinquents or specialized pirates? Comparison of
correlates of illegal downloading and traditional juvenile crime // Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention (2013) nr. 2, lk. 188-195. Ebaseaduslikust allalaadimisest
internetis kui kuriteo liigist Soomes.
Märksõnad: Soome; Internet; illegaalne tegevus; piraatlus (autoriõigus); noored; alaealised; kuriteod
Arnell, Paul. The European human rights influence upon UK extradition – myth debunked //
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2013) nr. 3-4, lk. 317-337. ELi
põhiõiguste harta ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni mõjust isikute (kurjategijate)
väljaandmisele Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; isikute väljaandmine; kurjategijad; vahistamine; Euroopa Liidu
põhiõiguste harta (2004); inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused;
Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Bespalko, V. G. Ugolovnaja otvetstvennost za kontrabandu lessomaterialov // Zakonodatelstvo (2013)
nr. 11, lk. 79-87. Metsamaterjalide salakaubandusega seotud kriminaalvastutusest ja kuritegude
klassifitseerimisest Vene kriminaalkoodeksi ja tollikoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalvastutus; salakaubandus; puitmaterjalid; puit; toll; kontroll
Bruhn, Anders. Gender relations and division of labour among prison officers in Swedish male
prisons // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2013) nr. 2, lk. 115132. Sugudevahelistest suhetest ja tööjaotusest naissoost vanglaametnike töötamisel Rootsi
meestevanglates.
Märksõnad: Rootsi; vanglad; vanglaametnikud; naised; töösuhted; tööjaotus; soolised stereotüübid;
vangid; mehed; rehabiliteerimine (jur.)
Gontšarenko, G. S. Predpossõlki korruptsii i korruptsionnoi prestupnosti // Rossiiskaja justitsija
(2013) nr. 9, lk. 50-54. Korruptsiooni eeldustest ja korruptsioonikuritegudest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; korruptsioon; kuritegevus; majanduskuriteod; altkäemaks; kriminaalõigus
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Heinonen, Anna ; Ellonen, Noora. Are children with disabilities and long-term illnesses at increased
risk of disciplinary violence? // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
(2013) nr. 2, lk. 172-187. Puuetega ja pikaajalisi haigusi põdevate laste kokkupuutest vägivallaga.
Märksõnad: Soome; kuritegevus; vägivald; lapsed; haiged; puuetega lapsed; riskirühmad
Javtšunovskaja, Tatjana ; Stepanova, Irina. Nassilije v semje kak kriminologitšeskaja problema //
Pravovedenije (2012) nr. 5, lk. 158-170. Perevägivallast kui kriminoloogilisest probleemist
(abikaasadevaheline vägivald, vägivald laste vastu).
Märksõnad: Venemaa; kriminoloogia; perevägivald; vägivald; abikaasad; lapsed
Jones, Iris. Cyberbullying : need for global response // Law/Technology (2013) nr. 3, lk. 1-27.
Kooliõpilaste ahistamisest internetis ja muu kommunikatsioonitehnika vahendusel.
Märksõnad: õpilased; koolid; Internet; ahistamine; kommunikatsioonivahendid; küberkiusamine;
küberkuriteod; kriminaalõigus
Keating, Heather ; Bridgeman, Jo. Compassionate killings : the case for a partial defence // The
Modern Law Review (2012/Sep) nr. 5, lk. 697-721. Vastutusest nn halastusmõrvade eest.
Märksõnad: Suurbritannia; tapmine; kaastunne; humaansus; vastutus; kriminaalmenetlus
Kelemen, Katalin ; Johansson, Märta C. Still neglecting the demand that fuels human trafficking: a
study comparising the criminal laws and practice of five European states on human trafficking,
purchasing sex from trafficked adults and from minors // European Journal of Crime, Criminal Law
and Criminal Justice (2013) nr. 3-4, lk. 247-289. Inimkaubandusest ja alaealistelt seksi ostmisest
Ungaris, Itaalias, Hollandis, Rootsis ja Suurbritannias; riigisisestest meetmetest ja rahvusvahelistest
nõuetest ohvrite kaitsmiseks.
Märksõnad: Ungari; Itaalia; Holland; Rootsi; Suurbritannia; inimkaubandus; prostitutsioonile
sundimine; alaealised; kuriteoohvrid; lastekaitse; karistused; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus
Mitchell, Barry ; Roberts, Julian V. Bringing principles and fairness to the sentencing of murder //
Criminal Law Forum (2013) nr. 4, lk. 501-526. Mõrvarite karistamisest Inglismaal ja Walesis ning
vajadusest reformideks.
Märksõnad: Inglismaa; Wales; kurjategijad; mõrvad; mõrvarid; karistused; eluaegne vangistus;
reformid
Reid, Dot. The doctrine of presumptive fraud in Scots law // The Journal of Legal History (2013/Dec)
nr. 3, lk. 307-326. Pettuse käsitlusest ja selle kujunemisest Šoti õiguses.
Märksõnad: Šotimaa; pettus; vastutus; õigusteooria; õigusajalugu; kohtulahendid; kriminaalõigus
Sanchez Lazaro, Fernando Guanarteme. Zur Argumentation mit Prinzipien im strafrechtlichen
Diskurs // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2013) nr. 11, lk. 655-666. Argumentatsioonist
karistusõiguses; Saksa põhiseaduskohtu lahendist (05.02.2004) julgestusvangistuse kohta.
Märksõnad: Saksamaa; karistused; argumentatsioon; tõendamine (jur.); vangistus; kohtulahendid
Sirén, Reino ; Savolainen, Jukka. No evidence of specific deterrence under penal moderation:
imprisonment and recidivism in Finland // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2013) nr. 2, lk. 80-97. Vangistuse mõjust retsidiivsusele Soomes.
Märksõnad: Soome; vangistus; karistused; vangid; retsidiivsus (jur.)
Siukola, Reetta. Päihde- ja mielenterveyspalveluista apua lähisuhdeväkivaltaan // Haaste (2013) nr. 4,
lk. 22-24. Uimastisõltlaste ja psüühiliste häiretega inimeste abistamisest perevägivalla ärahoidmiseks.
Märksõnad:
Soome;
perevägivald;
väärkohtlemine;
narkomaanid;
psüühikahäired;
kriminaalpreventsioon
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Zdun, Steffen ; Scholl, Jennifer. The impact of girlfriends on desistance processes among socially
deprived young adults // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2013) nr. 34, lk. 339-358. Lähisuhete mõjust noorte õiguserikkujate käitumisele.
Märksõnad: kurjategijad; alaealised; paarisuhted; lähedus (psühh.); käitumine; intervjuud
Zimmermann, Andreas ; Henn, Elisabeth V. Das Aggressionsverbrechen und das deutsche
Strafrecht // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 8, lk. 240-243. Agressioonikuritegude käsitlusest
Saksa karistusõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; agressioon; kuriteod; rahvusvaheline õigus; siseriiklik õigus
Tolvanen, Matti. Rikosprosessuaaliset pakkokeinot aineettomiin oikeuksiin kohdistuvien rikosten
tutkinnassa, estämisessä ja paljastamisessa // Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1296-1318.
Kriminaalmenetluslikest sunnivahenditest intellektuaalse omandiga seotud kuritegude puhul; Soome
karistusseadustiku §-st 49.
Märksõnad: Soome; kuriteod; intellektuaalne omand; autoriõigus; kriminaalmenetlus; eeluurimine
Vuori, Miika ; Oksanen, Atte ; Räsänen, Pekka. Fear of crime in local communities after school
shootings // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2013) nr. 2, lk.
154-171. Vägivallakartusest pärast koolitulistamise juhtumeid Soomes.
Märksõnad: Soome; koolitulistamine; vägivald; kuritegevus; koolivägivald; kuriteoohvrid; hirm;
kogukonnad
MENETLUSÕIGUS
Barczak, Tristan. Rechtsschutz bei Verzögerung verfassungsgerichtlicher Verfahren // Archiv des
öffentlichen Rechts (2013/Dec) nr. 4, lk. 536-583. Õigusest mõistlikule menetlusajale
põhiseaduskohtus. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; menetlusaeg; konstitutsioonikohtud; edasikaebemenetlus;
põhiseadused; põhiõigused
Busser, Els. Transatlantic data exchange in criminal matters : rubberstamping a data protection
system? // Law/Technology (2013) nr. 4, lk. 3-36. Piiriülesest andmevahetusest ja andmekaitsest
kriminaalasjade uurimisel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liit; kriminaalmenetlus; andmeside; eeluurimine;
isikuandmed; andmekaitse; rahvusvaheline koostöö
de Lind van Wijngaarden, Martina ; Egler, Philipp. Der Beschlagnahmeschutz von Dokumenten
aus unternehmensinternen Untersuchungen // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 49, lk. 35493554. Dokumentide arestimise eest kaitsmisest ettevõttesisese juurdluse korral Saksa
kriminaalmenetluse seadustiku (eriti § 160a) tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; eeluurimine; ettevõtted; dokumendid; konfidentsiaalne
info; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Greiner, Stefan ; Nießen, Michael. Der Schiedsrichtervertrag im arbeitsrechtlichen Schiedsverfahren
// Zeitschrift für Zivilprozess (2013) nr. 4, lk. 447-461. Poolte lepingust vahekohtunikuga töösuhetega
seotud vaidluste lahendamisel.
Märksõnad: Saksamaa; vahekohtumenetlus; vahekohtunikud; lepingud; erikohtud; töövaidluste
lahendamine; seaduste tõlgendamine
Iljakov, A. D. Obštšestvennoje mnenije kak veduštšii kriterii otsenki katšestva dejatelnosti organov
prokuraturõ Rossii // Zakon i pravo (2013) nr. 10, lk. 112-116. Avaliku arvamuse mõjust prokuratuuri
tegevuse hindamisele Venemaa näitel.
Märksõnad: Venemaa; prokuratuur; efektiivsus; avalik arvamus; hindamine; kriteeriumid
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Martšenko, R. V. Protsessualnõje ossobennosti porjadka doprossa svidetelei v graždanskom
sudoproizvodstve vo vremja sudebnogo razbiratelstva // Zakon i pravo (2013) nr. 10, lk. 53-59.
Tunnistajate küsitlemise ja tõendamise korra eripäradest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Venemaa; tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.); tunnistamine; ülekuulamine
Schilken, Eberhard. Darlegungs- und Beweisfragen im Anlegerschutzprozess – insbesondere
Anhörung und Parteivernehmung // Zeitschrift für Zivilprozess (2013) nr. 4, lk. 403-425.
Tõendamisest ja tunnistamisest investeeringutega seotud kohtuasjade menetlemisel.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; investorid; tõendamine (jur.); tunnistamine;
ülekuulamine; kohtulahendid
RIIGIÕIGUS
Augsberg, Ino. „Wer glauben will, muss zahlen?” // Archiv des öffentlichen Rechts (2013/Dec) nr. 4,
lk. 493-535. Usuvabadusest, kirikumaksust ning õigusest katoliku kirikust välja astuda kirikuõiguse ja
riigiõiguse tähenduses. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; usuvabadus; põhiõigused; kirikumaks; põhiseadused; seaduste tõlgendamine;
kirikuõigus
Bogoljubov, S. A. Ekologitšeskii potentsial Konstitutsii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 10, lk.
5-13. Keskkonnakaitsest põhiseaduse tähenduses, riigi osast ja vastutusest ning era- ja avalike huvide
seotusest keskkonnakaitses.
Märksõnad: Venemaa; põhiseadused; keskkonnakaitse; riigivastutus
Bohata, Petr ; Boudna, Jitka. Neues Staatsbürgerschaftsgesetz der Tschechischen Republik //
Jahrbuch für Ostrecht (2013) nr. 2, lk. 452-469. Tšehhi uuest kodakondsusseadusest, mis jõustus 1.
jaanuaril 2014; väljavõte seadusest saksa keeles.
Märksõnad: Tšehhi; kodakondsus; seadused
Craig, Elizabeth. A right to cultural identity in a UK Bill of Rights? // European Public Law
(2013/Dec) nr. 4, lk. 689-714. Kultuurilisest identiteedist ja Suurbritannia inimõiguste
deklaratsioonist.
Märksõnad: Suurbritannia; kultuuriline identiteet; põhiõigused; inimõigused; seadused
Damm, Matthias. Die Nebenstimme bei Bundestagswahlen: wer A sagt, darf auch B sagen? // Die
Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 23, lk. 913-920. Nn kõrvalhääle (ka alternatiiv-, asendus-, abihääl)
põhimõttest parlamendivalimistel, et vältida häälte kaotsiminekut 5% valimiskünnise tõttu.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parlamendivalimised; parteid; piirangud; valimissüsteemid;
hääletamine; põhiseadused
Deiss-Helbig, Elisa. „Ich bin einer von Euch” – zur Bedeutung sozialer Kongruenz von Abgeordneten
und Bürgern für das Gelingen von Repräsentation // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 3, lk.
566-580. Ühtekuuluvustunde tähendusest ja tajust kodanike esindamisel parlamendiliikmete kaudu.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; valijaskond; esindusdemokraatia; koostöö
Dose, Nicolai ; Fischer, Anne-Kathrin. Mitgliederschwund und Überalterung der Parteien: Prognose
der Mitgliederzahlen bis 2040 // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 4, lk. 892-900.
Parlamendis esindatud erakondade liikmete arvu prognoosimisest aastani 2040.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parteid; liikmeskond; prognoosid
Griebel, Jörn. Doppelstandards des Bundesverfassungsgerichts beim Schutz europäischer
Grundrechte // Der Staat (2013) nr. 3, lk. 371-399. Euroopa inimõiguste konventsiooni ja ELi
põhiõiguste harta tõlgendamisest Saksa põhiseaduskohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; põhiseadused; põhiõigused; inimõigused; inimõiguste
ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); kohtulahendid
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Koivisto, Ida. Oikeusturva – kehittyvä perusoikeus? // Lakimies (2013) nr. 6, lk. 1032-1054.
Õiguskaitsest kui põhiõigusest Soomes.
Märksõnad: Soome; põhiõigused; põhiseadused; õiguskaitse; kohtulahendid
Leisner, Walter. Nichtwählerbeschimpfung? – Statt Medienkampagnen und Moral: bessere
Angebote! // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 24, lk. 1588-1590. Nn valimisväsimuse
põhjustest ja erakondade tegevusest selle ületamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; valijaskond; valijakäitumine; valimisvõitlus; parteid;
osalusdemokraatia
Meinel, Florian. Berlin ist nicht Bonn // Archiv des öffentlichen Rechts (2013/Dec) nr. 4, lk. 584-632.
Pealinna staatusest Saksa põhiseaduse § 22 lg 1 tähenduses. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; pealinnad; õiguslik seisund; põhiseadused; riigisümboolika; valitsused;
liidumaad; seaduste tõlgendamine
Neuvonen, Riku ; Rautiainen, Pauli. Perusoikeuskonkurrenssi Suomen perusoikeusjärjestelmässä //
Lakimies (2013) nr. 6, lk. 1011-1031. Põhiõiguste kattumisest, st olukorrast, kus näiliselt erinevad
põhiõigused kaitsevad sisuliselt sama asja (nt sõna- ja loominguvabadus, Soome põhiseaduse § 12 ja
§ 16).
Märksõnad: Soome; põhiõigused; põhiseadused; seaduste kooskõlastamine
Ovtšinnikov, V. A. ; Antonov, J. V. Pravovõje kriterii konstitutsionnogo golossovanija v kontekste
elektronnoi demokratii // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 9, lk. 31-34. E-hääletuse põhiseaduslikkusest.
Märksõnad: Venemaa; valimisõigus; valimised; hääletamine; e-hääletamine; põhiseadused
Peters, Butz. Der öffentlich Bedienstete als Zeuge vor einem parlamentarischen
Untersuchungsausschuss // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 1, lk. 10-21. Avalike teenistujate
parlamendi uurimiskomisjonides küsitlemise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; avalikud teenistujad; riigiametnikud; tunnistajad;
parlamendikomisjonid; uurimistoimingud (jur.); kriminaalmenetlus
Pukelsheim, Friedrich ; Rossi, Matthias. Imperfektes Wahlrecht // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2013) nr. 3, lk. 209-226. Valimisseaduse septembris 2013 jõustunud muudatusest ja kohtade jaotuse
uuest süsteemist parlamendis.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parlamendivalimised; hääletamine; parteid; seaduste tõlgendamine
Schindler, Danny. Die Mühen der Ebene: Parteiarbeit des Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis //
Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 3, lk. 507-525. Parlamendiliikme kui erakonna esindaja
tööst valimisringkonnas.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; parlamendid; parlamendiliikmed; parteid; valimisringkonnad;
valijaskond; esindusdemokraatia; osalusdemokraatia
Schröder, Hinrich. Das novellierte Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischer Union (EUZBBG) // Zeitschrift für
Parlamentsfragen (2013) nr. 4, lk. 803-812. Seadusemuudatustest valitsuse ja parlamendi koostöö
lihtsustamiseks ELi asjades.
Märksõnad: Saksamaa; valitsused; parlamendid; Euroopa Liit; koostöö
Seckelmann, Margrit. Wohin schwimmt die Demokratie? // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 1,
lk. 1-10. Demokraatiast põhiseaduse tähenduses ja sotsiaalmeedia (veeb 2.0) ajastul; mõistetest „liquid
democracy” ja „liquid feedback” ühildatavusest põhiseadusega.
Märksõnad: Saksamaa; demokraatia; parteid; põhiseadused; sotsiaalmeedia; veeb 2.0;
osalusdemokraatia; elektrooniline kommunikatsioon; võrdsed võimalused
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Siefken, Sven T. Repräsentation vor Ort: Selbstverständnis und Verhalten von
Bundestagsabgeordneten bei der Wahlkreisarbeit // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 3, lk.
486-506. Projekti CITREP (Citizens and Representatives in France and Germany) raames tehtud
uuringust valimisringkonna osa kohta parlamendiliikme igapäevatöös.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; parlamendid; parlamendiliikmed; valimisringkonnad;
valijaskond; esindusdemokraatia
Strohmeier, Gerd. Kann man sich auf Karlsruhe verlassen? Eine kritische Bestandsaufnahme am
Beispiel des Wahlrechts // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 3, lk. 629-644. Hinnangust
valimistega seotud Saksa põhiseaduskohtu lahenditele (nt üleminekumandaat, välisriigis elavate
sakslaste valimisõigus).
Märksõnad: Saksamaa; valimised; valimisõigus; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
usaldusväärsus
Tsirkin, V. J. Slovo o konstitutsionnoi terminologii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 12, lk. 1319. Terminite erinevustest põhiseaduses ja teistes õigusaktides.
Märksõnad: Venemaa; põhiseadused; õigusloome; terminid; seaduste kooskõlastamine
Weinmann, Philipp. Führt das neue Wahlrecht zur „Aufblähung” des Bundestages? // Zeitschrift für
Parlamentsfragen (2013) nr. 4, lk. 719-741. Saksa uue valimisseaduse mõjust parlamendi suurusele
2009. aastast kogutavate küsitlusandmete põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parlamendid; parlamendivalimised; valimissüsteemid; reformid
Wendel, Mattias. Richterliche Rechtsvergleichung als Dialogform: die Integrationsrechtsprechung
nationaler Verfassungsgerichte in gemeineuropäischer Perspektive // Der Staat (2013) nr. 3, lk. 339370. ELi liikmesriikide põhiseaduskohtute nn Euroopa lahendite praktikast kui dialoogist Euroopa
ühtse riigiõiguse kujunemiseks.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
HALDUSÕIGUS
Acharya, Athul K. Semantic searches // Duke Law Journal (2013/Nov) nr. 2, lk. 393-435.
Infopäringute ja info esitamise probleemidest (nn erivolitused, põhjendatud otsing, erahuvid jms)
valdkonnapõhiste andmebaaside (kohtute dokumentatsioon jms) kasutamisel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; info; õigusinfo; andmekaitse; elektroonilised dokumendid;
digitaalinformatsioon; juurdepääs infole; kohtud; piirangud
Balzer, Thomas ; Nugel, Michael. Observierungen und Datenschutz – rechtliche Grenzen und
Verwertbarkeit von Ermittlungsergebnissen // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 47, lk. 33973403. Andmekaitsest ja isikuõigustest varjatud jälgimise teel kogutud andmete puhul.
Märksõnad: Saksamaa; isikuandmed; andmekaitse; isikuõigused; jälitustegevus; tõendamine (jur.);
tsiviilkohtumenetlus
Benedettini, Simona ; Pontoni, Federico. Italian regulation of electricity distribution and its impact
on efficiency, investments and innovation : a qualitative assessment // Competition and Regulation in
Network Industries (2013/Dec) nr. 4, lk. 365-384. Energiavarustuse ja elektrituru regulatsioonist
Itaalias.
Märksõnad: Itaalia; elektrienergia; energiavarustus; elektriturg; elektrienergia jaotamine;
finantseerimine
Butler, Janet ; Heinickel, Caroline ; Hinderer, Hermann Ali. Der Rechtsrahmen für Investitionen
in Offshore-Windparks und Anbindungen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 21, lk.
1377-1384. Avamere-tuuleenergia kasutamisega seotud investeeringute õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; energia; tuuleenergia; energiapoliitika; finantseerimine; energiamajandus;
avameri; investeeringud; taastuvad energiaallikad; tuuleelektrijaamad
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Büdenbender, Ulrich. Neugestaltung von Preisanpassungsklauseln in Energielieferungsverträgen
über Elektrizität und Gas // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 50, lk. 3601-3607. Hindade
kohandamisest elektri- ja gaasitarnelepingutes Euroopa Kohtu ja Saksa ülemkohtu oluliste 2013. aasta
lahendite kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; energia; hinnad; elektrienergia; gaasid; gaasküte; lepingud; kõrgema astme
kohtud; kohtulahendid
Cornelius, Kai. Schneidiges Datenschutz: zur Strafbarkeit einer GPS-Überwachung // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 46, lk. 3340-3343. GPS-seadme abil jälitamisest Saksa
andmekaitseseaduse tähenduses ja Saksa ülemkohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; positsioneerimine; jälitustegevus; kohtulahendid
Elzer, Oliver. Videoüberwachung in Wohnraummiete und Wohnungseigentum // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 49, lk. 3537-3542. Eluruumide (ka üürikorterite) videovalvest Saksa
ülemkohtu kolme lahendi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; videovalve; eluruumid; valvesüsteemid; eraomand; andmekaitse;
kohtulahendid
Gorohhov, D. B. ; Melnik, T. J. Monitoring zakonodatelstva gorodov federalnogo znatšenija ob
objektahh kulturnogo nasledija // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 10, lk. 56-68. Riikliku tähtsusega
kultuuripärandi kaitse regulatsioonist linnades (Moskva, Peterburi).
Märksõnad: Venemaa; kultuuripärand; ajaloo- ja kultuurimälestised; muinsuskaitse; õigusloome
Holzer, Johannes. Altersgeld für Bundesbeamte // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 22, lk. 890896. Avalikust teenistusest (eluaegsest ametist) vabatahtlikult lahkumise soodustamisest.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; pensioniiga; pensionikindlustus; pensionid;
sotsiaalkaitse; põhiseadused
Katajamäki, Hannu. Paikallisyhteisöt orpoontuvat // Haaste (2013) nr. 4, lk. 18-19. Soomest kui
heaoluriigist, majanduskriisist tingitud probleemidest; vajadusest haldusreformi järele.
Märksõnad: Soome; majanduskriisid; heaoluriik; haldusreformid
Korhonen, Rauno. Turvakielto turvattomassa maailmassa // Haaste (2013) nr. 4, lk. 33-34.
Andmekaitsest ja registrite pidamisest Soomes (samal teemal ka artikkel lk. 35).
Märksõnad: Soome; andmekaitse; isikuandmed; registrid
Kreuter, Sven. Schulbesuch im Ausland und europäisches Recht // Die Öffentliche Verwaltung
(2013) nr. 23, lk. 937-942. Koolikohustuse käsitlusest välismaal (teises ELi liikmesriigis) õppimisel
Saksa ja ELi õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; koolikohustus; elukoht; põhiseadused; erakoolid; Euroopa Liit;
siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus
Kühling, Jürgen ; Klar, Manuel. Unsicherheitsfaktor Datenschutzrecht – das Beispiel des
Personenbezugs und der Anonymität // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 50, lk. 3611-3617.
Andmekaitsest ja probleemidest andmete anonüümsuse tagamisel (IP-aadressid, terviseandmed jms).
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; isikuandmed; anonüümsus; järelevalve
Martini, Mario ; Fritsche, Saskia. Zwischen Öffentlichkeitsauftrag und Gesetzesbindung: zum
Dilemma deutscher Behörden bei der Einbindung privater Social-Media-Werkzeuge und
Geodatendienste in ihre Internetangebote // Verwaltungsarchiv (2013) nr. 4, lk. 449-485. Eraõiguslike
internetiteenuste vahendamisest e-riigi infoteenuste osana (andmekaitse, autoriõigus, konkurents,
riigihanked).
Märksõnad: Saksamaa; avalik sektor; elektrooniline kommunikatsioon; juurdepääs infole; Internetiteenused; sotsiaalmeedia; andmekaitse; konkurents (maj.)
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Meyer, Hubert. Gebiets- und Funktionsreform des letzten Jahrzehnts // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2013) nr. 3, lk. 264-291. Haldusreformist liidumaades ja 2002. aastal kasutusele võetud uuenduste
mõjust.
Märksõnad: Saksamaa; haldussüsteem; haldusreformid; liidumaad
Prell, Lorenz. Das E-Government-Gesetz des Bundes // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013)
nr. 23, lk. 1514-1520. Saksa e-valitsuse seadusest ja elektroonilisele dokumendivahetusele ülemineku
probleemidest (nt autentimine, digitaalallkiri).
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; e-riik; elektrooniline kommunikatsioon; autentimine;
digitaalallkiri; haldusmenetlus
Schenke, Ralf. Die Lehre von der Doppelnatur des Verwaltungshandelns // Verwaltungsarchiv (2013)
nr. 4, lk. 486-501. Haldustoimingute kahetisest olemusest politseitegevuse näitel.
Märksõnad: Saksamaa; avalik õigus; haldustoimingud; politsei; eraõigus; õigusteooria;
kohtulahendid
Schulz, Sönke E. Die Fortentwicklung der Schriftformäquivalente im Verwaltungsverfahrensrecht //
Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 22, lk. 882-889. E-riigi edasiarendamisest ja elektroonilise
suhtluse kirjalikest vormidest (e-mail/De-mail) haldusmenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; haldusmenetlus; elektrooniline kommunikatsioon; e-riik; autentimine;
seaduste tõlgendamine
Schulz, Sönke E. ; Tischer, Jakob. Das Internet als kritische Infrastruktur // Zeitschrift für
Gesetzgebung (2013) nr. 4, lk. 339-357. Internetist kui riiklikku kaitsetagatist vajavast n-ö kriitilisest
taristust (nt tagajärjed internetiühenduse katkemise või pikemaajalise puudumise korral).
Märksõnad: Saksamaa; elektrooniline kommunikatsioon; Internet; taristu; julgeolek;
kommunikatsioonitehnoloogia; küberturve
Vassiljev, V. N. O nekotorõhh ponjatijahh munitsipalnogo prava // Žurnal rossiiskogo prava (2013)
nr. 12, lk. 46-56. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (2003) ja vajadusest mõisteid
ajakohastada.
Märksõnad: Venemaa; kohalikud omavalitsused; seadused; mõisted
MEDITSIINIÕIGUS
Cahill, Courtney Megan. Abortion and disgust // Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review
(2013/Summer) nr. 2, lk. 409-456. Soorollide käsitlusest abordivastasuse kontekstis ja mõjust
õigusloomele.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; abort; naised; inimõigused; sooline võrdõiguslikkus;
õigusloome; kohtulahendid
Hauck, Ernst. Rechtsgrundlagen der medizinischen Indikationsstellung // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 46, lk. 3334-3340. Patsientide eristamisest (ravikindlustatud,
erakindlustatud, kindlustamata) meditsiinilise näidustuse (haigusloo) väljastamisel.
Märksõnad: Saksamaa; patsiendid; arstid; ravi; arsti-patsiendi suhe; patsiendi õigused;
ravikindlustus; sotsiaalkaitse
Herrmann, Janne Rothmar. Anonymity and openness in donor conception : the new Danish model //
European Journal of Health Law (2013/Dec) nr. 5, lk. 505-511. Anonüümsusest doonorluses kunstliku
viljastamise kontekstis Taani näitel.
Märksõnad: Taani; doonorlus; sugurakud; anonüümsus; kunstlik viljastamine; spermapangad
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Legemaate, Johan ; Bolt, Ineke. The Dutch Euthanasia Act : recent legal developments // European
Journal of Health Law (2013/Dec) nr. 5, lk. 451-469. Ülevaade Hollandi eutanaasiaseaduse
muudatustest.
Märksõnad: Holland; eutanaasia; patsiendid; dementsus; psüühikahäired; seadused
Melevik, Bjarn. Otvetstvennost pered litsom smerti. Delo Sju Rodrigez, rassmotrennoje Verhovnom
Sudom Kanadõ // Pravovedenije (2013) nr. 2, lk. 161-171. Eutanaasia legaliseerimisest Kanada
ülemkohtu Sue Rodrigeze lahendi põhjal.
Märksõnad: Kanada; eutanaasia; vastutus; kohtulahendid
Price, David. Exploitation, akrasia, and goldilocks : how many pounds for flesh for medical uses? //
Medical Law Review (2013/Autumn) nr. 4, lk. 519-552. Bioeetikast ja otsustusvabadusest organi- ja
rakudoonorluses.
Märksõnad: elundid; doonorlus; bioeetika; hüvitised; meditsiiniuuringud
Samanta, Jo ; Samanta, Ash. Holistic determination for onself: a new paradigm for selfdetermination at end of life // The Cambridge Law Journal (2013/Nov) nr. 3, lk. 689-719. Kanti
autonoomia printsiibist ja holistliku enesemääratluse kontseptsioonist patsiendi tervislikku seisundit
puudutavate otsuste langetamisel.
Märksõnad: Suurbritannia; patsiendid; vaimne tervis; informeeritud nõusolek; enesemääratlus;
õigusfilosoofia; printsiibid
Van Erckelens, Franz ; Gerhard, Rudolf. „Beipackzettel von Medikamenten können Furcht
einflößen” // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 8, lk. 252-253. Ravimipakendite infolehtedest,
mida patsiendid peavad pigem negatiivse info allikaks; meditsiinidoktori, sisehaiguste arstikardioloogi Franz van Erckelensi hinnangust.
Märksõnad: Saksamaa; ravimid; info; ravimiinfo; patsiendid; ravimikasutus; ravimite kõrvaltoimed;
ravimite dokumentatsioon
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Cafaggi, Fabrizio. The regulatory functions of transnational commercial contracts: new architectures
// Fordham International Law Journal (2013/Oct) nr. 6, lk. 1557-1618. Riikidevaheliste
kaubandussuhete reguleerimise mõjust kaubanduslepingutele.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; kaubanduslepingud; standardid (normid); rahvusvahelised
organisatsioonid
Cardwell, Michael ; Smith, Fiona. Renegotiation of the WTO agreement on agriculture:
accommodating the new big issues // International & Comparative Law Quarterly (2013) nr. 4, lk.
865-898. WTO põllumajanduslepingust ja kaubavoogude suurendamisest põllumajandustoodangu
ülejääkide realiseerimiseks.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); rahvusvahelised lepingud; põllumajandus
Cawthray, Tyler ; Prenzler, Tim ; Porter, Louise E. Updating international law enforcement ethics
// Criminal Justice Ethics (2013/Dec) nr. 3, lk. 187-209. Politseieetikast õiguskorra tagamisel
Rahvusvahelise Politseijuhtide Assotsiatsiooni (IACP) käitumiskoodeksi ja ÜRO õiguskaitseametnike
käitumiskoodeksi võrdluses.
Märksõnad: politsei; politseinikud; kutse-eetika; käitumisnormid; rahvusvahelised lepingud; võrdlev
analüüs
den Heyer, Garth. Police as nation builders: distinguishing between countries that contribute police
officers to United Nations peace operations // Journal of International Peacekeeping (2013) nr. 1-2, lk.
74-115. Politseinike saatmisest ÜRO rahuvalveoperatsioonidele.
Märksõnad: rahuvalveoperatsioonid; sõjavägi; sõjaväelased; politsei; politseinikud; Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); võrdlev analüüs
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Giuffré, Mariagiulia. Readmission agreements and refugee rights: from a critique to a proposal //
Refugee Survey Quarterly (2013) nr. 3, lk. 79-111. Pagulaste õigustest Euroopa Liidus ja kolmandates
riikides.
Märksõnad: Euroopa Liit; rahvastik; pagulased; asüül; varjupaigataotlejad
Karlsrud, John. Special representatives of the Secretary-General as norm arbitrators? Understanding
bottom-up authority in UN peacekeeping // Global Governance : a review of multilateralism and
international organizations (2013) nr. 4, lk. 525-544. ÜRO peasekretäri eriesindaja rollist
rahuläbirääkimistel.
Märksõnad: rahuvalveoperatsioonid; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); läbirääkimised;
rahvusvahelised suhted
Kaširkina, A. A. Antikorruptsionnõje standartõ OESR: ponjatije i napravlenija implementatsii //
Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 10, lk. 76-88. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni
(OECD) korruptsioonivastastest standarditest: mõiste ja seosed teiste rahvusvaheliste
korruptsioonivastaste normidega.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD); korruptsioon; standardid (normid);
rahvusvahelised lepingud; seaduste kooskõlastamine
Lebesk, Carl. Judicial review of the UN Security Council in national courts : international law or
national constitutionalism // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2013) nr. 3, lk. 189246. ÜRO Julgeolekunõukogu tegevuse mõjust riigisisestele kohtutele.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; kohtud; siseriiklik õigus;
konstitutsionalism
Linderfolk, Ulf. The principle of rational decision-making as applied to the identification of
normative conflicts in international law // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (2013) nr. 4, lk. 591-614. Normikonfliktist ja otsustusprotsessist rahvusvahelise õiguse
kohaldamisel Saksamaa ja Itaalia vahelise kohtuvaidluse näitel.
Märksõnad: Saksamaa; Itaalia; puutumatus; iseseisvus (pol.); õigusnormid; seaduste tõlgendamine;
rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid
Osminin, B. I. Vremennoje primenenije meždunarodnõhh dogovorov: praktika gossudarstv // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 12, lk. 110-121. Rahvusvaheliste lepingute ajutisest kohaldamisest riikide
praktikas; pacta sunt servanda põhimõttest.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; printsiibid
Šinkaretskaja, Galina. Meždunarodno-pravovõje problemõ vraždebnogo vozdeistvija na
informatsionnõje sistemõ // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 9, lk. 82-88. Info- ja sidesüsteemide
pahatahtlikust mõjutamisest ning selle reguleerimise probleemidest rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: side; arvutisüsteemid; terrorism; küberkuriteod; kübersõda; rahvusvahelised lepingud;
humanitaarõigus
Trahan, Jennifer. The relationship between the International Criminal Court and the U.N. Security
Council: parameters and best practices // Criminal Law Forum (2013) nr. 4, lk. 417-473.
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja ÜRO Julgeolekunõukogu seisukohtadest seoses olukorraga
Sudaanis ja Liibüas.
Märksõnad:
Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon. Julgeolekunõukogu;
Rahvusvaheline
Kriminaalkohus (ICC); Sudaan; Liibüa; sõjalised konfliktid
Wolf, Joachim. Der rechtliche Nebel der deutsch-amerikanischen ,,NSA-Abhöraffäre” //
Juristenzeitung (2013) nr. 20, lk. 1039-1046. Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide vahelise nn
pealtkuulamisskandaali õiguslikest aspektidest; NSA ja CIA jälgimisprogrammist.
Märksõnad: Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; pealtkuulamine; jälitustegevus; Internet; seire;
õiguslikud aspektid
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Inimõigused
Ambos, Kai ; Poschadel, Annika Maleen. Terrorismus und faires Verfahren // Goltdammer's Archiv
für Strafrecht (2013) nr. 12, lk. 673-693. Terrorismis kahtlustatavate õigusest reeglitekohasele
kriminaalmenetlusele Guantánamo Bays.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; terrorism; vangid; sõjavangid; vangistus; kriminaalmenetlus;
kohtumenetlus; terrorismivastane võitlus
Bales, Katie. Universal credit : not so universal? Deconstructing the impact of the asylum support
system // The Journal of Social Welfare & Family Law (2013/Dec) nr. 4, lk. 427-443. Põgenike ja
asüülitaotlejate toetussüsteemist Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; asüül; varjupaigaõigus; pagulased; varjupaigataotlejad; abistamine
Gaze, Beth ; Chapman, Anna. The human right to non-discrimination as a legitimate part of
workplace law: towards substantive equality at work in Australia? // The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations (2013/Dec) nr. 4, lk. 355-373. Töötajate
diskrimineerimise vastasest seadusandlusest Austraalias.
Märksõnad: Austraalia; töösuhted; töötajad; diskrimineerimine; võrdsed võimalused; seaduste
tõlgendamine
Goodman, Sarah R. Asking for too much? The role of corroborating evidence in asylum proceedings
in the United States and United Kingdom // Fordham International Law Journal (2013/Oct) nr. 6, lk.
1733-1766. Pagulase staatuse käsitlusest ja tõendamisest Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia
asüüliõiguses; Hiina RV kodaniku Rui Yangi juhtumist.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; asüül; varjupaigataotlejad; pagulased; õiguslik
seisund; tõendamine (jur.); kohtulahendid
Iljinskaja, O. I. Meždunarodno-pravovõje aspektõ zaštšitõ invalidov // Žurnal rossiiskogo prava
(2013) nr. 10, lk. 97-106. Puuetega inimeste õiguste konventsioonist (ratifitseeriti Venemaal 2012.
aastal) ja sellest tulenevast riigisiseste õigusnormide ajakohastamisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; puuetega inimesed; puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006);
sotsiaalkaitse; siseriiklik õigus
Kaufmann, Phillippa ; Owen, Tim. The price of dignity and liberty : legal aid for prisoners //
European Human Rights Law Review (2013) nr. 5, lk. 482-493. Vangide õiguste regulatsiooni
kujunemisest Suurbritannias alates 20. sajandi teisest poolest; õigusabist vangidele.
Märksõnad: Suurbritannia; kriminaaltäitevõigus; vangid; vangistus; õigusabi; kohtulahendid
Kühne, Hans-Heiner. Schwarze Listen: bürgerlicher Tod ohne Gerichtsverfahren und ohne Beweise
– der Fall Kadi und kein Ende // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 8, lk. 243-248. Inimõigustest
ja info kontrollimisest terrorismis kahtlustatavate isikute nn mustade nimekirjade kontekstis Euroopa
Kohtu lahendite põhjal.
Märksõnad: Euroopa Liit; põhiõigused; terrorismivastane võitlus; süütuse presumptsioon;
tõendamine (jur.); Euroopa Kohus; kohtulahendid
Mowbray, Alastair. European Court of Human Rights: May 2012 – April 2012 // European Public
Law (2013) nr. 4, lk. 643-671. Ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu tööst ajavahemikul mai 2012 –
aprill 2013.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus (ECHR); kohtulahendid
Rogan, Mary. Prisoners and „other status” under Article 14 of the European Convention on Human
Rights // European Human Rights Law Review (2013) nr. 6, lk. 615-623. Vangide õigustest ja
Euroopa inimõiguste konventsiooni § 14 tõlgendamisest.
Märksõnad: vangid; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); valimisõigus;
hääleõigus; diskrimineerimine; kohtuasjad; seaduste tõlgendamine
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Romašev, J. S. Ogranitšenija osnovnõhh prav i svobod tšeloveka v meždunarodnom prave i novatsii v
rossiiskom ugolovnom zakonodatelstve // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 11, lk. 75-84.
Riigisaladuse kaitsest Vene kriminaalkoodeksi muudatustes informatsioonivabaduse ning inim- ja
põhiõiguste kaitse aspektist.
Märksõnad: Venemaa; riigisaladused; konfidentsiaalne info; vastutus; informatsioonivabadus;
põhiõigused; piirangud; kriminaalõigus
Rubel, Alan. Profiling, information collection and the value of rights argument // Criminal Justice
Ethics (2013/Dec) nr. 3, lk. 210-230. Isikute rassiliste ja etniliste tunnuste alusel kontrollimisest ja
kinnipidamisest politsei poolt info kogumise eesmärgil.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; põhiõigused; politsei; diskrimineerimine; kohtulahendid
Euroopa Liidu õigus
Alemanno, Alberto ; Garde, Amandine. The emergence of an EU lifestyle policy : the case of
alcohol, tobacco and unhealthy diets // Common Market Law Review (2013/Dec) nr. 6, lk. 1745-1786.
Rahvatervisest ja tervisekaitse edendamise meetmetest ELi õigusloomes ning elustiili reguleerivates
poliitikates.
Märksõnad: Euroopa Liit; tervisekaitse; tervislik eluviis; rahvatervis; õigusloome; seaduste
kooskõlastamine
Aufbruch in die Euro-Union // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 8, lk. 248-251. Nn Glienickeri
grupi (11 saksa majandusteadlase, politoloogi ja juristi) hinnangust Euroopa Liidule koos süvendatud
integratsioonivajaduse põhjendustega.
Märksõnad: Euroopa Liit; eurointegratsioon; finantskriisid; hinnangud
Brocke, Klaus von ; Müller, Stefan. Exit taxes: the Commission versus Denmark case analysed
against the background of the fundamental conflict in the EU: territorial taxes and an internal market
without barriers // EC Tax Review (2013) nr. 6, lk. 299-304. Äriühingute maksustamisest
liikmesriigist lahkumisel kohtuasja Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik (C-261/11) põhjal.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; maksupoliitika; äriühingud; maksustamine; siseturg; Taani;
Euroopa Komisjon; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Burri, Mira. Business as usual? The implementation of the UNESCO Convention on Cultural
Diversity and EU media law and policies // European Law Review (2013/Dec) nr. 6, lk. 805-828.
UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni mõjust ELi
meediapoliitikale.
Märksõnad: meedia; meediapoliitika; audiovisuaalne kommunikatsioon; kultuurierinevused;
multikultuursus; kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005)
Calliess, Christian. Die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion als Herausforderung für die
Integrationsarchitektur der EU // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 20, lk. 785-795. Riigi- ja ELi
õigusest tulenevaid probleeme euroala stabiliseerimiseks liikmesriikide majandus-, rahandus- ja
eelarvepoliitika euroopastumise abil.
Märksõnad: Euroopa Liit; euroala; liikmesriigid; majanduspoliitika; eelarvepoliitika;
rahanduspoliitika; eurointegratsioon
Carrera, Sergio ; den Hertog, Leonhard ; Parkin, Joanna. The peculiar nature of EU home affairs
agencies in migration control: beyond accountability versus autonomy? // European Journal of
Migration and Law (2013) nr. 4, lk. 337-358. Euroopa agentuuride (Euroopa Liidu välispiiridel
tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur – FRONTEX; Euroopa Politseiamet – Europol;
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet – EASO) arengust ja mõjust ELi sisserändepoliitikale.
Märksõnad: ränne (demogr.); sisseränne; järelevalve; kontroll; põhiõigused; vastutus; autonoomia;
rahvusvaheline koostöö; Euroopa Politseiamet
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Ceyssens, Jan. Teufelskreis zwischen Banken und Staatsfinanzen – der neue Europäische
Bankaufsichtsmechanismus // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 51, lk. 3704-3708. Pankade
järelevalvest ELis (SSM – Single Supervisory Mechanism) alates 2014. aastast.
Märksõnad: pangandusõigus; pangad (maj.); järelevalve; kontroll; Euroopa Keskpank
Colomo, Pablo Ibanez. Three shifts in EU competition policy: towards standards, decentralization,
settlements // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2013) nr. 3, lk. 363-384. ELi
konkurentsipoliitikast: standardid, detsentraliseerimine ja korraldus.
Märksõnad: konkurents (maj.); konkurentsipoliitika; kartellid; majandus; järelevalve
Damjanovic, Dragana. The EU market rules as social market rules: why the EU can be a social
market economy // Common Market Law Review (2013/Dec) nr. 6, lk. 1685-1718. ELi
sotsiaalpoliitikast ja tururegulatsiooni rakendatavusest liikmesriikide hoolekandesüsteemis Euroopa
Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: Euroopa Liit; sotsiaalpoliitika; sotsiaalhoolekanne; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Davies, Chris. Football’s transfer system post-Bosman: freedom of movement for players versus
football’s financial future? // European Competition Law Review (2014) nr. 1, lk. 8-15. Sportlaste
vabast liikumisest ELis jalgpallurite staatuse ja liikumise näitel rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA
regulatsiooni tähenduses ja kohtulahendite põhjal.
Märksõnad: sport; sportlased; jalgpall; jalgpallurid; klubid; finantseerimine; liidud; kohtulahendid
De Streel, Alexandre. The evolution of the EU economic governance since the Treaty of Maastricht :
an unfinished task // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2013) nr. 3, lk. 336-362.
ELi majanduse ja rahaliidu arengust 20 aasta jooksul; lisatud võrdlevad tabelid ja loetelu seonduvatest
õigusaktidest.
Märksõnad: Euroopa Rahaliit; rahandus; majandus; finantsjärelevalve; euroala; stabiliseerimine;
finantskriisid
De Witte, Floris. Sex, drugs & EU law: the recognition of moral and ethical diversity in EU law //
Common Market Law Review (2013/Dec) nr. 6, lk. 1545-1578. Moraalsete ja eetiliste põhimõtete
ning kultuurinormide mitmekesisuse, enesemääramise ja liikmesriigi rahvuspoliitika mõjust ELi
õigusele.
Märksõnad: Euroopa Liit; isikute vaba liikumine; moraal; eetika; multikultuursus; enesemääratlus;
võrdsed võimalused; seaduste kooskõlastamine
Epiney, Astrid. EU environmental law : sources, instruments and enforcement : reflections on major
developments over the last 20 years // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2013)
nr. 3, lk. 403-422. ELi keskkonnaõiguse arengust, tegevusprogrammidest, printsiipidest,
seadusandlusest ja standarditest.
Märksõnad: keskkonnaõigus; keskkonnapoliitika; keskkonnakaitse; õigusallikad
Greer, Scott L. ; Sokol, Tomislav. Rules for rights: European law, health care and social citizenship
// European Law Journal (2014) nr. 1, lk. 66-87. Sotsiaalsest kodakondsusest ELis, sotsiaalkindlustuse
koordineerimisest ja Euroopa Kohtu seisukohtadest piiriülese tervishoiuteenuse tagamisel.
Märksõnad: sotsiaalkindlustus; tervishoiuteenused; piiriülene arstiabi; sotsiaalõigus; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Hinds, Anna-Louise ; Eaton, Sinead. Commitment issues: new development in EU and Irish
competition law // European Competition Law Review (2014) nr. 1, lk. 33-40. ELi konkurentsiõiguse
mõjust Iiri konkurentsiõigusele; ELi toimimise lepingu artikli 102 tõlgendamisest.
Märksõnad: konkurents (maj.); konkurentsipoliitika; monopolid; Iirimaa; õigusloome; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); seaduste kooskõlastamine
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Kawakami, Mark T. Adjusting EU consumer protection mechanisms to the needs of private actors :
collaborative consumer protection and the ex ante avoidance of conflict // European Review of Private
Law (2013) nr. 5/6, lk. 1255-1297. Tarbijakaitsest ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; tarbijad; tarbijakaitse; vaidluste lahendamine; äriõigus
Krajewski, Markus. Rechtliche Grundlagen eines verbindlichen EU-Registers für Lobbyisten //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 8, lk. 236-240. Lobitöö õiguslikust reguleerimisest ELis.
Märksõnad: lobitöö; huvigrupid; registrid
Kämmerer, Jörn Axel ; Starski, Paulina. Die Europäische Zentralbank in der Bankunion oder: vor
Risiken und Nebenwirkungen wird gewarnt // Zeitschrift für Gesetzgebung (2013) nr. 4, lk. 318-338.
Järelevalvest Euroopa pangandusliidus; Euroopa Keskpanga osast ja otsustuspädevusest.
Märksõnad: pangad (maj.); pangandus; krediidiasutused; Euroopa Keskpank; järelevalve; pädevus
Lamont, Ruth. Beating domestic violence? Assessing the EU’s contribution to tackling violence
against women // Common Market Law Review (2013/Dec) nr. 6, lk. 1787-1808. ELi meetmetest pere
ja naiste vastu suunatud vägivalla ohjamisel ning vastavatest arengutest ELi õiguses.
Märksõnad: perevägivald; naised; sooline võrdõiguslikkus; kriminaalõigus; Lissaboni leping (2007);
õigusloome
Lindroos-Hovinheimo, Susanna. EU-oikeuden subjekti // Lakimies (2013) nr. 6, lk. 1055-1075. ELi
õiguse subjekti määratlemise probleemidest; ELi kodakondsusest seoses Euroopa Komisjoni otsusega
kuulutada 2013. aasta Euroopa kodaniku aastaks.
Märksõnad: õigussubjektsus; kodakondsus; õigused; õiglus; kodanikud; demokraatia
Mantu, Sandra. Concepts of time and European citizenship // European Journal of Migration and
Law (2013) nr. 4, lk. 447-464. Aja mõiste (tööaeg ja töötaja liikmesriigis viibimise aeg) käsitlusest
ELi kodakondsuse ja sotsiaalsete õiguste kontekstis.
Märksõnad: Euroopa Liit; kodakondsus; töötajad; tööaeg; elamisload; residendistaatus; sotsiaalkaitse;
solidaarsus
Mungianu, Roberta. Frontex: towards a common policy on external border control // European
Journal of Migration and Law (2013) nr. 4, lk. 359-385. ELi välispiiridel tehtava operatiivkoostöö
juhtimise Euroopa agentuuri (FRONTEX) tegevusest.
Märksõnad: Euroopa Liit; ränne (demogr.); sisseränne; piirikontroll; järelevalve; koostöö
Ohler, Christoph. Grundrechtliche Bindungen der Mitgliedstaaten nach Art. 51 GRCh // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 22, lk. 1433-1438. ELi põhiõiguste harta siduvusest
liikmesriikide suhtes; Euroopa Kohtu ja Saksa põhiseaduskohtu pädevusjaotusest.
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); liikmesriigid; põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; Saksamaa; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Pauwels, Melvin R. T. Retroactive tax legislation in view of article 1 First Protocol ECHR // EC Tax
Review (2013) nr. 6, lk. 268-281. Maksuseaduste tagasiulatuvusest inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsiooni 1. protokolli artikli 1 tähenduses ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: maksustamine; seadused; tagasiulatuv jõud; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Reiss, Jennifer W. Innovative governance in a federal Europe: implementing the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities // European Law Journal (2014) nr. 1, lk. 107-125. Euroopa
föderalismist ja rahvusvaheliste lepingute käsitlusest ELis ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooni näitel.
Märksõnad: Euroopa Liit; rahvusvahelised lepingud; puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006);
puuetega inimesed; inimõigused; föderalism; Lissaboni leping (2007)
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Salminen, Janne. Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta – tie fiskaaliunioniin? // Lakimies (2013)
nr. 6, lk. 1076-1098. ELi majandus- ja rahaliidu tugevusest, tulevikust ja probleemidest.
Märksõnad: rahandus; majandus; Euroopa Rahaliit; rahvusvahelised lepingud
Saurer, Johannes. Die Organisationsfreiheit des Unionsgesetzgebers // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2013) nr. 3, lk. 250-264. Organisatsioonivabaduse probleemidest Euroopa haldusliidu ja ELi
lepingute kontekstis.
Märksõnad: Euroopa Liit; haldussüsteem; organisatsiooniarendus; julgeolek; õigusloome; Lissaboni
leping (2007)
Schroeder, Werner ; Sild, Judith. Kontrolldichte im EU-Beihilferecht // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2014) nr. 1, lk. 12-17. Riigiabi mõistest, selle tõlgendamisest ja kohaldamisest ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; riiklikud toetused; konkurents (maj.); kohtulahendid
Sely, Thomas. Data protection challenges in internal investigations: can technology help? // European
Competition Law Review (2014) nr. 1, lk. 41-46. Elektrooniliste andmete kaitsest ELi õiguses ja
Prantsusmaal; (töötajate) isikuandmete töötlemise ja edastamise järelevalvest.
Märksõnad: elektrooniline kommunikatsioon; andmekaitse; isikuandmed; kontroll; infotehnoloogia;
autentimine; töötajad; elektroonilised dokumendid; Prantsusmaa
Skovgaard-Petersen, Henrik. There and back again: portability of student loans, grants and fee
support in a free movement perspective // European Law Review (2013/Dec) nr. 6, lk. 783-804. ELi
hariduspoliitikast ja üliõpilaste õppimisest teises ELi liikmesriigis.
Märksõnad: Euroopa Liit; isikute vaba liikumine; haridus; kõrgharidus; üliõpilased; finantseerimine;
liikmesriigid; kohtulahendid
Stuyck, Jules. The transformation of consumer law in the EU in the last 20 years // Maastricht Journal
of European and Comparative Law (2013) nr. 3, lk. 385-402. ELi tarbijakaitseõiguse arengust,
seadusandlusest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: tarbijakaitseõigus; tarbijakaitse; vaidluste lahendamine; isikute vaba liikumine;
kohtulahendid
Takala, Jukka-Pekka. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyssä tekemistä // Haaste (2013)
nr. 4, lk. 38-39. ELi direktiivist, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning
lasteporno vastast võitlust.
Märksõnad: perevägivald; lapsed; väärkohtlemine; seksuaalne vägivald; Soome
Victor, Jacob M. The EU general data protection regulation : toward a property regime for protecting
data privacy // The Yale Law Journal (2013/Nov) nr. 2, lk. 513-528. Andmekaitse regulatsioonist
ELis.
Märksõnad: andmekaitse; privaatsus; isikuandmed; Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid
Wägenbaur, Bertrand. Die Entwicklung des europäischen Prozess- und Verfahrensrechts in den
Jahren 2012/2013 // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 24, lk. 930-937.
Tähtsamatest muudatustest Euroopa menetlusõiguse arengus ja olulisemast kohtupraktikast.
Märksõnad: kohtumenetlus; kohtulahendid; menetlusõigus
Mereõigus
Williams, Richard. The impact of sanctions on charterparty operations // The Journal of International
Maritime Law (2013/Jul) nr. 4, lk. 290-303. Kaubandusest merel, meretranspordist ning vastavatest
veolepingutest.
Märksõnad: meretransport; merekaubandus; veolepingud; sanktsioonid
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Rahvusvaheline eraõigus
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