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AUTORIÕIGUSTEST EUROOPA LIIDUS: EUROOPA KOMISJONI KORRALDATUD
AVALIKUST ARUTELUST
Üleilmne võrgustumine ja digitaliseerumine on loonud vajaduse vaadata üle traditsioonilisi
põhimõtteid. Euroopa ühtse digitaalturu arengus on autoriõigustel strateegiline tähtsus (KOM(2011)
287 (lõplik)). Et saavutada 2015. aastaks hästi toimiv ühtne digitaalturg, on oluline ajakohastada
Euroopa autoriõiguste regulatsiooni ja lihtsustada litsentsimist (KOM(2012) 789 (lõplik)). Euroopa
Komisjoni algatused on sammuks selles suunas.
5. dets. 2013 avas komisjon avaliku konsultatsiooni (ingl public consultation), et selgitada välja
autoriõiguse uuendamisvõimalused digitaalse siseturu tingimustes. Osaleda ja arvamust avaldada
võisid kõik soovijad, tarbijatest ettevõtete ja avalike organisatsioonideni. Oodatud olid kõigi
huvigruppide, sealhulgas autorite, esitajate, kirjastajate, filmitootjate, ringhäälinguorganisatsioonide,
kollektiivse esindamise organisatsioonide (KEO) jt hinnangud. Arutelu hõlmas erinevaid
autoriõigusega seotud teemasid nagu nt autoriõiguste territoriaalsus, õiguste kehtivusaeg, digitaalse
sisu piirangud, linkimine, teksti- ja andmekaeve, erandid mäluasutustele jms. Uuriti ka, kas tuleks luua
ühtne, kogu Euroopa Liitu hõlmav autoriõiguste raamistik ja kas see peaks olema tegevuse järgmiseks
etapiks.
Avalik arutelu kestis 5. märtsini 2014. Arutelu raames saadi üle 9500 vastuse, lisaks 11 000 kirja
küsimuste ja kommentaaridega. Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste peadirektoraat avaldas 24.
juulil 2014 avaliku arutelu kokkuvõtva aruande, milles toodi välja üldised suundumused igas vastajate
grupis. Suurem osa vastanutest (58,7%) olid tarbijad, järgnesid autorid või esitajad (24,8%).
Kuigi kõik huvigrupid ja huvilised Eestist võisid oma vastused saata otse Euroopa Komisjonile,
edastati Justiitsministeeriumi eestvedamisel arutelule ka Eesti ametlikud seisukohad, kus peetakse
olulisemateks teemadeks vabakasutusega seonduvaid küsimusi ja vabakasutuse regulatsiooni
kooskõlastamist tänapäeva tehnoloogiast tulenevate võimalustega.
Pärast konsultatsiooni oodati Euroopa Komisjonilt 2014. aasta suveks valget raamatut, mida ei ole aga
veel avaldatud.
Vt lisaks:
Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon ja selle kokkuvõte:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
Kokkuvõte Eesti seisukohtadest Riigikogu kultuurikomisjoni istungil:
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=178609
Valik mäluasutuste vastuseid avalikule arutelule:
Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA)
http://www.eblida.org/news/eblida-response-on-the-european-union-consultation-on-copyrightrules.html
Euroopa Teadusraamatukogude Liit (LIBER)
http://libereurope.eu/wp-content/uploads/Public%20Copyright%20Consultation%20Response.pdf
Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit (IFLA)
http://www.ifla.org/publications/response-to-public-consultation-on-the-review-of-eu-copyright-rules
Euroopa Digitaalõiguste Organisatsioon (EDRI)
http://edri.org/wp-content/uploads/2014/03/EDRi-answer-copyright-consultation-2014_web.pdf
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ARTIKLEID ELi AUTORIÕIGUSE REFORMIST
Greenstein, Shane ; Lerner, Josh ; Stern, Scott. Digitization, innovation, and copyright: what is the
agenda? // Strategic Organization. Vol. 11 (2013) nr. 1, lk. 110-121.
Kivistö, Martti. Tekijän ja järjestön välinen perussuhde tekijänoikeuksien kollektiivihallinnossa //
Lakimies (2013) nr. 7-8, lk. 1234-1255.
Liedes, Jukka. Tekijänoikeuksien visio – mitä näkyvissä vuoden 2013 perspektiivistä? // Lakimies
(2013) nr. 7-8, lk. 1337-1355.
Nilsson, Tommi. Palvelu tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin strategisena valintana // Lakimies
(2013) nr. 7-8, lk. 1364-1367.
Ramalho, Ana. Conceptualising the European Union’s competence in copyright – what can the EU
do? // IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. Vol. 45 (2014) nr. 2,
lk. 178-200.
Rosati, Eleonora. Copyright in the EU: in search of (in)flexibilities // Journal of Intellectual Property
Law & Practice. Vol. 9(7) (2014), lk. 585-598.
Rosati, Eleonora. Towards an EU-wide copyright? (Judicial) pride and (legislative) prejudice //
Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 1, lk. 47-68.
Steinbeck, A. Die Entwicklung des europäischen Urheberrechts in den Jahren 2012–2013 //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 9, lk. 329-336.
Blogid
Kroes, Neelie. EU Commissioner Kroes: Our single market is crying out for copyright reform //
Kluwercopyrightblog (2014) July 14
Sinodinou, Tatiana. European copyright law : quo vadis? The European Commission asks for your
opinion // Kluwercopyrightblog (2013) Dec 13

TEEMAKOHASEID RAAMATUID
Codification of European copyright law : challenges and perspectives / ed. by Tatiana-Eleni
Synodinou. - Austin [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2012. - x, 395 lk.
http://www.ester.ee/record=b3036459~S7*est
Enforcement of intellectual property rights through border measures : law and practice in the EU / ed.
by Olivier Vrins, Marius Schneider. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - cxx, 1124 lk.
http://www.ester.ee/record=b3051820~S7*est
Goldstein, Paul ; Hugenholtz, P. Bernt. International copyright : principles, law, and practice. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - xxiv, 591 lk.
http://www.ester.ee/record=b3052448~S7*est
Individualism and collectiveness in intellectual property law / ed. by Jan Rosén. - Cheltenham, UK ;
Northampton, MA : Edward Elgar, 2012. - xv, 370 lk.
http://www.ester.ee/record=b2951475~S7*est
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Karapapa, Stavroula. Private copying : [the scope of user freedom in EU digital copyright]. London ; New York : Routledge, 2012. - xxi, 217 lk.
http://www.ester.ee/record=b2875155~S7*est
Pedley, Paul. The e-copyright handbook. - London : Facet, 2012. - 194 lk.
http://www.ester.ee/record=b2877184~S7*est
Stokes, Simon. Digital copyright : law and practice. - Oxford ; Portland (Or.) : Hart, 2014. - xlvii,
262 lk.
http://www.ester.ee/record=b3067902~S7*est
Koostanud Ivi Smitt
INTELLEKTUAALSE OMANDI MUDELSEADUS – AASTA PARIM SEADUS
Eestis valib Teenusmajanduse Koda iga aasta lõpus välja parima ja halvima seaduse, Saksamaal aga
annab Saksa Õigusloome Ühing (sks DGG – Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung e. V.) välja hea
seaduse auhinda. Hea õigusloome tava järgimine seaduste koostamisel on vahend, mis aitab luua
selgeid põhimõtteid seadustest arusaamiseks ja nende täitmiseks. Seetõttu on väga oluline märgata ja
hinnata õnnestunud tulemusi. Saksa Õigusloome Ühing on seadnud eesmärgiks tunnustada suurepärast
kvaliteeti ja tõhusat tegevust õigusloomes. 2014. aastal anti auhind välja neljandat korda. Valiku
tegemisel lähtuti hea seaduse põhimõtetest nagu arusaadavus, otstarbekus, rakenduskulukus, mõjusus,
üleliigsete ettekirjutuste ja üksikjuhtude reguleerimise vältimine.
Berliinis 17. jaanuaril 2014 toimunud autasustamisel pälvis aasta parima seaduse tiitli koos 5000eurose preemiaga intellektuaalse omandi mudelseadus (sks Modellgesetz für geistiges Eigentum).
Seadus on intellektuaalse omandi ja selle kaitsega seotud õiguse mahuka kodifitseerimise tulemus.
Seadust tõsteti esile kui väga head näidet poliitikute ja teadlaste koostööst õigusloomeprotsessis ning
kiideti hea õiguskeele eest: liigsete erialaterminite vältimine, arusaadav ja täpne sõnastus.
Üritusel esitleti ka uut, Saksa Õigusloome Ühingu toetusel valminud käsiraamatut Gesetzgebung, mis
käsitleb saksa õigusloome teooriat, praktikat ja edasist arengut.
Loe lähemalt:
Böllhoff, Dominik ; Legenstein, Claudia. Verleihung des Preises für gute Gesetzgebung // Zeitschrift
für Gesetzgebung (2014) Nr. 2, S. 166-168.
Refereerinud Tiia Melts

RAAMATUTUTVUSTUS : LAPSED SAMASOOLISTE ABIELUS
Carlos A. Ball
Same-sex marriage and children : a tale of history, social science and law
New York [etc.] : Oxford University Press, 2014. 174 lk.
Poliitilisel, seadusandlikul ja ühiskondlikul tasandil toimuvates samasooliste abielu ja vanemlike
õiguste traditsioonilise abieluga võrdsustamise aruteludes esitatakse sageli küsimus laste heaolust ja ka
sellest, kuivõrd samasooliste abielu mõjutab last ja tema arengut. Seda teemat käsitleb perekonna- ja
riigiõiguse ekspert, kohtunik ja Rutgersi ülikooli tunnustatud professor Carlos A. Ball oma sellel aastal
kirjastuses Oxford University Press ilmunud raamatus „Same-sex marriage and children”
(http://www.ester.ee/record=b3080020~S7*est).
Autori eesmärgiks on ühendada ajalugu, sotsiaalteadused ja õigus ning analüüsida poolt- ja
vastuargumentide abil, kuivõrd oluline on soo vastutustundliku jätkamise ja lapse heaolu nõue
samasooliste abielu ja vanemluse teemalistes vaidlustes.
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Sissejuhatavas osas annab autor ülevaate samasooliste õiguste ja abielu tunnustamise kujunemisest
Ameerika Ühendriikide näitel alates 1960ndate aastate lõpust. Järgnevalt on käsitlus jagatud viieks
peatükiks: esimene selgitab ajaloolisele taustale tuginedes abielu funktsioonist tulenevaid probleeme
samasooliste abielu traditsioonilise abieluga võrdsustamisel. Teine peatükk käsitleb vastutust soo
jätkamise eest ning 20. sajandil toimunud õiguslikke ja kultuurilisi muudatusi, mis tõid esile homo-,
bi- ja transseksuaalide õiguste teema. Kolmas peatükk vaatleb perekonna optimaalsust laste
kasvatamise aspektist: kuidas mõjutab last kasvamine koos abielus vanematega, bioloogiliste
vanematega, kahe nais- või kahe meessoost vanemaga. Neljandas peatükis keskendub autor erinevaid
uuringuid analüüsides sugude rollile lapse arengus ning küsimusele, kas lapsevanema seksuaalne
orientatsioon mõjutab ka lapse seksuaalset orientatsiooni. Viies peatükk uurib soo jätkamise ja laste
heaolu argumendi mõju poliitilises võitluses, põhiseaduslikes vaidlustes ja Ülemkohtu praktikas
(kohtuasi Windsor vs. Ameerika Ühendriigid). Viimases peatükis võtab autor tulevikku vaatavalt
kokku eelnenud käsitluse olulisemad põhimõtted.
Iga peatüki juurde kuuluvad joonealused märkused on peatükkide kaupa numereerituna leitavad
raamatu lõpus, samuti register.
Raamat on mõeldud juristidele, õigusteadlastele, kohtunikele, seadusandjatele, sotsiaalteadlastele ja
politoloogidele, ajaloolastele ja lastekaitsetöötajatele, aga ka kõigile teistele, kes huvituvad abielu ja
perekonnaga seotud teemadest, aidates paremini mõista õiguslikke ja kogemuslikke probleeme
samasooliste abielu ja laste heaolu kokkupuutepunktis.
Refereerinud Tiia Melts

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
Bachof, Otto. Naturrecht und Gegenwart // Archiv des öffentlichen Rechts (2014/Mar) nr. 1, lk. 1-31.
Loomuõigusest teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; loomuõigus; õiglus; õigusfilosoofia; kohtunikud; kohtulahendid
Zahharova, Maria. Frantsuzskaja pravovaja sistema na juriditšeskoi karte sovremennogo mira //
Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 7, lk. 11-18. Õigussüsteemist Prantsusmaal.
Märksõnad: Prantsusmaa; õigussüsteemid
Weller, Marc-Philippe. Internationalisierung und Grundlagenorientierung – zu den
Kernempfehlungen des Wissenschaftsrates an die Rechtswissenschaft // Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht (2014) nr. 3, lk. 463-466. Ülevaade teadusnõukogu soovitustest õigusteaduse
arendamiseks; dokument „Õigusteaduse perspektiividest Saksamaal – olukord, analüüs, soovitused”
(9. nov. 2012).
Märksõnad: Saksamaa; õigusteadus; õigusharidus; teadus- ja arendustegevus; kõrgkoolid
ÕIGUSAJALUGU
Howlin, Niamh. Passive observers or active participants? Jurors in civil and criminal trials // The
Journal of Legal History (2014/Aug) nr. 2, lk. 143-171. Vandekohtunike rollist ja mõjust
õigusemõistmisele tsiviil- ja kriminaalkohtumenetluses 11.–19. sajandil.
Märksõnad: Iirimaa; Inglismaa; vandekohtud; tsiviilkohtumenetlus; kriminaalkohtumenetlus;
õigusemõistmine; 11.–19. saj.
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Kisluhhin, Vladimir. Stanovlenije i razvitije politsii stran Beniljuksa v period Klassitšeskogo
Srednevekovja // Istorija gossudarstva i prava (2014) nr. 4, lk. 58-62. Politsei loomisest ja arengust
Beneluxi maades.
Märksõnad: Belgia; Holland; Luksemburg; politsei
Polzin, Monika. Irrungen und Wirrungen um den Pouvoir Constituant // Der Staat (2014) nr. 1, lk. 6194. Põhiseaduse identiteedi kontseptsioonist ja selle kujunemisest Saksa riigiõiguses alates 1871. a.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; identiteet
Pryce, Huw ; Owen, Gwilym. Medieval welsh law and the mid-Victorian foreshore // The Journal of
Legal History (2014/Aug) nr. 2, lk. 172-199. Keskaegse Walesi õiguse mõjust 19. saj. tavaõigusele;
maaomandiga seotud kohtuasjadest.
Märksõnad: Wales; õigusloome; keskaeg; tavaõigus; 19. saj.; maaomand; kohtulahendid
Rubio-Marin, Ruth. The achievement of female suffrage in Europe : on women’s citizenship //
International Journal of Constitutional Law (2014/Jan) nr. 1, lk. 4-34. Naiste õiguste (hääleõigus,
kodakondsus, esindatus poliitikas) kujunemisest Euroopa riikides.
Märksõnad: Euroopa; naised; hääleõigus; valimisõigus; kodakondsus; võrdsed võimalused
Swain, Warren. Reshaping contractual unfairness in England 1670–1900 // The Journal of Legal
History (2014/Aug) nr. 2, lk. 120-142. Lepinguõigusest Inglismaal aastatel 1670–1900.
Märksõnad: Inglismaa; võlaõigus; lepinguõigus; lepingud
TSIVIILÕIGUS
Arroyo i Amayuelas, Esther. Die Entwicklung des Zivilrechts in Katalonien und das neue
katalanische Zivilgesetzbuch // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2014) nr. 3, lk. 583-607.
Tsiviilõiguse kodifitseerimisest ja uuest tsiviilseadustikust Kataloonias.
Märksõnad: Kataloonia; õigusloome; kodifitseerimine (jur.); seadustikud; põhiseadused
Zahharin, Vladimir. Nekommertšeskoje partnerstvo: pravovõje aspektõ, utšet i nalogi // Ekonomikopravovoi bjulleten (2014) nr. 5, lk. 5-159. Mittetulundusühingute asutamisest, maksustamisest ja
õiguslikust seisundist Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; mittetulundusühingud; maksustamine; Venemaa; raamatupidamine;
registreerimine
Asjaõigus
Drasdo, Michael. Rechte und Pflichten des Zwangsverwalters // Neue Juristische Wochenschrift
(2014) nr. 26, lk. 1855-1862. Nn sundhalduri õigustest ja kohustustest teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; kinnisvara; korterid; korteriomand; võlad; haldurid; pankrotihaldurid;
kohtulahendid
Võlaõigus
Bukova, Anastassija. Nekotorõje kontseptsii inostrannogo dogovornogo prava // Meždunarodnoje
publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 3, lk. 28-32. Välisriikides kehtivatest lepinguprintsiipidest
Vene õiguse aspektist.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; rahvusvaheline õigus; konkurents (maj.); Venemaa
Kern, Christoph A. ; Bettinger, Nicole Jasmine. Schuldrechtsmodernisierung in der Schweiz? – Der
Entwurf Obligationsrecht 2020 // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2014) nr. 3, lk. 562-582.
Kavandatavast võlaõiguse reformist Šveitsis.
Märksõnad: Šveits; lepinguõigus; reformid; seaduseelnõud
Kreße, Bernhard. Schadensersatzansprüche mittelbar Geschädigter nach deutschem und
französischem Zivilrecht // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2014) nr. 3, lk. 504-537. Kaudsete
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kahjukannatajate (nt tapetu perekonnaliikmed; kahju tagajärjel töövõime kaotanud inimese lähedased)
õigusest nõuda kahju hüvitamist Saksa ja Prantsuse tsiviilõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; kahju tekitamine; kahju hüvitamine; seaduste tõlgendamine
Lee, Jewoo. Two defining features of Russian tort law : their rationale and legal effect // Review of
Central and East European Law (2014) nr. 2, lk. 109-143. Venemaa võlaõiguse eripäradest.
Märksõnad: Venemaa; lepinguõigus; kahju tekitamine
Linna, Tuula. Actio Pauliana – „Actio Europensis”? Some cross-border insolvency issues // Journal
of Private International Law (2014/Apr) nr. 1, lk. 69-87. Actio Pauliana reeglistiku tähendusest
piiriüleses maksejõuetusmenetluses.
Märksõnad: pankrotiõigus; pankrotid; võlad; maksejõuetus; võlausaldajad; tehingud; Euroopa Liidu
õigus; kohtulahendid
Ridder, Philip ; Weller, Marc-Philippe. Unforeseen circumstances, hardship, impossibility and force
majeure under German contract law // European Review of Private Law (2014) nr. 3, lk. 371-391.
Ettenägematutest asjaoludest (vääramatust jõust) Saksa lepinguõiguses. Kokkuvõte prantsuse ja saksa
keeles lk. 371.
Märksõnad: Saksamaa; lepinguõigus; lepingud; vääramatu jõud
Rudovkas, Anton ; Nokhrina, Marin. The contract for services under the Civil Code of Russia and
under the Draft Common Frame of Reference (DCRF) // Osteuropa Recht (2014) nr. 2, lk. 198-206.
Töövõtuleping Venemaa tsiviilkoodeksis ja Euroopa lepinguõiguse tugiraamistikus.
Märksõnad: Venemaa; lepinguõigus; lepingud; töövõtulepingud; Euroopa Liidu õigus;
seaduseelnõud; võrdlev õigusteadus
Varuhas, Jason. The concept of „vindication” in the law of torts : rights, interests and damages //
Oxford Journal of Legal Studies (2014/Summer) nr. 2, lk. 253-293. Lepingurikkumisest, vastutusest,
kahju hüvitamisest ja vindikatsioonist.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; lepingurikkumine; õigeksmõistmine (jur.); hüvitised
Perekonnaõigus
Engel, Martin. Internationale Leihmutterschaft und Kindeswohl // Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht (2014) nr. 3, lk. 538-561. Asendusemadusest ja selle regulatsioonist; lapsendamisest ja
põlvnemise tuvastamisest lapse heaolu arvestades; suundadest rahvusvahelises kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; asendusemadus; kunstlik viljastamine; lapsendamine; lapse õigused;
põlvnemine; rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid
Hale, Brenda. New families and the welfare of children // The Journal of Social Welfare & Family
Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 26-35. Lapse õigustest ja heaolust Suurbritannia lastekaitseseaduses ja
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: Suurbritannia; lastekaitse; lapse õigused; heaolu; lapsehooldus; Euroopa Inimõiguste
Kohus; kohtulahendid
Herring, Jonathan. The welfare principle and the Children Act : presumably it’s about welfare? //
The Journal of Social Welfare & Family Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 14-25. Laste heaolu tõlgendamisest
Suurbritannia 1989. aasta lastekaitseseaduses.
Märksõnad: Suurbritannia; lastekaitse; lapsed; heaolu; lapsehooldus; järelevalve; seaduste
tõlgendamine
Moissejeva, T. M. Zakonnõi režim imuštšestva suprugov: sravnitelnõi analiz rossiiskogo i
germanskogo pravovogo opõta // Zakonodatelstvo (2014) nr. 6, lk. 59-66. Abikaasade varaliste suhete
regulatsioonist Vene ja Saksa õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; Venemaa; abikaasad; abieluvara; vara
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Netšajeva, Aleksandra. XXI vek i naši deti // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 6, lk. 55-62. Laste, eriti
orbude olukorrast ja perepoliitikast Venemaal aastani 2025.
Märksõnad: Venemaa; lapsed; lapse õigused; lastekaitse; orvud; perepoliitika
Rieck, Jürgen. Kindergeld und Auslandsunterhalt // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 27, lk.
1905-1910. Laste elatisrahast tulumaksuseaduse, laste elatisraha seaduse ja ELi regulatsioonide
tõlgenduses; elatisraha maksmisest välisriigis elavale lapsele.
Märksõnad: Saksamaa; elatis; lapsed; sotsiaalkindlustus; tulumaks; peretoetused; maksustamine;
Euroopa Liidu õigus
Scherpe, Julia Caroline. Vermögensrechtliche Abwicklung beendeter nichtehelicher
Lebensgemeinschaften : zugleich ein Beitrag zur Abgrenzung und Konkurrenz von § 313 BGB und
condictio ob rem // Juristenzeitung (2014) nr. 13, lk. 659-667. Varaliste suhete regulatsioonist
vabaabielu lõppemisel.
Märksõnad: Saksamaa; vabaabielu; kooselu; lepinguõigus; lepingud; omand; vara; nõudeõigus
ÄRIÕIGUS
Ahrens, Martin. Die Reform des Privatinsolvenzrechts 2014 // Neue Juristische Wochenschrift
(2014) nr. 26, lk. 1841-1847. Eraisiku pankrotiga seotud seadusemuudatustest, mis kehtivad 1. juulist
2014.
Märksõnad: Saksamaa; pankrotid; pankrotimenetlus; füüsilised isikud; reformid
Bisping, Christopher. Mandatorily protected : the consumer in the European conflict of laws //
European Review of Private Law (2014) nr. 4, lk. 513-544. Tarbijakaitsest ja tarbijalepingutest
Euroopa Kohtu kohtulahendite näitel. Kokkuvõte prantsuse ja saksa keeles lk. 513.
Märksõnad: tarbijakaitse; tarbijalepingud; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Dunne, Niamh. Recasting competition concurrency under the Enterprise and Regulatory Reform Act
2013 // The Modern Law Review (2014/Mar) nr. 2, lk. 254-276. Ettevõtluse ja konkurentsiga seotud
seadusemuudatustest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; ettevõtlus; konkurents (maj.); Euroopa Liit
Fleischer, Matthias. Werbefreiheit und rechtliche Zulässigkeit von Werbemaßnahmen // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 30, lk. 2150-2156. Reklaamivabadusest ja -võimalustest
(telefoni-, internetireklaam, otsepostitus, „like”-funktsioon Facebookis jms) kõlvatu konkurentsi
seaduse tõlgenduses.
Märksõnad: Saksamaa; reklaam; kaubad; teenused; konkurents (maj.); kõlvatu konkurents; seaduste
tõlgendamine
Kilian, Matthias. Alternative Business Structures ante portas? // Neue Juristische Wochenschrift
(2014) nr. 25, lk. 1766-1771. Ettevõtlusvormidest õigusabiteenuste pakkumisel Inglismaal, Walesis
(ABS – Alternative Business Structure) ja Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; Inglismaa; Wales; ettevõtlus; õigusabi; teenused
Kosjakova, Natalija. Opõt zarubežnõhh stran v sfere regulirovanija gossudarstvennoi podderžki
innovatsii malõhh predprijatii // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 4, lk. 39-42.
Väikeettevõtete riikliku toetamise rahvusvahelisest kogemusest.
Märksõnad: väikeettevõtted; investeeringud; riiklikud investeeringud; riiklikud toetused;
innovatsioonid
Lambrich, Thomas ; Reinhard, Thorsten. Schwellenwerte bei der Unternehmensmitbestimmung –
wann beginnt die Mitbestimmung? // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 31, lk. 2229-2234.
Lävendist töötajate osalemisel aktsiaseltsi juhtimist puudutavates otsustes teoorias ja kohtupraktikas.
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Märksõnad: Saksamaa; äriühinguõigus; aktsiaseltsid; juhtimisotsused; töötajad; kaasamine; kvoodid;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Mäntysaari, Petri. Kauppaoikeuden teoriasta // Lakimies (2014) nr. 3, lk. 347-367. Äriõiguse kui
iseseisva õigusteadusharu teooriast.
Märksõnad: kaubandus; õigusteooria; õigusteadus
INTELLEKTUAALNE OMAND
Borges, Georg. Die Haftung des Internetanschlussinhabers für Urheberrechtsverletzungen durch
Dritte // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 32, lk. 2305-2310. Internetiühenduse omaniku
vastutusest autoriõiguste rikkumise eest kolmandate isikute poolt Liidu Ülemkohtu nn BearShare
lahendi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; internet; personaalarvutid; omanikud; alaealised; perekond;
vastutus; kohtulahendid
Buzanov, V. J. Avtorskoje pravo: saga o srokahh // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 6, lk. 73-81.
Autoriõiguse kaitse tähtaegadest Venemaal teoorias ja kohtupraktikas (nt probleemid teostega, mis
kord vabastati ja siis võeti taas autorikaitse alla).
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; tähtajad; avatud juurdepääs; piirangud; kohtulahendid; seaduste
tõlgendamine
El Harbi, Sana ; Grolleau, Gilles ; Bekir, Insaf. Substituting piracy with a pay-what-you-want
option : does it make sense? // European Journal of Law and Economics (2014/Apr) nr. 2, lk. 277-297.
Autoriõigusest, piraatlusest ja tarbijakäitumisest strateegia „maksa-palju-tahad” rakendamisel inglise
rockbändi Radiohead tegevuse näitel albumi „In Rainbows” (2007) levitamisel.
Märksõnad: autoriõigus; muusika; looming; vahendus (turustus); tarbijad; tulud; kulud; piraatlus
(autoriõigus)
Ensthaler, Jürgen. Streaming und Urheberrechtsverletzung // Neue Juristische Wochenschrift (2014)
nr. 22, lk. 1553-1558. Autoriõigustest filmi- ja muusikateoste tasuta allalaadimisel.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; internet; filmid; muusika; seaduste tõlgendamine
Grosche, Nils. Die Kontrolle des gesetzgeberischen Zugriffs auf die Vertragsfreiheit // Die
Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 9, lk. 382-389. Lepinguvabaduse kontrollist autorilepingute puhul
ja põhiseaduslikust omandivabadusest intellektuaalomandi valdkonnas Saksa põhiseaduskohtu 23.
oktoobri 2013. aasta lahendi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; lepinguvabadus; lepingud; järelevalve; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Günther, Petteri ; Norrgard, Marcus. Blocking websites: copyright enforcement online and
responsibilities of internet intermediaries in Europe // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i
Finland (2014) nr. 3, lk. 97-131. Autoriõigusest ja internetiteenuse vahendaja kohustustest ja
vastutusest Euroopas; veebilehtede blokeerimisest.
Märksõnad: autoriõigus; Internet; teenused; veebisaidid; muusikatööstus; piraatlus (autoriõigus);
sanktsioonid; telekommunikatsioon; Soome; Rootsi; Euroopa Liidu õigus; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Lebed, Valerija. Multimediinõje produktõ v uslovijahh adaptatsii frantsuzskihh zakonov ob
avtorskom prave: k informatsionnõm realijam // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 5, lk. 72-77.
Autoriõigusest Prantsusmaal ja selle mõjust multimeediatoodetele (filmid, muusika, kirjandus).
Märksõnad: Prantsusmaa; autoriõigus; multimeedia; uus meedia; audiovisuaalteavikud; tarkvara;
muusika; andmebaasid; Internet
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Marini-Balestra, Frederico ; Tremolada, Riccardo. Enforcement of online copyright in Italy : the
new regulation adopted by the Italian Communications Authority // Intellectual Property Quarterly
(2014) nr. 2, lk. 143-158. Autoriõiguste kaitsest internetis Itaalias.
Märksõnad: Itaalia; autoriõigus; elektrooniline kommunikatsioon; internet; e-teenused; infoühiskond;
Euroopa Liidu õigus
Marly, Jochen. Bildschirmkopien, Cache-Kopien und Streaming als urheberrechtliche
Herausforderungen // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 16, lk. 616-619.
Autoriõigusega kaitstud teoste kopeerimisest veebisirvimisel (nt veebilehest koopiate tegemine
arvutiekraanil ja kõvaketta vahemälus); Euroopa Kohtu lahendist (C-360/13, 5. juuni 2014). Lahendi
tekst lk. 637-640.
Märksõnad: autoriõigus; internet; veebisaidid; koopiad; arvutiprogrammid; kohtulahendid; Euroopa
Kohus
Matulionyte, Rita. A revival of rental right to software? Microsoft’s new controversial licensing
practices // Intellectual Property Quarterly (2014) nr. 3, lk. 227-240. Tarkvara rendiõigusest ja
Microsofti litsentsidest ELi õiguse ja rahvusvahelise õiguse tähenduses.
Märksõnad: tarkvara; rentimine; litsentsid; Euroopa Liidu õigus; rahvusvaheline õigus
McDonagh, Luke. Plays, performances and power struggles – examining copyright’s „integrity” in
the field of theatre // The Modern Law Review (2014/Jul) nr. 4, lk. 533-562. Autoriõigustest
etenduskunstides.
Märksõnad: Suurbritannia; teater; etenduskunstid; autoriõigus
Sieńczyło-Chlabicz, J. ; Banasiuk, Joanna. The issue and nature of self-plagiarism in academic
work // Intellectual Property Quarterly (2014) nr. 2, lk. 113-124. Eneseplagiaadist teadustöödes.
Märksõnad: Poola; autoriõigus; plagieerimine; akadeemiline petturlus; teadustööd; kohtulahendid
Vuorinen, Jarkko. Patenttipoolit osana patenttijärjestelmää, verkostotaloutta ja kilpailua // Lakimies
(2014) nr. 3, lk. 435-438. Kõrgtehnoloogia ja patendinduse probleemidest.
Märksõnad: patendiõigus; patendid; patentimine; tipptehnoloogia; konkurents (maj.);
konkurentsiõigus
Xiaobing, Wang ; Kireeva, Irina. The protection of geographical indication in the EU and China :
tracing causes of delays in the ongoing negotiation on the co-operative agreement on geographical
indications // Intellectual Property Quarterly (2014) nr. 2, lk. 125-142. Geograafiliste tähiste
õiguskaitsest Euroopa Liidus ja Hiinas.
Märksõnad: Hiina; Euroopa Liit; geograafilised tähised; õiguskaitse; Euroopa Liidu õigus; võrdlev
õigusteadus
KESKKONNAÕIGUS
Doerig, Harald. The German courts and European air quality plans // Journal of Environmental Law
(2014) nr. 1, lk. 139-146. Õhukvaliteedi regulatsioonist ELis, Euroopa Kohtu lahendi C-237/07 mõjust
Saksa õigusele.
Märksõnad: õhukvaliteet; õhu saastamine; õigusloome; Saksamaa; kohtulahendid; Euroopa Liidu
õigus
Kuznik, Christoph. Rechtsrahmen für Rücknahmepflichten der Hersteller von Lithium-IonenAkkumulatoren für Elektro- und Hybridfahrzeuge // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr.
11, lk. 696-699. Tootjapoolsest elektri- ja hübriidautode liitiumakude tagasivõtukohustusest
ringlusmajanduse seaduse tähenduses (KrWG – Kreislaufwirtschaftsgesetz).
Märksõnad: Saksamaa; elektriautod; autoakud; liitiumakud; jäätmed; tootjad; vastutus;
keskkonnakaitse
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Lange, Bettina ; Shepheard, Mark. Changing conceptions of right to water? – An eco-socio-legal
perspective // Journal of Environmental Law (2014) nr. 2, lk. 215-242. Mõiste „õigus veele”
tähendusest ning omandiõigusest loodusressursside haldamisel.
Märksõnad: Suurbritannia; loodusvarad; vesi; omand; eraomand; veevarud; keskkonnakaitse;
põhiõigused; Euroopa Liidu õigus
Mackie, Colin. The regulatory potential of financial security to reduce environmental risk // Journal of
Environmental Law (2014) nr. 2, lk. 189-214. Vastutusest ja keskkonnariskide maandamisest
finantstagatiste aspektist (kindlustus, hüvitised, fondid vms).
Märksõnad: Suurbritannia; keskkonnakahju; vastutus; kindlustus; risk; riskihaldus; keskkonnakaitse;
kohtulahendid
McDonald, Jan ; Styles, Megan C. Legal strategies for adaptive management under climate change //
Journal of Environmental Law (2014) nr. 1, lk. 25-53. Keskkonnapoliitikast ja juriidilistest
strateegiatest kliimamuutuste tingimustes otsuste langetamiseks.
Märksõnad: keskkonnapoliitika; säästev areng; keskkonnamajandus; kliimamuutused; loodusvarad;
loodusvarade kaitse
Moules, Richard. Significant EU environmental cases: 2013 // Journal of Environmental Law (2014)
nr. 1, lk. 147-159. Ülevaade ELi keskkonnaõigusega seotud kohtuasjadest 2013. aastal.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kohtuasjad; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
Russin, S. N. Kakoi bõt strategii ekologitšeskoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii? // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 7, lk. 32-40. Keskkonnapoliitikast ja keskkonnakaitsestrateegia
väljatöötamisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; strateegiad; arengustrateegiad
Similä, Jukka ; Pölönen, Ismo ; Fredrikson, Jenny ; Primmer, Eeva ; Horne, Paula. Biodiversity
protection in private forests // Journal of Environmental Law (2014) nr. 1, lk. 83-103. Bioloogilise
mitmekesisuse kaitsest erametsades Soome näitel.
Märksõnad: Soome; keskkonnakaitse; bioloogiline mitmekesisus; metsad; erametsad; metsandus;
metsakaitse; metsakooslused
Tvedt, Morten Walloe ; Jorem, Ane. Bioprospecting in the high seas : existing rights and obligations
in view of a new legal regime for marine areas beyond national jurisdiction // The International
Journal of Marine and Coastal Law (2014/Jun) nr. 2, lk. 321-343. Bioloogilistest uuringutest avamerel
ja selle reguleerimisest.
Märksõnad: biosüsteemid; mereuuringud; avameri; uuringud; keskkonnakaitse
TÖÖÕIGUS
Däuble, Wolfgang. Der gesetzliche Mindestlohn – doch eine unendliche Geschichte? // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 27, lk. 924-929. Palga alammäära (miinimumpalga) kehtestamise
ja rakendamisega seotud probleemidest Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; palk; palgamäärad; miinimumpalk; tööaeg; elatusmiinimum; töötajad;
töölepingud
Ljutov, N. L. Proizvodstvennõje sovetõ v Rossii: balanss ekonomitšeskihh i sotsialnõhh prav // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 5, lk. 95-104. Töötajate esindamisest (nn töönõukogud) Vene töökoodeksi
2013. aasta muudatustes.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; töötajad; esindus (jur.); nõukogud; ühendused; sotsiaalsed suhted;
osalusdemokraatia; Euroopa Liidu õigus
Markey, Raymond ; Knudsen, Herman. Employee participation and quality of work environment:
Denmark and New Zealand // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
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Relations (2014/Mar) nr. 1, lk. 105-126. Töökeskkonna kvaliteedist ja töötajate kaasamisest Taani ja
Uus-Meremaa näitel.
Märksõnad: Taani; Uus-Meremaa; töökeskkond; töötingimused; töötajad; sotsiaalne kaasamine
Zaikov, D. J. Nedostatki pravovogo regulirovanija protivodeistvija korruptsii v sfere trudovõhh
otnošenii // Zakonodatelstvo (2014) nr. 5, lk. 28-35. Korruptsiooni vältimisest töösuhetes.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; korruptsioon; töötajad; töölepingud; piirangud
SOTSIAALÕIGUS
The Constitutional Court of the Republic of Lithuania // East European Case Reporter of
Constitutional Law (2013) nr. 2, lk. 195-279. Leedu põhiseaduskohtu 16. mai 2013. aasta lahendist
47/2009-131/2010, mis käsitleb ravikindlustust.
Märksõnad: Leedu; ravikindlustus; konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve;
kohtulahendid
Hiessl, Christina. Employer-centred benefits and the atypical workforce // The International Journal
of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2014/Mar) nr. 1, lk. 67-86. Ajutise ja
ebatüüpilise tööjõu ning füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkaitsest.
Märksõnad: töötajad; füüsilised isikud; ettevõtjad; sotsiaalkaitse; sünnitoetused; vanaduspension;
haigushüvitised; puhkus (töökorraldus); hüvitised; Euroopa Liidu õigus
FINANTSÕIGUS
Festa, Andrea. Tax relief, tax wedge and regional employment : evidence from Italy // European
Journal of Law and Economics (2014/Aug) nr. 1, lk. 117-137. Itaalia maksusüsteemist ning selle
mõjust regionaalsele tööhõivele.
Märksõnad: Itaalia; maksustamine; maksusoodustused; tööhõive; maksuõigus
Hirsbrunner, Simon ; Schnitzler, Sebastian. Fairness und Wettbewerbsrecht – Anmerkungen zum
financial fairplay im Profifußball // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 15, lk. 567572. Profijalgpalli rahastamise probleemidest ELi toetuste ja konkurentsiõiguse taustal.
Märksõnad: jalgpall; finantseerimine; konkurents (maj.); riiklikud toetused; Euroopa Liidu õigus
Zimmer, Daniel. Vom Informationsmodell zu behavioral finance: brauchen wir ,,Ampeln” oder
Produktverbote für Finanzanlagen? // Juristenzeitung (2014) nr. 14, lk. 714-721. Investorite kaitsest
Euroopa Liidus ja Saksamaal.
Märksõnad: Euroopa Liit; Saksamaa; investeeringud; juurdepääs infole; kaitse
Vascega, Marius ; Cadet, Fabien. In help of saving member states’ budgets: amendments to the
savings taxation directive // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 15, lk. 573-577.
Hoiuseintresside maksustamise direktiivi (2003/48) taustast ja arengutest ning muudatustest.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; eelarve; hoiused; intressid; maksustamine
KARISTUSÕIGUS
Billiet, Carole M. ; Rousseau, Sandra. How real is imprisonment for environmental crime? //
European Journal of Law and Economics (2014/Apr) nr. 2, lk. 183-198. Vangistuse rakendamisest
keskkonnakuritegude puhul.
Märksõnad: keskkonnakuriteod; karistused; vangistus; keskkonnaõigus
Bülow, William. Treating inmates as moral agents: a defense of the right to privacy in prison //
Criminal Justice Ethics (2014/Apr) nr. 1, lk. 1-20. Vangide õigusest privaatsusele.
Märksõnad: vangid; karistused; vanglad; privaatsus; vangistus; eetika; väärtused (filos.)
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Feldmann, Mirja. Probleme im Zusammenhang mit der Sicherungseinziehung von gefälschten
Kunstwerken am Beispiel des Giacometti-Verfahrens // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr.
6, lk. 333-348. Võltsitud kunstiteoste konfiskeerimisest šveitsi kunstniku Alberto Giacometti (1901–
1966) skulptuuride võltsimisega seotud kohtuasja näitel.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; kunst; võltsingud; omand; konfiskeerimine; kohtulahendid;
seaduste tõlgendamine
Goeschl, Timo ; Jürgens, Ole. Criminalizing environmental offences : when the prosecutor’s helping
hand hurts // European Journal of Law and Economics (2014/Apr) nr. 2, lk. 199-219. Karistuste
karmistamise tingimustest keskkonnakuritegude puhul.
Märksõnad: keskkonnakuriteod; karistused; Euroopa Komisjon
Hassanov, F. Z. Obštšaja harakteristika korruptsii v sfere zdravoohranenija // Zakonodatelstvo (2014)
nr. 5, lk. 60-65. Korruptsioonist tervisekaitse valdkonnas kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Venemaa; korruptsioon; tervisekaitse; tervishoid; arstid; arstiabi; ravimid; pettus;
vastutus; kohtulahendid
Heinonen, Anna. Balancing between social work and prosecution // European Journal of Crime,
Criminal Law and Criminal Justice (2014) nr. 3, lk. 281-310. Laste kehalisest karistamisest Soomes;
väärkoheldud laste kohta info edastamisest politseile (nt sotsiaaltöötaja poolt).
Märksõnad: Soome; distsipliin; lapsed; lastekaitse; kehaline karistamine; väärkohtlemine; vägivald;
politsei; eeluurimine
Heiskanen, Markku ; Kervinen, Elina ; Lietonen, Anni. Naisten kokema väkivalta EU:ssa // Haaste
(2014) nr. 2, lk. 19-21. Naistevastasest vägivallast Soomes; Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA)
läbiviidud uuringust.
Märksõnad: Soome; naised; vägivald; füüsiline vägivald; uuringud; Euroopa Liit
Henn, Elisabeth V. The development of German jurisprudence on individual compensation for
victims of armed conflicts // Journal of International Criminal Justice (2014/Jul) nr. 3, lk. 615-637.
Sõjaliste konfliktide ohvritele individuaalse hüvitise maksmisest Saksamaal Kunduzi lähistel
toimunud õhurünnakuga seotud kohtulahendi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; sõjalised konfliktid; ohvrid; hüvitised; valitsused; vastutus; kohtulahendid
Hilgendorf, Eric. Zur Strafwürdigkeit organisierter Sterbehilfe // Juristenzeitung (2014) nr. 11, lk.
545-552. Nn organiseeritud eutanaasia karistatavusest.
Märksõnad: Saksamaa; eutanaasia; karistused; seaduseelnõud
Ishoy, Glen A. Reassessing the purpose of punishment: the roles of mercy and victim-involvement in
criminal proceeding // Criminal Justice Ethics (2014/Apr) nr. 1, lk. 40-57. Karistuspoliitikast,
mõistetest „halastus” ja „õiglus” ning karistuse eesmärgist kohtuotsuse tegemisel.
Märksõnad: kuritegevus; karistused; kriminaalpoliitika; kriminaalmenetlus; kohtulahendid
Jokinen, Anniina. Työperäisen ihmiskaupan torjuntaan uusia keinoja // Haaste (2014) nr. 2, lk. 22-23.
Varimajanduse ja illegaalse tööjõu osast inimkaubanduse vastases võitluses.
Märksõnad: kuriteod; inimkaubandus; töötajad; illegaalne tegevus; varimajandus; välismaalased
Köhne, Michael. „Unerwünschte Nähe” – mehr Opferschutz bei der Nachstellung? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 5, lk. 141-143. Ahistamise ja jälitava käitumise käsitlusest Saksa
karistusseadustiku tähenduses (eelkõige §-st 238 ja selle muutmisest).
Märksõnad: Saksamaa; ahistamine; jälitustegevus; ohtlikkus; süüteod; seaduste tõlgendamine
Leukfeldt, E. Rutger ; Jansen, Jurjen ; Stol, Wouter P. Child pornography, the Internet and
juvenile suspects // The Journal of Social Welfare & Family Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 3-13.
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Lapspornograafiast internetis, seksuaalkurjategijatest ning alaealistest kahtlusalustest.
Märksõnad: pornograafia; internet; lapsed; seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalkuriteod; kurjategijad
Pimienta, Antonieta. Overcoming administrative silence in prisoner litigation: grievance specificity
and the „object intelligibly” standard // Columbia Law Review (2014) nr. 5, lk. 1209-1254. Vangide
kaebuste menetlemisest ja vastavast reformist Ameerikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; vangid; vanglad; kaebused; reformid; kriminaaltäitevõigus
Russanov, G. A. Obstojatelstva, osvoboždajuštšije ot meždunarodnoi ugolovnoi otvetstvennosti //
Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 6, lk. 112-116. Kriminaalvastutusest vabastamisest vastavalt
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudile.
Märksõnad: kriminaalvastutus; Rahvusvaheline Kriminaalkohus
Sahramäki, Iina ; Kankaanranta, Terhi. Ympäristörikollisuuden tutkinta Suomessa ja Ruotsissa //
Haaste (2014) nr. 2, lk. 26-27. Keskkonnakuritegude uurimisest Soomes ja Rootsis.
Märksõnad: Soome; Rootsi; keskkonnakuriteod; kuriteod; koolitus; spetsialistid
Tolmein, Oliver ; Keiser, Claudia. Strafverschärfung bei Hasskriminalität? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 4, lk. 127. Poolt- ja vastuargumente vihakuritegude karistuste karmistamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; kuritegevus; kuriteod; viha; agressiivsus; sallimatus; rassism; karistused
Walter, Tonio. Die Freiheit der Person und die Psychiatrie // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2014) nr. 6, lk. 316-332. Psühhiaatrilisele (sund)ravile saatmisest ja kinnisesse raviasutusse
paigutamisest karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku mõistes; Saksa põhiseaduskohtu nn
Mollathi lahendist.
Märksõnad: Saksamaa; karistused; psühhiaatriline ravi; kriminaalmenetlus; ekspertiis; sundravi;
inimõigused; kriminaaltäitevõigus; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Walters, Mark Austin ; Tumath, Jessica. Gender „hostility”, rape, and the hate crime paradigm //
The Modern Law Review (2014/Jul) nr. 4, lk. 563-596. Seksuaalkuritegude vihakuritegudena
käsitlemisest Suurbritannia seadusandluses.
Märksõnad: Suurbritannia; seksuaalkuriteod; kuriteod; viha; vägivald; vägistamine; naised; ohvrid
MENETLUSÕIGUS
Biehler, Hilary. Proportionality in the Irish courts : the need for guidance // European Human Rights
Law Review (2014) nr. 3, lk. 272-283. Proportsionaalsuse põhimõtte rakendamisest Iiri kohtutes; nn
Meadowsi lahendist.
Märksõnad: Iirimaa; kohtud; inimõigused; kohtumenetlus; proportsionaalsuse põhimõte;
kohtulahendid
Bogdandy, Armin von ; Krenn, Christoph. Zur demokratischen Legitimation von Europas Richtern
: eine vergleichende Rekonstruktion der Richterauswahl zu EGMR und EuGH // Juristenzeitung
(2014) nr. 11, lk. 529-537. Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu kohtunike valimisest.
Märksõnad: kohtunikud; rahvusvahelised kohtud; Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Kohus
Cristani, Federica. Challenge and disqualification of arbitrators in international investment
arbitration: an overview // The Law and Practice of International Courts and Tribunals (2014) nr. 2, lk.
153-177. Vahekohtunike sõltumatusest ja nende tegevuse vaidlustamisest rahvusvaheliste
investeeringutega seotud vaidluste lahendamisel.
Märksõnad: vahekohtud; kohtunikud; vaidluste lahendamine; rahvusvahelised kohtud
Fritz, Roland ; Schroeder, Hans-Patrick. Der Güterichter als Konfliktmanager im staatlichen
Gerichtssystem // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 27, lk. 1910-1916. Lepituskohtuniku
ülesannetest ja pädevustest tsiviilkohtumenetluse seadustiku tähenduses, konfliktijuhtimise
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põhimõtetest ja nn erikohtuniku kui konfliktijuhi osast riigi kohtusüsteemis.
Märksõnad: Saksamaa; lepitusmenetlus; kohtunikud; mediatsioon; vaidluste
konfliktijuhtimine; kohtusüsteemid

lahendamine;

Glenk, Hartmut. Unverzichtbares Allerlei – Amt und Haftung des Gerichtsvollziehers // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 32, lk. 2315-2319. Kohtutäituri ametikohustustest ja vastutusest.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; kohtutäiturid; pädevus; vastutus; täitemenetlus;
sundtäitmine
Grødeland, Åse B. Public and elite perceptions of supranational courts : the European perspective //
Review of Central and East European Law (2014) nr. 1, lk. 41-94. Eurointegratsiooni mõjust Euroopa
Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu tegevuse tajumisel Euroopa riikides.
Märksõnad: kohtud; avalikkus; õiguskultuur; eurointegratsioon; taju; Euroopa Inimõiguste Kohus;
Euroopa Kohus; kohtulahendid; liikmesriigid; Euroopa Liit
Jung, Heike. (Straf-)Justiz und Medien – eine unendliche Geschichte // Goltdammer’s Archiv für
Strafrecht (2014) nr. 5, lk. 257-265. Kohtuprotsesside, eelkõige kriminaalasjade avalikustamisest ja
kajastamisest meedias.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; kriminaalmenetlus; meedia; ajakirjandus; juurdepääs infole;
avalikustamine; piirangud
Magnus, Dorothea. Das Weisungsrecht der Staatsanwaltschaft – das deutsche Modell auch für
Europa? // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 7, lk. 390-403. Prokuröride õigusest anda
suuniseid kriminaalmenetluses seaduste ühtse tõlgendamise eesmärgil Euroopa Prokuratuuri loomise
valguses (KOM (2013) 534 lõplik).
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; prokurörid; prokuratuur; Euroopa Liit; koostöö; seaduste
tõlgendamine
Makarova, O. V. Pravovoje regulirovanije instituta reabilitatsii v rossiiskom ugolovnom protsesse //
Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 5, lk. 30-36. Süütute või ebaseaduslikult kinnipeetute
rehabiliteerimisest Vene kriminaalmenetluse koodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; rehabiliteerimine (jur.); õigeksmõistmine (jur.); mõisted
Miller, Seumas. Police detectives, criminal investigations and collective moral responsibility //
Criminal Justice Ethics (2014/Apr) nr. 1, lk. 21-39. Kollektiivsest moraalsest vastutusest kuritegude
uurimise ja uurimistulemuste eest; briti sarimõrtsuka Peter Sutcliffe’i (nn Yorkshire’i rappija)
kohtuasjast.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; politsei; kollektiivne vastutus; eetika; uurimistoimingud (jur.); süü
(jur.); tõendamine (jur.); vastutus; Suurbritannia; kohtulahendid
Munro, Nell. Taking wishes and feelings seriously : the views of people lacking capacity in court of
protection decision-making // The Journal of Social Welfare & Family Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 5975. Vaimse tervise seaduse tõlgendamisest ja vaimselt ebapädevate isikute kaitsest kohtumenetluses.
Märksõnad: Suurbritannia; kohtud; kohtumenetlus; vaimne tervis; puuetega inimesed; otsused;
meditsiiniõigus
Määttä, Pekka. Rikosasian joutuisa käsittely – perusoikeus ja tuomarin velvollisuus // Lakimies
(2014) nr. 3, lk. 429-434. Menetlusajast kriminaalmenetluses; õigusest kriminaalasja kiirele
lahendamisele kui põhiõigusest ja kohtuniku kohustusest.
Märksõnad: Soome; kriminaalmenetlus; menetlusaeg; põhiõigused; kohtunikud
Paeffgen, Hans-Ullrich. Zur historischen Entwicklung des „Beschleunigungsdenkens” im
Straf(prozeß)recht // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 5, lk. 275-293. Menetlusaja
käsitlusest kriminaalmenetluses 20. sajandil, kriminaalmenetluse seadustiku ning inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni tõlgenduses.
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Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; kohtumenetlus; menetlusaeg; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); seaduste tõlgendamine; Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid
Transnational civil procedure – formulation of regional rules. From transnational principles to
European rules of civil procedure // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2014) nr. 2, lk.
171-328. Tsiviilkohtumenetluse reeglite ühtlustamisest Euroopas. Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; õigusloome; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liit
Ullrich, Kristin. Außergerichtliche Kontakte zwischen Anwalt und Zeugen im Zivilprozess // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 19, lk. 1341-1346. Piirangutest advokaadi ja tunnistajate
kohtuvälisel suhtlemisel tsiviilkohtumenetluse seadustiku tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; advokaadid; tunnistajad; suhtlemine; piirangud;
seaduste tõlgendamine
Velikii, D. P. Praktika primenenija o dopustimosti dokazatelstv v ugolovnom protsesse // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 6, lk. 95-100. Tõendamisest kriminaalmenetluses (tõendite kõlblikkuse
teleoloogiline tõlgendamine).
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; tõendamine (jur.); seaduste tõlgendamine
RIIGIÕIGUS
Abramova, A. I. Lobbizm v zakonotvortšeskoi dejatelnosti // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 6,
lk. 15-25. Lobitöö mõistest ja tähendusest õigusloomes.
Märksõnad: Venemaa; parlamendid; õigusloome; lobitöö; huvigrupid
Arnim, Hans Herbert von. Die EU-Politikfinanzierung ignoriert europarechtliche Grundsätze // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 31, lk. 2250-2256. Parlamendiliikmete (sh Euroopa Parlamendi
liikmete), erakondade ja nendega seotud sihtasutuste rahastamisest ELi õiguse printsiipide tähenduses
(nt erakondade võrdsed võimalused, subsidiaarsus).
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; parteid; finantseerimine; hüvitised;
Euroopa Liit; printsiibid
Austermann, Philipp. Die Entwicklung der Entschädigung und der reisebezogenen Ansprüche im
deutschen Abgeordnetenrecht // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 2, lk. 270-282.
Parlamendiliikmete hüvitiste ja reisikulude katmise kujunemisest Saksamaal alates 1949. aastast.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; tulud; hüvitised
Bauer, Hartmut. Partizipation durch Petition // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 11, lk. 453464. Osalusdemokraatiast ja petitsioonide esitamise õigusest; petitsioonivormidest ja nende õiguslikust
alusest.
Märksõnad: Saksamaa; petitsioonid; kodanikualgatus; osalusdemokraatia; parlamendid;
ombudsmanid; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Bruttel, Oliver ; Abaza-Uhrberg, Nabila. Die Sicht der Bevölkerung auf Grundgesetz und
Bundesverfassungsgericht // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 12, lk. 510-516. Saksa
põhiseaduse jõustumise 65. aastapäeva puhul läbiviidud avaliku arvamuse uuringust põhiseaduse,
põhiõiguste tähenduse ja põhiseaduskohtu mõnede lahendite kohta. Lisatud tabelid.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; põhiõigused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
arvamusuuringud; avaliku arvamuse uuringud; küsitlused
Bullwinkel, Bastian ; Probst, Lothar. Innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsprozesse
durch digitale Partizipation // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 2, lk. 382-401.
Valgdemokraatia (ingl liquid democracy) kontseptsioonist ja internetikasutusest erakonnasiseses
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otsustusprotsessis Saksa piraadipartei näitel.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parteid; internet; osalusdemokraatia; kaasamine
Daum, Oliver. Anforderungen an Ausreisebeschränkungen von Islamisten // Die Öffentliche
Verwaltung (2014) nr. 12, lk. 526-533. Ohust riigi sisejulgeolekule ja islamiäärmuslusega seotud
isikutele kehtestatud väljasõidupiirangutest Saksa põhiseaduse ja passiseaduse tõlgenduses.
Märksõnad: Saksamaa; julgeolek; sisejulgeolek; islamism; džihaad; reisimine; piirangud; passid;
põhiõigused; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Frau, Robert. Effektiver Rechtsschutz für Kleinstparteien? // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr.
10, lk. 421-429. Väikeste erakondade kaitsest ja pärast 2013. aasta parlamendivalimisi esitatud
väikeparteide mittetunnustamisega seotud kaebustest.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parteid; parlamendivalimised; piirangud; põhiseadused
Friehe, Matthias ; Lipp, Christopher. Freies Geleit für Edward Snowden? // Die Öffentliche
Verwaltung (2014) nr. 14, lk. 601-608. Parlamendi uurimiskomisjoni kutsutavate tunnistajate
julgeoleku tagamisest Edward Snowdeni juhtumi põhjal; kurjategija väljaandmiskohustusest ja tema
karistuse käsitlusest Saksa karistusseadustiku järgi.
Märksõnad: Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; luure; jälitustegevus; parlamendid; komisjonid;
tunnistajad; kurjategijad; isikute väljaandmine; rahvusvahelised lepingud
Grzeszick, Bernd. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf: Aufhebung der 3%-Sperrklausel im
Europawahlrecht durch das BVerfG und dessen Sicht auf das Europäische Parlament // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 9, lk. 537-541. Saksa põhiseaduskohtu lahendist
valimiskünnise tühistamise kohta Euroopa Parlamendi valimistel; lahendi tagamaadest ja tähendusest
kohtu senises ELi õiguse praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; valimised; parlamendivalimised;
piirangud
Gröpl, Christoph ; Georg, Yves. Die Begriffe „Eltern” und „Familie” in der neueren Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts aus methodischer und verfassungstheoretischer Sicht // Archiv des
öffentlichen Rechts (2014/Mar) nr. 1, lk. 125-151. Põhiseaduse tõlgendamise ja revisjoni piiridest
Saksa põhiseaduskohtu praktikas mõistete „lapsevanemad” ja „perekond” käsitlemisel samasooliste
paaride puhul. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; mõisted; perekond; lapsevanemad; homoseksuaalid;
samasooliste partnerlus; kooselu; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Hovila, Maarit. Tasavallan presidentti ja yhteistyökäytäntö ulkopolitiikassa – vuoden 2012
toimivallan uudistus // Lakimies (2014) nr. 3, lk. 392-412. Presidendi pädevusest välispoliitikat
puudutavate otsuste tegemisel Soome põhiseaduse 2012. aasta muudatustes.
Märksõnad: Soome; presidendid; pädevus; põhiseadused; valitsused; välispoliitika
Janmyr, Maja. Norway’s readmission agreements: spellbound by European Union policies or free
spirits on the international field? // European Journal of Migration and Law (2014) nr. 2, lk. 181-208.
Norra ja teiste riikide vahel sõlmitud tagasivõtulepingutest ELi rändepoliitika kontekstis.
Märksõnad: Norra; Euroopa Liit; ränne (demogr.); rändepoliitika; viisad; rahvusvahelised lepingud
Kunz, Raffaela. Schweiz – EU: wohin führt der bilaterale Weg nach der Annahme der Volksinitiative
„gegen Masseneinwanderung”? // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(2014) nr. 2, lk. 329-365. Šveitsi ja Euroopa Liidu suhetest pärast 9. veebruaril 2014 toimunud
massilise sisserände piiramise referendumit.
Märksõnad: Šveits; referendumid; sisseränne; piirangud; kodanikualgatus; põhiseadused; Euroopa
Liit
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Kymlicka, Will ; Donaldson, Sue. Animals and the frontiers of citizenship // Oxford Journal of Legal
Studies (2014/Summer) nr. 2, lk. 201-219. Loomaõigustest ning poolt- ja vastuargumentidest
kodakondsuse mõiste laiendamiseks kodustatud loomadele.
Märksõnad: loomad; kodakondsus; loomakaitse; loomaõigused; koduloomad; Ameerika Ühendriigid
Lenski, Sophie-Charlotte. Regierungs- und Fraktionsarbeit als Parteiarbeit // Die Öffentliche
Verwaltung (2014) nr. 14, lk. 585-594. Erakondade konkureerimisest ning riigi- või parlamentaarsete
ametite ärakasutamisest erakonna huvides (nt varjatud rahastamine).
Märksõnad: Saksamaa; parteid; valitsused; parlamendid; avalikkus; poliitiline soosing;
finantseerimine; võimuvõitlus; põhiseadused; kontroll
Lysander Fremuth, Michael. Wächst zusammen, was zusammengehört? // Archiv des öffentlichen
Rechts (2014/Mar) nr. 1, lk. 32-79. Riigi julgeoleku tagamisest politsei- ja julgeolekuasutuste lahususe
nõude kontekstis. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; julgeolek; riigikaitse; sisejulgeolek; politsei; luureteenistused;
julgeolekuteenistused; koostöö; juurdepääs infole; põhiseadused; konstitutsioonikohtud
Morlok, Martin ; Sokolov, Ewgenij. Beobachtung von Abgeordneten durch den Verfassungsschutz //
Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 10, lk. 405-413. Parlamendiliikmete staatusest, õigustest ja
tegevuse järelevalvest; Saksa põhiseaduskohtu nn Ramelowi lahendist (17.09.2013).
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; järelevalve; parteid; põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Patzelt, Werner. Unerfreuliche Einblicke in Tiefenschichten deutscher Parlamentswahrnehmung: die
Kritik an den Vorschlägen der Unabhängigen Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts //
Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 2, lk. 282-307. Avalikkuse hinnangust parlamendiliikmete
õigustega tegeleva sõltumatu komisjoni ettepanekutele parlamendiliikmete sissetulekute uue
regulatsiooni kohta.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; tulud; komisjonid; avalikkus; hinnangud;
hoiakud
Reinhardt, Martin. Der Untersuchungsausschuss // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr.
15, lk. 991-994. Parlamendi uurimiskomisjoni funktsioonist ja ülesannetest.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; komisjonid; parlamendikomisjonid; valitsused; kontroll;
põhiseadused
Schilling, Theodor. Eine neue Verfassung für Deutschland // Der Staat (2014) nr. 1, lk. 61-94.
Põhiseaduskohtu rollist ja Saksa põhiseaduse artikli 146 tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; seaduste tõlgendamine
Schmid, Sebastian. The retransfer of legislative competences by UK Parliament // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 2, lk. 223-244. Seadusandliku pädevuse
delegeerimisest Suurbritannia parlamendi näitel.
Märksõnad: Suurbritannia; parlamendid; õigusloome; pädevus; delegeerimine; vastutus
Schuster, Simon. Verfassungsrechtliche Anforderungen an die öffentliche parlamentarische Debatte
in Zeiten einer Großen Koalition // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 12, lk. 516-526. Parlamendi
vähemuse ja opositsiooni õiguste tagamisest (nt kõneaeg) põhiseaduse ja parlamendi
kodukorraseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; kodukorrad; töökorraldus; parlamendiliikmed; opositsioon;
vähemused; vähemuste õigused; põhiseadused
Spilker, Bettina. Postmortaler Schutz durch das Grundgesetz // Die Öffentliche Verwaltung (2014)
nr. 15, lk. 637-642. Isikuõiguste tagamisest pärast isiku surma põhiseaduse tähenduses.
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Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; isikuõigused; surm; inimväärikus; põhiseadused; seaduste
tõlgendamine; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Zimmermann, Andreas. Koalition locuta, causa finita? // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 10,
lk. 429-434. Välismaalaste Saksamaal sündinud ja kasvanud laste kodakondsuse regulatsioonist.
Märksõnad: Saksamaa; kodakondsus; välismaalased; lapsed; opteerimine; põhiseadused
Taylor, Greg. Convention by consensus : constitutional conventions in Germany // International
Journal of Constitutional Law (2014/Apr) nr. 2, lk. 303-329. Konsensusest põhiseaduslikes
kokkulepetes.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsionalism; põhiseadused; konsensus
Toguzajeva, J. N. ; Kulikova, S. A. Zapert propagandõ sotsialnogo prevoshodstva, nenavisti i
vreždõ: složnosti pravovogo regulirovanija // Zakonodatelstvo (2014) nr. 6, lk. 85-94. Sotsiaalse
üleoleku, viha ja vihkamise õhutamise piiramisest ning mõistete määratlemisest põhiseaduse ja
kriminaalkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; põhiõigused; inimõigused; vaenu õhutamine; diskrimineerimine;
põhiseadused; karistusõigus; ekstremism; kuritegevus; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Weiß, Hans-Dietrich. Eingeschränkte Gnadenbefugnis des Bundespräsidenten gegenüber
Bundesbeamten bei landesdisziplinargerichtlicher Entscheidung // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014)
nr. 4, lk. 117-121. Presidendi armuandmisõiguse piiridest riigiametnike distsiplinaarvastutuse
kohtuasjades (liidumaade kohtute otsused).
Märksõnad: Saksamaa; presidendid; riigiametnikud; avalikud teenistujad; distsiplinaarvastutus;
armuandmine; põhiseadused; kriminaalmenetlus; liidumaad; kohtulahendid
Welti, Felix. Die Alterssicherung des Bundestagsabgeordneten // Zeitschrift für Parlamentsfragen
(2014) nr. 2, lk. 258-269. Parlamendiliikmete pensionikindlustusest ja parlamendiliikmete õigustega
tegeleva sõltumatu komisjoni ettepanekutest muudatusteks 2014. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; pensionikindlustus; hüvitised; komisjonid;
reformid
HALDUSÕIGUS
Badenhausen, Elisabeth. Die Familienpflegezeit für Bundesbeamte // Die Öffentliche Verwaltung
(2014) nr. 13, lk. 563-570. Riigiametnike töö- ja pereelu ühitamisest; paindliku tööaja võimalusest ja
tasustamisest.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; tööaeg; töö- ja pereelu ühitamine;
omastehooldus; sotsiaalkaitse
Balzer, Thomas ; Nugel, Michael. Minikameras im Straßenverkehr – datenschutzrechtliche Grenzen
und zivilprozessuale Verwertbarkeit der Videoaufnahmen // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr.
23, lk. 1622-1628. Pardakaamera igapäevaliikluses kasutamise põhimõtetest, andmekaitsest ja
salvestisest kui tõendist tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; videosalvestus; kaamerad; andmekaitse; isikuõigused; tõendamine
(jur.); tsiviilkohtumenetlus
Barczak, Tristan. Der gebundene Verwaltungsakt unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt //
Verwaltungsarchiv (2014) nr. 2, lk. 142-181. Haldusakti siduvusest, proportsionaalsuse mõistest ja
tähendusest haldusõiguses ja halduskohtute praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; haldusaktid; kehtivus; õiglus; printsiibid; kohtulahendid
Barczak, Tristan. Verwaltungsrechtliche und verwaltungshistorische Fragen der Umbenennung von
Straßen und Entziehung von Ehrenbürgschaften // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 15, lk. 643654. Tänavate, väljakute ja parkide ümbernimetamisest ja aunimetuste äravõtmisest väärtushinnangute
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muutumise tõttu haldusõiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; tänavad; väljakud; nimed; nimetused; aunimetused; väärtusorientatsioon;
muudatused; kohalikud omavalitsused; põhiseadused
Davies, Liz. Working positively with the media to protect children // The Journal of Social Welfare &
Family Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 47-58. Laste meedia eest kaitsmisest; sotsiaaltöötajate võimalustest
suhelda meediaga laste huvide kaitseks.
Märksõnad: meedia; lastekaitse; ajakirjandus; lapse õigused; sotsiaaltöötajad
The future of data protection : collapse or revival? // International Review of Law, Computers &
Technology (2014/Jul) nr. 2, lk. 115-248. Ajakirjanumber käsitleb andmekaitset ja selle reguleerimist.
Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; privaatsus; e-tervis; andmetöötlus; andmehaldus;
sümpoosionid
Groop, Catharina. Vastuullisuus poliittisen korruption välineenä // Haaste (2014) nr. 2, lk. 28-29.
Poliitilisest korruptsioonist.
Märksõnad: korruptsioon; võimu kuritarvitamine; poliitika
Ismer, Roland ; Meßerschmidt, Klaus ; Baur, Stefanie. Vor Ernennung begangene Straftaten im
Beamtenrecht // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 14, lk. 594-601. Karistuste või menetluses
olevate kohtuasjade kohta info avaldamisest avalikku teenistusse kandideerimisel; Liidu Töökohtu
praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; karistused; info; erikohtud; kohtulahendid
Kankaanranta, Terhi ; Pylväs, Kari ; Hokkanen, Laura. Sosiaalinen media täydentää
hätätilanteiden viestintää // Haaste (2014) nr. 2, lk. 11-12. Sotsiaalmeediast kui lisavõimalusest abi
saamisel; sotsiaalmeedia ja hädaabikõnede seoseid käsitlevast uuringust Soomes.
Märksõnad: Soome; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus; politsei; uuringud
Kostiainen, Riikka. Sosiaalinen media pitää poliisin kiireisenä // Haaste (2014) nr. 2, lk. 4-6. Soome
politsei tegevusest sotsiaalmeediaga seotud kuritegude uurimisel (laste seksuaalne ärakasutamine,
kiusamine, laim, identiteedivargused jms).
Märksõnad: Soome; politsei; internet; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus; kuriteod
Kreuter-Kirchhof, Charlotte. Die polizeiliche Gefährderansprache // Archiv des öffentlichen Rechts
(2014/Jun) nr. 2, lk. 257-286. Võimalike korrarikkujate politseilisest hoiatamisest kui ennetavast
meetmest massirahutuste ärahoidmiseks; meetme õiguspärasusest. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; avalik kord; meeleavaldused; kriminaalpreventsioon;
halduskohtumenetlus
Mäkelä, Marianne. Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö osana koulutusmuotojen kokonaisuutta
// Lakimies (2014) nr. 3, lk. 413-428. Kooli ja haridusega seotud seaduste 1998. aastal jõustunud
muudatuste mõjust vaba- ja kunstiharidusele Soomes.
Märksõnad: Soome; haridus; kunstiharidus; vabaharidus; huviharidus
Seidel, Ulrich. Das Grundrecht auf Datensouverenität // Zeitschrift für Gesetzgebung (2014) nr. 2, lk.
153-165. Andmekaitsest kui põhiõigusest; vajadusest andmekaitse ühtsete põhimõtete järele Euroopas.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; infotehnoloogia; isikuõigused; põhiõigused; juurdepääs infole
Uhle, Arnd. Integration durch Schule // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 9, lk. 541548. Vanemate õigusest seada oma lapsele religioonist tingitud piiranguid õppetöös; Liidu
Halduskohtu kahest usuvabadust käsitlevast lahendist.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; koolid; usuvabadus; õpilased; religioon; islam; piirangud;
kohtulahendid
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Unger, Sebastian. Sicherung kommunaler Bürgerbegehren // Archiv des öffentlichen Rechts
(2014/Mar) nr. 1, lk. 80-124. Kodanikualgatuse seaduslikust ja kohtulikust tagamisest kohaliku
omavalitsuse tasandil. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; kodanikualgatus; kohalikud omavalitsused; halduskohtumenetlus;
osalusdemokraatia; esindusdemokraatia; halduskohtud
Wolfe, Edward C. ; Council, David J. Social media technology in the business context //
Law/Technology (2014) nr. 2, lk. 21-26. Sotsiaalmeedia kasutamise reguleerimisest töö- ja äriõiguses.
Märksõnad: sotsiaalmeedia; internet; võrgusuhtlus; töötajad; tööandjad; kontroll; tööõigus; äriõigus
MEDITSIINIÕIGUS
Burell, Riitta. Kuolema iloitsee palvellessaan elämää: vainajien käyttäminen lääketieteellisessä
tutkimuksessa ja opetuksessa // Lakimies (2014) nr. 3, lk. 368-391. Surnukehade meditsiinilistes
uuringutes ja arstide õpetamisel kasutamise regulatsioonist Soomes.
Märksõnad: Soome; surnud; meditsiiniuuringud; biomeditsiin; arstid; koolitus; õpetamine
Chico, Victoria ; Hervey, Tamara ; Stirton, Ruth ; Warren-Jones, Amanda. Markets and
vulnerable patients : health law after the 2012 act // Medical Law Review (2014/Spring) nr. 2, lk. 157161. 2012. aasta tervishoiuseadusest Suurbritannias. Ajakirjanumber käsitleb tervishoiualast
seadusandlust ja selle mõju meditsiiniõigusele. Seitse artiklit erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; konkurents (maj.); tervishoiureformid; reformid;
patsiendid; patsiendi õigused; Suurbritannia; Inglismaa; Holland; sümpoosionid; Euroopa Liidu õigus
Clough, Beverley. What about us? A case for legal recognition of interdependence in informal care
relationships // The Journal of Social Welfare & Family Law (2014/Jun) nr. 2, lk. 129-148.
Mitteametlikust hooldusõigusest ning 2005. aasta vaimse tervise seadusest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; puuetega inimesed; vaimne tervis; vaimsed võimed; hooldusõigus
Da Lomba, Sylvie. Vulnerability, irregular migrants’ health-related rights and the European Court of
Human Rights // European Journal of Health Law (2014/Sep), nr. 4, lk. 339-364. Illegaalsete
sisserändajate tervishoidu puudutavatest õigustest; Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.
Märksõnad: patsiendid; sisserändajad; ebaseaduslik ränne; sisseränne; tervishoid; inimõigused;
kohtulahendid
Engels, Andreas. Infektionsschutzrecht als Gefahrenabwehrrecht? // Die Öffentliche Verwaltung
(2014) nr. 11, lk. 464-474. Laialdase infektsiooniohu juriidilisest käsitlusest (mõiste ja seonduvad
abinõud: ravimivarude soetamine, jaotamine, elanikkonna tervisekaitse, piirangud jms).
Märksõnad: Saksamaa; nakkushaigused; tervisekaitse; ohutusmeetmed; immuniseerimine;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Laing, Judy. Protecting the rights of patients in psychiatric settings : a comparison of the work of the
Mental Health Act Commission with the CQC // The Journal of Social Welfare & Family Law
(2014/Jun) nr. 2, lk. 149-167. Psüühikahäiretega patsentide õiguste kaitsest kahe komisjoni tegevuse
võrdluses (CQC – Care Quality Commission ; Mental Health Act Commission).
Märksõnad: Inglismaa; patsiendid; patsiendi õigused; vaimne tervis; puuetega inimesed; tervishoid;
psüühikahäiretega inimesed; komisjonid; järelevalve
Mantovani, Eugenio ; Quinn, Paul. mHealth and data protection – the letter and the spirit of consent
legal requirements // International Review of Law, Computers & Technology (2014/Jul) nr. 2, lk. 222236. Andmekaitsest m-tervise aspektist.
Märksõnad: e-tervis; nutitelefonid; m-tervis; terviseandmed; andmekaitse; informeeritud nõusolek;
põhiõigused; Euroopa Liidu õigus
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Roscam Abbing, Henriette D. C. Medical confidentiality and patient safety : reporting procedures //
European Journal of Health Law (2014/Jun) nr. 3, lk. 245-259. Patsiendi turvalisusest,
meditsiiniandmete kaitsest ja konfidentsiaalsest terviseinfost. Samal teemal ka lk. 260-270 (Herveg, J.)
ja lk. 271-296 (Sethi, N.).
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; patsiendid; privaatsus; ohutus; konfidentsiaalne info
Roscam Abbing, Henriette D. C. Twenty year WHO principles of patients’ rights in Europe, a
common framework: looking back to the future // European Journal of Health Law (2014) nr. 4, lk.
323-337. Patsiendi õigustest Euroopas: põhimõtted ja õigusloome.
Märksõnad: patsiendid; patsiendi õigused; tervisepoliitika; tervishoiuteenused; õigusloome; Maailma
Terviseorganisatsioon (WHO); deklaratsioonid; Euroopa
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Butler, Jay. Responsibility for regime change // Columbia Law Review (2014) nr. 3, lk. 503-581.
Riigi kohustustest vägivaldse võimuvahetuse korral teises riigis või territooriumil rahvusvaheliste
lepingute õiguse Viini konventsiooni tähenduses.
Märksõnad: humanitaarõigus; okupeeritud alad; võimuvahetus; vastutus; rahvusvaheliste lepingute
õiguse Viini konventsioon (1969); Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu
Butzier, Stuart R. ; Stevenson, Sarah M. Indigenous peoples’ rights to sacred sites and traditional
cultural properties and the role of consultation and free, prior and informed consent // Journal of
Energy & Natural Resources Law (2014/Aug) nr. 3, lk. 297-334. Põlisrahvaste õigusest kasutada ja
kaitsta oma pühapaiku ja kultuuriväärtusi; Ameerika Ühendriikide kogemus ja rahvusvahelised
normid.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; põlisrahvastik; pühapaigad; kultuuripärand; vähemuste õigused;
usuvabadus
Dan, Zhu. China, the International Criminal Court, and international adjudication // Netherlands
International Law Review (2014) nr. 1, lk. 43-67. Hiina suhetest Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga.
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud; Rahvusvaheline Kriminaalkohus; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon; Hiina; inimõigused; inimsusvastased kuriteod
Direk, Ömer Faruk. Responsibility in peace support operations: revisiting the proper test for
attribution conduct and the meaning of the „effective control” standard // Netherlands International
Law Review (2014) nr. 1, lk. 1-22. Vastutusest rahuvalveoperatsioonides: rahvusvahelised lepingud ja
kohtupraktika (Behrami vs. Prantsusmaa ; Saramati vs. Prantsusmaa, Saksamaa ja Norra).
Märksõnad: rahuvalveoperatsioonid; vastutus; rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid; Euroopa
Inimõiguste Kohus; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
Immunity of international organizations // International Organizations Law Review (2014) nr. 2, lk.
259-616. Ajakirja erinumber teemal rahvusvaheliste organisatsioonide immuniteet ja privileegid;
artiklid ÜRO, WHO, WIPO, ELi, NATO kohta; rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikega seotud
kohtuasjadest Austria, Belgia ja Itaalia kohtutes.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; immuniteet; puutumatus; tavaõigus; kohtuasjad
Lee, Ricky J. ; Steele, Sarah L. Models for codifying international rules for jurisdiction, liability,
safety and accident investigation for commercial passenger spaceflight // Nordic Journal of
International Law (2014) nr. 3, lk. 251-292. Kosmoseturismiga seotud vastutuse, ohutuse ja
õnnetusjuhtumite uurimise rahvusvahelistest reeglitest.
Märksõnad: kosmoseõigus; kosmoseturism; kosmoselennud; kosmonaudid; õnnetused; ohutus;
vastutus; rahvusvahelised lepingud
Marxsen, Christian. The Crimea crisis // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (2014) nr. 2, lk. 367-391. Nn Krimmi kriisist ning Ukraina ja Venemaa konfliktist
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rahvusvahelise õiguse aspektist.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; Ukraina; Venemaa; Krimm; iseseisvus (pol.)
Schäfer, Jan K. ; Frankenberg, Kiyomi v. Investitionsschutzklausel im Freihandelsabkommen
zwischen USA und EU? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 5, lk. 154. Poolt- ja vastuargumente
investeeringute kaitse sätestamiseks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelises
vabakaubanduskokkuleppes.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liit; rahvusvaheline kaubandus; vabakaubandus;
investeeringud; piirangud
Tanaka, Yoshifumi. Reflections on transboundary air pollution in Arctic : limits of shared
responsibility // Nordic Journal of International Law (2014) nr. 3, lk. 213-250. Piiriülesest õhusaastest
Arktikas, rahvusvahelistest lepingutest ja piiriülesest koostööst saastamise vältimiseks.
Märksõnad: Arktika; keskkonnakaitse; õhu saastamine; rahvusvahelised lepingud; vastutus;
mereõigus; piiriülene koostöö; keskkonnamõju hindamine
Tomsinov, V. A. Vossojedinenije Krõma s Rossijei s totški zrenija sovremennogo meždunarodnogo
prava // Zakonodatelstvo (2014) nr. 6, lk. 10-27. Krimmi Venemaaga taasühinemise õiguspärasusest
rahvusvahelise õiguse aspektist.
Märksõnad: Ukraina; Venemaa; Krimm; autonoomia; põhiseadused; iseseisvus (pol.); referendumid;
õiguslikud aspektid
Inimõigused
Berneri, Chiara. Protection of families composed by EU citizens and third-country nationals: some
suggestions to tackle reverse discrimination // European Journal of Migration and Law (2014) nr. 2, lk.
249-275. ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike perede kaitsest Euroopa Inimõiguste Kohtu
praktika põhjal.
Märksõnad: perekond; elamisload; kodakondsus; diskrimineerimine; kohtulahendid; Euroopa Liit;
Euroopa Inimõiguste Kohus
Bratza, Nicolas. Living instrument or dead letter – the future of the European Convention on Human
Rights // European Human Rights Law Review (2014) nr. 2, lk. 116-128. Euroopa inimõiguste
konventsioonist ja selle tulevikust.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); rahvusvahelised lepingud
David, Valeska. Reparations at the Human Rights Committee : legal basis, practice and challenges //
Netherlands Quarterly of Human Rights (2014/Mar) nr. 1, lk. 8-43. ÜRO inimõiguste komitee
tegevusest seoses inimõiguste rikkumise ja reparatsioonidega.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); reparatsioonid; kahju hüvitamine; ohvrid
Ellis, Keri ; Feris, Loretta. The right to sanitation : time to delink from the right to water // Human
Rights Quarterly (2014/Aug) nr. 3, lk. 607-629. Õigusest veele ja hügieenile kui inimõigusest.
Märksõnad: vesi; joogivesi; hügieen; põhiõigused
Howard, Erica. Protecting freedom to manifest one’s religion or belief: Strasbourg or Luxembourg?
// Netherlands Quarterly of Human Rights (2014/Jun) nr. 2, lk. 159-182. Religioosse sümboolika
kandmise õigusega seotud kohtupraktikast.
Märksõnad: usuvabadus; diskrimineerimine; religioosne sümboolika; põhiõigused; seaduste
tõlgendamine; Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Kenyon, Andrew T. Assuming free speech // The Modern Law Review (2014/May) nr. 3, lk. 379408. Sõnavabadusest ning selle positiivsetest ja negatiivsetest külgedest.
Märksõnad: sõnavabadus; põhiõigused; meedia; õigusfilosoofia; kohtulahendid
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Krieger, Heike. Positive Verpflichtungen unter der EMRK: unentbehrliches Element einer
gemeineuropäischen Grundrechtsdogmatik, leeres Versprechen oder Grenze der Justiziabilität? //
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 2, lk. 187-213. Riigi
positiivsetest kohustustest seoses põhiõiguste kaitsega Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooni tõlgenduses ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: põhiõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Linnarsson, Ann ; Sedletzki, Vanessa. Independent human rights institutions for children : an actor
for the protection of children’s rights during armed conflict? // Human Rights Quarterly (2014/May)
nr. 2, lk. 447-472. Laste õigustest ja kaitsest sõjalistes konfliktides.
Märksõnad: lapsed; lastekaitse; lapse õigused; sõjalised konfliktid
Manjak, N. I. ; Malinovski, O. N. Sovremennõi etap razvitija Jevropeiskoi konventsii o zaštšite prav
tšeloveka i osnovnõhh svobod i problemõ jejo realizatsii v Rossii // Zakonodatelstvo (2014) nr. 5, lk.
66-77. Inimõiguste tagamise ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni rakendamise
probleemidest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; põhiõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
siseriiklik õigus
Paz, Moria. The tower of Babel : human rights and the paradox of language // European Journal of
International Law (2014/May) nr. 2, lk. 473-496. Keeleliste vähemuste õigustest kui inimõigustest.
Märksõnad: vähemused; keelelised vähemused; keelepoliitika
Shimonovic, Dubravka. Global and regional standards on violence against women : the evolution and
synergy of the CEDAW and Istanbul conventions // Human Rights Quarterly (2014/Aug) nr. 3, lk.
590-606. Naistevastasest vägivallast, diskrimineerimisest, võrdõiguslikkusest ning konventsioonist
naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW).
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; sooline võrdõiguslikkus; diskrimineerimine; naised; vägivald
Spießhofer, Birgit. Wirtschaft und Menschenrechte – rechtliche Aspekte der Corporate Social
Responsibility // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 34, lk. 2473-2479. Inimõiguste kaitsest
korporatsioonide sotsiaalse vastutuse aspektist (lapstööjõu kasutamisega seonduv).
Märksõnad: lapsed; töötavad lapsed; ettevõtted; suurettevõtted; lastekaitse
Starmer, Keir. Human rights and victims : the untold story of the Human Rights Act // European
Human Rights Law Review (2014) nr. 3, lk. 215-221. Inimõiguste ja 1998. aastal vastu võetud
inimõiguste seaduse tähendusest seksuaalkuritegude, orjastamise ning koduvägivalla ohvrite õiguste
kaitsmisel.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); perevägivald; ohvrid; naised;
seksuaalkuriteod; orjastamine; kurjategijad; kohtulahendid
Therien, Jean-Philippe ; Joly, Philippe. „All human rights for all” : the United Nations and human
rights in the post-cold war era // Human Rights Quarterly (2014/May) nr. 2, lk. 373-396. Külma sõja
mõjust ÜRO inimõiguste ideoloogiale ning inimõiguste arengule.
Märksõnad: põhiõigused; külm sõda; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
Tobin, John. To prohibit or permit : what is the (human) rights response to the practice of
international commercial surrogacy? // International & Comparative Law Quarterly (2014/Apr) nr. 2,
lk. 317-352. Poolt- ja vastuargumente rahvusvahelisel tasandil ärilistel eesmärkidel toimuvale
asendusemadusele; laste ja naiste (inim)õigustest.
Märksõnad: asendusemadus; naised; lapsed; lapse õigused; rahvusvahelised lepingud
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Euroopa Liidu õigus
Adamski, Dariusz. Access to documents, accountability and the rule of law – do private watchdogs
matter? // European Law Journal (2014) nr. 4, lk. 520-543. Üldsuse juurdepääsust dokumentidele,
riigiabi ja konkurentsi puudutavate otsuste läbipaistvusest Euroopa Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: juurdepääs infole; avalikkus; järelevalve; andmekaitse; konkurents (maj.); riigiabi;
toetused; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Beck, Gunnar. The Court of Justice, legal reasoning, and the Pringle case – law as the continuation of
politics by other means // European Current Law (2014) nr. 6, lk. 605-621. Euroopa Kohtu otsuste
põhjendamisest ja liikmesriikide erinevatest seisukohtadest ELi õiguse tõlgendamisel ESMi küsimuses
Pringle vs. Iirimaa kohtuasja (C-317/12) põhjal.
Märksõnad: Euroopa Kohus; liikmesriigid; konstitutsioonikohtud; Euroopa Stabiilsusmehhanism
(ESM); seaduslikkus; seaduste tõlgendamine; siseriiklik õigus; kohtulahendid
Bieber, Roland ; Maiani, Francesco. Enhancing centralized enforcement of EU law: Pandora’s
toolbox? // Common Market Law Review (2014) nr. 4, lk. 1057-1092. ELi õiguse rakendamise
probleemidest liikmesriikides ELi lepingu ja ELi toimimise lepingu tähenduses.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; seaduste kooskõlastamine; sanktsioonid; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); Euroopa Liidu leping (1992, 2007)
Boehme-Neßler, Volker. Das Recht auf Vergessenwerden – ein neues Internet-Grundrecht im
Europäischen Recht // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 13, lk. 825-830. Õigusest oma
isikuandmete kustutamisele interneti otsingumootoritest kui põhiõigusest ELi õiguses; Euroopa Kohtu
nn Google’i lahendist.
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