SUMMARIA IURIDICA
Välisajakirjades ilmunud õigusalaste kirjutiste tutvustusi
2013 : 2
www.nlib.ee/summaria-iuridica/

RAHVUSPARLAMENTIDE OSAST EUROOPA LIIDU ÕIGUSLOOMES ......................................2
EUROOPA LIIDU OSALUSEST ÜRO TÖÖS ........................................................................................3
VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES ...................................4
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED ......................................................................................................................4
ÕIGUSAJALUGU .......................................................................................................................................4
TSIVIILÕIGUS ...........................................................................................................................................5
Asjaõigus .........................................................................................................................................5
Võlaõigus .........................................................................................................................................6
Perekonnaõigus ...............................................................................................................................6
Pärimisõigus ....................................................................................................................................7
ÄRIÕIGUS ...................................................................................................................................................7
INTELLEKTUAALNE OMAND ..............................................................................................................8
KESKKONNAÕIGUS ................................................................................................................................9
TÖÖÕIGUS ...............................................................................................................................................10
SOTSIAALÕIGUS ....................................................................................................................................11
FINANTSÕIGUS.......................................................................................................................................12
KARISTUSÕIGUS....................................................................................................................................12
MENETLUSÕIGUS ..................................................................................................................................14
RIIGIÕIGUS .............................................................................................................................................15
HALDUSÕIGUS .......................................................................................................................................17
MEDITSIINIÕIGUS .................................................................................................................................19
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS .................................................................................................................20
Inimõigused ...................................................................................................................................21
Euroopa Liidu õigus .....................................................................................................................22
Mereõigus ......................................................................................................................................23
Rahvusvaheline eraõigus ..............................................................................................................23

RAHVUSPARLAMENTIDE OSAST EUROOPA LIIDU ÕIGUSLOOMES STREIGIÕIGUSE
REGULEERIMISE NÄITEL
Federico Fabbrini ; Katarzyna Granat
„Yellow card, but not foul” : the role of the national parliaments under the subsidiarity protocol
and the Commission proposal for an EU regulation on the right to strike
Common Market Law Review. Vol. 50 (2013/Feb), no.14, p. 115-143.
21. märtsil 2012 avaldas Euroopa Komisjon määruse eelnõu kollektiivse tegutsemise õiguse
kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis1 (tuntud ka nimetuse all
Monti II regulatsioon), mis käsitleb piiriülese töötüli lahendamise abinõusid, sh streigiõiguse või
streigivabaduse kasutamist ja vaidluste lahendamise mehhanismi.
Lissaboni lepingu protokoll nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta2
annab liikmesriigi parlamendile õiguse esitada oma põhjendatud arvamus seadusandliku akti eelnõule,
juhul kui see on tema hinnangul vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Esimest korda pärast Lissaboni
lepingu jõustumist käivitus nn varajase hoiatamise süsteem ehk „kollase kaardi” protseduur. Kaheksa
nädala jooksul edastas töötüli käsitleva eelnõu kohta oma arvamuse rohkem kui kolmandik ELi
liikmesriikide parlamentidest. Pärast tutvumist rahvusparlamentide põhjendatud arvamustega võttis
Euroopa Komisjon ettepaneku tagasi.
Vastuses riikide parlamentidele leidis komisjon, et tema ettepanek oli vastavuses subsidiaarsuse
põhimõttega, kuid võeti tagasi kartusest jääda Euroopa Parlamendi ja nõukogu vajaliku poliitilise
toetuseta. Liikmesriikide parlamendid tõstatasid mitmeid küsimusi, kuid sisuliselt ebaõnnestusid
subsidiaarsuse rikkumise tuvastamisel.
Artikli autorid väidavad, et komisjoni ettepaneku nii sisuline kui ka menetluslik hindamine kinnitab
määruse eelnõu kooskõla subsidiaarsuse põhiideega: kui abinõu ei saa rakendada liikmesriigi poolt
selle ulatuse või mõju tõttu, tuleb seda teha ELi tasandil. Küll aga juhtisid riikide parlamendid
tähelepanu muudele ettepaneku sisuga seotud probleemidele.
Varajase hoiatamise süsteemi esmakordne kasutamine tõi Euroopa Komisjonile kaasa nn kollase
kaardi, kuigi viga tegelikult ei tehtud. Komisjoni ettepanek püüdis leevendada hiljutise kohtupraktika
tekitatud pingeid, sest Euroopa Kohtu lahendeid Viking Line’i ja Lavali asjades3 on laialdaselt
kritiseeritud liikmesriikides kehtiva streigiõiguse õõnestamise pärast. Kuna piiriülest töötüli, mille
lahendamiseks ettepanek oli mõeldud, ei saa reguleerida üks liikmesriik, oleks komisjon autorite
hinnangul pidanud oma ideele – reguleerida kollektiivse tegutsemise õigust – kindlaks jääma ja
proovima õigusakti parandada, et saavutada tasakaal sotsiaalsete õiguste ja vaba liikumise vahel ELis.
Autorid avaldavad kartust, et komisjoni tagasitõmbumine võib liikmesriikide parlamente õhutada
tulevikus isegi suuremas ulatuses eelnõude õiguslikku alust, proportsionaalsust ja poliitilist mõju
hindama. Sellise hinnangu andmine rahvusparlamentide poolt ei ole aga vastavuses Lissaboni lepingus
sätestatuga. Piiriüleste töötülide lahendamist saab reguleerida vaid ELi tasandil, mida komisjon oma
ettepanekuga alustas. Ettepaneku tagasivõtmine oli autorite arvates ennatlik ja võib põhjustada
eksiarvamusi rahvusparlamentide pädevuse piiridest ELi õigusloomes.
Refereerinud Giina Kaskla
1

COM (2012)130 final, 21.03.2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0130:ET:NOT
2
ELT C 326, 26.10.2012, lk 206-209.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0201:0330:ET:PDF
3
Vt nt Kollektiivne tegutsemine ja Viking Line: C-438/05.
http://kirchberg.blogspot.com/2007/12/kollektiivne-tegutsemine-ja-viking-line.html; Euroopa Kohtu otsus
kohtuasjas C-341/05. http://curia.europa.eu/et/actu/communiques/cp07/aff/cp070098et.pdf
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EUROOPA LIIDU OSALUSEST ÜRO TÖÖS
Ewan Brewer
The participation of the European Union in the work of the United Nations: evolving to reflect
the new realities of regional organizations
International Organizations Law Review (2012), no. 1, p. 181-225.
ÜRO Peaassamblee (PA) võttis 2011. aasta mais vastu resolutsiooni (A/RES/65/276), mis laiendas
Euroopa Liidu (EL) õigusi PA-s. Muudatus tulenes vajadusest korraldada ümber ELi osalemine
rahvusvahelistes organisatsioonides pärast Lissaboni lepingu jõustumist.
ÜRO ja ELi koostöö algas 1974. aastal, kui PA kutsus Euroopa Majandusühenduse (hilisema Euroopa
Ühenduse) osalema vaatlejana PA töös (A/RES/3208). Resolutsiooni kohaselt esindas ELi seisukohti
debattides ELi nõukogu vahetuv eesistujariik, kuid istungitel sõnavõtuga esineda ELi esindaja ei
saanud. Kuna Lissaboni leping võimaldas kooskõlastatud ühiste seisukohtade esitamist, suurendas
ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja rolli ning loodi ka Euroopa välisteenistus
(EEAS), vajas ELi välisesindatus ümberkorraldamist.
ÜRO Peaassamblee protseduurireeglid ja ÜRO põhikiri ei määratle selgesõnaliselt vaatleja rolli.
Reeglid ja osaleja õiguste ulatus on kujunenud praktika käigus ning võimaldanud PA-l määrata
osalejate õigused oma parema äranägemise järgi. Kuigi formaalselt ei ole välistatud ka muude
kehandite liikmelisus, on üldiselt aktsepteeritud, et ÜRO liikmeks võivad saada vaid riigid, EL
vaatlejana ei ole erand. ÜRO nn sinine raamat näitab, et ÜRO töös osaleb mitmeid valitsusvahelisi
organisatsioone nii püsiva staatusega kui ilma selleta, lisaks veel muud organisatsioonid.
Kuigi vaatlejaliikmele laiendatud õiguste andmisel oli olemas ka varasem praktika (nt Püha Tool,
Palestiina), ei oldud ELi osalemisõiguse muudatustest vaimustatud – ohtu nähti liikmete suveräänsele
võrdsusele ja PA valitsustevahelisele iseloomule. 64. sessiooni istung katkestati resolutsiooni eelnõu
üle hääletamata. Mitmed ÜRO liikmesriigid arvasid resolutsioonil olevat ettenägematuid mõjusid
ÜROle, samuti heideti ette vähest võimalust eelnõu üle arutleda ja nõu pidada.
Sõnavõtuõiguse saamisega tugevnevas ELi positsioonis nähti negatiivset mõju riikidevaheliste
läbirääkimiste dünaamikale. Pinged vaidlustes ei piirdunud üksnes ÜROga, ELi üleesindatus on
tekitanud legitiimsuse probleeme ka G-20s (vt Gordon Brown ja Robert Zoellick). Mitmes
delegatsioonis tekitas pahameelt, et ELi privileegid ei laienenud teistele valitsusvahelistele
organisatsioonidele, vaid jäid ELi ainuõiguseks.
Sätestades selgemad piirid ELi osalusele ja luues meetodi teistele regionaalsetele organisatsioonidele
samasuguse staatuse andmiseks, pidasid ÜRO liikmesriigid neid muudatusi piisavateks ning 180
poolthäälega võeti eelnõu 65. sessioonil vastu. Selle tulemusena on ELi esindajatel õigus esineda
istungitel sõnavõtuga, osaleda üldistes aruteludes ning teha suulisi ettepanekuid; ka on neil õigus anda
vastuseid, kuid nad ei saa hääletada ega esitada kandidaate.
Kuigi resolutsioon 65/276 loob selgemad kriteeriumid regionaalsete organisatsioonide vaatlejaliikme
staatusele, käsitletakse ka edaspidi iga juhtumit eraldi. Autori arvates võib resolutsioon reformida PA
senist praktikat, kuid ei kahjusta organisatsiooni terviklikkust; resolutsiooni positiivne mõju ÜRO
tööle on suurem võimalikest ohtudest ning aitab ÜRO Peaassamblee tegevust tõhusamaks muuta.
Refereerinud Ivi Smitt
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VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Beaucamp, Guy. Allgemeine Rechtsgrundsätze als methodisches Problem // Die Öffentliche
Verwaltung (2013) nr. 2, lk. 41-50. Üldistest õiguspõhimõtetest kehtivas õiguskorras, nende
rakendamise lubatavusest ja piiridest kohtumenetluses.
Märksõnad: printsiibid; õiguskord; õigusteooria; kohtunikud; teadusmetodoloogia; kohtumenetlus;
seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus
Gottwald, Peter. Das wissenschaftliche Werk Karl Heinz Schwabs // Zeitschrift für Zivilprozess
(2010) nr. 2, lk. 123-133. Saksa tsiviilõiguse ja -protsessi professori Karl Heinz Schwabi (1920-2008)
teadustööst – ettekanne 22. veebr. 2010. a. Erlangenis Karl Heinz Schwabi mälestuskonverentsil.
Märksõnad: õigusteadus; juristid; õigusloome; tsiviilkohtumenetlus; konverentsid
Klatt, Matthias ; Schmidt, Johannes. Abwägung unter Unsicherheit // Archiv des öffentlichen
Rechts (2012/Dec) nr. 4, lk. 545-591. Kaalutlusest ja otsustuskindlusest õiguses (nt kohtumenetluses,
õigusloomes). Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: kaalutlusõigus; õigusteooria; kohtumenetlus; õigusloome; kontroll; põhiseadused
Medvedev, J. V. „Opasnost” kak juriditšeskaja kategorija // Rossiiskaja justitsija (2012) nr. 12, lk. 6467. Mõiste „oht” käsitlusest Vene õiguses.
Märksõnad: õiguse üldküsimused; õigusteooria; mõisted; ohutus; turvalisus; julgeolek
Pantšenko, Vladislav. O ponjatii juriditšeskoi pomoštši // Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 12, lk. 512. Õigusabi mõistest.
Märksõnad: õigusabi; õigusteooria
Poscher, Ralf. Wozu Juristen streiten : eine agonistische Theorie juristischer
Meinungsverschiedenheiten // Juristenzeitung (2013) nr. 1, lk. 1-11. Juristide vaidlustest ja arvamuste
erinevustest õigusteooria aspektist; õigusteadlaste seisukohtadest.
Märksõnad: juristid; vaidluste lahendamine; õigusteooria
Sazonova, D. V. Lingvistitšeskaja sostavljajuštšaja sovremennõhh normativno-pravovõhh aktov //
Zakon i pravo (2013) nr. 1, lk. 53-56. Õigusaktide keelest, seaduste ühtlustamisest ja ajakohastamisest.
Märksõnad: Venemaa; õiguskeel; seadused; õigusnormid; seaduste kooskõlastamine
Thüsing, Gregor. Bilder des Rechts // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 4, lk. 193195. Seaduste illustreerimisest (n-ö piltlik seadusandlus) ehk joonised ja joonistused õigusaktides
Markus Lüpetzi põhiseaduse illustreeritud väljaande näitel.
Märksõnad: Saksamaa; seadused; illustreerimine; kunst; õigusteadus
Weber, Hermann. Juristen als Schriftsteller nichtdeutscher Sprache: (Nelle) Harper Lee // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 11, lk. 743-748. Ameerika kirjaniku Harper Lee biograafiast ja
romaani „To Kill A Mockingbird” (1961; eesti k „Tappa laulurästast”) tähendusest õiguslikust
aspektist.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Saksamaa; juristid; kirjandus; romaanid
ÕIGUSAJALUGU
Andrejeva, Irina. Feminizatsija politsii Frantsii: istoritšeskii aspekt // Istorija gossudarstva i prava
(2012) nr. 24, lk. 2-5. Esimestest naissoost politseitöötajatest ja naispolitseinikest Prantsusmaal.
Märksõnad: Prantsusmaa; naised; politsei; politseinikud; sotsiaaltöötajad; agendid
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Grawert, Rolf. Die demokratische Republik – von Rousseau zu Kant // Der Staat (2012) nr. 4, lk.
491-523. Ühiskondlikust lepingust ja demokraatliku vabariigi käsitlusest filosoofias Rousseaust
Kantini.
Märksõnad: riigiteooriad; demokraatia; vabariigid; filosoofia; poliitika; õigusfilosoofia
Konovaltsev, Artjom. Organizatsionno-pravovõje osnovõ obštšestvennogo prizrenija (na osnove
jevropeiskogo opõta) // Istorija gossudarstva i prava (2012) nr. 22, lk. 41-44. Hoolekandeasutuste
loomisest Venemaal Euroopa riikide eeskujul.
Märksõnad: Venemaa; hoolekandeasutused; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalpoliitika; vaesus
Loba, Vsevolod. Samoubiistvo skvoz prizmu ugolovnogo zakonodatelstva: istoriko-pravovoi aspekt //
Istorija gossudarstva i prava (2012) nr. 24, lk. 5-9. Enesetapust kriminaalõiguse aspektist, ajalooline
ülevaade enesetappu käsitlevast seadusandlusest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; suitsiidid; eutanaasia; seadusandlus; karistusõigus
Nevski, Sergei. Politsija v Pariže v 80-e godõ XIX v. // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo
(2012) nr. 5, lk. 44-47. Pariisi politseist 19. saj. lõpus.
Märksõnad: Prantsusmaa; Pariis; politsei; 19. saj. lõpp
Saveljev, V. A. Vladenije v rimskom klassitšeskom prave i sovremennoje zakonodatelstvo // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 1, lk. 87-95. Valduse ja omandi käsitlusest Rooma õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; omand; valdus; vara
Virtšenko, Julia. Formirovanije norm prava o moralnom vrede i jego vozmeštšenii v otetšestvennoi
jurisprudentsii // Istorija gossudarstva i prava (2012) nr. 22, lk. 16-19. Moraalse kahju ja selle
hüvitamise kujunemisest õigusnormiks.
Märksõnad: moraalne kahju; kahju tekitamine; kahju hüvitamine; õigusnormid
TSIVIILÕIGUS
Gordejeva, J. V. Gossudarstvennaja registratsija juriditšeskihh lits v projekte GK RF // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 2, lk. 117-121. Juriidiliste isikute registreerimise ja likvideerimisega
seotud regulatsiooni muutmisest Vene tsiviilseadustiku eelnõus.
Märksõnad: Venemaa; juriidilised isikud; registreerimine; registrid; likvideerimine; järelevalve
Sakovitš, O. M. Opõt kodifikatsii tšastnogo prava v Tšehhii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 1,
lk. 52-59. Eraõiguse kodifitseerimisest Tšehhis.
Märksõnad: Tšehhi; eraõigus; kodifitseerimine (jur.); reformid; äriõigus; Slovakkia
Solovjova, S. V. Nekommertšeskije juriditšeskije litsa: konfliktõ vnutrennije i vnešnije // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 1, lk. 39-52. Avalike ja erahuvide konflikti juriidilise reguleerimise
võimalustest mittetulundusühingute tegevuses.
Märksõnad: Venemaa; mittetulundusühingud; juriidilised isikud; huvide konfliktid; avalik huvi
Asjaõigus
Böttcher, Roland. Die Entwicklung des Grundbuch- und Grundstückrechts bis Ende 2012 // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 12, lk. 838-842. Kinnisvara ja kinnistusraamatuga seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2012. aasta teises pooles.
Märksõnad: Saksamaa; kinnisvara; kinnistusraamatud; kohtulahendid
Rõžik, Andrei. Ogranitšennõje veštšnõje prava (uzufrukt) vo frantsuzkom graždanskom kodekse //
Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 12, lk. 96-100. Kasutusvaldusest Prantsuse tsiviilkoodeksis.
Märksõnad: Prantsusmaa; kasutusvaldus; seadustikud
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Zolotova, O. A. Ossobõi porjadok izjatii zemel dlja gossudarstvennõhh nužd // Žurnal rossiiskogo
prava (2012) nr. 12, lk. 113-118. Maa äravõtmisest lähtuvalt riiklikest vajadustest (Sotši
olümpiamängud) tsiviil- ja maakoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; omand; maaomand; riigivara; eramaa; huvide konfliktid; maaõigus
Võlaõigus
Chen-Wishart, Mindy. Legal transplant and undue influence: lost in translation or a working
misunderstanding? // International & Comparative Law Quarterly (2013/Jan) nr. 1, lk. 1-30.
Inglise õigussüsteemi mõjust Singapuri kohtupraktikale pereliikmete laenu tagamise kohtuasjade
põhjal.
Märksõnad: Singapur; Inglismaa; õigussüsteemid; lepingud; laenulepingud; perekond; garantii;
käendus; võrdlev õigusteadus; kohtulahendid
Elin, Vladimir. Pravovaja harakteristika dogovorov, zakljutšajemõhh v internet-srede // Gossudarstvo
i pravo (2012) nr. 12, lk. 52-58. Internetis sõlmitud lepingute õiguslikust iseloomust.
Märksõnad: Venemaa; lepinguõigus; lepingud; Internet; digitaalallkiri; elektroonilised dokumendid;
tehingud
Hellwege, Phillip. Der DCFR als Grundlage für eine Revision und Kodifikation des schottischen
Vertragsrechts? – Eine erste Bestandsaufnahme am Beispiel der Vertragsauslegung // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2013) nr. 1, lk. 88-103. Võlaõiguse reformimisest Šotimaal Euroopa
lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku kavandi kontekstis lepingute tõlgendamise näitel.
Märksõnad: Šotimaa; rahvusvaheline eraõigus; tsiviilõigus; reformid
Martjanova, T. S. Pravila strahhovanija i dogovor strahhovanija: vzaimodeistvije sfer publitšnogo i
tšastno-pravovogo regulirovanija // Zakonodatelstvo (2013) nr. 1, lk. 39-52. Kindlustuse põhimõtetest
ja kindlustuslepingutest avalikus ja eraõiguses.
Märksõnad: Venemaa; kindlustus; kindlustuslepingud; avalik õigus; eraõigus
Schnauder, Franz. Auskunfts- und Beratungsvertrag beim Vertrieb von Kapitalanlagen //
Juristenzeitung (2013) nr. 3, lk. 120-130. Investeerimisega seotud info- ja nõustamisteenuste
lepingutest.
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; nõustamine; investeeringud; teenused
Perekonnaõigus
Born, Winfried. Erhöhter Stellenwert der Ehedauer im Unterhaltsrecht – Klarstellung oder „Reform
der Reform”? // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 9, lk. 561-565. Abielu kestuse ja elatisraha
määramise seostest Saksa tsiviilseadustiku märtsis jõustunud muudatuses.
Märksõnad: Saksamaa; abielu; abielulahutus; elatis; tõendamine (jur.); seaduste tõlgendamine
Crawshaw, Marilyn ; Blyth, Eric ; Akker, Olga. The changing profile of surrogacy in the UK –
implications for national and international policy and practice // The Journal of Social Welfare &
Family Law (2012/Sep) nr. 3, lk. 267-277. Asendusemaduse käsitlusest ja õigusregulatsioonist
Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; asendusemadus; lapsevanemad; samasooliste partnerlus; seadusandlus
Duncan, Simon ; Carter, Julia ; Phillips, Miranda ; Roseneil, Sasha ; Stoilova, Mariya. Legal
rights for people who „live apart together”? // The Journal of Social Welfare & Family Law (2012/
Dec) nr. 4, lk. 443-458. Eraldi elavate partnerite paarisuhte (LAT – living apart together) juriidilisest
käsitlusest.
Märksõnad: Suurbritannia; paarisuhted; partnerlus; kooselu; seadusandlus

6

Hasson, Ezra. Navigating family and personal relationships : the appointment of testamentary
guardians // The Journal of Social Welfare & Family Law (2012/Sep) nr. 3, lk. 279-294. Alaealistele
lastele eestkostja määramisest testamendiga ning vastavast seadusandlusest.
Märksõnad: testamendid; lapsed; eestkoste; lapsevanemad
Heiderhoff, Bettina. Gemeinsame Sorge unverheirateter Eltern – wird endlich alles gut? //
Juristenzeitung (2013) nr. 2, lk. 82-88. Seaduseelnõust, mis reguleeriks abielus mitteolevate vanemate
ühist hooldust laste eest.
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; lapsevanemad; kooselu; lapsehooldus; seaduseelnõud
Kreß, Hartmut. Lebenspartnerschaftsgesetz: rechtspolitischer Fortschreibungs- und Reformbedarf //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2012) nr. 8, lk. 234-237. Samasooliste kooselu käsitlusest Saksa ja teiste
riikide õigusregulatsioonides.
Märksõnad: Saksamaa; kooselu; paarisuhted; lapsendamine; samasooliste partnerlus; sotsiaalkaitse
Nikitin, D. N. Soglašenije o meste žitelstva rebjonka i o porjadke osuštšestvlenija roditelskihh prav
kak semeino-pravovõje dogovorõ s nematerialnõm soderžanijem // Zakonodatelstvo (2013) nr. 2, lk.
73-77. Vanemlikest õigustest ja lapse elukoha määratlemisest lahus elavate vanemate korral.
Märksõnad: Venemaa; lapsed; lapsevanemad; elukoht; peresuhted; lepingud
Sabatello, Maya. Are the kids all right? A child-centered approach to assisted reproductive
technologies // Netherlands Quarterly of Human Rights (2013) nr. 1, lk. 74-98. Kunstlikult viljastatud
laste õigustest inimõiguste aspektist.
Märksõnad: lapsed; kunstlik viljastamine; lapse õigused; perekond; eetika
Pärimisõigus
Kroiß, Ludwig ; Horn, Claus-Henrik. Erblegitimation ohne Erbschein // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 8, lk. 516-518. Pärimistunnistuse alternatiividest.
Märksõnad: Saksamaa; pärimisõigus; pärimine; pärand; volitused; testamendid; kinnistusraamatud
Linnakangas, Esko. Perintöverotuksen synty, nykytila ja tulevaisuus // Lakimies (2013) nr. 1, lk. 82101. Pärandimaksu tekkimisest, hetkeseisust ja tulevikust.
Märksõnad: Soome; Rootsi; Euroopa; Põhjamaad; Venemaa; Ameerika Ühendriigid; pärandimaks;
pärimine; pärand; maksustamine
ÄRIÕIGUS
Baird, Douglas G. ; Casey, Anthony J. No exit? Withdrawal rights and the law of corporate
reorganizations // Columbia Law Review (2013) nr. 1, lk. 1-52. Äriühingu pankrotist ja (investori)
õigusest äriühingust lahkuda pankrotiseaduse tähenduses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; äriühingud; pankrotid; saneerimine; investorid; kulud; kohtud;
kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Berry, Elspeth. Limited partnership law in the United States and the United Kingdom : teaching an
old dog new tricks? // The Journal of Business Law (2013) nr. 2, lk. 160-185. Piiratud vastutusega
äriühingute reformist (limited partnership law) Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; äriühingud; partnerettevõtted; koostöö; piirangud
Filippova, J. V. Sravnitelnõi analiz pravovogo položenija nezavissimogo direktora v sostave sovetov
direktorov aktsionernõhh kompanii po zakonodatelstvu Rossii i SŠA // Zakonodatelstvo (2013) nr. 2,
lk. 45-50. Sõltumatu direktori mõistest ja juriidilisest staatusest äriühingu juhtkonnas Ameerika ja
Venemaa õigusregulatsioonis (nt Sarbanes-Oxley Act).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Venemaa; äriühingud; aktsiaseltsid; juhtkond; seadusandlus;
võrdlev analüüs
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Kozlova, N. V. ; Filippova, S. J. Graždansko-pravovõje spossobõ zaštšitõ prav aktsionerov v svete
reformirovanija graždanskogo prava // Zakonodatelstvo (2013) nr. 2, lk. 33-44. Aktsionäride õiguste
kaitsest äriühinguseaduse tõlgenduses ja tsiviilkoodeksi muudatusettepanekutes.
Märksõnad: Venemaa; äriühingud; aktsiaseltsid; aktsionärid; kahju hüvitamine; seaduste
tõlgendamine
Lomakin, D. V. Pravo aktsionera na informatsiju kak neimuštšestvennoje pravo // Zakonodatelstvo
(2013) nr. 1, lk. 15-24. Aktsionäri õigusest infole õigusregulatsioonis ja praktikas.
Märksõnad: Venemaa; äriühingud; aktsiaseltsid; aktsionärid; info; juurdepääs infole; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid
McCormack, Gerard. Conflicts, avoidance and international insolvency 20 years on : a triple coctail
// The Journal of Business Law (2013) nr. 2, lk. 141-159. Suurbritannia ning Ameerika Ühendriikide
pankrotiõigusest ja maksejõuetust käsitlevast seadusandlusest.
Märksõnad: Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; pankrotid; maksejõuetus
Pönkä, Ville. Yhtiön etu – osakeyhtiöoikeudellinen näkökulma I // Lakimies (2013) nr. 1, lk. 21-34.
Osaühingu käsitlusest Soome õiguses.
Märksõnad: Soome; äriühingud; aktsiaseltsid; osaühingud
Samsonov, Samson. Spetsifika pravovogo regulirovanija svobodnõhh i ossobõhh ekonomitšeskihh
zon v Rossii // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2012) nr. 5, lk. 17-20. Venemaa
majandustsoonide reguleerimise erisustest.
Märksõnad: Venemaa; erimajandustsoonid; ettevõtlus; õigusaktid; maksuparadiisid
Stackmann, Nikolaus. (Rück-)Abwicklung von Finanzlagen // Neue Juristische Wochenschrift
(2013) nr. 6, lk. 341-346. Ülevaade kapitalipaigutusega ja -nõustamisega seotud kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; kapital; investeeringud; aktsionärid; väärtpaberid; börs; nõustamine; vastutus;
kahju tekitamine; kohtulahendid
Suško, J. A. Nabljudatelnõi sovet aktsionernogo obštšestva v Germanii, Kitaje, Ukraine: sravnitelnõi
analiz // Zakon i pravo (2013) nr. 2, lk. 62-66. Järelevalvenõukogu osast aktsiaseltsi tegevuses
Saksamaa, Hiina ja Ukraina võrdluses.
Märksõnad: Hiina; Saksamaa; Ukraina; äriühingud; aktsiaseltsid; järelevalve; nõukogud; võrdlev
analüüs
Ternovaja, O. A. Pravosubjektnost hozjaistvennõhh obštšestv i tovarištšestv v Rossii i vo Frantsii //
Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 12, lk. 84-90. Majandusühingute ja äriühingute käsitlusest Vene ja
Prantsuse õiguses.
Märksõnad: Venemaa; Prantsusmaa; äriühingud; majandustegevus; ühingud; võrdlev analüüs
Unterreitmeier, Johannes. Glücksspielanbieter ohne Glück // Neue Juristische Wochenschrift (2013)
nr. 3, lk. 127-130. Hasartmängude korraldamisega seotud Saksa ja ELi regulatsioonide
tõlgendamisprobleemidest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; hasartmängud; loterii; loto; kihlveod; konkurents (maj.); vastutus;
kohtulahendid; seaduste tõlgendamine; Euroopa Liidu õigus
INTELLEKTUAALNE OMAND
Berclaye, Estelle. Debunking some of UK copyright law’s longstanding myths and misunderstandings
// Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 1, lk. 1-17. Suurbritannia kohtupraktikast, mis käsitleb
kunstiteoste, filmide, helisalvestiste ja ajakirjanduse autoriõigust.
Märksõnad: Suurbritannia; autoriõigus; kunstiteosed; filmid (teosed); helisalvestised; ajakirjandus;
kohtulahendid
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Czychowski, Christian ; Nordemann, Jan Bernd. Höchtsrichterliche Rechtsprechung und
Gesetzgebung im Urheberrecht 2012 // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 11, lk. 756-761.
Autoriõigusega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast Saksamaal 2012. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; arvutiprogrammid; tarkvara; õiguskaitse; kohtulahendid;
kõrgema astme kohtud; Euroopa Kohus; Euroopa Liidu õigus
Evans, G. E. The protection of geographical indications in the European Union and the United States
under sui generis and trade mark system: signs of harmonisation? // Intellectual Property Quarterly
(2013) nr. 1, lk. 18-46. Geograafiliste tähiste õiguskaitsest ELis ja Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; tööstusomand; kaubamärgid; geograafilised
tähised; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liidu õigus; võrdlev õigusteadus; kohtulahendid
Griffin, James. Making a new copyright economy: a new system parallel to the notion of proprietary
exploitation in copyright // Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 1, lk. 69-87. Varalisest õigusest
ja teoste ärilistel eesmärkidel kasutamisest autoriõiguses.
Märksõnad: autoriõigus; digitaaltehnoloogia; Internet; varaline õigus; kohtulahendid
Jaeger, Thomas. Hieronymus Bosch am Werk beim EU-Patent? // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2013) nr. 1, lk. 15-20. Koostööst ühtse patendikaitse loomisel ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; patendid; koostöö
Kanaševski, V. A. Kollizionnoje regulirovanije litsenzirovannõhh dogovorov v Rossii i zarubežnõhh
stranahh // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 2, lk. 93-101. Litsentsilepingute vastuolulisest
regulatsioonist Venemaal ja välisriikides (nt USA, EL).
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; patendid; kaubamärgid; litsentsilepingud; rahvusvaheline
eraõigus
Rosati, Eleonora. Towards an EU-wide copyright? (Judicial) pride and (legislative) prejudice //
Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 1, lk. 47-68. Autoriõigust käsitlevate õigusaktide
kooskõlastamisest ja vastavast kohtupraktikast ELis.
Märksõnad: Suurbritannia; intellektuaalne omand; autoriõigus; seaduste kooskõlastamine;
kohtulahendid; Euroopa Liit
Štšerbak, N. V. Problemõ pravovoi ohranõ netraditsionnõhh objektov avtorskogo prava //
Zakonodatelstvo (2013) nr. 2, lk. 12-23. Tarkvara ja andmebaaside autoriõiguste regulatsioonist
Venemaal ja ELis.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; andmebaasid; tarkvara; andmekaitse; Euroopa Liidu õigus
Tang, Wanli Lily. Revitalizing the patent system to incentivize pharmaceutical innovation: the
potential of claims with means-plus-function clauses // Duke Law Journal (2013/Feb) nr. 5, lk. 10691108. Farmaatsiatoodete käsitlusest Ameerika patendisüsteemis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; patendid; patendiõigus; farmaatsiatooted; teadus- ja
arendustegevus
Tšukovskaja, J. E. ; Prokš, M. J. Ispolzovanije rezultatov tvortšeskoi dejatelnosti v Internete:
vozmožnõi podhod k regulirovaniju // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 2, lk. 14-22. Loomingu
vabakasutusest ja autoriõigusest Internetis Vene tsiviilkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; naaberõigused; looming; Internet; litsentsid; registrid
KESKKONNAÕIGUS
Campell, David. After Doha: what has climate change policy accomplished // Journal of
Environmental Law (2013) nr. 1, lk. 125-136. Doha kliimamuutuste konverentsil (dets. 2012) antud
hinnangutest kliimamuutuste käsitlusele, saaste vähendamise abinõudele ja keskkonnapoliitikale.
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Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; kliimamuutused; kasvuhoonegaasid; ÜRO
kliimamuutuste raamkonventsioon (1992); Kyoto protokoll (1997); Euroopa Liit; konverentsid
Hludenjova, N. I. Pravovoje obespetšenije ekonomitšeskogo stimulirovanija v oblasti ohranõ
okružajuštšei sredõ // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 2, lk. 5-13. Keskkonnakaitse majanduslike
stiimulite (toetused, laenud jms) juriidilise tagamise probleemidest.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakaitse; toetused; laenud; ettevõtted; maksustamine
Ruhl, J. B. ; Salzman, James. Climate change meets the law of the horse // Duke Law Journal (2013/
Feb) nr. 5, lk. 975-1027. Keskkonnapoliitikast ning õiguse arengust ja kohandumisest
keskkonnaõiguses (võrdluses küberõiguse arenguga).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; kliimamuutused;
õigusloome; küberruum; õigussüsteemid
Sivakov, D. O. Pravovoi režim isskusstvennõhh vodnõhh objektov // Žurnal rossiiskogo prava (2012)
nr. 12, lk. 24-31. Looduslike ja tehisveekogude õigusliku käsitluse eripäradest Vene ja teiste riikide (nt
USA) õiguses.
Märksõnad: Venemaa; veekogud; tehisveekogud; veekogude kaitse; Ameerika Ühendriigid
Stech, Radoslaw. Think before you act: the sustainable development White Paper in Wales // Journal
of Environmental Law (2013) nr. 1, lk. 137-144. Keskkonnakaitsega seotud säästva arengu
seaduseelnõust ja valgest raamatust Walesis.
Märksõnad: Wales; Suurbritannia; säästev areng; jätkusuutlikkus; keskkonnakaitse;
keskkonnapoliitika; õigusloome; valitsused
Tranin, Aleksandr. Zonõ ekologitšeskogo bedstvija: tendentsõ razvitija zakonodatelstva //
Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 12, lk. 35-43. Majandustegevuse ja keskkonnakaitse reguleerimisest
ökoloogilise katastroofi aladel.
Märksõnad: keskkonnakaitse; ökokatastroofid; ökoloogiline kriis; seadusandlus
Winter, Gerd. The rise and fall of nuclear energy use in Germany : processes, explanations and the
role of law // Journal of Environmental Law (2013) nr. 1, lk. 95-124. Tuumaenergia kasutamisest ja
sellega seotud muudatustest Saksamaal ning õigusregulatsiooni osast tuumaenergia kasutamise
vähendamise protsessis.
Märksõnad: Saksamaa; energia; energiapoliitika; tuumaenergia; tuumaelektrijaamad; vastutus;
taastuvad energiaallikad; energiajulgeolek; õigusloome; põhiseadused
TÖÖÕIGUS
Abuzjarova, N. A. Korruptsionnõje projavlenija v trudovõhh otnošenijahh // Žurnal rossiiskogo prava
(2012) nr. 12, lk. 52-60. Korruptsiooni ilmingutest töösuhetes.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; ametiseisundi kuritarvitamine; korruptsioon
Cooks, James W. Fair labour fraud : the peculiar interplay of civil RICO and the Federal Minimum
Wage Act // Columbia Law Review (2012) nr. 8, lk. 2153-2192. Töö tasustamisega seotud
probleemidest Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; töösuhted; palk; miinimumpalk; ületunnitöö; pettus;
kohtulahendid
Hinrichs, Lars ; Hörtz, Martin. Web 2.0: Bild’ Dir Deine Meinung – auf Kosten des Arbeitgebers?
// Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 10, lk. 648-654. Veeb 2.0 mõjust töösuhetele – töötaja
eneseväljendusõiguse piiridest, juriidilistest võimalustest tööandja kaitsmiseks, töökohtute praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; veeb 2.0; sotsiaalmeedia; arvamused; sõnavabadus; usaldus;
konfidentsiaalne info; põhiseadused; piirangud; töötajad; tööandjad; erikohtud; kohtulahendid
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Merežnika, G. S. Uvolnenije: 13 praktitšeskihh situatsii // Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2012) nr.
12, lk. 3-158. Töölt vallandamise erinevatest põhjustest (nt ettevõtte reorganiseerimisel, töötaja
mittevastavusel nõuetele, katseaja mitteläbimisel, haridust tõendava dokumendi puudumisel jm).
Märksõnad: Venemaa; töölepingud; töötajad; koondamine; vallandamine; töölepingu lõpetamine;
õigusaktid; kohtulahendid
Seifert, Achim. The still complex relationship between the ILO and EU : the example of antidiscrimination law // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2013) nr. 1, lk. 39-63. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ja ELi koostööst töösuhetes
diskrimineerimise vastu võitlemisel.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); Euroopa Liit; rahvusvaheline koostöö;
diskrimineerimine; töösuhted; võrdsed võimalused; standardid (normid)
Zundel, Frank. Die Entwicklung des Arbeitsrechts im Jahr 2012 // Neue Juristische Wochenschrift
(2013) nr. 9, lk. 579-584. Töösuhteid puudutavatest seadusemuudatustest (töösuhete lõpetamine,
töötajate varjatud videovalve, töölepingud, streigid) ja kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; seadusandlus; kohtulahendid
Wagner, Gerhard. Tort, social security, and no-fault schemes : lessons from real-world experiments
// Duke Journal of Comparative & International Law (2012/Autumn) nr. 1, lk. 1-61. Töökeskkonna
põhjustatud kahju kompenseerimisest töötajatele ning vastavast regulatsioonist erinevates riikides.
Märksõnad: Suurbritannia; Holland; Ameerika Ühendriigid; töötajad; kahju tekitamine; tööohutus;
hüvitised; töökeskkond; asbest
Waltermann, Raimund. Mini Jobs – ausweiten oder abschaffen? // Neue Juristische Wochenschrift
(2013) nr. 3, lk. 118-123. Miinimumpalga käsitlusest muutunud töösuhetes ja madalapalgaliste
sotsiaalkaitsest.
Märksõnad: Saksamaa; töötajad; palk; miinimumpalk; maksustamine; töösuhted; sotsiaalkaitse;
tööhõive; tööturg
Weiss, Manfred. International labour standards : a complex public private policy mix // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2013) nr. 1, lk. 7-19.
Ülevaade Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tegevusest: edusammud, probleemid, reformid.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); rahvusvahelised lepingud; standardid
(normid); reformid
SOTSIAALÕIGUS
Abramov, P. V. K otsenke realizatsii sotsialno-pravovoi politiki Rossiiskogo gossudarstva // Zakon i
pravo (2013) nr. 2, lk. 51-53. Sotsiaalpoliitikast Venemaal ja selle tõhususe analüüsist.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalpoliitika; sotsiaalkaitse; finantseerimine; eelarvepoliitika; heaoluriik
Eneroth, Elisabeth. Young persons in homes for care or residence: competing deep structures in the
periphery of law // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2013) nr. 1, lk. 1-10. Kuni
21-aastaste hooldust vajavate noorte eest hoolitsemisega seotud probleemidest Rootsis.
Märksõnad: Rootsi; noored; puuetega inimesed; õiguskaitse; lapsed; vastutus
Geldermann, Juliane ; Hammer, Thomas. Gesetzgebungskompetenzen als Grenze der
Verbraucherinformation durch den Bund // Verwaltungsarchiv (2013) nr. 1, lk. 64-82. Riikliku
informeerimiskohustuse reguleerimisest sotsiaalhoolekandes.
Märksõnad: Saksamaa; sotsiaalhoolekanne; hoolekandeasutused; järelevalve; kvaliteet; põhiseadused
Gusseva, T. S. Demografitšeskaja funktsija prava sotsialnogo obespetšenija // Žurnal rossiiskogo
prava (2013) nr. 2, lk. 58-67. Sotsiaalkindlustusest, sotsiaalõiguslike normide ja demograafiliste
protsesside vastastikusest mõjust.
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Märksõnad: Venemaa; sotsiaalkindlustus; ravikindlustus; pensionid; õigusnormid; rahvastik;
demograafia; rahvastikuareng
Rajaniemi,
Erkki.
Työeläkevakuutusyhtiöiden
tarjoamat
työkyvyn
ylläpitopalvelut
työeläkejärjestelmän kilpailukeinona // Lakimies (2012) nr. 7-8, lk. 1205-1213. Pensionifondide
pakutavatest töövõime säilitamise teenustest Soomes.
Märksõnad: Soome; pensionifondid; pensionikindlustus; töövõime; töövõimetuskindlustus;
konkurents (maj.)
Žavoronkov, R. N. Zakonodatelnoje regulirovanije porjadka okazanija reabilitatsionnõhh uslug
invalidov // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 1, lk. 79-86. Invaliididele taastusraviteenuste
osutamise regulatsioonist.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalkindlustus; puuetega inimesed; taastusravi; teenused; hüvitised
FINANTSÕIGUS
Ovtšarova, Jelena. Sistema finansovogo kontrolja i pravovoi mehhanizm jego realizatsii //
Gossudarstvo i pravo (2012) nr. 12, lk. 44-51. Finantskontrolli süsteemist ja õiguslikust
reguleerimisest.
Märksõnad: Venemaa; finantskontroll; seaduseelnõud; avalik sektor; auditeerimine; riigieelarve
Sancilio, Philip. Clarifying (or is it codifying) the „notably abstruse”: step transactions, economic
substance, and tax code // Columbia Law Review (2013) nr. 1, lk. 138-180. Maksuõiguse arengust ja
maksuseadustiku ajakohastamisest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; maksustamine; majandus; tehingud; kohtulahendid
Schlarmann, Hans ; Krappel, Thomas. Praxisfolgen einer möglichen Verfassungswidrigkeit der
Erbschafts- und Schenkungsteuer // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 5, lk. 267-270.
Pärandimaksust ja kinkimise maksustamisest Saksamaal ning Liidu Maksukohtu hinnangust selle
põhiseaduslikkusele.
Märksõnad: Saksamaa; pärand; kinkimine; maksustamine; pärandimaks; erikohtud;
põhiseaduslikkuse järelevalve; konstitutsioonikohtud
Tšernikov, V. S. Pravovõje problemõ v regulirovanii bankovskoi dejatelnosti // Zakon i pravo (2013)
nr. 2, lk. 54-57. Pangandussektorit ja -tegevust puudutava regulatsiooni probleemidest majanduskriisi
tingimustes.
Märksõnad: Venemaa; pangandusõigus; pangad (maj.); krediidiasutused; majanduskriisid
Wernsmann, Rainer. Übernachtungssteuern als örtliche Aufwandsteuern // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 3, lk. 124-128. Majutusmaksu kui kohaliku maksu „kultuuri ja turismi
toetamiseks” tõlgendamisest kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud maksud; majutusasutused; maksustamine; majutus; kohtulahendid
KARISTUSÕIGUS
Alanko, Katrina ; Santtila, Pekka. Pedofilian tutkimus ja hoito // Haaste (2013) nr. 1, lk. 20-21.
Pedofiilide uurimisest ja ravist.
Märksõnad: Soome; Saksamaa; pedofiilia; lapsed; seksuaalhälbed; seksuaalkuriteod;
seksuaalsuunitluse häired
Danielsson, Petri ; Mäkipää, Leena. Näyttö sähköisen valvonnan vaikuttavuudesta lisääntyy //
Haaste (2013) nr. 1, lk. 36-37. Elektroonilise valve tõhususest Soomes.
Märksõnad: Soome; karistused; elektrooniline valve; vangid; karistusest vabastamine
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Djadjun, K. V. Problemnõje voprossõ instituta neobhodimoi oboronõ // Zakonodatelstvo (2013) nr. 1,
lk. 62-70. Enesekaitsest Vene kriminaalkoodeksi ja kohtupraktika tõlgenduses.
Märksõnad: Venemaa; enesekaitse; hädakaitse; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Haapanen, Heidi. Koti vankilana // Haaste (2012) nr. 4, lk. 26-28. Soomes 2011. a. kasutusele võetud
vangide elektroonilisest valvest: mõju ja tagajärjed.
Märksõnad: Soome; vangid; valvesüsteemid; elektrooniline valve; karistused; kriminaalhooldus
Haas, Volker. Der neue Straftatbestand der Zwangsheirat (§ 237 StGB) - eine kriminalpolitische
Bewertung // Juristenzeitung (2013) nr. 2, lk. 72-81. Sundabielu käsitlusest Saksa karistusseadustikus.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; karistused; sundabielu; ohvriabi
Hatujev, Bahha. O nekotorõhh aspektahh pravovoi reglementatsii pomilovanija // Gossudarstvo i
pravo (2013) nr. 1, lk. 33-47. Armuandmise õigusliku reguleerimise mõningatest aspektidest.
Märksõnad: Venemaa; karistused; armuandmine; komisjonid
Jaros, David Michael. Perfecting criminal markets // Columbia Law Review (2012) nr. 8, lk. 19471991. Kriminaalpoliitikast ja erineva astme kuritegude kriminaliseerimisest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kriminaalpoliitika; kuritegevus; kuriteod
Jokinen, Anniina ; Ollus, Natalia. Suurin osa naisvangeista kokenut lähisuhdeväkivaltaa // Haaste
(2012) nr. 4, lk. 30-32. Naisvangidest ja perevägivallast Soomes.
Märksõnad: Soome; vangid; naised; perevägivald; väärkohtlemine; peresuhted
Karpovitš, O. G. Etnoprestupnost v sfere kriminalnogo biznessa SŠA // Zakon i pravo (2013) nr. 2,
lk. 11-16. Etniliste kogukondade (latiinod) kuritegevusest Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kuritegevus; organiseeritud kuritegevus; narkokaubandus;
relvakaubandus; vähemusrahvused; latiinod
Klöbel, Ralf. Neue Technologie und altes Strafrecht: Betrug durch Ping-Anrufe? // Juristische
Schulung (2013) nr. 3, lk. 193-199. Tasulistelt numbritelt mobiiltelefonidele tehtud massiliste
vastamata kõnede käsitlusest Saksa karistusseadustiku § 263 tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; pettus; telefonikõned; kõnetariifid; mobiiltelefonid; kahju tekitamine;
kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Kolessova, A. S. Ispolzovanije dannõhh operativno-rozõsknoi dejatelnosti pri raskrõtii
nassilstvennõhh prestuplenii v semje // Zakon i pravo (2012) nr. 12, lk. 102-105.
Kriminaalmenetlusliku jälitustegevuse tulemuste kasutamisest perevägivallajuhtumite avastamisel.
Märksõnad: Venemaa; perevägivald; vägivald; jälitustegevus; kriminaalmenetlus; eeluurimine
Laiho, Mari. Internetin monet puolet lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä // Haaste (2012) nr. 4, lk.
24-25. Laste seksuaalse ärakasutamise probleemidest seoses Interneti arenguga.
Märksõnad: Internet; lapsed; seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalkuriteod; elektrooniline meedia
Niemi, Hannu. Syyntakeisuusarviointien muutokset – syyt ja seuraukset // Haaste (2013) nr. 1, lk. 710. Vaimse tervise ja kuritegevuse seostest.
Märksõnad: kuriteod; kurjategijad; vaimne tervis; meeloluhäired
Rarog, Aleksei. Zakonodatelnõje ataki na ustoi ugolovnogo prava // Gossudarstvo i pravo (2013) nr.
1, lk. 24-32. Karistusõiguse stabiilsusest, õiglaste karistuste ja karistuste diferentseerimise
vajalikkusest.
Märksõnad: Venemaa; karistused; reformid
Rumney, Philip N. S. ; Fenton, Rachel Anne. Rape, defendant anonymity and evidence-based policy
making // The Modern Law Review (2013/Jan) nr. 1, lk. 109-133. Vägistamisjuhtude käsitlusest:
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süüdistatavate anonüümsusest, tõendamisest ja vastavast seadusandlusest.
Märksõnad:
Suurbritannia;
seksuaalkuriteod;
vägistamine;
anonüümsus;
kriminaalmenetlus; tõendamine (jur.); seadusandlus

kurjategijad;

Stieranka, Iozef. Protivodeistvije legalizatsii dohhodov, polutšennõhh prestupnõm putem, i
finansirovaniju terrorizma v Slovatskoi Respublike v sootvetstvii s novõm zakonom // Gossudarstvo i
pravo (2012) nr. 12, lk. 69-80. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest Slovakkias.
Märksõnad: Slovakkia; rahapesu; terrorism; finantseerimine; seadused
Williams, Rebecca. Voluntary intoxication – a lost cause? // The Law Quarterly Review (2013/Apr)
lk. 264-289. Vabatahtliku joobe käsitlusest kriminaalõiguses.
Märksõnad: Suurbritannia; kuritegevus; alkoholijoove; narkojoove; kurjategijad; kohtulahendid
MENETLUSÕIGUS
Bogdandy, Armin von ; Venzke, Ingo. On the functions of international courts: an appraisal in light
of their burgeoning // Leiden Journal of International Law (2013) nr. 1, lk. 49-72. Rahvusvaheliste
kohtute funktsioonidest.
Märksõnad: kohtud; rahvusvahelised kohtud; rahvusvahelised organisatsioonid
Britz, Gabriele. Grundrechtsschutz in der justiziellen Zusammenarbeit – zur Titelfreizügigkeit in
Familiensachen // Juristenzeitung (2013) nr. 3, lk. 105-111. Põhiõiguste kaitsest õigusalases koostöös,
eriti piiriülestes perekonnaasjades.
Märksõnad: kohtumenetlus; põhiõigused; kohtuasjad; perekonnaõigus; piiriülene koostöö; Euroopa
Liidu õigus
Bõkov, V. M. Zaštšištšajet li ugolovno-protsessualnõi zakon prava poterpevšihh? // Rossiiskaja
justitsija (2012) nr. 12, lk. 47-51. Kuriteoohvrite kaitsest ja õiguste tagamisest Vene õigusaktides.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; kuriteoohvrid; põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Hofmann, Franz. Prozessökonomie – Rechtsprinzip und Verfahrensgrundsatz der ZPO // Zeitschrift
für Zivilprozess (2013) nr. 1, lk. 83-110. Kohtumenetluse ökonoomsuse mõistest ja
menetluspõhimõtetest tsiviilkohtumenetluse teoorias.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; kohtumenetlus; ökonoomsus; printsiibid; õigusteooria
Jung, Heike. Fairness = wirksame Verteidigung? // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2013) nr. 2,
lk. 90-98. Mõiste „õiglus” käsitlusest ja tõlgendamisest kohtupraktikas Euroopa Inimõiguste Kohtu
Bykovi lahendi põhjal.
Märksõnad: kohtumenetlus; kriminaalmenetlus; õiglus; printsiibid; seaduste tõlgendamine; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Kondrat, I. N. Meždunarodnõje korni ugolovno-protsessualnogo printsipa „razumnõi srok
ugolovnogo sudoproizvodstva” // Rossiiskaja justitsija (2012) nr. 12, lk. 29-32. Põhimõtte
„kriminaalmenetluse mõistlik aeg” kujunemisest rahvusvahelistes normides ja ettepanekutest Vene
kriminaalmenetluse seadustiku ajakohastamiseks.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; printsiibid; kohtumenetlus; kohtulahendid
Kravtšuk, Natalja. Pravo rebjonka na dostup k utšastiju v graždanskom protsesse: natsionalnõi i
jevropeiskii aspektõ // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 1, lk. 57-62. Lapse õiguste tagamisest
kohtumenetluses.
Märksõnad: Venemaa; tsiviilkohtumenetlus; lapsed; Euroopa Kohus; kohtulahendid; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Kroiß, Ludwig. Die Entwicklung des Gerichts- und Notarkostenrechts im Jahr 2012 // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 10, lk. 686-662. Kohtukulusid ja notaritasusid puudutavatest
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seadusemuudatustest ja kohtupraktikast Saksamaal 2012. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; kohtukulud; notarid; kohtumenetlus; hüvitised; kohtulahendid
Levmore, Saul ; Porat, Ariel. Asymmetries and incentives in plea bargaining and evidence
production // The Yale Law Journal (2012/Dec) nr. 3, lk. 690-722. Kuriteo tunnistajate mõjutamisest
tunnistuste andmisel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kohtumenetlus; kuriteod; tõendamine (jur.); tunnistajad;
mõjutamine
Marxen, Klaus. Veröffentlichungen und Verheimlichungen des Strafverfahrens // Goltdammer’s
Archiv für Strafrecht (2013) nr. 2, lk. 99-110. Avalikustamisest kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; avalikustamine; avalik huvi; meedia; juurdepääs infole
Pilipenko, J. S. O projekte popravok v kodeks professionalnoi etiki advokata // Zakon i pravo (2013)
nr. 1, lk. 7-18. Advokaatide eetikakoodeksi ajakohastamisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; advokaadid; eetika; kutse-eetika; vastutus; distsiplinaarvastutus
Zimmermann, Till. Das Selbstgespräch und der Kernbereich privater Lebensgestaltung – zugleich
Besprechung von BGH, Urteile vom 10.8.2005 und 22.12.2011 // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2013) nr. 3, lk. 162-173. Akustilisest jälitustegevusest (telefonide ja vestluste pealtkuulamine nt
haiglapalatis) kriminaalmenetluses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; jälitustegevus; pealtkuulamine; eraelu; põhiseadused;
tõendamine (jur.); kohtulahendid
RIIGIÕIGUS
Austermann, Philipp. Die Anrechnungsvorschriften im Abgeordnetenrecht des Bundes // Die
Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 5, lk. 187-193. Parlamendiliikmete tulude ja hüvitiste
maksustamise regulatsioonist.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendiliikmed; tulud; hüvitised; maksustamine; põhiseadused
Brazier, Rodney. Royal assent to legislation // The Law Quarterly Review (2013/Apr) lk. 184-204.
Kuninglikust nõusolekust Suurbritannia õigusloomes.
Märksõnad: Suurbritannia; õigusloome; monarhid; vetoõigus
Böhm, Monika. Die direkte Demokratie in der Schweiz // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 1,
lk. 1-7. Osalusdemokraatiast Saksamaal, ELis ja selle praktilisest rakendamisest Šveitsi näitel.
Märksõnad: Saksamaa; Šveits; Euroopa Liit; osalusdemokraatia; kodanikualgatus; põhiseadused
Dietz, Andreas. Die Kompetenzverteilung des Grundgesetzes für Aushilfe- und
Unterstützungsmaßnahmen sowie Einsätze der Bundeswehr // Die Öffentliche Verwaltung (2012) nr.
24, lk. 952-961. Saksa põhiseaduskohtu hinnangust pädevusjaotusele kaitseministri, valitsuse ja
parlamendi vahel kaitseväe kasutamise küsimustes.
Märksõnad: Saksamaa; kaitsevägi; kaitseministrid; valitsused; parlamendid; pädevus; põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Fassbender, Bardo. Der deutsch-französische Elysée-Vertrag von 1963 // Die Öffentliche
Verwaltung (2013) nr. 4, lk. 125-133. Kahepoolsetest sõprus- ja koostöölepingutest ELi liikmesriikide
vahel Saksa-Prantsuse 1963. aastal sõlmitud Elysée lepingu näitel.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; koostöölepingud; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liit;
liikmesriigid
Gade, Dietrich ; Thiele, Christoph. Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaft: zwei
namensverschiedene Rechtsinstitute gleichen Inhalts? // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 4, lk.
142-151. Abielu ja samasooliste kooselu (registreeritud tsiviilpartnerlus) käsitlusest Saksa
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põhiseaduskohtu praktikas ja põhiseaduses.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; põhiseadused

samasooliste

partnerlus;

kooselu;

abielu;

Goldenziel, Jill I. Veiled political questions: islamic dress, constitutionalism, and the ascendance of
courts // The American Journal of Comparative Law (2013/Winter) nr. 1, lk. 1-50. Kohtute
sõltumatusest, islami õiguse (religioosse sümboolika kandmise) tõlgendamisest erinevate riikide
kohtupraktikas ning poliitilistest reformidest Egiptuses, Kuveidis ja Türgis.
Märksõnad: Egiptus; Kuveit; Türgi; kohtud; islam; religioosne sümboolika; demokraatia; poliitika;
reformid; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Gusy, Christoph. Reform der Sicherheitsbehörden // Zeitschrift für Rechtspolitik (2012) nr. 8, lk.
230-233. Vajadusest reformida eriteenistuste tegevust.
Märksõnad: Saksamaa; julgeolek; eriteenistused;
julgeolekuteenistused; pädevus; kontroll;
parlamendid; parlamendikomisjonid; koostöö; reformid
Jarosz-Zhukowska, Sylwia. Verbot der Wiederholung verfassungswidriger Normen : Bemerkungen
zur Praxis der Vollstreckung von Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichtshofs durch den
Gesetzgeber // Osteuropa Recht (2012) nr. 4, lk. 56-72. Probleemidest põhiseadusvastaste
õigusaktidega Poolas.
Märksõnad: Poola; õigusaktid; konstitutsioonikohtud; seaduste tõlgendamine; põhiseaduslikkuse
järelevalve; parlamendid; kohtulahendid
Keinänen, Anssi ; Kilpeläinen, Mia. Lainvalmistelun laatu eduskunnan valiokuntien arvioitavana //
Lakimies (2013) nr. 1, lk. 3-20. Parlamendikomisjonide rollist seaduste loomisel; nende hinnangust
seaduste kvaliteedile Soomes.
Märksõnad: Soome; parlamendid; parlamendikomisjonid; õigusloome; seaduste kooskõlastamine;
õiguspoliitika; küsitlused
Kimel, Catherine W. DNA profiles, computer searches, and the Fourth Amendment // Duke Law
Journal (2013/Jan) nr. 4, lk. 933-973. DNA-andmebaaside kasutamisest ja privaatsuse kaitsest
põhiseaduse 4. paranduse tähenduses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; põhiseadused; privaatsus; DNA; andmebaasid; juurdepääs infole;
andmekaitse; valitsused
Kutscha, Martin. Die Antinomie des Verfassungsschutzes // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 6, lk. 324-327. Politsei ja eriteenistuste kui ametkondade pädevuspiiridest põhiseadusliku
korra kaitsel terrorismivastases võitluses.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; riigiasutused; politsei; eriteenistused; pädevus; terrorism;
ekstremism; natsionaalsotsialism; liidumaad
Laws, John, Sir. The good Constitution // The Cambridge Law Journal (2012/Nov) nr. 3, lk. 567582. Väärtuste süsteemist, moraalist, inimõigustest ning avalikust huvist põhiseaduses, parlamendi ja
valitsuse tegevuses.
Märksõnad: Suurbritannia; põhiseadused; põhiõigused; inimõigused; moraal; väärtused (filos.);
parlamendid; valitsused; avalik huvi
Lindner, Josef Franz. Verfassungswidrigkeit des – kategorischen – Verbots ärztlicher Suizidassistenz
// Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 3, lk. 136-139. Arstidele kehtestatud patsiendi
enesetapule kaasaaitamise piirangu vastuolust põhiõigusega oma elu lõpu üle otsustada.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; põhiseadused; arstid; suitsiidid; eutanaasia; piirangud; kutseeetika
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Netšiporenko, T. V. Zarubežnõi opõt provedenija predvõbornõhh tele- i radiodebatov // Gossudarstvo
i pravo (2013) nr. 1, lk. 83-90. Valimiseelsetest tele- ja raadiodebattidest erinevates riikides.
Märksõnad: valimised; raadio; televisioon; valimisvõitlus; kampaaniad; meedia; meediakasutus
Neuhäuser, Gert Armin. Die verfassungsrechtliche Pflicht zu einer Ausschreibung öffentlicher
Ämter und ihre (allein) verfassungsimmanenten Grenzen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 4, lk. 176-182. Saksa põhiseaduse § 33 II tõlgendamisest avaliku teenistuse ametikohtade
täitmisel.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; riigiametnikud; avalik teenistus; ametid (töökohad); seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid
Pitkänen, Maija. Euroopan ihmisoikeussopimuksen valtion positiiviset toimintavelvoitteet ja
suhteellisuusperiaatteen huomioiminen // Lakimies (2013) nr. 1, lk. 55-73. Riigi kohustusest tagada
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni täitmine ja proportsionaalsuspõhimõttega
arvestamine; konventsiooni artiklist 2 (õigus elule) ja vastavatest kohtulahenditest.
Märksõnad: põhiõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Sadushi, Sokol. Legal norms as objects of Constitutional Court jurisdiction // Osteuropa Recht (2012)
nr. 4, lk. 38-55. Põhiseaduskohtute osast õigusnormide tõlgendajana.
Märksõnad: konstitutsioonikohtud; õigusnormid; seaduste tõlgendamine
Savtšenko, S. A. Novõje napravlenija dostupnosti sistemõ pravosudija i juriditšeskoi pomoštši
graždanam Rossiiskoi Federatsii // Zakon i pravo (2013) nr. 2, lk. 17-22. Vene kohtusüsteemi
arengukavast ja vajadusest pakkuda kohtute juures tasuta õigusabi ja juriidilist nõustamist.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; kohtusüsteemid; nõustamine; õigusabi
Tšerkassov, Aleksandr. Institut pravitelstva v zarubežnõhh stranahh: porjadok formirovanija i
otvetstvennost // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 1, lk. 73-82. Valitsuse rollist erinevates riikides,
valitsuse moodustamisest, poliitilisest ja ministrite vastutusest.
Märksõnad: valitsused; vastutus; riigivõimuorganid; peaministrid; ministrid; põhiseadused
Wiefelspütz, Dieter. Die Bundesverfassungsrichter werden vom Deutschen Bundestag direkt
gewählt! // Die Öffentliche Verwaltung (2012) nr. 24, lk. 961-969. Põhiseaduskohtu kohtunike
ametisse valimisest parlamendis põhiseaduslikkuse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; kohtunikud; valimised; seaduslikkus; parlamendid;
põhiseadused
HALDUSÕIGUS
Beilinson, Leif ; Kallberg, Veli-Pekka. Ajonopeuksien kameravalvonta turvaa liikennettä // Haaste
(2012) nr. 4, lk. 17-19. Kiiruskaamerate mõjust liiklusohutusele Soomes.
Märksõnad: Soome; liiklus; liiklusohutus; liikluse reguleerimine; kiiruspiirangud; järelevalve;
kiirusandurid
Beljaars, Ben ; Winter, Rene. The university library: a driving force for reform in legal education? //
International Journal of Legal Information (2012) nr. 1-2, lk. 1-21. Ülikooliraamatukogude osast
õigushariduses.
Märksõnad: õigusharidus; info; õigusinfo; Internet; raamatukogud; reformid
Erdos, David. Freedom of expression turned on its head? Social research and journalism in the
European privacy framework // Public Law (2013/Jan) nr. 1, lk. 52-73. Andmekaitsest ja
sõnavabadusest meedias ELi ja Suurbritannia seadusandluses.
Märksõnad: Suurbritannia; meedia; ajakirjandus; sõnavabadus; Euroopa Liidu õigus
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Filos, Altana. Der mühsame Prozess der Dezentralisierung in Greichenland: das neue Programm
„Kallikratis” // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2013) nr. 1, lk. 105125. Reformidest Kreeka haldussüsteemi detsentraliseerimisel (programm Kallikratis).
Märksõnad: Kreeka; haldussüsteem; halduskorraldus; reformid; kohalikud omavalitsused
Fraenkel-Haeberle,
Cristina.
Unternehmerische
Organisationsformen
öffentlicher
Verwaltungstätigkeit // Die Öffentliche Verwaltung (2012) nr. 24, lk. 945-952. Era- ja avaliku sektori
partnerlusest, osalusest ning koostööst avalike teenuste pakkumisel.
Märksõnad: Saksamaa; avalikud teenused; avaliku ja erasektori partnerlus; avalik haldus
Hitpaß, Peter ; Kappus, Andreas. Winterdienst & Co // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 9,
lk. 565-571. Teede ja tänavate talvise hoolduse eest vastutamisest liidumaade seadustes.
Märksõnad: Saksamaa; heakord; jäätõrje; lumekoristus; teed; tänavad; korteriühistud; omanikud;
üürnikud; vastutus; järelevalve; liidumaad
Hoffmann-Riem, Wolfgang. Regelungsstrukturen für öffentliche Kommunikationen im Internet //
Archiv des öffentlichen Rechts (2012/Dec) nr. 4, lk. 509-544. Internetikommunikatsiooni õiguslikust
aspektist ning jaotusest avaliku ja erasektori vahel. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; Internet; meedia; elektrooniline kommunikatsioon; sotsiaalmeedia; avalik
sektor; erasektor; teenused; põhiseadused
Koch, Alexander. Die kommunale Angst vor dem Mobilfunk // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 5, lk. 251-256. Mobiilside kiirgusohtlikkuse käsitlusest ja Liidu Halduskohtu vastavast
lahendist.
Märksõnad: Saksamaa; mobiilside; mobiiltelefonid; elektromagnetlained; elektromagnetkiirgus;
kiirgustundlikkus; ohutus; tervis; keskkonnakaitse; kohtulahendid
Kostiainen, Riikka. Valvontateknologian väärinkäyttö on riski // Haaste (2012) nr. 4, lk. 12-13.
Valvesüsteemide kasutamise riskidest.
Märksõnad: Soome; valvesüsteemid; turvasüsteemid; turvameetmed
Kämper, Norbert. Kein Nachtflugverkehr mehr über Deutschland? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 1-2, lk. 8-14. Öise lennuliikluse piirangutest ja Liidu Halduskohtu
vastavatest lahenditest (nt 04.04.2012).
Märksõnad: Saksamaa; õhutransport; lennujaamad; lennuliiklus; piirangud; lennumüra;
kohtulahendid
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