SUMMARIA IURIDICA
Välisajakirjades ilmunud õigusalaste kirjutiste tutvustusi
2013 : 1
www.nlib.ee/summaria-iuridica/

SAATEKS ....................................................................................................................................................2
BECK-ONLINE ANDMEBAAS RAHVUSRAAMATUKOGUS ...........................................................3
VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES ...................................3
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED ......................................................................................................................3
ÕIGUSAJALUGU .......................................................................................................................................4
TSIVIILÕIGUS ...........................................................................................................................................5
Asjaõigus .........................................................................................................................................6
Võlaõigus .........................................................................................................................................6
Perekonnaõigus ...............................................................................................................................7
Pärimisõigus ....................................................................................................................................7
ÄRIÕIGUS ...................................................................................................................................................7
INTELLEKTUAALNE OMAND ..............................................................................................................8
KESKKONNAÕIGUS ................................................................................................................................9
TÖÖÕIGUS ...............................................................................................................................................10
SOTSIAALÕIGUS ....................................................................................................................................11
FINANTSÕIGUS.......................................................................................................................................12
KARISTUSÕIGUS....................................................................................................................................14
MENETLUSÕIGUS ..................................................................................................................................16
RIIGIÕIGUS .............................................................................................................................................17
HALDUSÕIGUS .......................................................................................................................................19
MEDITSIINIÕIGUS .................................................................................................................................21
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS .................................................................................................................22
Inimõigused ...................................................................................................................................24
Euroopa Liidu õigus .....................................................................................................................25
Mereõigus ......................................................................................................................................26
Rahvusvaheline eraõigus ..............................................................................................................26

SAATEKS
Juba üle 10 aasta koostatakse Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuses väljaannet Summaria
Iuridica. Väljaanne põhineb välisajakirjades ilmunud õigusalastel artiklitel, tutvustades
Rahvusraamatukokku tellitud õigusalaseid ja rahvusvaheliste organisatsioonide välisajakirju. Meie
eesmärgiks on pakkuda infot inglise, saksa, soome ja vene keeles just Eesti kontekstis aktuaalsetel
teemadel. Ka teised riigid käsitlevad erinevate valdkondadega seotud õiguslikke probleeme nagu
näiteks erakondade rahastamine, parlamendiliikmete puutumatus, poliitikute sõnavabadus,
riigiametnike streigiõigus, euroala stabiliseerimine, põhiseaduse ajakohastamine, topeltkodakondsus,
lastele valimisõiguse andmine, patsiendi õiguste kaitse, arstiabi kättesaadavus, isikuandmete kaitse,
internetiturvalisus, paindlik tööaeg, perevägivalla ohjamine, samasooliste partnerlus, ülipikad
kohtuprotsessid, ettevõtete maksustamine, merereostuse kahjude hüvitamine, kartellikokkulepped ja
Euroopa Liidu konkurentsipoliitika jms. Seega on Summaria Iuridica kasutajal hea võimalus olla
kursis teiste riikide kogemusega. Kuna Summaria Iuridica kasutajaskond ulatub riigiametnikest,
spetsialistidest, juristidest, õppejõududest ja üliõpilastest lihtsalt õigusküsimustest huvitatuteni,
püüame väljaande artiklivalikus pakkuda infot õiguse eri liikidest.
Alates 2013. aastast hakkab Summaria Iuridica ilmuma ainult võrguväljaandena, 5 korda aastas –
veebruaris, aprillis, juunis, oktoobris ja detsembris. Uuendusena lisame artiklitele märksõnad, mis
koos lühikese sisukokkuvõttega aitavad artiklist paremat ülevaadet saada. Referaate me enam igas
numbris ei avalda, kuid huvipakkuvat õigusinfot jagame oma väljaande kasutajatega kindlasti.
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BECK-ONLINE ANDMEBAAS NÜÜD KA RAHVUSRAAMATUKOGUS KASUTATAV
Alates 2013. aasta jaanuarist saab Rahvusraamatukogus kasutada saksakeelset õigusandmebaasi Beckonline.PREMIUM. Andmebaas sisaldab Saksa seaduste tekste ja kommentaare, kohtulahendeid,
kirjastuse Beck õigusalaseid käsiraamatuid ja leksikone ning rohkem kui 100 õigusajakirja täistekste.
Kasutaja saab andmebaasi avalehelt hea ülevaate pakutavast. Esmase tutvumise hõlbustamiseks on
eraldi välja toodud nii kommentaaride, käsiraamatute-leksikonide kui ka ajakirjade alfabeetiline
loetelu, formularid erinevatest õigusvaldkondadest (nt lepingunäidised paralleeltekstidena saksa ja
inglise keeles) ja kalkulaatorid (nt tulumaksu arvestamiseks), aga ka erialased uudised ja kirjastuse
uued väljaanded. Andmebaasi kasutamise muudavad lihtsaks otselingid; nt kommentaarid ja
käsiraamatud on seotud kohtulahendite, näidiste, seaduste ja ajakirjadega, mis võimaldab vajaliku info
kohe täistekstina arvutiekraanile kuvada. Infot uuendatakse iga päev.
Otsida saab sõna, allika, autori, aga ka paragrahvi- või aktinumbri järgi, kohtulahendite puhul ka
kohtute järgi. Otsitulemusi saab piirata nt õigusvaldkondadega, artikleid ajakirjadest allikate ja
aastatega. Materjali kogumisel on abiks otsitulemuste juures kuvatavad täiendavad, eraldi klikitavad
märksõnad. Otsitulemusi saab järjestada kuupäeva ja relevantsuse alusel, aga ka kopeerida/e-mailile
saata või välja trükkida.
Andmebaasiga tutvumisel on väärtuslikuks abimaterjaliks kasutusjuhend (ka inglise keeles) ning
otsivõimalusi tutvustavad ja kasulikke näpunäiteid jagavad videoklipid (vt Hilfe –> Mediathek).

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Andrianov, Nikolai. Pravo i jazõk: dialogitšeskaja soprjažennost // Gossudarstvo i pravo (2012) nr.
11, lk. 14-23. Õigusest semiootilisest vaatepunktist.
Märksõnad: õigusteadus; semiootika; keel; õiguskeel
Bulajevski, B. A. K voprossu o konkurentsii prezumptsii v prave // Žurnal rossiiskogo prava (2012)
nr. 10, lk. 39-47. Konkureerivate eelduste (presumptsioonide) käsitlusest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; mõisted; õigusteooria; kohtumenetlus; heausksus; huvikaitse; seaduste
tõlgendamine
Custom and law // Duke Law Journal (2012/Dec) nr. 3, lk. 529-855. Tavaõigusest riigisiseselt ja
rahvusvaheliselt veebruaris 2012 toimunud sümpoosioni „Tava ja õigus” materjalide põhjal. 11 artiklit
erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; tavaõigus; printsiibid; kohtud; seaduste tõlgendamine;
sümpoosionid
Jakubtšik, M. M. Kompleksnoje ponjatije dobrosovestnosti: sootnošenije s doktrinoi zloupotreblenija
pravom // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 107-115. Heausksuse mõiste käsitlusest Rooma
õiguses, Saksa õiguses ja Vene tsiviilkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; Venemaa; heausksus; mõisted; Rooma õigus; õigusnormid; tsiviilõigus;
seaduste tõlgendamine

3

Krüger, Elmar. Die Bedeutung der Rechtstheorie // Juristische Schulung (2012) nr. 10, lk. 873-877.
Õigusteooria tähendusest õigusnormide tõlgendamisel.
Märksõnad: Saksamaa; õigusteooria; õigusnormid; seaduste tõlgendamine
Malko, Aleksandr. Pravovaja politika kak kategorija XXI veka // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 11,
lk. 5-13. Õiguspoliitika mõjust õigusteadusele ja praktikale.
Märksõnad: õigusteadus; õiguspoliitika; õigusreformid
Malko, Aleksandr ; Petrov, Mihhail. Pravovaja politika kak napravlenije nautšnõhh issledovanii,
oblast juriditšeskoi praktiki i utšebnaja distsiplina // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 10, lk. 19-27.
Teaduse osast õiguspoliitikas, teaduse saavutuste ja uurimistulemuste kasutamisest õigusloomes ja
õiguspraktikas.
Märksõnad: teadus; õigus; õigusloome; uuringud; õiguspoliitika; õigusreformid; moderniseerimine
Mirow, Dirk. 20 Jahre IRZ // Zeitschrift für Gesetzgebung (2012) nr. 4, lk. 402-409. Saksa
Rahvusvahelise Õigusalase Koostöö Sihtasutusest, mille loomise 20. aastapäeva tähistati 2012. aasta
oktoobris.
Märksõnad: Saksamaa; õigusabi; nõustamine; sihtasutused; rahvusvaheline koostöö
Sintsov, G. V. K voprossu ob etitšeskom vospitanii juristov v sovremennoi Rossii // Rossiiskaja
justitsija (2012) nr. 11, lk. 37-39. Eetilistest väärtustest juristide õpetamisel.
Märksõnad: Venemaa; juristid; kutse-eetika; eetika
Slezkina, K. A. Monitoring dejatelnosti obštšestvennõhh objedinenii, sozdannõhh po natsionalnomu
priznaku, i obštšin korennõhh malotšislitelnõhh narodov // Bjulleten Ministerstva Justitsii Rossiiskoi
Federatsii (2012) nr. 10, lk. 44-48. Rahvuste ja põlisrahvuste ühenduste tegevuse monitooringust.
Märksõnad: Venemaa; põlisrahvastik; ühingud; ühendused
Zimmermann, Reinhard. Juristische Bücher des Jahres – eine Leseempfehlung // Neue Juristische
Wochenschrift (2012) nr. 49, lk. 3558-3654. Lugemissoovitusi 2012. aastal ilmunud õiguskirjandusest.
Märksõnad: Saksamaa; õigusinfo; juristid; raamatud; erialainfo; raamatututvustused
Žukov, Vjatšeslav. Izmenenije i razvitije kak kategorii sotsiologii prava // Gossudarstvo i pravo
(2012) nr. 11, lk. 47-59. Õigussotsioloogia muutumisest ja arengust.
Märksõnad: õigusteadus; õigussotsioloogia; areng; sotsioloogia
Tširkin, Venjamin. Nekotorõje elementõ obštšego i ossobennogo v musulmanskoi pravovoi kulture //
Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 10, lk. 12-18. Islami õiguskultuuri eripäradest.
Märksõnad: islam; õiguskultuur; islamiusulised; Koraan; pühakirjad
ÕIGUSAJALUGU
Andrejeva, Olga ; Janovski, Jevgeni. Institut utšastija prokurora v graždanskom protsesse i istorii
Rossiiskogo gossudarstva i prava // Istorija gossudarstva i prava (2012) nr. 21, lk. 38-41. Prokuröri
osast Venemaa tsiviilkohtumenetluses ning Vene riigi ja õiguse ajaloos.
Märksõnad: Venemaa; prokuratuur; tsiviilkohtumenetlus; kohtusüsteemid; järelevalve; õigusteooria;
kohtumenetlus
Demitšev, Aleksei. Sudebnaja kontrreforma ili krizis sudebnoi sistemõ Rossii v 70-80-e godõ XIX v.
(novõi vzgljad na rešenije staroi problemõ) // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 10, lk. 66-73.
Venemaa 1864. aasta kohtureformist.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; reformid; 19. saj.
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Globa, Nikolai. Varjagi: totška otšeta Rossiiskoi gossudarstvennosti // Istorija gossudarstva i prava
(2012) nr. 21, lk. 10-14. Varjaagide osast Kiievi-Vene riigi rajamisel.
Märksõnad: Venemaa; Kiievi-Vene riik; normannid
Hofri-Winogradow, Adam. Parents, children and property in late 18th-century chancery // Oxford
Journal of Legal Studies (2012/Winter) nr. 4, lk. 741-769. Perekonnavara jagamisest laste ja vanemate
vahel lapse abiellumise puhul ning vanema vastutusest lapse tuleviku eest 18. sajandil.
Märksõnad: perekonnaõigus; abielu; lapsed; lapsevanemad; vara
Parfenova, Maria. Istorija vozniknovenija i razvitija instituta vozmeštšenija moralnogo vreda i
materjalnogo uštšerba v rossiiskom ugolovnom sudoproizvodstve // Istorija gossudarstva i prava
(2012) nr. 20, lk. 15-19. Moraalse ja materiaalse kahju hüvitamise ajaloost Venemaa
kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; kahju hüvitamine; moraalne kahju; kuriteoohvrid
Pihlajamäki, Heikki. Lex mercatoria keskiajan ja varhaisen uuden ajan Euroopassa – totta vai tarua?
// Lakimies (2012) nr. 7-8, lk. 1016-1031. Rahvusvahelise kauplemise ajaloost.
Märksõnad: Rootsi; Euroopa; keskaeg; 19. saj.; rahvusvaheline kaubandus
Rubanik, Vladimir. Sud drevnei Russi: etapõ formirovanija i nekotorõje problemõ izutšenija //
Istorija gossudarstva i prava (2012) nr. 20, lk. 29-32. Kohtutest Kiievi-Vene riigis.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; kohtumenetlus; Kiievi-Vene riik
Scott, Helen. Killing and causing death in Roman law // The Law Quarterly Review (2013/Jan), lk.
101-122. Tapmisest ja surma põhjustamisest Rooma õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; tapmine; surmapõhjused; töötajad; hooletus (jur.); kohtulahendid
Suhhovorov, Konstantin. Nakazanije ssõlkoi v katšestve alternativõ lišeniju svobodõ // Istorija
gossudarstva i prava (2012) nr. 20, lk. 11-14. Asumisele saatmisest kui alternatiivist vangistusele.
Märksõnad: Venemaa; karistused
Tuori, Kaius. Alkuperäiskansat ja maakysymys // Lakimies (2012) nr. 6, lk. 891-911. Põlisrahvad ja
nende maaomandiga seotud küsimused.
Märksõnad: Aafrika; Austraalia; Uus-Meremaa; Põhja-Ameerika; Euroopa; maaomand;
põlisrahvastik; saamid; hüvitised
Ward, Damen. Territory, jurisdiction, and colonial governance: „a bill to repeal the British
Constitution”, 1856-60 // The Journal of Legal History (2012/Dec) nr. 3, lk. 313-333. Territoriaalse
suveräänsuse reguleerimisest Suurbritannia ja Uus-Meremaa vahel 1856-1860.
Märksõnad: Suurbritannia; Uus-Meremaa; territooriumid; põhiseadused; iseseisvus (pol.)
TSIVIILÕIGUS
Bergt, Matthias. Praktische Probleme bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben im Webshop //
Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 49, lk. 3541-3545. Õiguslikest probleemidest internetist
ostmisel (tellimuste kinnitamine, andmekaitse jms) ning tsiviilseadustiku § 312g tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; Internet; e-kaubandus; tarbijakaitse; seaduste tõlgendamine
Horn, Claus-Henrik ; Schabel, Felix. Auskunfts- und Rückforderungsansprüche nach möglichen
Vollmachtsmissbrauch // Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 48, lk. 3473-3479. Eestkostest,
volitamisest ja volituse rikkumisest.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilõiguse üldosa; eestkoste; volitused; aegumine; kohtulahendid
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Leube, Jens. Verzugszinsen bei Schmerzensgeldansprüchen nach ärtzlichen Behandlungsfehlern //
Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 50, lk. 3606-3608. Viiviseprotsendist ravivigade tõttu
esitatud valurahanõuete puhul.
Märksõnad: Saksamaa; patsiendid; ravivead; ravikvaliteet; moraalne kahju; kahju hüvitamine;
tsiviilkohtumenetlus
Rezepov, I. Š. Ponjatije gruboi neostorožnosti poterpevšego po rossiiskomu graždanskomu pravu //
Zakonodatelstvo (2012) nr. 12, lk. 23-26. Mõistest „ränk hooletus” Vene tsiviilkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; mõisted; kahju tekitamine; seaduste tõlgendamine
Verdijan, G. V. Dobrosovestnost v sisteme printsipov graždanskogo prava i osnovnõhh natšal
graždanskogo zakonodatelstva // Rossiiskaja justitsija (2012) nr. 11, lk. 7-9. Heausksuse põhimõttest
Vene tsiviilkoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; heausksus; printsiibid
Asjaõigus
Jacobs, Rainer. Das Ende der Hausratsteilung – das neue sachenrechtliche Regime des § 1568b BGB
// Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 50, lk. 3601-3606. Mõistest „majapidamistarbed” ja
muutunud asjaõiguslikust regulatsioonist koduse vara jagamisel abielulahutuse korral.
Märksõnad: Saksamaa; vara; omand; majatarbed; abielulahutus; tsiviilkohtumenetlus
Võlaõigus
Ackermann, Thomas. Schadensersatz statt der Leistung: Grundlagen und Grenzen // Juristische
Schulung (2012) nr. 10, lk. 865-872. Kahju hüvitamisest kohustuse täitmise asemel Saksa
tsiviilseadustiku § 280 jj tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; kahju hüvitamine; vastutus; seaduste tõlgendamine
Heermann, Peter W. Sportverletzungen und Unfallversicherungsschutz // Neue Juristische
Wochenschrift (2012) nr. 47, lk. 3400-3405. Sportimisel saadud vigastuste käsitlusest
õnnetusjuhtumikindlustuse regulatsioonis.
Märksõnad: Saksamaa; kindlustus; sport; sporditraumad; õnnetusjuhtumikindlustus; kahjukindlustus
Lewins, Kate. Going walkabout with Australian insurance law: the Australian experience of
reforming utmost good faith // The Journal of Business Law (2013) nr. 1, lk. 1-22. Austraalia
kindlustusõigusest. Ajakirjanumber käsitleb kindlustust: seadusandlus, reformid, kindlustuslepingud,
lepingurikkumised, kindlustuspettused Austraalias, Inglismaal ja Šotimaal. 6 artiklit erinevatelt
autoritelt (lk. 23-139).
Märksõnad: Austraalia; Inglismaa; Šotimaa; kindlustus; kindlustuslepingud; lepingurikkumine;
pettus; reformid
Lomnicka, Eva. Unfair credit relationships : five years on // The Journal of Business Law (2012) nr.
8, lk. 713-730. Tarbijakrediiti puudutavast regulatsioonist, vastavatest lepingutest, ebaausatest võtetest
ja kohtupraktikast Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; tarbijad; laenud; laenulepingud; krediitkaardid; tarbijakaitse;
kohtulahendid
Mažorina, M. V. Võbor primenimogo prava k transportnõm smešannõm i nepoimenovannõm
dogovoram // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 72-81. Lepinguvabadusest ja lepingusuhetele
kohaldatavatest normidest piiriüleselt sõlmitavate teatud tüüpi lepingute (nt liising, töövõtt jms) puhul.
Märksõnad: Venemaa; lepingud; lepinguvabadus; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus
Rodegra, Kay P. Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos im Pauschalurlaub // Neue
Juristische Wochenschrift (2012) nr. 49, lk. 3546-3550. Reisikindlustusest ja riskidest
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puhkusepakettide kasutamisel.
Märksõnad: Saksamaa; reisikindlustus; elukindlustus; risk; puhkus; reisid
Perekonnaõigus
De Vries, Tina. Die Einwilligung zu einer Adoption nach polnischem Recht // Jahrbuch für Ostrecht
(2012) nr. 2, lk. 235-241. Lapsendamisest Poola õiguses.
Märksõnad: Poola; lapsendamine; välismaalased; rahvusvaheline õigus
Helin, Markku. Perheoikeudellisista etuuksista luopuminen // Lakimies (2012) nr. 7-8, lk. 1032-1047.
Võimalustest ja vajadustest peresisesteks lepinguteks; eelisõigustest ja nendest loobumisest.
Märksõnad: Soome; lepingud; omand; õigused; abielulahutus; elatis; abieluvara
Holt, Kim ; Kelly, Nancy. Rhetoric and reality surrounding care proceedings: family justice under
strain // The Journal of Social Welfare & Family Law (2012/Jun) nr. 2, lk. 155-166. Lastekaitsest ning
vastavast õigusregulatsioonist Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; lastekaitse; lapse õigused
Kool, Renée. Step forward, or forever hold your peace: penalising forced marriages in the Netherlands
// Netherlands Quarterly of Human Rights (2012/Dec) nr. 4, lk. 446-471. Sundabieludest ja vastavast
karistuspoliitikast Hollandis ja mujal Euroopas.
Märksõnad: Holland; Euroopa; sundabielu; isikuvastased kuriteod; karistused; inimõigused;
ksenofoobia
Letova, Natalija. Spetsialnaja pravospossobnost i pravovoi status rebjonka // Gossudarstvo i pravo
(2012) nr. 9, lk. 72-78. Lapse õigusvõimest ja õiguslikust staatusest.
Märksõnad: Venemaa; lapse õigused; õigusvõime; lapsed; vastutus
Miles, Jo ; Wasoff, Fran ; Mordaunt, Enid. Reforming family law – the case of cohabitation:
„things may not work out as you expect” // The Journal of Social Welfare & Family Law (2012/Jun)
nr. 2, lk. 167-177. Vabaabielu regulatsioonist Šotimaal.
Märksõnad: Šotimaa; vabaabielu
Pärimisõigus
Kroiß, Ludwig ; Eckert, Frank. Das Erbrecht und die nichteheliche Lebensgemeinschaft // Neue
Juristische Wochenschrift (2012) nr. 52, lk. 3768-3770. Pärimisõigusega seotud erinevustest
abikaasade ja mitteabielulises kooselus elavate partnerite puhul.
Märksõnad: Saksamaa; pärimine; pärimislepingud; abikaasad; elukaaslased; kohtulahendid
ÄRIÕIGUS
Griebel, Jörn. Entschädigungsansprüche bei Aktienkursverlusten infolge staatlichen Handelns? // Die
Öffentliche Verwaltung (2012) nr. 22, lk. 868-876. Riiklikust hüvituskohustusest aktsionäridele
aktsiaseltsi tegevusse sekkumisel (aktsiate sundvõõrandamine).
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; aktsiaseltsid; aktsiad; sundvõõrandamine; kahju hüvitamine;
põhiseadused
Hojnik, Janja. Der freie Verkehr der „irreführenden” slowenischen Joghurts aus österreichischer
Milch // Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2012) nr. 11, lk. 329-333. Prantsuse jogurtitootja Danone
konfliktist Sloveenia turul; vastavast kohtuasjast.
Märksõnad: Sloveenia; Prantsusmaa; Austria; piimatooted; jogurt; toiduained; tootmine; siseturg;
kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus

7

Karayanidi, Milana S. Effectiveness and desirability of technological neutrality of regulation in
online contracting // Law / Technology (2012) nr. 4, lk. 1-17. Tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttest
e-kaubanduse regulatsioonis interneti teel sõlmitavate lepingute kontekstis.
Märksõnad: e-kaubandus; Internet; lepingud; tehnoloogia
Klute, Nikolai. Die aktuellen Entwicklungen im Lauterkeitsrecht // Neue Juristische Wochenschrift
(2012) nr. 47, lk. 3409-3415. Kõlvatut konkurentsi puudutavatest seadusemuudatustest ja
kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; konkurents (maj.); kõlvatu konkurents; kohtulahendid
Leyman, Bart. The uneasy case for rehabilitating small firms under the 1997-reorganization law in
Belgium : evidence from reorganization plans // European Journal of Law and Economics (2012/Dec)
nr. 3, lk. 533-560. Finantsraskustes olevate ettevõtete reorganiseerimisest Belgias.
Märksõnad: Belgia; ettevõtted; äriühingud; saneerimine; pankrotid
Martenet, Vincent ; Heinemann, Andreas. Schweizer Kartellrecht im Umbruch // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2012) nr. 22, lk. 867-871. Muudatustest Šveitsi kartelliõiguses.
Märksõnad: Šveits; kartellid; monopolid
Šaihhejev, T. I. Nedopuštšenije, ogranitšenije ili ustranenije konkurentsii kak kategorija
antimonopolnogo prava // Zakonodatelstvo (2012) nr. 12, lk. 40-42. Konkurentsi kaitsest ja
monopolidevastase tegevuse regulatsioonist Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; konkurents (maj.); monopolid; piirangud
Weber, Rolf H. Schweizer Kapitalmarktrecht: Weg zwischen autonomen Nachvollzug und
Individualität // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2012) nr. 22, lk. 872-875. Kapitalituru
reguleerimisest Šveitsis.
Märksõnad: Šveits; kapitaliturg; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liit
INTELLEKTUAALNE OMAND
Box, Joanne K. Trade mark law and the threat to free speech // Intellectual Property Quarterly (2012)
nr. 4, lk. 289-310. Kaubamärgi õiguskaitsest, sõnavabadusest ja kohtulahenditest (nt L’Oreal vs.
Bellure).
Märksõnad: intellektuaalne omand; kaubamärgid; reklaam; sõnavabadus; paroodiad; Euroopa Liidu
õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Dawson, N. M. Non-trade mark use // Intellectual Property Quarterly (2012) nr. 4, lk. 204-226.
Kaubamärgiõigusest ja kohtulahendist Arsenal FC Plc vs. Reed (C-206/01), mis käsitleb kaubamärgi
ainuõigust.
Märksõnad: intellektuaalne omand; kaubamärgid; ainuõigus; avalik huvi; sõnavabadus; jalgpall;
Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
Fisher, Matthew. Extracting the price of a patent : enablement and written description // Intellectual
Property Quarterly (2012) nr. 4, lk. 262-288. USA ja Suurbritannia patendiõiguse võrdlev analüüs.
Märksõnad: Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; patendiõigus; patendid; hinnad; võrdlev
õigusteadus; õigusajalugu
Jeremenko, Vladimir. Sud po intellektualnõm pravam – pervõi spetsializirovannõi sud v Rossiiskoi
sudebnoi sisteme // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 9, lk. 22-34. Intellektuaalse omandi alaste
kohtuasjadega tegelevast erikohtust Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; erikohtud; intellektuaalne omand; vahekohtud; kohtusüsteemid
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Kelly, Christopher. Current events and fair dealing with photographs : time for a revised approach //
Intellectual Property Quarterly (2012) nr. 4, lk. 242-261. Üritustel tehtud fotode kasutamisest ja nn
õiglasest tehingust Suurbritannias seaduse Copyright, Designs and Patents Act (1988) § 30
tähenduses.
Märksõnad: Suurbritannia; autoriõigus; intellektuaalne omand; fotod; sotsiaalmeedia; Internet;
uudised; üritused; sõnavabadus; kohtulahendid
Krupko, Svetlana. Ustanovlenije pervitšnogo obladatelja iskljutšitelnõhh prav na rezultatõ
intellektualnoi dejatelnosti v svete tšasti IV graždanskogo kodeksa RF // Gossudarstvo i pravo (2012)
nr. 9, lk. 44-51. Erisustest intellektuaalse omandi looja kindlaksmääramisel Venemaa tsiviilkoodeksi
IV osa tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; ainuõigus; intellektuaalne omand; patendid; patendiõigus
Meyer-van Raay, Oliver. Der Fortbestand von Unterlizenzen bei Erlöschen der Hauptlizenz // Neue
Juristische Wochenschrift (2012) nr. 51, lk. 3691-3694. Litsentside kehtivusest ja Liidu Ülemkohtu
lahendite (Take Five ja M2Trade) mõjust litsentsilepingutele.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; intellektuaalne omand; litsentsid; litsentsilepingud;
kohtulahendid
Vousden, Stephen. Airfield, intermediaries and the rescue of EU copyright law // Intellectual Property
Quarterly (2012) nr. 4, lk. 311-325. Autoriõigusega kaitstud tööde edastamisest üldsusele satelliidi
kaudu; ringhäälinguõigusest ja Euroopa Kohtu lahenditest C-431/09 ja C-432/09.
Märksõnad: ringhääling; satelliittelevisioon; intellektuaalne omand; autoriõigus; Euroopa Liidu
õigus; Belgia; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Yoder, Christian. A post-SOPA (Stop Online Piracy Act) shift in international intellectual property
norm creation // The Journal of World Intellectual Property (2012/Dec) nr. 5-6, lk. 379-388.
Rahvusvaheliste normide kehtestamisest internetipiraatluse vastu võitlemiseks.
Märksõnad: intellektuaalne omand; piraatlus (autoriõigus); Internet; õigusloome
KESKKONNAÕIGUS
Amendment to the Chemicals Act of 1996 // Commercial Laws of Europe (2012/Nov), lk. 383-436.
Austria õigusaktist ([2012] BGBL (A) I 7), mis käsitleb ohtlike ainete liigitamist, pakendamist,
märgistamist, eksporti ja importi. Seaduse tekst inglise keeles.
Märksõnad: Austria; keskkonnaohutus; ohtlikud ained; kemikaalid; klassifitseerimine; eksport;
import; pakkimine; märgistamine; seadused
Borgström, Suvi. Legitimacy issues in Finnish wolf conservation // Journal of Environmental Law
(2012) nr. 3, lk. 451-476. Hallhuntide populatsiooni kaitse ja ohjamise regulatsioonist Soomes.
Märksõnad: Soome; looduskaitse; hunt; suurkiskjad; seaduslikkus; Euroopa Liidu õigus
Bradbrook, Adrian J. Sustainable energy law: the past and the future // Journal of Energy&Natural
Resources Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 511-521. Säästlikkusest energiamajanduses, ülevaade viimase 30
aasta arengust riigisiseses ja rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: energia; taastuvad energiaallikad; energia säästmine; siseriiklik õigus; rahvusvaheline
õigus
Harrison, James. Significant international environmental cases: 2011-12 // Journal of Environmental
Law (2012) nr. 3, lk. 559-577. Ülevaade rahvusvahelisest kohtupraktikast keskkonnaasjades (märts
2011 – mai 2012).
Märksõnad: keskkonnakaitse; kohtuasjad; kohtulahendid; rahvusvahelised kohtud
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Kokko, Kai T. Luonnonvarojen hallinta sopimuksin // Lakimies (2012) nr. 7-8, lk. 1124-1148.
Lepingute kasutamisest loodusvarade haldamisel.
Märksõnad: Soome; keskkonnakaitse; loodusvarad; lepingud; omand; lepinguvabadus
Piqueras, Delgado. Toward a European regulatory scheme for the promotion of green power :
ensuring energy supply, environmental protection and sustainable development // European Public
Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 665-680. Rohelise energia kasutamisest ja energiavarudest,
keskkonnakaitsest ning vastavast regulatsioonist Euroopas.
Märksõnad: Euroopa; alternatiivenergia; keskkonnakaitse; energiavarud; energiapoliitika
Roggenkamp, Martha M. ; Tempelman, Daisy G. Looking back, looking ahead – gas sector
developments in the Netherlands and the EU: from manufactured gas via natural gas to biogas //
Journal of Energy&Natural Resources Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 523-537. Gaasitööstuse arengust
Euroopa Liidus ja Hollandis.
Märksõnad: Holland; gaasitööstus; gaasid; maagaas; biogaas; Euroopa Liidu õigus
Schoenbaum, Thomas J. Liability for damages in oil spill accidents: evaluating the USA and
international law regimes in the light of Deepwater Horizon // Journal of Environmental Law (2012)
nr. 3, lk. 395-416. Vastutuse regulatsioonist naftareostuse tekitamisel Ameerika Ühendriikides ja
rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; merereostus; naftareostus; vastutus; kahju tekitamine; kahju
hüvitamine; tsiviilvastutus; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
Zillman, Donald N. Evolution of modern energy law: a personal retrospective // Journal of
Energy&Natural Resources Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 485-496. Ülevaade Suurbritannia ja Ameerika
Ühendriikide energiaõiguse arengust viimase 40 aasta jooksul.
Märksõnad: Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; energia; energiaturg; energiatööstus;
energiamajandus; energiapoliitika; energiavarud; kliimamuutused; nafta
Wheen, Nicola R. How the law lets down the „down-under-down” – fishing related mortality of
marine animals and the law in New Zealand // Journal of Environmental Law (2012) nr. 3, lk. 477497. Veeloomastiku kaitse probleemidest kalastamise ja kalanduspoliitika kontekstis Uus-Meremaal.
Märksõnad: Uus-Meremaa; veeloomastik; kalapüük; looduskaitse; kalandus; piirangud
TÖÖÕIGUS
Bauer, Jobst-Hubertus ; Schansker, Mareike. (Heimliche) Videoüberwachung durch den
Arbeitgeber // Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 49, lk. 3537-3541. Töötajate videojälgimise
seaduslikkusest ja Saksa töökohtu lahendist 26.06.2012.
Märksõnad: Saksamaa; videokaamerad; töötajad; jälitustegevus; andmekaitse; erikohtud;
kohtulahendid
Franzen, Martin ; Thüsing, Gregor ; Waldhoff, Christian. Ein Gesetzentwurf zu Regelung des
Arbeitskampfes im Bereich Daseinsvorsorge // Zeitschrift für Gesetzgebung (2012) nr. 4, lk. 349-373.
Töövaidluste ja streigiõiguse regulatsioonist avalike teenustega seotud valdkondades; teiste riikide
kogemusest ja Saksa vastavast seaduseelnõust.
Märksõnad: Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; Prantsusmaa; Itaalia; Hispaania; töövaidlused;
streigid; avalikud teenused; reisijatevedu; seaduseelnõud
Leonova, A. A. Nekotorõje pravovõje aspektõ vzaimodeistvija rabotodatelja i profsojuza pri
provedenii attestatsii rabotšihh mest po uslovijam truda // Zakonodatelstvo (2012) nr. 11, lk. 54-57.
Tööandjate ja ametiühingute õiguslikest suhetest töötingimuste ja töökoha atesteerimisel.
Märksõnad: Venemaa; töötingimused; töökeskkond; tööandjad; ametiühingud; töökaitse; ohutus
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Petrov, A. J. Vidõ vremeni otdõhha // Zakonodatelstvo (2012) nr. 11, lk. 45-53. Töö- ja puhkeaja
korraldusest Vene töökoodeksis ja ILO konventsioonis nr 106 (1959).
Märksõnad: Venemaa; tööaeg; puhkus (töökorraldus); töösuhted; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
(ILO)
Rönnmar, Mia ; Numhauser-Henning, Ann. Swedish employment protection in times of flexicurity
policies and economic crisis // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2012/Dec) nr. 4, lk. 443-468. Rootsi tööhõivepoliitikast Euroopa Liidu tööõiguse
kontekstis.
Märksõnad: Rootsi; tööhõive; tööaeg; paindlikkus; kollektiivsed läbirääkimised; vallandamine;
töösuhted; majanduskriisid; Euroopa Liidu õigus
Saloheimo, Jorma. Järjestöehto työ- ja virkaehtosopimuksissa // Lakimies (2012) nr. 6, lk. 861-874.
Ametiühingut puudutavatest sätetest töö- ja kollektiivlepingutes.
Märksõnad: Soome; töölepingud; kollektiivlepingud; ametiühingud
Schiek, Dagmar. Enforcing (EU) non-discrimination law: mutual learning between British and Italian
labour law // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2012/
Dec) nr. 4, lk. 489-512. Suurbritannia ja Itaalia tööõigusest Euroopa diskrimineerimisvastase õiguse
kontekstis.
Märksõnad: Suurbritannia; Itaalia; diskrimineerimine; sooline võrdõiguslikkus; tööturg; tööhõive;
Euroopa Liidu õigus; võrdlev õigusteadus
Senatory, Iacopo. Multinationals and nationals industrial relations in times of crisis : the case of
FIAT // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2012/Dec) nr.
4, lk. 469-488. Töösuhete regulatsioonist ja kollektiivlepingutest Itaalias Fiati autotehase juhtumi
näitel.
Märksõnad: Itaalia; töösuhted; kollektiivsed läbirääkimised; kollektiivlepingud; autotööstus;
majanduskriisid; Euroopa Liidu õigus
Zbyszewska, Ania. Regulating working time in times of crisis: flexibility, gender and the case of long
hours in Poland // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2012/Dec) nr. 4, lk. 421-442. Tööajast ja soolisest võrdõiguslikkusest Poola tööõiguses.
Märksõnad: Poola; tööaeg; paindlikkus; töötunnid; sooline võrdõiguslikkus; Euroopa Liidu õigus
Tšižov, B. A. Garantii i kompensatsii rabotnikam // Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2012) nr. 10, lk.
3-159. Töötajate tagatistest ja soodustustest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; töötajad; soodustused; garantii; lähetused; täienduskoolitus; koolitus;
ravikindlustus; keskmine palk
Ulber, Daniel. Die Schranken des Direktionsrechts bei Glaubens- und Gewissenskonflikten des
Arbeitnehmers // Juristische Schulung (2012) nr. 12, lk. 1069-1074. Tööandja korralduste piiridest
majandustegevuse seaduse ja töölepingu sätete tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; töölepingud; majandustegevus; seaduste tõlgendamine
SOTSIAALÕIGUS
Kotkas, Toomas. Sopimuksellisuus sosiaalioikeudessa – esimerkkinä julkisen työvoimapalvelun ja
työttömyysturvan asiakassuunnitelmat // Lakimies (2012) nr. 7-8, lk. 1187-1204. Lepingute
kasutamisest sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamisel, eriti tööjõu ja töötuse probleemide puhul.
Märksõnad: Soome; töötud; lepingud; sotsiaalteenused; tervishoiuteenused; töötajad; lastekaitse;
patsiendid
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Stewart, Ann. From family to personal responsibility: the challenges for care of the elderly in
England // The Journal of Social Welfare & Family Law (2012/Jun) nr. 2, lk. 179-196. Eakate
sotsiaalhoolekandest Inglismaal.
Märksõnad: Inglismaa; eakad; sotsiaalkaitse; sotsiaalhoolekanne
Zahharov, M. L. Meždunarodnõje standartõ i rossiiskaja pensionnaja sistema // Žurnal rossiiskogo
prava (2012) nr. 10, lk. 14-29. Pensionieast ja pensionikindlustusest Venemaal ning ILO
konventsioonist nr 102 (sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid).
Märksõnad: Venemaa; pensionikindlustus; pensioniiga; pensionisüsteemid; sotsiaalkaitse;
sotsiaalkindlustus; rahvusvahelised lepingud
Vorholz, Irene. Das neue „Bundesleistungsgesetz” für behinderte Menschen: Erwartungen – Inhalte –
Finanzierung // Zeitschrift für Gesetzgebung (2012) nr. 4, lk. 328-348. Puuetega inimeste
sotsiaalkaitsest ja kaasamise toetamise regulatsioonist (mida peaks ja võiks sisaldada uus seadus).
Märksõnad: Saksamaa; puuetega inimesed; sotsiaalkaitse; sotsiaaltoetused; rahaline abi;
finantseerimine
FINANTSÕIGUS
Bernasconi, Christophe ; Keijser, Thomas. The Hague and Geneva securities conventions: a
modern and global legal regime for intermediated securities // Uniform Law Review = Revue de Droit
Uniforme (2012) nr. 3, lk. 549-560. Haagi ja Genfi väärtpaberikonventsioonide reeglitest väärtpaberite
vahendamisel.
Märksõnad: väärtpaberid; rahvusvahelised lepingud
Borges, Georg. Haftung für Identitätsmissbrauch im Online-Banking // Neue Juristische
Wochenschrift (2012) nr. 33, lk. 2385-2389. Panga ja kliendi kohustustest ja vastutusest
identiteedivarguste vältimiseks Liidu Ülemkohtu 24. aprilli 2012. aasta lahendi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; pangandus; pangad (maj.); andmekaitse; e-pangandus; turvalisus; vastutus;
kohtulahendid
Doronina, N. G. ; Semiljutina, N. G. Pravovõje uslovija formirovanija blagoprijatnogo klimata i
informatsionnoi sredõ v Rossiiskoi Federatsii // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 5-13.
Soodsa investeerimiskeskkonna loomise ja välisinvestorite kaitse õiguslikest aspektidest Venemaal
WTOga liitumise järel.
Märksõnad: Venemaa; investeeringud; väärtpaberid; väärtpaberiturg; välisinvesteeringud;
õigusloome; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO)
Drüen, Klaus-Dieter. Kommunale Informationsrechte im staatlichen Besteuerungsverfahren // Die
Öffentliche Verwaltung (2012) nr. 13, lk. 493-499. Maksutulude jaotusest ja kohaliku omavalitsuse
õigusest nõuda infot ja osalemist riigimaksude korralduses.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; maksustamine; juurdepääs infole; maksuametid;
riigieelarve
Graetz, Michael J. ; Warren, Alvin C. Income tax discrimination : still stuck in the labyrinth of
impossibility // The Yale Law Journal (2012/Mar) nr. 5, lk. 1118-1167. Tulumaksuga seotud
probleemidest seadusandluses; Ameerika Ühendriikide ja ELi maksusüsteemidest.
Märksõnad: maksustamine; tulumaks; maksukorraldus; Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid
Hartig, Helge. Die Befugnisse von EZB und ESRB auf dem Gebiet der Finanzsystemstabilität //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2012) nr. 20, lk. 775-779. Euroopa Keskpanga ja
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu pädevusest finantssüsteemi järelevalves.
Märksõnad: pangandus; pangad (maj.); järelevalve; pädevus; Euroopa Liit
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Hille, Sven Alexander ; Mühlbrandt, Hanno. Grundzüge des Einkommensteuerrechts // Juristische
Schulung (2012) nr. 6, lk. 512-517. Tulude maksustamise põhimõtetest tulumaksuseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; tulumaks; maksustamine; seaduste tõlgendamine
Ivanov, V. J. Ponjatije elektronnoi platežnoi sistemõ v rakursse novogo zakonodatelstva // Rossiiskaja
justitsija (2012) nr. 6, lk. 17-21. Elektroonilise maksesüsteemi õigusregulatsioonist Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; maksukorraldus; elektrooniline kommunikatsioon; pangad (maj.); sularahata
arveldus; e-raha
Krasjukov, A. V. Nalogovoje objazatelstvo : ponjatije i priznaki // Rossiiskaja justitsija (2012) nr. 8,
lk. 12-14. Maksukohustuse mõistest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; maksukorraldus; maksumaksjad; vastutus
Lissitsa, V. N. O soveršenstvovanii investitsionnogo zakonodatelstva Rossiiskoi Federatsii v
uslovijahh modernizatsii i globalizatsii // Rossiiskaja justitsija (2012) nr. 6, lk. 15-17. Investeeringuid
puudutava regulatsiooni ajakohastamisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; investeeringud; investeerimispoliitika; õigusloome
Loštšilin, V. S. Pravovaja priroda elektronnõhh denežnõhh sredstv: podhod rossiiskogo prava //
Zakon i pravo (2012) nr. 10, lk. 51-54. E-raha mõistest Vene maksusüsteemis.
Märksõnad: Venemaa; maksukorraldus; e-raha; maksevahendid; pangakaardid
Mason, Ruth ; Knoll, Michael S. What is tax discrimination? // The Yale Law Journal (2012/Mar) nr.
5, lk. 1014-1116. Maksustamisega seotud diskrimineerimisest nn ühisturgudel nagu Ameerika
Ühendriigid ja Euroopa Liit.
Märksõnad: maksustamine; diskrimineerimine; maksukorraldus; Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid
Ovtšarova, Jelena. Kontseptsija i printsipõ finansovogo kontrolja // Gossudarstvo i pravo (2012) nr.
11, lk. 77-86. Venemaa kõrgema finantskontrolli kontseptsioonist vastavalt Lima deklaratsioonile
(avaliku sektori auditi põhimõtted).
Märksõnad: Venemaa; järelevalve; kontroll; auditeerimine; eelarve; finantskontroll
Plewka, Harald ; Pott, Daniel. Die Entwicklung des Steuerrechts // Neue Juristische Wochenschrift
(2012) nr. 35, lk. 2558-2564. Maksuõigusega seotud seadusemuudatustest ja kohtuasjadest Saksamaal
2012. aasta esimesel poolaastal.
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; tulumaks; käibemaks; kohtulahendid
Rohde, Andreas ; Knobbe, Carl-Christian. Die Auslegung einer vertraglichen Nettopreisabrede //
Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 30, lk. 2156-2161. Lepingulise netohinnakokkuleppe
tõlgendamisest käibemaksu arvestamisel.
Märksõnad: Saksamaa; käibemaks; hinnad; maksustamine; teenused
Semiljutina, N. G. Problema sootnošenija graždanskogo zakonodatelstva i spetsialnogo
zakonodatelstva o rõnke finansovõhh uslug (na primere federalnogo zakona „Ob investitsionnom
tovarištšestve”) // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 7, lk. 116-124. Investeerimise regulatsioonist
ning finantsteenuste seaduse ja Vene tsiviilkoodeksi normide vastavusest.
Märksõnad: Venemaa; finantsturg; investeeringud; pangad (maj.); teenused; finantsteenused
Stackmann, Nikolaus. Aufklärungsdefizite und Verjährung im Bankgewebe // Neue Juristische
Wochenschrift (2012) nr. 40, lk. 2913-2917. Panga vastutusest klientide (investeerimis)nõustamisel ja
kahju hüvitamise kohustuse aegumisest.
Märksõnad: Saksamaa; pangandus; pangad (maj.); investeeringud; nõustamine; vastutus;
väärtpaberid; aegumine
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Terehhova, Jelena. Finansovo-pravovõje aspektõ kontrolja za effektivnõm ispolzovanijem
gossudarstvennõhh sredstv // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 11, lk. 87-94. Riigi rahaliste vahendite
kasutamise kontrollist.
Märksõnad: Venemaa; riigieelarve; järelevalve; kontroll; auditeerimine; finantseerimine;
investeerimine
KARISTUSÕIGUS
Arbuzov, S. S. ; Kubantsev, S. P. O perspektive vvedenija v Rossii instituta ugolovnoi
otvetstvennosti juriditšeskihh lits // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 99-105.
Juriidiliste isikute kriminaalvastutuse sätestamise probleemidest Vene kriminaalõiguses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalvastutus; juriidilised isikud; kuritegevus; õigusloome
Banach-Gutierrez, Joanna Beata ; Harding, Christopher. Fundamental rights in European criminal
justice: an axiological perspective // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice
(2012) nr. 3, lk. 239-264. Põhiõiguste ja inimõiguste kaitsest Euroopa kriminaalõiguse kontekstis.
Märksõnad: põhiõigused; inimõigused; inimväärikus; kriminaalmenetlus; inimsusevastased kuriteod;
Euroopa Liidu õigus
Beck, Susanne. Wie besonnen muss ein Stalking-Opfer sein? // Goltdammer's Archiv für Strafrecht
(2012) nr. 12, lk. 722-731. Ahistamisjuhtude kuriteokoosseisust Saksa karistusseadustiku § 238
tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; ahistamine; vägivald; kuriteoohvrid; seaduste tõlgendamine
Denissova, A. V. Ugolovno-pravovoje protivodeistvije posjagatelstvam na konkurentsiju: problemõ
teorii i praktiki // Zakonodatelstvo (2012) nr. 11, lk. 66-73. Kriminaalvastutusest kõlvatu konkurentsi
korral Vene kriminaalkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalvastutus; kõlvatu konkurents; seaduste tõlgendamine
Ericsson, Kjersti. The punitive repertoire of children’s homes and reformatories // Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2012) nr. 2, lk. 76-93. Laste
karistamisest ning karistusmeetoditest Norras.
Märksõnad: Norra; lapsed; karistamine; kasvatusmeetodid; erikoolid; lastekaitse; perekond
Gjelsvik, Ingvild Magnæs ; Bjørgo, Tore. Ex-pirates in Somalia: processes of engagement,
disengagement, and reintegration // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2012) nr. 2, lk. 94-114. Intervjuudel põhinev artikkel Somaaliast pärit inimestest, kes on
olnud kaasatud piraatlusesse.
Märksõnad: Somaalia; organiseeritud kuritegevus; piraatlus (röövimine); kriminaalpreventsioon;
intervjuud
Hörnle, Tatjana. Strafbarkeit anti-islamischer Propaganda als Bekenntnisbeschimpfung // Neue
Juristische Wochenschrift (2012) nr. 47, lk. 3415-3418. Usuvabadusest, sõnavabadusest ja
islamivastase propaganda karistatavusest filmi „Innocence of Muslims” kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; islam; usuvabadus; sõnavabadus; avalik kord; vägivald; viha; sallimatus;
filmid (teosed)
Jacobs, James B. ; Blitsa, Dimitra. US, EU and UK employment vetting as strategy for preventing
convicted sex offenders from gaining access to children // European Journal of Crime, Criminal Law
and Criminal Justice (2012) nr. 3, lk. 265-296. Tööle kandideerijate kontrollimisest, et takistada
seksuaalkurjategijate pääsemist lastega seotud töökohtadele – Suurbritannias, Euroopa Liidus ja
Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Suurbritannia; Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; seksuaalkuriteod; lapsed;
kriminaalpreventsioon; tööhõive; järelevalve; kontroll
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Puppe, Ingeborg. Die Datenurkunde im Strafrecht // Juristische Schulung (2012) nr. 11, lk. 961-964.
Kiipkaartide ja elektroonilise identiteedi käsitlusest karistusõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; kiipkaardid; Internet; elektroonilised dokumendid; pettus; kohtulahendid
Redefining treason in the Russian Federation // SEEL : Survey of East European Law (2012) nr. 3, lk.
1, 17-18. Riigivastaste kuritegude uuest määratlusest Venemaa kriminaalkoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; riigivastased kuriteod; spionaaž; definitsioonid; seadustikud
Roxin, Claus. Der Streit um die einverständliche Fremdgefährdung // Goltdammer's Archiv für
Strafrecht (2012) nr. 11, lk. 655-669. Enese ja teiste teadlikust ohustamisest (nt narkokaubanduses,
meditsiinis) – Saksa ja Hispaania õigusteadlaste seisukohtadest ja vastavast kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; Hispaania; kuriteod; ettevaatamatus (jur.); tahtlus (süüvorm); tapmine;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Rypi, Anna. Not afraid at all? Dominant and alternative interpretative repertoires in discourses of the
elderly on fear of crime // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
(2012) nr. 2, lk. 166-180. Eakate inimeste hirmust kuritegevuse ees Rootsi näitel.
Märksõnad: Rootsi; kuritegevus; hirm; eakad; kuriteoohvrid
Samal, Pavel ; Centes, Jozef ; Bohata, Petr. Zur strafrechtlichen Verantwortung von juristischen
Personen in Tschechien und der Slowakei // Jahrbuch für Ostrecht (2012) nr. 2, lk. 275-301.
Juriidiliste isikute kriminaalõiguslikust vastutusest Tšehhis ja Slovakkias.
Märksõnad: Tšehhi; Slovakkia; kriminaalvastutus; vastutus; juriidilised isikud; karistused
Schneider, Hans Joachim. Kriminologische Fortschritte: Kriminologie in den USA, in Europa und in
Deutschland im 20. Jahrhundert und zu Beginn des 21. Jahrhunderts // Juristenzeitung (2012) nr. 23,
lk. 1165-1175. Kriminoloogia arengust USA-s, Euroopas ja Saksamaal.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Euroopa; Saksamaa; kriminoloogia; kriminalistika
Tapani, Jussi. Seksuaalipalvelujen ostamisen rangaistavuus – mitä se kertoo meille rikosoikeudesta?
// Lakimies (2012) nr. 7-8, lk. 1226-1229. Seksuaalteenuse ostjate karistamisega seotud probleemidest.
Märksõnad: Soome; seksuaalkäitumine; karistused; kohtulahendid
Timm, Frauke. Die Legitimation des strafbewehrten Dopingverbots // Goltdammer's Archiv für
Strafrecht (2012) nr. 12, lk. 732-743. Dopingu kasutamise keelustamise juriidilistest piiridest.
Märksõnad: Saksamaa; doping; dopinguained; ravimid; piirangud; sport; sportlased; spordieetika;
seaduslikkus
Tolvanen, Matti. Sopimuksellisuus rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä // Lakimies (2012)
nr. 7-8, lk. 1070-1088. Lepinguõiguse põhimõtete kasutamisest kaasaegses karistusõiguses.
Märksõnad: Soome; karistused; lepingud; kriminaalpoliitika; kokkuleppemenetlus; vangid;
töötamisvõimalused
Vlassenko, N. A. ; Gratševa, S. A. ; Rafaljuk, J. J. Teoretitšeskii analiz pravovõhh sredstv i
pravovõhh modelei protivodeistvija korruptsii // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 11, lk. 68-80.
Korruptsiooniga võitlemise õiguslikest meetmetest ja mudelitest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; korruptsioon; organiseeritud kuritegevus; õigusteooria; strateegiad
Vodjanov, Andrei. Meždunarodno-pravovaja znatšimost vkljutšennosti Interpola v protivodeistvije
prestuplenijam, svjazannõm s legalizatsijei dohhodov, polutšennõhh prestupnõm putem //
Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 11, lk. 87-94. Interpoli tegevusest võitluses rahapesuga.
Märksõnad: rahapesu; kuritegevus; Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon;
rahvusvaheline koostöö
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MENETLUSÕIGUS
Briggs, Adrian. Recognition of foreign judgments: a matter of obligation // The Law Quarterly
Review (2013/Jan) lk. 87-100. Välisriigi kohtuotsuste tunnustamisest Inglismaa kohtupraktika näitel.
Märksõnad: Inglismaa; kohtumenetlus; kohtulahendid; tunnustamine (jur.); tavaõigus
Brusnitsõn, Leonid. Polnomotšija dolžnostnõhh lits po obespetšeniju bezopasnosti graždan,
sodeistvujuštšihh ugolovnomu pravosudiju // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 9, lk. 52-64. Kuriteo
ohvrite, tunnistajate ja teiste kriminaalmenetluses osalejate kaitsest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; kuriteoohvrid; tunnistajad; õiguskaitse
Deyneli, Fatih. Analysis of relationship between efficiency of justice services and salaries of judges
with two-stage DEA method // European Journal of Law and Economics (2012) nr. 3, lk. 477-493.
Seostest õigusteenuse efektiivsuse ja kohtunike palkade vahel Euroopa riikides – DEA (Data
Envelopment Analysis) meetodit kasutades.
Märksõnad: kohtumenetlus; kohtunikud; palk; kohtuasjad; kohtusüsteemid; andmeanalüüs
Freeman Engston, David. Harnessing the private attorney general evidence from qui tam litigation //
Columbia Law Review (2012) nr. 6, lk. 1244-1325. Ekspertiisi, eraviisilise uurimise ja informaatorite
osast alusetute nõuete seaduse (False Claims Act) ja kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kohtumenetlus; ekspertiis; eksperthinnangud; pettus;
advokaadid; kohtulahendid
Grunewald, Barbara. Die Entwicklung des anwaltlichen Berufsrechts im Jahr 2012 // Neue
Juristische Wochenschrift (2012) nr. 50, lk. 3622-3625. Advokaatide kutseõigust puudutavatest
seadusemuudatustest ja kohtulahenditest.
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; kutseoskused; õigusabi; hüvitised; reklaam; kohtulahendid
Hirtz, Bernd. Eine Sozietät ist auch keine Sozietät // Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 49,
lk. 3550-3553. Liidu Ülemkohtu lahendist (12.07.2012) advokaatide partnerlusühingute kohta.
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; ühingud; ühendused; organisatsioonid; kohtulahendid
Kuuliala, Matti. Sovinto tuomioistuimessa – oikotie riidan ratkaisuun? // Lakimies (2012) nr. 7-8, lk.
1105-1123. Vaidluste ja erimeelsuste lahendamisest kohtus.
Märksõnad: Soome; kohtumenetlus; lepingud; vaidluste lahendamine
Lawry-White, Merryl. Are moral damages an exceptional case? // International Arbitration Law
Review (2012) nr. 6, lk. 236-246. Moraalse kahju hüvitamisest vahekohtu praktikas.
Märksõnad: moraalne kahju; vahekohtumenetlus; kahju hüvitamine; rahvusvaheline õigus;
rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid
Lombardi, Ettore Maria. Is online mediation the way to fit the forum to the fuss? // Maastricht
Journal of European and Comparative Law (2012) nr. 4, lk. 524-548. Mediatsioonist ja vaidluste
lahendamise alternatiivsetest võimalustest (internet jm).
Märksõnad: mediatsioon; vaidluste lahendamine; Internet; küberruum; tarbijakaitse; e-kaubandus
Makarova, O. V. Meždunarodnõje standartõ otpravlenija pravosudija v ugolovno-protsessualnom
zakonodatelstve Rossii // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 11, lk. 89-96. Euroopa Inimõiguste
Kohtu praktikast ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni põhimõtete kohaldamisest
Vene kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; inimõigused; rahvusvahelised lepingud; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
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Mikkola, Tuulikki. Vierasta oikeutta koskevasta selvityskynnyksestä oikeudenkäynnissä // Lakimies
(2012) nr. 6, lk. 875-890. Teise riigi menetluspõhimõtete selgitamise nõuetest kohtumenetluses.
Märksõnad: kohtumenetlus; kohtuasjad; rahvusvaheline eraõigus; võrdlev õigusteadus
Rudisile, Richard. Rechtsprechungsentwicklung // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr.
22, lk. 1425-1431. Saksa põhiseaduskohtu hinnangust edasikaebeõigusele halduskohtumenetluses
riigi- ja menetlusõiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; halduskohtumenetlus; edasikaebemenetlus; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Smolina, O. S. Elektronnõje dokumentõ kak dokazatelstva v arbitražnom protsesse // Žurnal
rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 116-124. Tõendamisest Vene vahekohtumenetluses ja
elektroonilistest dokumentidest tõenditena maksuvaidlustes.
Märksõnad: Venemaa; vahekohtud; vahekohtumenetlus; elektroonilised dokumendid; digitaalallkiri;
tõendamine (jur.)
Tšerepanov, Viktor. Konstitutsionno-pravovõje aspektõ operativno-rozõsknoi dejatelnosti //
Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 10, lk. 78-81. Kriminaaljälituse põhiseaduslikest aspektidest
Venemaal ja teiste riikide põhiseadustes (Hispaania, Saksamaa, Rootsi jt.).
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; jälitustegevus; põhiseadused
Vinokurov, A. J. Nadzor za sobljudenijem Konstitutsii Rossiiskoi Federatsii: predmet i predelõ //
Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 11, lk. 14-21. Vene prokuratuuriseadusest põhiseaduslikkuse
järelevalve kontekstis.
Märksõnad: Venemaa; prokuratuur; järelevalve; põhiseadused; põhiseaduslikkuse järelevalve
Vollkommer, Gregor. Die Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung – ein Überblick //
Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 51, lk. 3681-3687. Ülevaade sundtäitmise regulatsiooni
muudatustest Saksa tsiviilkohtumenetluse seadustikus.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; sundtäitmine
Wurmnest,
Wolfgang.
Internationale
Zuständigkeit
und
anwendbares
Recht
bei
grenzüberschreitenden Kartelldelikten // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2012) nr. 24, lk.
933-939. Rahvusvahelisest kohtualluvusest ja kohaldatavast õigusest piiriüleste kartellikokkulepete
puhul.
Märksõnad: kohtuasjad; kartellid; vaidluste lahendamine; kahju hüvitamine; Euroopa Liidu õigus
RIIGIÕIGUS
Arnim, Hans Herbert von. Privatfahren von Bundestagsabgeordneten mit der Deutschen Bahn –
Kontrolle ist besser! // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 24, lk. 1-3. Parlamendiliikme
õigusest sõita rongides tasuta – kas ainult töökohustuste täitmisel või ka erasõitudel. Täistekst ainult
online-versioonis (http://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2012_24.pdf).
Märksõnad: Saksamaa; parlamendiliikmed; soodustused; sõidusoodustused; raudteetransport;
piirangud; põhiseadused
Demeneva, A. V. O pravomernosti ogranitšenija prava na svobodu peredviženija v ZATO // Žurnal
rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 54-60. Nn suletud haldusüksustest (kinnised linnad vms) ja
kriminaalkaristust kandnud isikute liikumisvabaduse piiramisest; Euroopa Inimõiguste Kohtu
seisukohtadest.
Märksõnad: Venemaa; riigisaladused; elukoht; piirangud; kurjategijad; inimõigused; eraelu;
seaduslikkus; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
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Gardos-Orosz, Fruzsina. The Hungarian Constitutional Court in transition – from actio popularis to
constitutional complaint // Acta Juridica Hungarica (2012/Dec) nr. 4, lk. 302-315. Muudatustest
Ungari põhiseaduskohtu töös.
Märksõnad: Ungari; konstitutsioonikohtud; kohtuasjad; kohtumenetlus
Kondrašev, Andrei. Otrešenije ot dolžnosti prezidenta Rossiiskoi Federatsii // Gossudarstvo i pravo
(2012) nr. 9, lk. 5-12. Presidendi ametist vabastamisest Venemaal; põgus ülevaade ka teistest riikidest
(Ameerika Ühendriigid, Poola, Austria).
Märksõnad: Venemaa; presidendid; ametist vabastamine; puutumatus; kuriteod; õigusajalugu
Kühn, Kerstin ; Klose, Alexander. Maßnahmen der Gewerbeaufsicht bei Verstößen gegen das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 22, lk. 14431447. Majandustegevuse ja teenuste pakkumise järelevalvest võrdse kohtlemise tagamiseks ja
diskrimineerimise vältimiseks (nt piirangud söögikohtadesse, spordiklubidesse vm sissepääsul,
üürilepingute sõlmimisel, töölevõtul jms).
Märksõnad: Saksamaa; võrdsed võimalused; võrdõiguslikkus; diskrimineerimine; põhiseadused;
teenused; majandustegevus; järelevalve
Lenski, Sophie-Charlotte. Zur Vollständigkeit von Gesetzesinitiativen // Zeitschrift für
Gesetzgebung (2012) nr. 4, lk. 373-386. Seadusandlikust algatusest ja vastutuse jaotusest
seadusloomeprotsessis.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; õigusloome; valitsused; vastutus;
põhiseadused
Pabst, Heinz-Joachim. Selbst und fremd auferlegte Beobachtungspflichten des Gesetzgebers //
Zeitschrift für Gesetzgebung (2012) nr. 4, lk. 386-401. Seadusandja kohustusest jälgida oma otsuste
tagajärgi ning Saksa põhiseaduskohtu vastavatest seisukohtadest.
Märksõnad:
Saksamaa;
parlamendid;
seadusandlik
võim;
õigusloome;
järelevalve;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Peters, Butz. Unzulässige Beweiserhebungen durch parlamentarische Untersuchungsausschüsse //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 24, lk. 1574-1580. Tõendamis- ja
tunnistamiskohustuse piiridest parlamendi uurimiskomisjonides.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendikomisjonid; uurimistoimingud (jur.); tõendamine
(jur.); tunnistajad; piirangud; põhiseadused; kriminaalmenetlus
Schnelle, Eva Marie. Die indirekte Wahl der Bundesverfassungsrichter durch den Wahlausschuss des
Bundestages vor dem Hintergrund der parlamentarischen Repräsentationsfunktion // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2012) nr. 24, lk. 1597-1599. Põhiseaduskohtu seaduse § 6 vastuolust
põhiseadusega ja põhiseaduskohtu kohtunike valimisest.
Märksõnad:
Saksamaa;
konstitutsioonikohtud;
kohtunikud;
valimised;
parlamendid;
valimiskomisjonid; põhiseadused
Sizov, I. J. Ossobennosti migratsionnõhh služb v nekotorõhh zarubežnõhh stranahh // Zakon i pravo
(2012) nr. 11, lk. 104-106. Migratsiooniga tegelevate riigiasutuste erinevustest Ameerika
Ühendriikides ja Saksamaal.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Saksamaa; ränne (demogr.); riigiasutused; ministeeriumid;
välismaalased; järelevalve
Symposium : The Thirteenth Amendment: meaning, enforcement, and contemporary implications //
Columbia Law Review (2012) nr. 7, lk. 1447-1945. Kodanikuõigustest ja diskrimineerimisest
Ameerika Ühendriikide põhiseaduse 13. paranduse (orjapidamise kaotamine) kontekstis. 14 artiklit
erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; põhiseadused; põhiõigused; diskrimineerimine; orjapidamine;
sümpoosionid

18

Zaragoza, Liliana. Delimiting limitations: does the Immigration and Nationality Act impose statute
of limitation on noncitizen removal proceedings? // Columbia Law Review (2012) nr. 6, lk. 13261375. Kodakondsusest ja liikumisvabadusest immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse tõlgendustes
ning ringkonnakohtute hinnangutes.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kodakondsus; mittekodanikud; sisseränne; liikumisvabadus;
piirangud; ringkonnakohtud; kohtulahendid
Zuck, Rüdiger. Die Mutwillensgebühr im Verfassungsbeschwerdeverfahren // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2012) nr. 20, lk. 1292-1294. Põhiseaduskohtule esitatud pahatahtlike kaebuste
maksustamisest.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; edasikaebemenetlus; maksustamine
Viskulova, Viktorija. Institut garantii izbiratelnõhh prav graždan: predmet, metod, obštšaja
harakteristika // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 11, lk. 67-76. Valimisõiguse tagamise viisidest.
Märksõnad: valimised; valimisõigus; kodanikud; garantii; põhiõigused
Wiater, Patricia. Rechtspluralismus und Grundrechtsschutz: das Kölner Beschneidungsurteil // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 21, lk. 1379-1382. Õiguse ja kultuuri konfliktist
põhiõiguste kaitsmisel väikelaste religioossete ümberlõikamisjuhtude korral.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; põhiseadused; lapsed; usuvabadus; ümberlõikamine; religioon;
kombed; kohtulahendid
HALDUSÕIGUS
Budzinski, Bernd Irmfrid. TETRA: Funk oder Rettung? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2012) nr. 24, lk. 1593-1596. Politsei ja päästeteenistuste uue raadiosidesüsteemi TETRA
kasutuselevõtuga seotud probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; päästeteenistused; raadioside; ohutus; tervisekaitse
Debus, Alfred G. Die behördlichen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit // Die
Öffentliche Verwaltung (2012) nr. 23, lk. 917-924. Andmekaitse ja informatsioonivabaduse
regulatsioonidest tulenevast riiklikust järelevalvest ning aruteludest eraldi (järelevalve)institutsioonide
loomise vajalikkuse üle.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; informatsioonivabadus; järelevalve; riigiasutused
Frankewitsch, Annegret. Der externe Verhandlungsleiter vor Großveranstaltungen // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 23, lk. 1514-1517. Suurüritustel tekkinud konfliktide
lahendamiseks lepitaja kaasamisest.
Märksõnad: Saksamaa; üritused; vabaõhuüritused; avalik kord; konfliktid; konfliktijuhtimine;
mediatsioon; lepitamine
Glaser, Andreas. Grundrechtlicher Schutz der Ehre im Internetzeitalter // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2012) nr. 22, lk. 1432-1438. Sõnavabadusest ja au kaitsest internetiajastul Saksa
põhiseaduse, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja põhiõiguste harta tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; Internet; sõnavabadus; au; au teotamine; põhiõigused; põhiseadused;
Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004);
kohtulahendid
Hill, Hermann. Mobilisierung der Verwaltung – ein Fitnessprogramm zur Steigerung der
Leistungsfähigkeit // Verwaltungsarchiv (2012) nr. 4, lk. 475-490. Organisatsiooni mõiste
muutumisest avalikus halduses ja juhtimismehhanismidest tulemuslikkuse suurendamiseks. Lisatud
teemakohase kirjanduse nimestik, lk. 483-490.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; organisatsiooniarendus; juhtimine
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Johansen, Per Ole. His own empire: the Norwegian Waterworks case // Journal of Scandinavian
Studies in Criminology and Crime Prevention (2012) nr. 2, lk. 120-132. Korruptsioonist Norras nn
Waterworksi juhtumi põhjal.
Märksõnad: Norra; ametiseisundi kuritarvitamine; kohalikud omavalitsused; linnavalitsused;
korruptsioon; kohtulahendid
Kanaševski, V. A. Pravovoi režim transgranitšnoi peredatši personalnõhh dannõhh // Zakonodatelstvo
(2012) nr. 12, lk. 16-22. Isikuandmete õigusregulatsioonist Venemaal ja andmekaitsest andmete
piiriülesel edastamisel ja töötlemisel.
Märksõnad: Venemaa; isikuandmed; andmekaitse; järelevalve; Internet; rahvusvahelised lepingud
Lenski, Sophie-Charlotte. Flashmobs, Smartmobs, Raids – sicherheitsrechtliche Antworten auf neue
Formen von Kollektivität // Verwaltungsarchiv (2012) nr. 4, lk. 539-557. Kollektiivse tegevuse uutest
vormidest avalikus ruumis (suhtlusvõrgustike kaudu korraldatavad kogunemised) – õiguslik aspekt.
Märksõnad: Saksamaa; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus; koosolekute vabadus; koosolekud;
massiliikumised; avalik ruum; avalik kord; vastutus
Maierhöfer, Christian. Jagdduldungszwang und Europäische Menschenrechtskonvention // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 23, lk. 1521-1524. Euroopa Inimõiguste Kohtu nn
Herrmanni lahendist oma maatükil jahipidamise talumise kohta.
Märksõnad: Saksamaa; jahindus; jaht; omand; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
(1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Martini, Mario. Der digitale Nachlass und die Herausforderung postmortalen Persönlichkeitsschutzes
im Internet // Juristenzeitung (2012) nr. 23, lk. 1145-1155. Internetist ja eraelu surmajärgse
puutumatuse kaitsest (surnud inimese nn digitaalne vara).
Märksõnad: Saksamaa; eraelu; privaatsus; Internet; pärimine; andmekaitse; isikuandmed
Paasonen, Jyri ; Ellonen, Vesa ; Sutela, Mika. Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden näkemyksiä
turvasuojaustoiminnan sääntelystä // Lakimies (2012) nr. 7-8, lk. 1214-1225. Eraturvateenuste
pakkujate arvamustest avalikku korda ja julgeolekut tagavate seaduste muutmisel.
Märksõnad: Soome; avalik kord; õigusloome; arvamusuuringud
Puljajeva, J. V. Pravovõje problemõ borbõ s korruptsijei v sfere okazanija obrazovatelnõhh uslug //
Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 11, lk. 81-88. Korruptsiooniga võitlemisest Vene
haridussüsteemis.
Märksõnad: Venemaa; haridus; korruptsioon; haridussüsteemid; järelevalve; kontroll
Sæmundsdóttir, Margrét. Corruption or a minor mistake! // Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention (2012) nr. 2, lk. 142-151. Korruptsioonist kohalike omavalitsuste
tasandil Islandi poliitilistes ringkondades.
Märksõnad: Island; kohalikud omavalitsused; poliitikud; korruptsioon; pettus; meedia
Sajuntz, Sascha. Die Entwicklung des Presse- und Äußerungsrechts in den Jahren 2010 bis 2012 //
Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 52, lk. 3761-3768. Seadusemuudatustest ja kohtupraktikast
ajakirjandus- ja sõnavabaduse valdkonnas aastatel 2010-2012.
Märksõnad: Saksamaa; ajakirjandus; meedia; sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; põhiõigused;
kohtulahendid
Schröder, Florian. „Leinenzwang” für Hunde zum Schutz von Wildtieren // Die Öffentliche
Verwaltung (2012) nr. 21, lk. 844-851. Koeraga jalutamisele seatud piirangutest metsloomade kaitse
eesmärgil liidu ja liidumaade õigusregulatsioonides.
Märksõnad: Saksamaa; loomad; koerapidamine; ulukid; loomakaitse; liidumaad
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Schröder, Meinhard. Verbesserung des Klimaschutzes durch Einführung einer City-Maut // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 22, lk. 1438-1443. Liiklusvoogude suunamiseks ja
linnaõhu kvaliteedi parandamiseks linna sissesõidumaksu kehtestamise õiguslikest probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; linnad; liiklus; linnaliiklus; liiklussõlmed; keskkonnakaitse; kohalikud
maksud; põhiseadused
Soiné, Michael. Eingriffe in informationstechnische Systeme nach dem Polizeirecht des Bundes und
Länder // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2012) nr. 24, lk. 1585-1589. Politsei õigusest jälgida
info- ja sidekanaleid julgeoleku tagamise eesmärgil liidu ja liidumaade regulatsioonides.
Märksõnad:
Saksamaa;
politsei;
jälitustegevus;
sidevahendid;
infosüsteemid;
kommunikatsioonivahendid; Internet; põhiseadused
Ševelevitš, A. A. Soveršenstvovanije razrešitelnoi sistemõ avtoperevozok opasnõhh gruzov // Žurnal
rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 30-38. Ohtlike veoste maismaatranspordi regulatsiooni
ajakohastamisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; transport; kaubavedu; ohtlikud ained; ohtlikud veosed; autotransport;
maismaatransport; rahvusvaheline transport
Thelander, Joakim. The trip – a case of problematic friendship? // Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention (2012) nr. 2, lk. 152-165. Korruptsioonist Rootsi kohalikes
omavalitsustes volikogu esimehe ja maavanema juhtumi põhjal.
Märksõnad: Rootsi; kohalikud omavalitsused; avalikud teenistujad; korruptsioon; maavanemad;
poliitikud; meedia; pettus; kingitused; reisid; kohtulahendid
Windoffer, Alexander ; Groß, Johannes. Rechtliche Herausforderungen des „Smart Grid” //
Verwaltungsarchiv (2012) nr. 4, lk. 491-512. Nn intelligentsetele mõõtesüsteemidele (kaugloetavad
elektriarvestid) üleminekuga seotud õigusprobleemidest (eelkõige andmekaitse jms).
Märksõnad: Saksamaa; elektrienergia; taastuvad energiaallikad; keskkonnakaitse; andmekaitse;
isikuandmed; elektriarvestid; energiavarustus; põhiseadused; elektrooniline kommunikatsioon
MEDITSIINIÕIGUS
Dodegge, Georg. Keine betreuungsrechtliche Zwangsbehandlung von untergebrachten Betreuten //
Neue Juristische Wochenschrift (2012) nr. 51, lk. 3694-3698. Sundravi rakendamisest kohtupraktika
põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; ravi; patsiendid; sundravi; kohtulahendid
Fay, Michael. Negligence and the communication of neonatal genetic information to parents //
Medical Law Review (2012/Autumn) nr. 4, lk. 604-630. Vastsündinute geneetilise informatsiooni
jagamisest lapsevanematele ja sellega kaasnevatest probleemidest.
Märksõnad: geenitehnoloogia; geenid; info; lapsevanemad; vastsündinud
Harmon, Shawn H. E. ; Chen, Kuan-Hsun. Medical research data-sharing: the „public good” and
vulnerable groups // Medical Law Review (2012/Autumn) nr. 4, lk. 516-539. Meditsiiniuuringute
andmete kasutamisest ja jagamisest rahvastiku vananemise kontekstis.
Märksõnad: meditsiiniuuringud; biomeditsiin; eetika; eakad; tervishoid; andmed; juurdepääs infole
Küpper, Herbert. Die Haftung des Zahnarztes für fehlerhafte Behandlung nach ungarischem Recht //
Jahrbuch für Ostrecht (2012) nr. 2, lk. 329-334. Hambaarsti vastutusest ravivigade eest Ungaris.
Märksõnad: Ungari; arstid; vastutus; ravivead; kahju tekitamine; kahju hüvitamine
Molnar-Gabor, Fruzsina. Die Herausforderungen der medizinischen Entwicklung für das
internationale soft law am Beispiel der Totalsequenzierung des menschlichen Genoms // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2012) nr. 4, lk. 671-694. Bioeetikast,
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geenidiagnostikast inimgeenipärandi uurimisel rahvusvahelise õiguse tähenduses ja UNESCO osast
selles.
Märksõnad: geenid; geeniuuringud; bioeetika; andmekaitse; eetika; rahvusvaheline õigus; UNESCO
Pattinson, Shaun D. The value of bodily material: acquiring and allocating human gametes // Medical
Law Review (2012/Autumn) nr. 4, lk. 576-603. Sugurakkude doonorlusest, kunstlikust viljastamisest
ning vastavast regulatsioonist.
Märksõnad: Suurbritannia; sugurakud; doonorlus; kunstlik viljastamine; seadusandlus
Quigley, Muireann. Property on human biomaterials – separating persons and things? // Oxford
Journal of Legal Studies (2012/Winter) nr. 4, lk. 659-683. Biomeditsiinist, biomaterjalist kui
omandist.
Märksõnad: Inglismaa; biomeditsiin; biomaterjalid; omand; koed
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Alimbekov, Musabek. Die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft und ihr gericht – Plattform einer
umfassenden Integration // Jahrbuch für Ostrecht (2012) nr. 2, lk. 319-325. 2000. aastal asutatud
Euraasia Majandusühendusest ja ühenduse kohtust.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; majandus; ühendused; kohtud; tolliliidud
Allain, Jean ; Hickey, Robin. Property and the definition of slavery // International & Comparative
Law Quarterly (2012/Oct) nr. 4, lk. 915-938. Orjapidamise mõistest ja tähendusest kaasaegses
rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: orjapidamine; omand; valdus; inimkaubandus; definitsioonid
Allen, Sheryl L. The US-Russia child adoption agreement: an end to failed adoptions? // Fordham
International Law Journal (2012) nr. 6, lk. 1690-1742. Rahvusvahelisest lapsendamisest ning vastavast
lepingust Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Venemaa; lapsed; lapsendamine; rahvusvahelised lepingud
Amirova, M. A. Suštšestvujet li meždunarodnoje zakonodatelstvo?! // Zakon i pravo (2012) nr. 11, lk.
88-93. Rahvusvaheliste õigusnormide loomisest – nn rahvusvaheline seadusandlus.
Märksõnad: õigusnormid; õigusloome; rahvusvahelised lepingud
Balhajeva, S. B. Mnogostoronnije meždunarodnõje dogovorõ Rossiiskoi Federatsii: ossobennosti
vstuplenija v silu // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 10, lk. 82-89. Mitmepoolsete rahvusvaheliste
lepingute jõustumise eripäradest ja nende tõlgendamisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; rahvusvahelised lepingud; Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini
konventsioon (1969); siseriiklik õigus
Barker, J. Craig. The function of diplomatic missions in times of armed conflict or foreign armed
intervention // Nordic Journal of International Law (2012) nr. 4, lk. 387-406. Rootsi diplomaadi ja
humanisti Raoul Wallenbergi (04.08.1912-17.07.1947) tegevusest Budapestis juunist 1944 kuni
jaanuarini 1945. Ajakiri on pühendatud Wallenbergi 100. sünniaastapäevale. Artiklid erinevatelt
autoritelt (lk. 407-609).
Märksõnad: diplomaatia; diplomaadid; inimsusvastased kuriteod; genotsiid; juudid; inimõigused;
vastutus; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud; kohtulahendid; Wallenberg, Raoul
(1912-1947)
Binder, Christina. Stability and change in times of fragmentation: the limits of pacta sunt servanda
revisited // Leiden Journal of International Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 909-934. Lepingutest
kinnipidamise põhimõttest rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; lepinguõigus; lepinguvabadus
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Bulkan, Arif. Disentangling the sources and nature of indigenous rights: a critical examination of
common law jurisprudence // International & Comparative Law Quarterly (2012/Oct) nr. 4, lk. 823853. Põlisrahvaste õigusest oma maale Austraalias ja Kanadas.
Märksõnad: Austraalia; Kanada; tavaõigus; põlisrahvastik; aborigeenid; indiaanlased; maaomand;
maakasutus; diskrimineerimine; kohtulahendid
Gabriel, Henry Deeb. The UNIDROIT principles of international commercial contracts : an
American perspective on the principles and their use // Uniform Law Review = Revue de Droit
Uniforme (2012) nr. 3, lk. 507-532. UNIDROITi rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiipide
rakendamisest Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline kaubandus;
kaubanduslepingud
Greco, Luis. Amnestien und Völkerstrafrecht // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2012) nr. 11, lk.
670-687. Amnestia kriteeriumitest rahvusvahelises kriminaalõiguses.
Märksõnad: amnestia; kriminaalõigus; kriteeriumid; inimõigused
Hartwig, Matthias. Völkerrechtliche Praxis der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2009 //
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2012) nr. 4, lk. 739-788.
Rahvusvahelist õigust puudutavatest seadusemuudatustest ja kohtupraktikast Saksamaal 2009. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; seadusandlus; kohtulahendid
Multilingualism in financial markets governance : the role of language in the process of international
regulatory convergence // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2012) nr. 3, lk. 403-506.
Mitmekeelsusest finantsturgude regulatsioonides. Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; mitmekeelsus; rahvusvahelised lepingud
Neagu, Norel. The Ne Bis in Idem principle in the interpretation of European courts : towards uniform
interpretation // Leiden Journal of International Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 955-977. Ne bis in idem
põhimõtte tõlgendamisest Euroopa kohtutes.
Märksõnad: Euroopa; kohtuasjad; kriminaalmenetlus; printsiibid; kohtud; Euroopa Inimõiguste
Kohus
Pedersen, Ole W. An international environmental court and international legalism // Journal of
Environmental Law (2012) nr. 3, lk. 547-558. Rahvusvaheliste kohtute pädevusjaotusest
keskkonnaasjade menetlemisel ning rahvusvahelise erikohtu loomise aruteludest.
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud; keskkonnaõigus; keskkonnakaitse; kohtuasjad; erikohtud;
pädevus
Private military and security companies (PMSCs) and the quest for accountability // Criminal Justice
Ethics (2012/Dec) nr. 3, lk. 138-318. Eriväljaanne eraettevõtete osast ja tegevusest sõja- ja
julgeolekuvaldkonnas. Üheksa artiklit erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: julgeolek; sõjavägi; julgeolekuteenistused; eraettevõtted
Ronay, Miklos. The capacity of the catholic church’s legal order for international relations // Acta
Juridica Hungarica (2012/Dec) nr. 4, lk. 287-301. Katoliku kiriku mõjust rahvusvaheliste suhete
regulatsioonidele.
Märksõnad: roomakatoliku kirik; rahvusvahelised suhted; õigusloome
Spijkers, O. Global values in the United Nations Charter // Netherlands International Law Review
(2012) nr. 3, lk. 361-397. ÜRO rollist ja üleilmsetest väärtustest ühinenud rahvaste hartas.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; põhikirjad; Ühinenud Rahvaste Harta (1945)
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Inimõigused
Alidadi, Katayoun ; Foblets, Marie-Claire. Framing multicultural challenges in freedom of religion
terms: limitations of minimal human rights for managing religious diversity in Europe // Netherlands
Quarterly of Human Rights (2012/Dec) nr. 4, lk. 388-416. Usuvabaduse piirangutest multikultuurses
Euroopas töökohal, avalikus ruumis ja perekonnas.
Märksõnad: Euroopa; põhiõigused; inimõigused; usuvabadus; tööhõive; piirangud; perekond; avalik
ruum; multikultuursus
Bulletin : counter-terrorism and human rights // European Human Rights Law Review (2012) nr. 6, lk.
612-628. Kokkuvõte terrorismivastasest võitlusest ja inimõigustest erinevates riikides.
Märksõnad: terrorism; terrorismivastane võitlus; inimõigused; Suurbritannia; Prantsusmaa;
Hispaania; Rootsi; Poola; Leedu; Türgi; Venemaa; Kasahstan; Tadžikistan; Itaalia; Belgia; Šveits;
Ameerika Ühendriigid; Kanada; Etioopia; Süüria; Egiptus; Iraak; Venezuela; Euroopa Liit; Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon
Cook, Kate. Solidarity as a basis for human rights : part two : „practical solidarity” // European
Human Rights Law Review (2012) nr. 6, lk. 654-672. Solidaarsusprintsiibist inimõiguste kontekstis.
Märksõnad: inimõigused; solidaarsus
Harvey, Colin ; Spencer, Sarah. Advancing human rights and equality: assessing the role of
commissions in the United Kingdom and Ireland // Fordham International Law Journal (2012) nr. 6,
lk. 1615-1689. Võrdõiguslikkuse ja inimõiguste kaitse komisjonidest Suurbritannias, Põhja-Iirimaal,
Iiri Vabariigis ja Šotimaal.
Märksõnad: Suurbritannia; Iirimaa; Šotimaa; inimõigused; võrdõiguslikkus; komisjonid
O’Cinneide, Colm. Human rights law in the UK – is there a need for fundamental reform? //
European Human Rights Law Review (2012) nr. 6, lk. 595-607. Inimõiguste regulatsioonist
Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; inimõigused; seadusandlus
Polenina, Svetlana. Pravovoi mehhanizm rešenija gendernõhh problem v sovremennoi Rossii //
Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 10, lk. 5-11. Soolise võrdõiguslikkuse probleemide lahendamise
õiguslikust mehhanismist Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; inimõigused; sooline võrdõiguslikkus; diskrimineerimine; rahvusvahelised
lepingud
Selya, Roger Mark. A geography of human rights abuses // Human Rights Quarterly (2012/Nov) nr.
4, lk. 1045-1083. Inimõiguste rikkumise geograafilisest analüüsist.
Märksõnad: inimõigused; geograafia; geograafid; koostöö; analüüs
Shahabuddin, Mohammad. „Ethnicity” in the international law of minority protection: the post-cold
war context in perspective // Leiden Journal of International Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 885-907.
Vähemuste kaitsest ja inimõigustest külma sõja järgsel perioodil.
Märksõnad: inimõigused; vähemused; rahvuslik identiteet; rahvusvahelised suhted; külm sõda
Stamatopoulou, Elsa. Monitoring cultural human rights : the claims of culture on human rights and
the response of cultural rights // Human Rights Quarterly (2012/Nov) nr. 4, lk. 1170-1192.
Kultuurilistest õigustest inimõiguste tähenduses.
Märksõnad: inimõigused; kultuur
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Euroopa Liidu õigus
The crisis, inequalities and social policy in the European Union // International Labour Review (2012)
nr. 4, lk. 289-399. Ajakirja erinumber ebavõrdsusest ja sotsiaalpoliitikast ELis; artiklid erinevatelt
autoritelt.
Märksõnad: Euroopa Liit; sotsiaalpoliitika; sotsiaalprobleemid; ebavõrdsus; tulud; majanduskriisid
Feliziani, Chiara. The duty of member states to guarantee the right to a healthy environment: a
consideration of European Commission v Italy (C-297/08) // Journal of Environmental Law (2012) nr.
3, lk. 535-543. Õigusest puhtale keskkonnale ELis; jäätmemajandusest, keskkonna- ja tervisekaitsest
ning ELi jäätmedirektiivist (2006/12/EL) Euroopa Komisjon vs. Itaalia kohtuasja põhjal.
Märksõnad: keskkonnakaitse; jäätmed; jäätmekäitlus; Euroopa Kohus; Itaalia; kohtulahendid
Glaser, Andreas. Die Neuausrichtung der EU-Finanzverfassung durch den Europäischen
Stabilitätsmechanismus // Die Öffentliche Verwaltung (2012) nr. 23, lk. 901-908. Euroopa
Stabiilsusmehhanismiga (ESM) seotud muudatustest ELi eelarvepoliitikas ja õiguses.
Märksõnad: euroala; stabiliseerimine; finantskriisid; eelarvepoliitika; põhiseaduslikkuse järelevalve
Hardy, Julien. The objective of Directive 2003/86 is to promote the family reunification of third
country nationals // European Journal of Migration and Law (2012) nr. 4, lk. 439-452. Euroopa
Nõukogu direktiivist 2003/86 ja Euroopa Kohtu lahendist C-578/08, mis käsitlevad perekonna
taasühinemise õigust.
Märksõnad: sisserändajad; perekonnad; isikute vaba liikumine; sotsiaaltoetused; pagulased; Euroopa
Kohus; kohtulahendid
Hinny, Pascal. Das schweizer Unternehmenssteuerrecht unter dem Druck der EU – eine Analyse der
Handlungsalternativen // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2012) nr. 22, lk. 859-862.
Ettevõtete maksustamisest Šveitsis Euroopa Komisjoni kriitilise hinnangu kontekstis.
Märksõnad: Euroopa Liit; Šveits; maksustamine; ettevõtted; Euroopa Komisjon
Jansen, Guido ; Johannsen, Sven Leif Erik. Die Bewertung von Vergleichsvereinbarungen in
Patentstreitigkeiten nach dem europäischen Kartellverbot // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2012) nr. 23, lk. 893-897. ELi konkurentsieeskirjadest ja Euroopa Komisjoni
hinnangust ravimifirma Lundbeck odavamate koopiaravimite turundustegevusele.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); ravimid; geneerilised ravimid; Euroopa Komisjon
Mulder, Jule. Some more equal than others? Matrimonial benefits and the CJEU’s case law on
discrimination on the grounds of sexual orientation // Maastricht Journal of European and
Comparative Law (2012) nr. 4, lk. 505-523. Euroopa Kohtu praktikast seoses samasooliste paaride
diskrimineerimisega.
Märksõnad: samasooliste partnerlus; diskrimineerimine; abielu; võrdõiguslikkus; toetused; Euroopa
Kohus; kohtulahendid
Nowak, Bartlomiej. Shortcomings of the energy market liberalization in the European Union //
European Public Law (2012/Dec) nr. 4, lk. 701-714. ELi energiaturu liberaliseerimisest.
Märksõnad: Euroopa Liit; energiaturg; energiapoliitika
Schubert, Jens M. ; Jerchel, Kerstin. Die Entwicklung des europäischen Arbeitsrechts 2011/2012 //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2012) nr. 24, lk. 926-932. ELi tööõiguse arengust
aastatel 2011-2012.
Märksõnad: Euroopa Liit; tööõigus; andmekaitse; töötajad; diskrimineerimine; kollektiivlepingud;
tervisekaitse
Van Kempen, J. J. H. Countering the obscurity of obligation in European environmental law: an
analysis of Article 4 of the European water framework directive // Journal of Environmental Law
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(2012) nr. 3, lk. 499-533. ELi keskkonnapoliitikast ja keskkonnaalastest kohustustest EL veepoliitika
raamdirektiivi (water framework directive) ja Euroopa Kohtu praktika näitel.
Märksõnad: keskkonnapoliitika; vesi; veepoliitika; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Mereõigus
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