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PEREVÄGIVALD: VALIK SEADUSI JA ARTIKLEID
Perevägivalla ennetamisest ja selle vastu võitlemisest räägitakse Eestis järjest rohkem. Isikuvastaste
kuritegude ennetamine, sh perevägivalla teema on ühe punktina kirjas Eesti kriminaalpoliitika
arengusuundades aastani 2018 (http://www.just.ee/arengusuunad2018). Aprillis Eesti Naisteühenduste
Ümarlaua ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu esindajatega kohtudes kinnitas justiitsminister, et
hiljemalt selle aasta lõpuks liitub Eesti Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla
ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (http://www.postimees.ee/2769126/eesti-allkirjastabnaistevastase-vagivalla-tokestamise-konventsiooni). Kuna lähisuhtevägivalla probleemidega tegelevad
ka teised riigid, otsustasime Summaria Iuridica sellesse numbrisse koondada valiku Euroopa riikide
perevägivalda käsitlevaid õigusakte ja pakkuda teemakohaseid artikleid välisajakirjadest.
Ülevaate koostamise algallikaks oli veebileht DOMESTIC VIOLENCE LAWS OF THE WORLD
http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/domesticviolence.htm

SEADUSED
Austria
Bundesgesetz über Änderungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs, der Exekutionsordnung
und des Sicherheitspolizeigesetzes (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie – GeSchG)
(Federal Law of 30 December 1996 on Protection against Family Violence)
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1996_759_0/1996_759_0.pdf
Belgia
Wet strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan (Law of 24 November 1997 to fight
violence within couples)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997112451&table_na
me=wet
Loi visant à l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de
violence physique de son partenaire, et complétant l’article 410 du Code pénal (Law of 28 January
2003 [deals with domestic violence])
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=20030
12833
Bosnia ja Hertsegoviina
Law on Protection from Domestic Violence
http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/bosnia.domesticviol.05.pdf
Bulgaaria
Protection Against Domestic Violence Act (State Gazette 27 of 29 March 2005)
http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Protection%20Against%20Domestic%20Violence%20Act%2
02005.pdf
Hispaania
Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de
protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Organic Law No.
14/1999 of 9 June 1999 amending the Penal Code with respect to the protection of the victims of
mistreatment and amending the Law of Criminal Procedure)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-12907
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia
doméstica (regulates the system of protection for victims of domestic violence)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15411
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Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana,
violencia doméstica e integración social de los extranjeros (Organic Law No. 11/2003 of 29
September 2003 on concrete measures relating to the safety of victims, domestic violence, and the
social integration of foreigners)
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18088
Holland
Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan
personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod) (Law of
9 October 2008 [contains rules on the imposition of restraining orders on person who pose a serious
threat of committing domestic violence])
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024649/geldigheidsdatum_31-01-2014
Horvaatia
Law on Protection from Domestic Violence – 2009, lk. 119 jj.
http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/croatia_final_report_2012.pdf
Iirimaa
Domestic Violence Act (Act No. 1 of 1996, 27 February 1996)
http://www.irishstatutebook.ie/1996/en/act/pub/0001/
Domestic Violence (Amendment) Act (Act No. 30 of 2002, 19 December 2002)
http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/act/pub/0030/index.html
Itaalia
Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 „Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001 (Act no. 154/2001 on Measures against Violence in Family
Relations)
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01154l.htm
Testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009),
coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 1), recante: „Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori”. (Decree-Law No. 11 of 23 February 2009, coordinated and
converted into Law by Law No. 38 of 23 April 2009 [contains provisions on domestic violence]).
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/95/3.htm
Kreeka
Law 3500/2006 „On Confronting Domestic Violence and Other Provisions”
Kreeka keeles:
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=2dMZcUJnG00%3d&tabid=132
Küpros
The Violence in the Family (Prevention and Protection of Victims) Laws 2000 and 2004
(Consolidation in English)
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/legislation/laws_2000_and_2004_en.pdf
Leedu
Law on Protection against Domestic Violence, 26 May 2011 No XI-1425
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=410975&p_tr2=2
Luksemburg
Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification (Law of 8 September 2003
on Domestic Violence)
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0148/a148.pdf
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Läti
Domestic violence legislation in Latvia
http://www.stopvaw.org/sites/3f6d15f4-c12d-4515-8544-26b7a3a5a41e/uploads/latvia_laws.doc
Poola
Act of 29 July 2005 on Counteraction of Domestic Violence
http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/poland.domesticviol.05.doc
Portugal
Lei n.º 7/2000 (Law No. 7/2000 of 27 May 2000 [amends Article 152 of the Penal Code])
http://www.dre.pt/pdf1s/2000/05/123A00/24582458.pdf
Lei n.º 104/2009 de 14 de Setembro Aprova o regime de concessão de indemnização às vítimas
de crimes violentos e de violência doméstica (Law No. 104/2009 of 14 September 2009 [approves a
system for indemnifying the victims of violent crimes and domestic violence])
http://www.dre.pt/pdf1s/2009/09/17800/0624106246.pdf
Lei n.º 112/2009 de 16 de Setembro Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência
doméstica, à protecção e à assistência das suas vítimas e revoga a Lei n.º 107/99, de 3 de
Agosto, e o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro (Law No. 112/2009 of 16 September 2009
[on domestic violence])
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/18000/0655006561.pdf
Leis na área da Violência Doméstica
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/Legislacao_AreaViolenciaDomestica.aspx
Rootsi
Gender equality in Sweden
http://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/
Restraining orders in Sweden : an evaluation of the law, the new regulations, their implementations
and effects
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/31/br%C3%A5%20rapport%202007%202
%20english%20summary%20restraining%20orders%20in%20sweden.pdf
Rumeenia
LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal (Penal Code, 17 July 2009 [contains provisions
on domestic violence])
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=90250
Saksamaa
Act on Protection against Violence (Gewaltschutzgesetz – GewSchG)
http://www.eucpn.org/poldocs/DE_DV_Leg11.pdf
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen
http://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/
Sloveenia
Family Violence Prevention Act, 2005
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zpnd_en.pdf
Zakon o preprečevanju nasilja v družini /ZPND/ (Law of 1 February 2008 [on domestic violence])
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO5084.html
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Soome
Laki lähestymiskiellosta (1998/898)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980898?search[type]=pika&search[pika]=Laki%20l%C3
%A4hestymiskiellosta
Act on Restraining Orders (1998/898)
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1998/en19980898.pdf
Lastensuojelulaki (2007/417)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search[type]=pika&search[pika]=Lastensuojelula
ki
Child Welfare Act (2007/417)
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2007/20070417
Rikoslaki (1889/39) 21 luku
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search[type]=pika&search[pika]=rikoslaki
The Criminal Code of Finland (39/1889, amendments up to 927/2012 included) Chapter 21
http://finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
Suurbritannia
Family Law Act 1996. Part IV: Family Homes and Domestic Violence
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/27/contents
Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/28/contents
Šveits
Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (Loi sur l’aide aux victimes, LAVI) du 23 mars 2007
(Etat le 1er janvier 2013)
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041159/201101010000/312.5.pdf
Taani
Violence against women is punishable under the Penal Code § 244-246 concerning violence. There are
no specific paragraphs on violence against women in the Danish criminal legislation
http://www.refworld.org/docid/3df4be2a18.html
Criminal Code (in Danish).
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121398
The Danish Criminal Code : English version / by Gitte Høyer, Martin Spencer & Vagn Greve.
Copenhagen : DJOF Publishing, 1999. 201 lk.
http://tallinn.ester.ee/record=b1312528~S1*est
Tšehhi
135 zakon ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím
násilím (Act No. 135/2006 Coll., amending certain acts in the area of protection against domestic
violence)
http://www.domacinasili.cz/pravni-uprava/zakon-na-ochranu-pred-domacim-nasilim/
Domácí násilí v českém právu
http://www.idtbrno.cz/domaci-nasili-vceskem-pravu
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Final Report of the Czech Republic on the national activities within the Council of Europe campaign
to combat violence against women, including domestic violence
http://www.regjeringen.no/upload/JD/Bilder/Kampanjesider/Breaking/czech_republic.pdf
National Action Plan for the Prevention of Domestic Violence for the Years 2011–2014
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12194/5_material_NAP_15-04-2011_en.pdf
Trestní zákoník - Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199)
http://www.domacinasili.cz/pravni-uprava/trestni-zakonik-tyrani-osoby-zijici-ve-spolecnem-obydli199/

ARTIKLID
Ellonen, Noora ; Kääriäinen, Juha ; Sariola, Heikki ; Helweg-Larsen, Karin ; Larsen, Helmer
Bųving. Adolescents’ experiences of parental violence in Danish and Finnish families // Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2011) nr. 2, lk. 173-197. Alaealiste
kogetud kodusest füüsilisest ja vaimsest vägivallast Taanis ja Soomes.
Eriksson, Maria. Contact, shared parenting, and violence : children as witnesses of domestic violence
in Sweden // International Journal of Law, Policy and the Family (2011/Aug) nr. 2, lk. 165-183.
Lastest kui perevägivalla tunnistajatest ja ohvritest Rootsis.
Hapanen, Heidi. Jussi-työ käyttää erilaisia menetelmiä joustavasti // Haaste (2013) nr. 4, lk. 25-27.
Perevägivalla vastasest võitlusest Soomes. Samal teemal artikkel ka lk. 27-29.
Hunter, Caroline ; Nixon, Judy ; Parr, Sadie. Mother abuse: a matter of youth justice, child welfare
or domestic violence? // Journal of Law and Society (2010) nr. 2, lk. 264-284. Perevägivallast
Suurbritannias.
Hunter, Rosemary. Doing violence to family law // The Journal of Social Welfare & Family Law
(2011) nr. 4, lk. 343-359. Inglise perekonnaõigusest ja õigusabist koduvägivalla juhtudel.
Jegelevicius, Linas. Lithuanian criminal justices learn to tackle domestic violence against women //
The Baltic Times, 21.-27. apr. 2011, lk. 4. Perevägivallast Leedus.
Jokinen, Anniina ; Ollus, Natalia. Suurin osa naisvangeista kokenut lähisuhdeväkivaltaa // Haaste
(2012) nr. 4, lk. 30-32. Naisvangidest ja nende kogetud perevägivallast Soomes.
Niemi, Johanna. Koti – vaarallisin paikka vai rauhan tyyssija? // Lakimies (2010) nr. 7-8, lk. 12491265. Koduvägivallast soolise võrdõiguslikkuse ja inimõiguste aspektist; lähenemiskeelust.
Obessi, Ph. Legal protection against domestic violence in Greece // International Journal of Caring
Sciences. Vol. 1 (2008), lk. 7-14. Perevägivalla regulatsioonist Kreekas.
Sarimo, Mervi. Espanjassa panostettu naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen // Haaste (2010)
nr. 2, lk. 16-17. Võitlusest naistevastase vägivallaga Hispaanias.
Siukola, Reetta. Päihde- ja mielenterveyspalveluista apua lähisuhdeväkivaltaan // Haaste (2013) nr. 4,
lk. 22-24. Abist uimastisõltlastele ja psüühiliste häiretega inimestele perevägivalla ärahoidmiseks.
Smolej, Mirka. Toistuvan väkivallan uhrit // Haaste (2013) nr. 4, lk. 30-32. Korduva perevägivalla
ohvritest.
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Trinder, Liz ; Firth, Alan ; Jenks, Christopher. So presumably things have moved on since then?
The management of risk allegations in child contact dispute resolution // International Journal of Law,
Policy and the Family (2010/Apr) nr. 1, lk. 29-53. Perevägivalda käsitlevast kohtupraktikast
Inglismaal.
Uotila, Erika ; Sambou, Saija. Victim-offender mediation in cases of intimate relationship violence –
ideals, attitudes, and practices in Finland // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2010) nr. 2, lk. 189-207. Lähisuhtevägivallast ning ohvrite ja kurjategijate lepitamisest
Soomes.
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 ametivõimudele lapse
kuritarvitamisest Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Prantsusmaa ja Belgia
õigusnormides.

LISAKS
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon
(Istanbul, 2011)
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conventionviolence/convention/Convention%20210%20Esto
nian.pdf
Domestic Violence against Women : Report : February – March 2010
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf
Domestic Violence in the South Baltic Region, Kaliningrad, Lithuania, Poland and Sweden.
South Baltic – Violence Free Zone project report (September 2010)
http://www.neww.org.pl/pliki/baltic/raport2.pdf
Protecting women against violence (erinevate õigusaktide põhjalik analüüs)
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-againstwomen/cdeg_2010_12en.pdf
Violence against women : an EU wide survey (March 2014)
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
Koostanud Katrin Ordlik
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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, sest
valime artikleid ka Rahvusraamatukokku tellitud Euroopa Liidu õigusalastest teadusajakirjadest:
http://elik.nlib.ee/infoallikad/ajakirjad-2/
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Remus, Dama A. Out of practice: the twenty-first-century legal profession // Duke Law Journal
(2014/Mar) nr. 6, lk. 1243-1286. Juristikutse muutumisest 21. sajandil (arengusuunad,
spetsialiseerumine, kutse-eetika).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; juristid; advokaadid; kutseoskused; kutse-eetika; 21. saj.
Šatkovskaja, T. V. Traditsija i modernizatsija v prave: sravnitelno-pravovoi aspekt // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 4, lk. 45-56. Traditsiooni ja innovatsiooni käsitlusest õiguses.
Märksõnad: õigusteooria; traditsioonid; innovatsioonid; väärtused (filos.)
ÕIGUSAJALUGU
Bottomley, Sean. Patent cases in the Court of Chancery, 1714–58 // The Journal of Legal History
(2014/Apr) nr. 1, lk. 27-43. Patendialastest kohtuasjadest õigluskohtus aastatel 1714–1758.
Märksõnad: Inglismaa; kohtud; patendid; kohtuasjad; intellektuaalne omand; 18. saj.
Costello, Kevin. „More equitable than the judgement of the justices of the peace” : the King’s Bench
and the poor law 1630–1800 // The Journal of Legal History (2014/Apr) nr. 1, lk. 3-26.
Vaesteseadustest ja kohtuprotsessidest Inglismaal aastatel 1630–1800.
Märksõnad: Inglismaa; kohtumenetlus; vaesed; heaolu; toimetulek; kohtud; kohtulahendid
Saveljev, Vjatšeslav. Spravedlivost (aequitas) i dobrosovestnost (bona fides) v rimskom prave
klassitšeskogo perioda // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 3, lk. 63-72. Õigluse ja heausksuse mõistest
Rooma õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; õiglus; heausksus; õigusallikad
Waddilove, D. P. Emmanuel College v Evans (1626) and the history of mortgages // The Cambridge
Law Journal (2014/Mar) nr. 1, lk. 142-168. Omandist, kinnispandi kujunemisest ja panditud vara
väljaostuõigusest Inglise õiguses Emmanuel College vs. Evans kohtuasja (1626) tõlgendamise näitel.
Märksõnad: Inglismaa; asjaõigus; omand; kinnispant; hüpoteegid; hüvitised; kohtulahendid
TSIVIILÕIGUS
Djatlov, Jevgeni. Soglassije kak juriditšeskii fakt v rossiiskom i nemetskom graždanskom prave //
Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 1, lk. 29-32. Tehinguks nõusoleku andmisest
kui juriidilisest faktist Saksa ja Vene tsiviilõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; Venemaa; juriidilised faktid; tehingud; omand; abikaasad
Asjaõigus
Clarke, Donald. China’s stealth urban land revolution // The American Journal of Comparative Law
(2014/Spring) nr. 2, lk. 323-366. Linnamaa omandisuhetest ja kasutusest Hiina näitel.
Märksõnad: Hiina; asjaõigus; omand; eraomand; linnad; riigimaa; valdus
Di Robilant, Anna. Property and democratic deliberation: the Numerus Clausus principle and
democratic experimentalism in property law // The American Journal of Comparative Law
(2014/Spring) nr. 2, lk. 367-416. Omandivormidest ja numerus claususe põhimõttest Ameerika

8

omandiõiguses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; omand; omandivormid; printsiibid
Obolomkova, J. V. Voprossõ rekvizitsii v graždanskom zakonodatelstve Rossii // Žurnal rossiiskogo
prava (2014) nr. 3, lk. 17-26. Eraomandi sundvõõrandamisest ja selle hüvitamisest kehtiva õiguse,
kohtupraktika ja rahvusvaheliste lepingute põhjal.
Märksõnad: Venemaa; asjaõigus; omand; sundvõõrandamine; hüvitised; kohtulahendid
Schmid, Michael J. Der behinderte Mieter in der Wohnungseigentum // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 17, lk. 1201-1206. Puuetega üürnike õigustest Saksa põhiseaduse ja
korteriomandiseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; korteriomand; üürimine (eluruumid); puuetega inimesed; põhiseadused;
seaduste tõlgendamine
Singer, Joseph William. Property as the law of democracy // Duke Law Journal (2014/Mar) nr. 6, lk.
1287-1335. Omandist ja omandiõigusest demokraatia aspektist; prof. Henry Smithi teooriast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; omand; eraomand; demokraatia; õigusteooria
Sinitsõn, S. A. Negatornõi isk v rossiiskom i zarubežnom prave // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr.
4, lk. 84-101. Servituudid ja omandi kaitse Vene ja Saksa tsiviilõiguses.
Märksõnad: Venemaa; Saksamaa; omand; piiratud asjaõigused; servituudid; võrdlev õigusteadus
Võlaõigus
Ahdar, Rex. Contract doctrine, predictability and the nebulous exception // The Cambridge Law
Journal (2014/Mar) nr. 1, lk. 39-60. Õiguskindlusest, ettearvatavusest ja vastutusest lepingute
tõlgendamisel; vastavast kohtupraktikast.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; õiguskindlus; lepingurikkumine; vastutus; kaubandus; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid
Andrejev, V. K. Suštšestvo nematerialnõhh blag i ihh zaštšita // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 3,
lk. 27-33. Mittemateriaalsete hüvede klassifitseerimisest ja kaitsest Vene tsiviilkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; moraalne kahju; põhiõigused; kahju hüvitamine
Jegorova, M. A. Kompetentsii suda v priznanii dogovora nezakljutšennõm // Zakonodatelstvo (2014)
nr. 3, lk. 10-18. Kohtu pädevusest lepingu kehtetuks tunnistamisel Vene tsiviilkoodeksi muudatustes ja
Euroopa lepinguõiguses.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; pädevus; lepingud; kehtivus; rahvusvaheline eraõigus
Klimova, M. A. Arenda i lizing // Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2014) nr. 4, lk. 5-159. Rendi ja
liisingu mõistest, rendi- ja liisingulepingute probleemidest, mõjudest lepingupooltele ning
raamatupidamisest.
Märksõnad: Venemaa; lepingud; rendilepingud; liising; rentimine; rent; raamatupidamine
Mutai, I. M. Razvitije printsipa dobrosovestnosti i instituta preddogovornoi otvetstvennosti v svete
reformõ objazatelstvennogo zakonodatelstva Frantsii // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 2, lk. 91100. Heausksusest ja lepingueelsest vastutusest Prantsuse ja Vene võlaõiguses.
Märksõnad: Prantsusmaa; Venemaa; lepinguõigus; heausksus; vastutus; kodifitseerimine (jur.);
võrdlev õigusteadus
Randall, John. Express termination clauses in contracts // The Cambridge Law Journal (2014/Mar)
nr. 1, lk. 113-141. Lepingu lõpetamise eritingimustest (ETC) ja vastutusest vabastamisest Inglise,
Austraalia ja Kanada õiguses.
Märksõnad: Inglismaa; Austraalia; Kanada; lepinguõigus; lepingud; vastutus; lepingu lõpetamine;
kahju hüvitamine; kohtulahendid
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Stackmann, Nikolaus. (Rück-)Abwicklung von Finanzanlagen // Neue Juristische Wochenschrift
(2014) nr. 14, lk. 961-967. Investeeringutega seotud nõustamisest ja nõustaja vastutusest
kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; nõustamine; info; vastutus; investeeringud; pangad (maj.);
tehingud; kohtulahendid
Sutschet, Holger. Anforderungen an die Rechtsgeschäftslehre im Internet // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 15, lk. 1041-1046. Vastutusest ja lepingute sõlmimise põhimõtetest
internetitehingutes.
Märksõnad: Saksamaa; e-kaubandus; internetioksjonid; Internet; tehingud; oksjonid; lepingud;
vastutus; kahju hüvitamine; kohtulahendid
Weick, Günter. Force Majeure // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2014) nr. 2, lk. 281-312.
Mõiste „force majeure” (vääramatu jõud) tõlgendamisest lepingutes Saksa, Prantsuse, Inglise ja ELi
õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; Inglismaa; võlaõigus; lepinguõigus; vääramatu jõud; Euroopa
Liidu õigus; võrdlev analüüs
Perekonnaõigus
Bespalov, J. F. Semeino-pravovaja otvetstvennost i ogranitšenije semeinõhh prav // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 2, lk. 45-52. Vastutuse mõistest Vene perekonnaõiguses.
Märksõnad: Venemaa; perekond; vastutus; peresuhted; piirangud
Schilling, Andreas. Coniectura Voluntatis, ergänzende Testamentsauslegung and construction by
necessary implication // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2014) nr. 2, lk. 313-336. Testamendi
täiendavast tõlgendamisest Rooma, Saksa ja Inglise õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; Inglismaa; Rooma õigus; pärimisõigus; testamendid; võrdlev analüüs
ÄRIÕIGUS
But, Nadežda. Formirovanije pravovoi politiki v sfere zaštšitõ svobodõ ekonomitšeskoi dejatelnosti //
Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 2, lk. 50-56. Ettevõtlusvabaduse õiguslikust kaitsest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; ettevõtted; ettevõtlus; avalik huvi
Gauger, Dörte ; Hartmannsberger, Roland. Rechtliche Anforderungen an Verbraucherprodukte –
Pflichten, Risiken, Praxisprobleme // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 16, lk. 1137-1142.
Tooteohutuse regulatsioonist: info, vastutus, tarbijakaitse.
Märksõnad: Saksamaa; tooted; tooteohutus; turujärelevalve; vastutus; tarbijakaitse; Euroopa Liidu
õigus
Kaetzler, Joachim ; Schücking, Christoph. Sind Gesellschafterkonten aufsichtspflichtig? // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 18, lk. 1265-1270. Osanike hoiuste järelevalvest perefirmades.
Märksõnad: Saksamaa; ettevõtlus; pereettevõtted; äriühingud; aktsionärid; kapital; kasum; hoiused;
järelevalve; kohtulahendid
Kurotškin, Jevgeni. Ossobennosti organizatsii protivodeistvija nezakonnõm azartnõm igram v
zarubežnõhh stranahh // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 2, lk. 34-37.
Ebaseaduslike hasartmängude vastasest võitlusest erinevates riikides (nt Saksamaa, Bulgaaria, Belgia,
Türgi, Iisrael jt).
Märksõnad: hasartmängud; illegaalne tegevus; piirangud; kuriteod; karistused
INTELLEKTUAALNE OMAND
Giannopoulou, Alexandra. The Creative Commons licences through moral rights provisions in
French law // International Review of Law, Computers & Technology (2014/Mar) nr. 1, lk. 60-80.
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Autoriõigusest internetis ning Creative Commons (CC) litsentsidest Prantsusmaa seadusandluses.
Märksõnad: Prantsusmaa; autoriõigus; Internet; litsentsid
Lebed, Valerija. Pravovoi režim audiovizualnõhh i muzõkalnõhh proizvedenii vo Frantsii //
Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 2, lk. 85-91. Audio- ja muusikateoste õiguste kaitsest Prantsusmaal.
Märksõnad: Prantsusmaa; autoriõigus; muusika; helisalvestised; televisioon
Moreno, Felipe Romero. Incompatibility of the Digital Economy Act 2010 subscriber appeal process
provisions with article 6 of the ECHR // International Review of Law, Computers & Technology
(2014/Mar) nr. 1, lk. 81-97. Digitaalmeedia regulatsioonist Suurbritannias (Digital Economy Act,
2010) inimõiguste konventsiooni artikli 6 kontekstis.
Märksõnad: Suurbritannia; autoriõigus; meedia; elektrooniline meedia; põhiõigused; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Steinbeck, Anja. Die Entwicklung des europäischen Urheberrechts in den Jahren 2012–2013 //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 9, lk. 329-336. Autoriõiguse arengust Euroopas
aastatel 2012–2013.
Märksõnad: Euroopa; autoriõigus; kopeerimine; piirangud; litsentsid; Internet; arvutiprogrammid;
tarkvara; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Štšerbak, N. V. Svobodnoje ispolzovanije objektov avtorskogo prava na primere tsitirovanija,
parodirovanija i karikaturõ // Zakonodatelstvo (2014) nr. 3, lk. 24-31. Autoriõigusega kaitstud teoste
vabakasutusest: tsiteerimine, paroodiad ja karikatuurid.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; vabakasutus; viited; paroodiad; karikatuurid; muusika;
plagieerimine; allikad (lähtematerjal); piirangud
KESKKONNAÕIGUS
Damiano, Devon Lea. Licenced to kill: a defense of vicarious liability under the Endangered Species
Act // Duke Law Journal (2014/Apr) nr. 7, lk. 1543-1588. Kaasvastutusest ohustatud liikide seaduse
tähenduses; Louisiana osariigi merikilpkonnade kaitse regulatsioonist.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; looduskaitse; ohustatud liigid; loomakaitse; vastutus; seaduste
tõlgendamine
Gonzalez, Jorge Agudo. The implementation of the Aarhus Convention in Spain : progresses and
paradoxes // European Public Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 39-62. Århusi konventsiooni rakendamisest
Hispaania seadusandluses.
Märksõnad: Hispaania; keskkonnakaitse; Århusi konventsioon (1998); avalik teave; juurdepääs
infole; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus
Sinjavski, Nikolai. Pravovõje i ekonomitšeskije aspektõ obespetšenija ekonomitšeskoi bezopasnosti
lesnogo kompleksa. Finljandija i finsko-rossiiskije otnošenija // Meždunarodnoje publitšnoje i
tšastnoje pravo (2014) nr. 1, lk. 39-42. Õiguslikest ja majanduslikest aspektidest metsade kaitseks
Soomes; Soome-Venemaa seisukohtadest metsanduse kaitsel.
Märksõnad: Soome; Venemaa; metsandus; metsad; metsapoliitika; keskkonnakaitse; tööstus;
finantseerimine
TÖÖÕIGUS
Jerjomina, S. N. „Effektivnõi kontrakt” v trudovom prave // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 4, lk.
20-28. Töö- ja teenistussuhete reguleerimise lepingutest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; töölepingud; avalik teenistus; riigiametnikud; lepingud
Mustajärvi, Maria. Työntekijän osaamisen sitouttaminen sopimuksella // Lakimies (2014) nr. 2, lk.
236-255. Töötaja oskusteabe sidumisest töölepinguga; lepingute tüüpidest, tingimustest ja kestvusest.
Märksõnad: Soome; töösuhted; töölepingud; lepingud; töötajad; oskusteave
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Skatškova, Galina. Vnešnjaja trudovaja migratsija v Rossii: problemõ i perspektivõ pravovogo
regulirovanija // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 3, lk. 24-31. Võõrtööjõu kasutamise õigusliku
reguleerimise probleemidest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; töötajad; välismaalased; ränne (biol.); kvoodid
Trade unions and worker cooperatives: where are we at? // International Journal of Labour Research
(2013) nr. 2, lk. 179-287. Ametiühingutest ja töötajate ühendustest; näiteid ühingute mudelitest
Brasiilias, Kanadas, Ameerikas, Euroopas.
Märksõnad: ametiühingud; töötajate esindused; töölisorganisatsioonid; Brasiilia; Kanada; Ameerika
Ühendriigid; Euroopa
SOTSIAALÕIGUS
Azarova, J. G. Mnogodetnaja semja i problemõ jejo sotsialnogo obespetšenija // Žurnal rossiiskogo
prava (2014) nr. 3, lk. 63-78. Paljulapselisuse mõistest Vene õiguses ja perede sotsiaalkaitsest.
Märksõnad: Venemaa; lasterikkad pered; sotsiaalkindlustus; sotsiaalkaitse; lastetoetused;
peretoetused
FINANTSÕIGUS
Anderson, Michelle Wilde. The new minimal cities // The Yale Law Journal (2014/Mar) nr. 5, lk.
1118-1227. Linnade pankrotilainest Ameerikas aastatel 2007–2013 ning sellega toimetulekust.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; majanduskriisid; finantskriisid; linnad; kohalikud omavalitsused;
pankrotid; maksejõuetus; avalikud teenused
Ivanov, V. J. Pravovaja priroda dogovora ob ispolzovanii platežnoi kartõ v katšestve elektronnogo
sredstva plateža // Zakonodatelstvo (2014) nr. 2, lk. 17-24. E-rahast Vene maksusüsteemis ja
maksekaardi kasutamise lepingust.
Märksõnad: Venemaa; maksuõigus; pangad (maj.); pangateenused; lepingud; pangakaardid;
sularahata arveldus; e-raha; maksevahendid
Karsetskaja, E. V. NDFL: što dolžen znat rabotodatel o nalogovõhh võtšetahh i lgotahh //
Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2014) nr. 2, lk. 7-158. Füüsilisest isikust tööandja maksusoodustustest
ja maksustamisest.
Märksõnad: Venemaa; maksuõigus; tööandjad; füüsilised isikud; maksustamine; maksusoodustused;
tulumaks
Weber-Grellet, Heinrich. Steuerrecht und Demokratie // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 3, lk.
82-84. Läbipaistvusest, avatusest ja kaasamisest maksuõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; maksuõigus; maksustamine; osalusdemokraatia; avalikkus
KARISTUSÕIGUS
Bell, John. Disciplining prisoners // European Public Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 15-21. Vangide
õigustest Prantsuse õiguses ja vastavast kohtupraktikast.
Märksõnad: Prantsusmaa; vangid; põhiõigused; vanglad; kodukorrad; kohtulahendid
Bezverhov, A. G. ; Korostelev, V. S. Služebnõje hištšenija imuštšestva: tendentsii i razvitija norm //
Zakonodatelstvo (2014) nr. 4, lk. 47-58. Ametiseisundi kuritarvitamisega seotud varavastastest
kuritegudest Vene kriminaalkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; ametialased süüteod; pettus; varavastased kuriteod; kriminaalvastutus;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Denissova, A. V. Aktõ sudebnõhh organov v sisteme istotšnikov rossiiskogo ugolovnogo prava //
Zakonodatelstvo (2014) nr. 3, lk. 58-67. Kohtulahenditest kui õigusallikatest Vene kriminaalõiguses;
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Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite mõjust Vene õigusele.
Märksõnad: Venemaa; kohtulahendid; kõrgema astme kohtud; õigusallikad; Euroopa Inimõiguste
Kohus; siseriiklik õigus
Estrade, Felipe ; Flyghed, Janne ; Nilsson, Anders ; Bäckman, Karin. Why are occupational safety
crimes increasing? // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr.
1, lk. 3-18. Tööohutuse eiramisega seotud süütegude uuringust Rootsis.
Märksõnad: Rootsi; tööohutus; töötingimused; kuritegevus; süüteod; kriminaalpreventsioon;
tööõnnetused; traumad; surmajuhtumid; uuringud
Fors, Fredrik ; Hansén, Dan. Pressured to learn? Swedish police experiences of curbing organized
crime // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr. 1, lk. 19-34.
Rootsi politsei tegevusest organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks.
Märksõnad: Rootsi; organiseeritud kuritegevus; röövimine; politsei; kriminaalpreventsioon
Helminen, Maija. Rikosseuraamusalan järjestöt ja muuttuva rahoituspohja // Haaste (2014) nr. 1, lk.
13-15. Kuritegevusega võitlevate organisatsioonide rahastamisest Soomes.
Märksõnad: Soome; kriminaalpoliitika; kuritegevus; valitsusvälised organisatsioonid; finantseerimine
Iivari, Juhani. Lähisuhdeväkivallan sovittelu ja feminismin uudet tuulet // Haaste (2014) nr. 1, lk. 3335. Perevägivalla probleemidega tegelemisest; perevägivallast feminismi aspektist.
Märksõnad: Soome; kriminaalpoliitika; perevägivald; feminism
Jägervi, Lotta. Who wants to be an ideal victim? A narrative analysis of crime victims’ selfpresentation // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr. 1, lk.
73-88. Kuriteoohvrite eneseteadvustamisest Rootsis.
Märksõnad: Rootsi; kuriteoohvrid; rollikäitumine; mina-esitus; kriisiabi; intervjuud
Kainulainen, Heini ; Honkatukia, Päivi ; Niemi, Johanna. Uhria ei pidä kaapata
kriminaalipolitiikan koventamisen välineeksi // Haaste (2014) nr. 1, lk. 16-17. Vajadusest suurendada
kuriteoohvrite abistamise võimalusi Soome näitel.
Märksõnad: Soome; kriminaalpoliitika; kuritegevus; kuriteoohvrid
Kostiainen, Riikka. Järjestöjen panos rikollisuuden ehkäisemisessä tärkeä // Haaste (2014) nr. 1, lk.
8-12. Valitsusväliste organisatsioonide panusest ja võimalustest kuritegevuse vastu võitlemisel ja
kuritegude ennetamisel.
Märksõnad: Soome; kriminaalpoliitika; kuritegevus; valitsusvälised organisatsioonid
Leite, Alaor. Grund und Grenzen eines Rückwirkungsverbots bei täterbelastenden
Rechtsprechungsänderungen im Strafrecht // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 4, lk. 220238. Tagasiulatuvuse piiridest ja mõjust karistustele kohtupraktika muutumisel karistusseadustiku ja
põhiseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; karistused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; kriminaalmenetlus;
tagasiulatuv jõud; põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Lohse, Mikael. Jäädytä ja syytä // Lakimies (2014) nr. 2, lk. 196-212. Varade külmutamisest
terrorismivastases võitluses; Soome vastavast seadusest (325/2013) ja kriitikast piirangute suhtes.
Märksõnad: Soome; turvalisus; varad; omand; terrorismivastane võitlus; sõnavabadus; Euroopa Liidu
õigus; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus
Nieminen, Kati. Kansalaisjärjestöt, kansalaistottelemattomuus ja aktivismi // Haaste (2014) nr. 1, lk.
22-23. Valitsusväliste organisatsioonide rollist ja probleemidest poliitiliste otsuste tegemisel.
Märksõnad: Soome; kriminaalpoliitika; valitsusvälised organisatsioonid
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Pedersen, Maria Libak. Gang joining in Denmark: prevalence and correlates of street gang
membership // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr. 1, lk.
55-72. Kuriteoennetusest Taanis Kopenhaageni alaealiste kampade näitel.
Märksõnad: Taani; kuritegevus; alaealised; kambad; kriminaalpreventsioon; riskitegurid; naabrus;
uuringud; Põhjamaad
Petruhnov, S. N. Kvalifikatsija prestuplenii: voprossõ terminologii // Zakonodatelstvo (2014) nr. 4,
lk. 66-70. Terminoloogilistest probleemidest kuritegude klassifitseerimisel Vene kriminaalõiguses.
Märksõnad: Venemaa; kuriteod; klassifitseerimine; terminoloogia
Skar, Ane-Marthe Solheim ; Tetzchner, Stephen von ; Clucas, Claudine ; Sherr, Lorraine.
Paradoxical correlates of a facilitative parenting programme in prison–counter-productive intervention
of first signs of responsible parenthood? // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2014) nr. 1, lk. 35-54. Rahvusvahelisest programmist (ICDP – International Child
Development Programme) vangidest lapsevanemate arendamiseks ja abistamiseks.
Märksõnad: Suurbritannia; vangid; lapsevanemad; isad; sotsiaalne rehabilitatsioon; kasvatus;
arendusprogrammid; hindamine
Särkkä, Susanna. Musliminuorille lisää vapaa-ajan toimintaa // Haaste (2014) nr. 1, lk. 28-29. Tööst
islamiusuliste noortega kuritegevuse ennetamiseks.
Märksõnad: Soome; kriminaalpoliitika; noored; islam; vaba aeg
Walters, Mark Austin. Conceptualizing „hostility” for hate crime law : minding „the minutiae” when
interpreting section 28(1) (a) of the Crime and Disorder Act 1998 // Oxford Journal of Legal Studies
(2014/Spring) nr. 1, lk. 47-74. Vaenulikkuse tõlgendamisest vihakuritegude kontekstis Suurbritannia
seadusandluses.
Märksõnad: Suurbritannia; kuritegevus; kuriteod; viha; vaenu õhutamine; vihkamine; vägivald;
seaduste tõlgendamine
MENETLUSÕIGUS
Dette, Sebastian ; Strate, Gerhard. Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 3, lk. 94. Poolt- ja vastuargumente prokuröride sõltumatuse teemal.
Märksõnad: Saksamaa; prokurörid; iseseisvus (psühh.); prokuratuur; kohtumenetlus; kohtulahendid
Epiney, Astrid. Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz im Umweltrecht im Rechtsvergleich // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 8, lk. 465-475. Õiguskaitsest keskkonnaasjade
halduskohtulikul menetlemisel; Euroopa riikide (Prantsusmaa, Suurbritannia, Austria, Itaalia,
Hispaania, Taani, Rootsi, Holland ja Šveits) võrdlus.
Märksõnad: Saksamaa; halduskohtumenetlus; keskkonnakahju; Århusi konventsioon (1998);
keskkonnakaitse; õiguskaitse; seaduste tõlgendamine; võrdlev analüüs
Ervasti, Kaijus ; Godzinsky, Virve-Maria de. Koettu oikeudenmukaisuus tuomioistuimissa //
Lakimies (2014) nr. 2, lk. 175-195. Kohtumenetluse usaldusväärsuse tajumisest Soome ringkonna- ja
halduskohtutes osapoolte uuringu põhjal.
Märksõnad: Soome; kohtumenetlus; usaldusväärsus; taju; pooled (jur.); ringkonnakohtud;
halduskohtud; uuringud
Mihhalevitš, Jelena. Rol Jevropeiskogo Suda po Pravam Tšeloveka v rassmotrenii del o zaštšite
tšesti, dostoinstva i delovoi reputatsii publitšnõhh person // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje
pravo (2014) nr. 1, lk. 45-48. Euroopa Inimõiguste Kohtu rollist avaliku elu tegelaste au, väärikuse ja
reputatsiooni kaitsel.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; au; eneseväärikus; privaatsus; eraelu;
ühiskonnategelased; poliitikud
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Rojahn, Antonina ; Jerger, Christoph. Richterliche Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im
Zeitalter sozialer Netzwerke // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 16, lk. 1147-1150.
Kohtunike erapooletusest ja sõltumatusest sotsiaalvõrgustike kontaktide ja info omamise tõttu.
Märksõnad: Saksamaa; kohtunikud; kohtumenetlus; vahekohtunikud; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus;
iseseisvus (psühh.); juurdepääs infole
Roßnagel, Alexander ; Nebel, Maxi. Beweisführung mittels ersetzend gescannter Dokumente // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 13, lk. 886-891. Skaneeritud asendusdokumentide kasutamisest
tõendamisel tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; elektroonilised dokumendid; skaneerimine; tõendamine
(jur.)
Stieper, Malte. Bildberichterstattung über Prozessbeteiligte : Informationsinteresse der Öffentlichkeit
und Persönlichkeitsrecht im Konflikt // Juristenzeitung (2014) nr. 6, lk. 271-281. Konfliktist avaliku
huvi ja eraelu puutumatuse vahel kohtumenetluses; fotodega info avaldamisest kriminaalmenetluses.
Märksõnad: kohtumenetlus; pooled (jur.); eraelu; privaatsus; avalik huvi; kriminaalmenetlus;
kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus
Zvjagintsev, Stepan. Printsipõ opredelenija podsudnosti administrativnõhh sporov vo Frantsii //
Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 2, lk. 106-108. Haldusvaidluste lahendamisest Prantsusmaal.
Märksõnad: Prantsusmaa; halduskohtumenetlus; vaidluste lahendamine; vahekohtumenetlus
RIIGIÕIGUS
Anders, Lisa Helene. Wen kümmert schon Europa? Europa als Wahlkampfthema bei der
Bundestagswahl 2013 // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 1, lk. 55-72. ELi teemade
käsitlemisest valimiskampaanias Saksa 2013. aasta parlamendivalimiste näitel.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; valimised; parlamendivalimised; Euroopa Liit; valimisvõitlus;
erakonnad; ajakirjandus; meedia
Anttila, Outi. Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? // Lakimies (2014) nr. 2, lk. 267-271. Väitekirjal
(http://tallinn.ester.ee/record=b2994552~S1*est) põhinev artikkel võrdõiguslikkusest ja naiste
õigustest.
Märksõnad: Soome; põhiõigused; võrdõiguslikkus; naiste õigused; sooline võrdõiguslikkus
Behnke, Joachim. Das neue Wahlgesetz im Test der Bundestagswahl 2013 // Zeitschrift für
Parlamentsfragen (2014) nr. 1, lk. 17-37. Saksa uue valimisseaduse tugevustest ja probleemkohtadest
2013. aasta parlamendivalimiste järel.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; valimised; parlamendivalimised; seaduste tõlgendamine
Blocher, Joseph. Nonsense and the freedom of speech : what meaning means for the First
Amendment // Duke Law Journal (2014/Apr) nr. 7, lk. 1423-1481. Sõnavabadusest ja
arvamusavalduse või eneseväljenduse (nt kirjandusteostes) sisu käsitlusest Ameerika põhiseaduse
esimese osa tähenduses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; sõnavabadus; põhiõigused; demokraatia; põhiseadused;
keelekasutus; kirjandus; absurd (kirj.); kohtulahendid
Grzeszick, Bernd. Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn: verfassungsrechtlich zulässiger
Kompromissweg? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 3, lk. 66-69. Eranditest seadustatud
miinimumpalga kehtestamisel põhiseaduse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; miinimumpalk; võrdõiguslikkus; põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Hautamäki, Veli-Pekka. Perusoikeudet ja lainvalmistelu // Lakimies (2014) nr. 2, lk. 256-266.
Põhiõigustega arvestamisest õigusloomes.
Märksõnad: Soome; põhiõigused; õigusloome; põhiseadused
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Leksin, Ivan. Setsessija territorialnõhh obrazovanii: pravovõje riski i mehhanizmõ zaštšitõ //
Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 2, lk. 5-14. Territoriaalsete piirkondade lahkulöömise probleemist,
õiguslikest riskidest ja kaitsemeetmetest.
Märksõnad: Venemaa; territooriumid; kohalikud omavalitsused; regionaalpoliitika; NSV Liit
Peitz, Detlef. Gerhard Herrgesell: SS-Richter und Parlamentsstenograf. Zugleich ein Beitrag zu den
Anfängen der Verwaltung des Deutschen Bundestages // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 1,
lk. 141-157. Saksa parlamendi stenograafiateenistuse kujunemisest ja SS-kohtuniku Gerhard
Herrgeselli osast selles.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; avalikkus; stenograafia; stenogrammid; 1940ndad
Sarnighausen, Wolf. Versammlungsfreiheit für Gewalttäter und geistige Brandstifter? // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2014) nr. 3, lk. 79-82. Koosolekutevabadusest põhiseaduses ja vajadusest see
vaenuõhutajate ja ekstremistlike rühmituste tegevuse tõttu ümber mõtestada.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; koosolekute vabadus; põhiseadused; vaenu õhutamine; rassism;
vägivald; paremäärmuslus; politsei; avalik kord
Shaw, Katherine. Constitutional nondefense in the states // Columbia Law Review (2014) nr. 2, lk.
213-282. Võimude lahususest ja iseseisvusest seaduste tõlgendamisel ja mittejõustamisel
föderaalsüsteemis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; seadusandlik võim; täidesaatev võim; võimude lahusus; kohtud;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Zaikov, D. J. Juridiko-tehnitšeskije nedostatki pravovõhh aktov // Zakonodatelstvo (2014) nr. 1, lk.
68-76. Õigusloomest ja õigusaktides esinevate juriidilis-tehniliste vajakajäämiste klassifitseerimisest
näidete põhjal (nt olude muutumisest tingitud, terminoloogilised jms).
Märksõnad: Venemaa; õigusloome; õiguskultuur; õigusaktid
HALDUSÕIGUS
Knickmeier, Sönke ; Matthes, Eike Bodo. Flexible Helfer oder starre Strukturen – die Zukunft von
Ämtern und Verwaltungsgemeinschaften als Unterstützungseinrichtungen für Gemeinden //
Verwaltungsarchiv (2014) nr. 1, lk. 73-97. Ametite ja haldusühenduste koostööst ja
otsustuspädevusest liidumaades väikeste omavalitsuste tugevdamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; haldusasutused; haldussüsteem; ametid
(riigiasutused); koostöö; liidumaad
Rixen, Stephen. Macht wissenschaftliches Fehlverhalten unwürdig? // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 15, lk. 1058-1062. Plagiaadist teadustöödes ja Liidu Halduskohtu
põhimõttelisest otsusest doktorikraadi äravõtmise kohta.
Märksõnad: Saksamaa; teadustööd; pettus; akadeemilised kraadid; plagieerimine; teaduskraadid;
kohtulahendid
Schiffbauer, Björn. Steckbrief 2.0 – Fahndungen über das Internet als rechtliche Herausforderung //
Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 15, lk. 1052-1057. Politseilisest jälitustegevusest internetis
ja virtuaalsest tagaotsimiskuulutusest kriminaalmenetluse seadustiku, autoriõiguse seaduse ja
põhiseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; Internet; jälitustegevus; fotod; autoriõigus; ajakirjandus;
põhiõigused; elektroonilised dokumendid; kriminaalmenetlus; seaduste tõlgendamine
Siems, Thomas. Der Umgang mit Extremismus im Öffentlichen Dienst // Die Öffentliche Verwaltung
(2014) nr. 8, lk. 338-343. Ekstremistlikest vaadetest avalikus teenistuses; töötajate vastutusest,
lojaalsusest (riigitruudusest), julgeolekukontrollist.
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Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; avalikud teenistujad; lojaalsus; ekstremism;
põhiseadused; julgeolek; järelevalve; seaduste tõlgendamine
Webber, Nick. Law, culture and massively multiplayer online games // International Review of Law,
Computers & Technology (2014/Mar) nr. 1, lk. 45-59. Väga paljude mängijatega onlinerollimängudest (MMOG) õiguse aspektist.
Märksõnad: Internet; arvutimängud; meelelahutus; rollimängud; seadusandlus
Welti, Felix. Lorenz von Stein und das Recht auf eine gute Sozialverwaltung // Verwaltungsarchiv
(2014) nr. 1, lk. 50-72. Heaoluriigist ja õigusest heale valitsemisele – saksa majandusteadlase,
sotsioloogi ja avaliku halduse õpetlase Lorenz von Steini (1815–1890) ideede edasiarendamisest Saksa
haldusõiguse ajakohastamiseks; Saksa sotsiaalseadustiku ja ELi põhiõiguste harta tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; haldusmenetlus; heaoluriik; põhiõigused; avalikkus;
sotsiaalõigus; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004)
Wolff, Heinrich Amadeus. Die Ultra-vires-Lehre in der mittelbaren Staatsverwaltung //
Verwaltungsarchiv (2014) nr. 1, lk. 1-31. Ultra vires - põhimõttest avalikus õiguses ja avalik-õiguslike
juriidiliste isikute tehingutes.
Märksõnad: Saksamaa; avalik õigus; avalik-õiguslikud juriidilised isikud; võim; tehingud; kohalikud
omavalitsused; printsiibid; põhiseadused
MEDITSIINIÕIGUS
Alexin, Zoltan. Does fair anonymization exist? // International Review of Law, Computers &
Technology (2014/Mar) nr. 1, lk. 21-44. Terviseandmete anonüümsusest ja taastuvastatavusest
meditsiiniuuringute andmebaasides; zip-koodisüsteemist Ungaris.
Märksõnad: Ungari; tervisenäitajad; meditsiiniuuringud; andmebaasid; anonüümsus; isikuandmed;
andmekaitse
Faeh, Andrea. Giving information on medical products to the general public – in search of a
definition to safeguard the patient // European Journal of Health Law (2014/Apr) nr. 2, lk. 176-195.
Ravimireklaamist ja -info avalikustamisest patsientide kaitse aspektist; ELi direktiividest 2001/83/EÜ
ja 2012/26/EL.
Märksõnad: ravimid; reklaam; info; ravimiohutus; patsiendid; juurdepääs infole; Euroopa Liidu õigus
Maleina, M. N. Pravovoje regulirovanije ispolzovanija tšelovekom organov, tkanei i kletok životnõhh
// Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 2, lk. 21-27. Loomade organite, rakkude ja kudede inimestele
siirdamise regulatsioonist (ksenotransplantatsioon).
Märksõnad: Venemaa; meditsiin; elundid; koed; rakud; loomad; doonorid; siirdamine; patsiendid;
ravi; meditsiinitehnoloogia
Syx, Eugenie. The case of the electronic cigarette in the EU // European Journal of Health Law
(2014/Apr) nr. 2, lk. 161-175. E-sigarettidest kui ravimitest ja e-sigareti käsitlusest seadusandluses.
Märksõnad: tubakatooted; sigaretid; ravimid; suitsuvabad tubakatooted; Suurbritannia; Prantsusmaa;
Holland; Belgia; Hispaania
Valongo, Alessia. Human rights and reproductive choices in the case-law of Italian and European
courts // European Journal of Health Law (2014/Apr) nr. 2, lk. 123-140. Õigusest saada lapsi ja
kunstlikust viljastamisest seadusandluses ja kohtupraktikas Itaalia ja Suurbritannia näitel.
Märksõnad: Itaalia; Suurbritannia; inimõigused; perekonnaõigus; kunstlik viljastamine; loode;
lapsed; kohtulahendid
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RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Amahazion, Fikrejesus. Global anti-sex trafficking : state variance in implementation of protectionist
policies // Human Rights Quarterly (2014/Feb) nr. 1, lk. 176-209. Inimkaubanduse vastu võitlemisest
rahvusvahelisel tasandil; riikide poliitikatest ja rahvusvaheliste lepingute rakendamisest.
Märksõnad: inimkaubandus; organiseeritud kuritegevus; inimõigused; sisseränne; kontroll;
kriminaalõigus; kriminaalpoliitika; rahvusvahelised lepingud
Bethlehem, Daniel. The end of geography: the changing nature of the international system and the
challenge to international law // European Journal of International Law (2014) nr. 1, lk. 9-24. ÜRO ja
teiste rahvusvaheliste organisatsioonide osast rahvusvahelises õiguses; Thomas Friedmani teooriast.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); rahvusvahelised organisatsioonid;
rahvusvahelised suhted; poliitika
Ispolinov, A. S. Voprossõ prjamogo primenenija prava VTO v pravoporjadke Rossii //
Zakonodatelstvo (2014) nr. 2, lk. 68-79. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) regulatsioonide
mõjust riigisisesele õigusele; probleemidest WTO normide kohaldamisega Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; rahvusvaheline kaubandus; õigusnormid; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik
õigus; kohtud; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO)
Kaldunski, Marcin. The law of state immunity in the case concerning jurisdictional immunities of the
state (Germany v. Italy) // The Law & Practice of International Courts and Tribunals (2014) nr. 1, lk.
54-102. Rahvusvahelise Kohtu (ICJ) otsusest riigi immuniteeti puudutavas kohtuasjas Saksamaa vs.
Itaalia.
Märksõnad: Saksamaa; Itaalia; Rahvusvaheline Kohus (ICJ); puutumatus; sõjakuriteod;
kohtulahendid
Kaširkina, A. A. Meždunarodno-pravovõje modeli implementatsii antikorruptsionnõhh konventsii //
Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 3, lk. 79-86. Korruptsioonivastaste konventsioonide ja
rahvusvaheliste normide riigisiseses õiguses kohaldamise mudelitest riikide võrdluses; vastavatest
probleemidest Vene õigusloomes.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; korruptsioon; siseriiklik õigus; Venemaa; võrdlev analüüs
Kielmansegg, Sebastian Graf von. Der Zivilist in der Drehtür – Probleme der Statusbildung im
humanitären Völkerrecht // Juristenzeitung (2014) nr. 8, lk. 373-381. Tsiviilelanikkonna mõistest
rahvusvahelises humanitaarõiguses (asümmeetrilised konfliktid).
Märksõnad: humanitaarõigus; tsiviil-militaarsuhted; asümmeetriline sõda; mõisted; rahvusvahelised
lepingud
Kreß, Claus. Der Bürgerkrieg und das Völkerrecht : zwei Entwicklungslinien und eine Zukunftsfrage
// Juristenzeitung (2014) nr. 8, lk. 365-373. Kodusõja käsitlusest rahvusvahelises õiguses; muutused ja
arengusuunad alates 1990ndatest aastatest.
Märksõnad: kodusõjad; sõjaõigus; rahvusvahelised lepingud; Ameerika Ühendriigid; Al-Qaeda
(organisatsioon); rahvusvahelised lepingud
Mažorina, M. V. Sovremennõje tendentsii razvitija prava meždunarodnoi torgovli // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 4, lk. 119-128. Arengusuundadest rahvusvahelise kaubanduse
reguleerimisel (lex mercatoria) ja seaduste kooskõlastamisel (UNIDROIT).
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised lepingud; printsiibid; seaduste
kooskõlastamine; Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT)
McCaffrey, Stephen C. International water cooperation in the 21st century: recent developments in
the law of international watercourses // Review of European, Comparative & International
Environmental Law (2014) nr. 1, lk. 4-14. Rahvusvahelisest veealasest koostööst ja vastavatest
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lepingutest. Samal teemal veel kaheksa artiklit erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: keskkonnakaitse; veeõigus; veekaitse; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud
Selbmann, Frank. Kriegsschäden ohne Folgen? // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 7, lk. 272282. Riigi immuniteedist ja individuaalsest hüvitusnõudest rahvusvahelise õiguse normide rikkumise
korral Saksa põhiseaduskohtu hinnangul (nt NATO õhurünnak Varvarini sillale Kosovos 1999. aastal).
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; humanitaarõigus; inimõigused; vastutus; puutumatus;
sõjalised konfliktid; õhusõda; Kosovo; kohtulahendid
Simonišvili, Lija. Problemõ ponimanija „suvereniteta gossudarstva” v sovremennõhh uslovijahh //
Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 1, lk. 6-8. Riigi suveräänsuse mõiste
tõlgendamisest.
Märksõnad: rahvusriik; iseseisvus (pol.); integratsioon
Tao, Siyu. China’s FTAs and GATS: the consistency and the achievements // Legal Issues of
Economic Integration (2014) nr. 2, lk. 133-168. Hiina vabakaubanduslepingutest teenuskaubanduse
üldlepingu (GATS) aspektist.
Märksõnad: Hiina; vabakaubandus; lepingud; teenuskaubanduse üldleping (1994); Rahvusvaheline
Kaubandusorganisatsioon (WTO); üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT)
Troitski, Sergei. Meždunarodno-pravovõje formõ sotrudnitšestva gossudarstv po protivodeistviju
terrorizmu // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 2, lk. 76-84. Riikide rahvusvahelisest õigusest
tulenevatest koostöövormidest terrorismiga võitlemisel.
Märksõnad: terrorism; terrorismivastane võitlus; rahvusvaheline koostöö; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon (ÜRO)
Trouwborst, Arie. Exploring the legal status of wolf-dog hybrids and other dubious animals:
international and EU law and the wildlife conservation problem of hybridization with domestic and
alien species // Review of European, Comparative & International Environmental Law (2014) nr. 1, lk.
111-124. Keskkonnakaitsest kohalike ja võõrliikide segunemisel, huntkoerte ja teiste hübriidide
õiguslikust määratlemisest ELi ja rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: hübriidid; õiguslik seisund; keskkonnakaitse; loomastik; loomastikukaitse;
keskkonnaõigus; rahvusvahelised lepingud; seaduste tõlgendamine
Inimõigused
Lipkina, N. N. Meždunarodno-pravovoje objazatelstvo uvažat prava tšeloveka: osnovnõje elementõ
soderžanija i predelõ // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 4, lk. 112-118. Inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse põhimõtetest rahvusvahelises õiguses dokumentide ja praktika analüüsi põhjal.
Märksõnad: põhiõigused; vastutus; printsiibid; seaduste tõlgendamine
McGregor, Lorna. Applying the definition of torture to the acts of non-state actors : the case of
trafficking in human beings // Human Rights Quarterly (2014/Feb) nr. 1, lk. 210-241. Piinamise
käsitlusest inimkaubanduses; ÜRO vastavatest konventsioonidest.
Märksõnad: inimkaubandus; piinamine; inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud;
inimsusvastased kuriteod
Savrõga, Konstantin. Graždanskaja otvetstvennost juriditšeskihh lits za narušenije norm
meždunarodnogo gumanitarnogo prava i prav tšeloveka, soveršennõhh za rubežom (meždunarodnõi i
sravnitelno-pravovoi aspektõ) // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 2, lk. 11-15.
Juriidiliste isikute tsiviilvastutusest rahvusvaheliste humanitaarõigusnormide ja inimõiguste välisriigis
rikkumise eest.
Märksõnad: humanitaarõigus; tsiviilvastutus; õigusrikkumised; juriidilised isikud; sõjalised
konfliktid
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Shulztiner, Doron ; Carmi, Guy E. Human dignity in national constitutions: functions, promises and
dangers // The American Journal of Comparative Law (2014/Spring) nr. 2, lk. 461-490. Inimõiguste
kaitsest ja inimväärikuse sätestamisest riikide põhiseadustes.
Märksõnad: inimväärikus; põhiõigused; põhiseadused; inimõiguste ülddeklaratsioon (1948)
Thornton, Sean M. Introductory note to European Commission et al. v. Kadi (E.C.J.) // International
Legal Materials (2013) nr. 6, lk. 1257-1284. Terroristlike organisatsioonidega seotud isikute ja üksuste
vastu suunatud piirangutest (rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine) Euroopa Kohtu
kohtuasja C-584/10 P põhjal (Euroopa Kohtu otsus, 18. juuli 2013).
Märksõnad: terrorismivastane võitlus; sanktsioonid; põhiõigused; kohtulahendid; Euroopa Kohus;
Ameerika Ühendriigid
Euroopa Liidu õigus
Achtsioglou, Eftychia ; Doherty, Michael. There must be some way out of here: the crisis, labour
rights and Member States in the eye of the storm // European Law Journal (2014) nr. 2, lk. 219-240.
Majandus-, sotsiaal- ja poliitilise kriisi mõjust ELi liikmesriikide tööturule Kreeka ja Iirimaa näitel.
Märksõnad: Euroopa Liit; majanduskriisid; tööturg; töösuhted; Kreeka; Iirimaa; tööõigus; reformid
Anderson, Christopher. Contrasting models of EU administration in judicial review of risk
regulation // Common Market Law Review (2014) nr. 2, lk. 425-454. Riskijuhtimisest ja haldusotsuste
järelevalvest ELis Euroopa Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: riskihaldus; haldussüsteem; haldusjuhtimine; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Ankersmit, Laurens. The scope of the common commercial policy after Lisbon: the Daiichi Sankyo
and conditional access services Grand Chamber judgements // Legal Issues of Economic Integration
(2014) nr. 2, lk. 193-209. ELi ühisest kaubanduspoliitikast ELi toimimise lepingu artikli 207 ja
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) tähenduses ning Euroopa Kohtu
tõlgenduses (lahendid C-414/11 ja C-137/12).
Märksõnad: kaubanduspoliitika; teenused; Euroopa Liidu toimimise leping (2007);
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (1994); Euroopa Kohus; kohtulahendid
Basedow, Jürgen. Über Lücken in privatrechtlichen EU-Verordnungen // Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht (2014) nr. 2, lk. 400-409. Probleemidest eraõigust reguleerivates ELi määrustes Euroopa
Kohtu lahendi C-139/11 (22.11.2012) põhjal.
Märksõnad: eraõigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Burnley, Richard ; Bania, Konstantina. Co-operation between broadcasters in the new media age:
rethinking national competition policy // European Competition Law Review (2014) nr. 5, lk. 216-222.
ELi konkurentsipoliitikast ja koostööst ringhäälingutööstuses uue meedia teenuste pakkumisel.
Märksõnad: Euroopa Liit; konkurentsipoliitika; ringhääling; konkurents (maj.); meedia; Internet;
teenused; koostöö; konkurentsiõigus
Capaccioli, Stefano. VAT taxation of gold in the European Union // EC Tax Review (2014) nr. 2, lk.
85-101. Investeerimiskulla käibemaksustamise süsteemist ELis; direktiivi 98/80/EÜ ülevõtmisest
liikmesriikides.
Märksõnad: Euroopa Liit; kuld; investeeringud; maksustamine; käibemaks; liikmesriigid; siseriiklik
õigus
Cseres, Katalin J. ; Mendes, Joana. Consumers’ access to EU competition law procedures: outer and
inner limits // Common Market Law Review (2014) nr. 2, lk. 483-522. Reformidest ELi
konkurentsiõiguses, tarbijate teavitamisest ja nende majandushuvide kui avalike huvide kaitsest.
Märksõnad: Euroopa Liit; konkurentsipoliitika; tarbijakaitse; konkurents (maj.); avalik huvi;
juurdepääs infole
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Dederer, Hans-Georg. Die Grenzen des Vorrangs des Unionsrechts – Zur Vereinheitlichung von
Grundrechts-, Ultra-vires- und Identitätskontrolle // Juristenzeitung (2014) nr. 7, lk. 313-322. ELi
õiguse ülimuslikkuse piiridest ja selle mõjust siseriiklikule õigusele.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; siseriiklik õigus; ülimuslikkus (jur.)
Fasone, Cristina. European economic governance and parliamentary representation. What place for
the European Parliament? // European Law Journal (2014) nr. 2, lk. 164-185. Euroopa Parlamendi
osast ELi majanduse juhtimise meetmete (nn kakspakk, kuuspakk, TSCG) heakskiitmisel.
Märksõnad: Euroopa Parlament; eelarvepoliitika; järelevalve; liikmesriigid; parlamendid;
finantskriisid; stabiilsus; maksustamine; koostöö; reformid
Galetta, Diana-Urania ; Hofmann, Herwig C. H. ; Schneider, Jens-Peter. Information exchange in
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