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PARLAMENDIS PÄEVAKORRAL: SAKSAMAA
PROFESSIONAALNE SUITSIIDIABI KARISTATAVAKS
Gewerbsmäßiger Suizid
Bundesanzeiger-Verlag Newsletter Gesetze aktuell (2013) Nr. 4.
Saksa parlamendis on arutlusel valitsuse eelnõu karistusseadustiku muutmiseks. Järjest enam tuleb ette
juhtumeid, kus teatud tasu eest aidatakse sooritada enesetappu; nt hangitakse surmavalt mõjuvaid
vahendeid või pakutakse vastavaid ruume. Teatavaks on saanud ka juhtumid, kus Saksamaalt on
vahendatud enesetapu sooritamist välismaal. Suitsiidi abistamise praktikas on toimunud kvalitatiivne
muutus kommertsialiseerumise suunas. Esikohal ei ole enam toetavast ja elujaatavast perspektiivist
lähtuv nõustamine, vaid kiire ja kindel otsus enesetapu tegemiseks. Enesetapu toetamisse on hakatud
suhtuma kui täiesti tavalisse teenusesse. Seetõttu on tekkimas oht, et enesetapuotsuse teevad ka
inimesed, kes seda elujaatava nõustamise korral ei teeks. Olukorrale reageerimiseks esitas Saksa
valitsus seaduseelnõu karistusseadustiku muutmiseks. Karistusseadustikku soovitakse lisada § 217,
mille kohaselt on professionaalse suitsiidiabi osutamine karistatav rahatrahvi või vangistusega kuni
kolm aastat.
Loe lisaks:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/spezial-gesetze/feed/detail/kategorie/neues-ausberlin/artikel/gewerbsmaessigersuizid.html?tx_ttnews[nlshort]=9_2012&cHash=bf2a640122cd3feb188d6c17cf0248ae
Seaduseelnõu täistekst:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/Betrifft
Recht/Dokumente/edrucksachen/pdf/0515_12.pdf
TÖÖTAJATE ANDMETE KAITSE
Beschäftigtendatenschutz
Bundesanzeiger-Verlag Newsletter Gesetze aktuell (2013) Nr. 4.
Jätkuvalt tegeleb parlament seaduseelnõuga töötajate andmete kaitse reguleerimiseks. Töötajate
andmete kaitse kodifitseerimisest on Saksamaal räägitud juba pikemat aega, kuid siiani reguleerivad
valdkonda peamiselt Saksa andmekaitseseadus (BDSG – Bundesdatenschutzgesetz) ja mõned üksikud
spetsiifilisemad eeskirjad töötajate isikuandmete kaitseks; paljud probleemid on lahendatud
üksikjuhtumitena kohtutes. Valitsuse esitatud seaduseelnõuga soovitakse ühtse kodifitseerimise abil
suurendada nii tööandjate kui ka töötajate õiguskindlust. Töötajaid tuleb kaitsta isikuandmete
mitteõiguspärase kogumise ja kasutamise eest, kuid arvestama peab ka tööandjate infohuvi.
Seaduseelnõu lähtub põhimõttest, et koguda, töödelda ja kasutada tohib vaid neid andmeid, mis on
vajalikud ja olulised konkreetses töösuhtes. Eristatakse andmete kogumist tööle asumisel ja töösuhtes
olles, käsitletakse nt sotsiaalvõrgustike info kasutamist, andmeid töötaja tervise ja võimalike karistuste
kohta, videokontrolli töökohal jms.
Loe lisaks:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/spezial-gesetze/feed/detail/kategorie/neues-ausberlin/artikel/beschaeftigtendatenschutz.html?tx_ttnews[nlshort]=9_2012&cHash=3c58cb2d0b6152e8
3523711bfa70a07e
Seaduseelnõu täistekst:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BetrifftRecht/Dokumente/edrucksachen/pdf/0535_10.pdf
VANADUSHÜVITIS AVALIKUST TEENISTUSEST VABATAHTLIKU LAHKUMISE
KORRAL
Altersgeld für freiwillig ausscheidende Beamte
Bundesanzeiger-Verlag Newsletter Gesetze aktuell (2013) Nr. 5.
Avaliku ja erasektori vahelise tööjõu liikumise soodustamiseks esitas valitsus seaduseelnõu
vanadushüvitise maksmiseks avalikust teenistusest vabatahtlikult lahkuvatele ametnikele, kohtunikele
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ja sõjaväelastele. Kehtiva regulatsiooni kohaselt kaovad ennetähtaegse lahkumise korral avalikust
teenistusest tulenevad pensionikindlustuslikud hüved. Seaduseelnõu annab ennetähtaegselt ametist
lahkuvatele riigiteenistujatele õiguse nõuda vanadushüvitist. Hüvitise suurus sõltub viimatisest
sissetulekust ja avalikus teenistuses töötatud ajast.
Loe lisaks:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/spezial-gesetze/feed/detail/kategorie/neues-ausberlin/artikel/altersgeld-fuer-freiwillig-ausscheidendebeamte.html?tx_ttnews[nlshort]=9_2012&cHash=4f81b2712e9f231a306fb0a25dfa3e90
Seaduseelnõu täistekst:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BetrifftRecht/Dokumente/edrucksachen/pdf/1712479.pdf

REGISTRIINFO EDASTAMINE LIHTSAMAKS
Registerauskünfte werden einfacher
Bundesanzeiger-Verlag Newsletter Gesetze aktuell (2013) Nr. 6.
Saksa valitsus ja juhtivad parlamendifraktsioonid on esitanud seaduseelnõu Saksa keskregistriseaduse
(BZRG – Bundeszentralregistergesetz) ja teiste registreid puudutavate eeskirjade muutmiseks
eesmärgiga võimaldada registriteabe saamiseks taotluste esitamist elektrooniliselt. Registriandmete
puhul on tegemist tundliku teabega, mille edastamine mitteomastele isikutele võib kaasa tuua tõsiseid
tagajärgi, seetõttu tuli senise regulatsiooni kohaselt registrist teabe saamiseks isiklikult vastavasse
ametkonda kohale minna. Ametnik kontrollis taotluse vastuvõtmisel isiku andmete õigsust ja
ammendavust, sealhulgas isiku sünnijärgset nime. Kuna aga isikutunnistuse seadus sätestab juba
elektroonilise autentimise (eID-funktsioon), võiks seda funktsiooni hakata kasutama ka registriteabe
saamisel.
Loe lisaks:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/spezial-gesetze/feed/detail/kategorie/neues-ausberlin/artikel/registerauskuenfte-werdeneinfacher.html?tx_ttnews[nlshort]=9_2012&cHash=f41aff91e7f8f8b7993f46c4e400db41
Seaduseelnõu täistekst:
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BetrifftRecht/Dokumente/edrucksachen/pdf/0322_13.pdf

Refereerinud Tiia Melts

3

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Braun, Johann. Rechtsrelativismus und Rechtsabsolutismus // Juristenzeitung (2013) nr. 6, lk. 265273. Loomuõigusest, õiguslikust relativismist ja absolutismist.
Märksõnad: õigusteadus; loomuõigus; õigusfilosoofia; relativism; absolutism
Meyer zu Wendischhoff, Friederike. Revolution und reines Recht – eine Zerreissprobe // Der Staat
(2013) nr. 1, lk. 59-85. Normatiivsusest, revolutsioonist ning võimu ja õiguse suhtest Hans Kelseni
õigusteoorias.
Märksõnad: õigusteooria; õigusnormid; õiglus
Polke, Christian. Werte und Normen im Recht // Der Staat (2013) nr. 1, lk. 99-118. Väärtustest ja
normidest õiguses riigi maailmavaatelise neutraalsuse kontekstis Hans Kelseni õigusteoorias.
Märksõnad: õigusteooria; õigusnormid; õiglus; moraal; väärtused (filos.); maailmavaade
Poskatšina, M. N. Ossobennosti nautšnogo znanija o prave // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 4,
lk. 33-42. Õigusteadlikkusest ja õigusnormi olemusest.
Märksõnad: õigusteooria; õigusnormid; õigusallikad
Tihhomirov, J. A. Pravovoi suverenitet: sferõ i garantii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 3, lk. 520. Juriidilise suveräänsuse riigisiseste ja rahvusvaheliste normide suhestusest.
Märksõnad: iseseisvus (pol.); õigussüsteemid; siseriiklik õigus; rahvusvaheline õigus;
rahvusvahelised suhted
ÕIGUSAJALUGU
Braid, Robert. Behind the ordinance of labourers : economic regulation and market control in London
before the Black Death // The Journal of Legal History (2013/Apr) nr. 1, lk. 3-30. Tururegulatsioonist
ja kaubandusest Londonis 14. sajandil.
Märksõnad: äriõigus; kaubandus; turg (süsteem); London
Gorbunov, M. A. Vlijanije rodosskogo morskogo prava na formirovanije institutov klassitšeskogo
rimskogo tšastnogo prava // Zakon i pravo (2013) nr. 4, lk. 27-32. Rhodose mereõiguse mõjust Rooma
eraõiguse süsteemile.
Märksõnad: mereõigus; Rooma õigus; eraõigus; õigussüsteemid
Jones, N. G. Uses and „automatic” resulting trusts of freehold // The Cambridge Law Journal
(2013/Mar) nr. 1, lk. 91-114. Maaomandi eluaegsest kasutusõigusest ja selle nn automaatse lõppemise
käsitlusest Inglise õiguses (keskaeg, 18.-19. saj.).
Märksõnad: Inglismaa; asjaõigus; omand; maaomand; maakasutus; usaldus; piirangud
Krakovski, Konstantin. Pervõi šag sudebnoi kontrreformõ (zakon 19 maja 1871 g.) // Istorija
gossudarstva i prava (2013) nr. 5, lk. 47-51. Venemaa 1871. a. seadusest, mis andis sandarmitele
õigused tegeleda riigivastaste kuritegudega; 1864. a. kohtureformi kohaselt oli see kohtu-uurijate
pädevuses.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; reformid; riigivastased kuriteod; poliitiline politsei; poliitilised
kuriteod
Lloyd, Gordon. Marshall v. Madison; the Supreme Court and original intent, 1803-35 // Criminal
Justice Ethics (2013/Apr) nr. 1, lk. 20-50. Õigusnormi mõistmisest, tõlgendamisest ja seaduslikkuse

4

järelevalvest 19. saj. Ameerikas; ülemkohtunik John Marshalli otsusest kohtuasjas Marbury vs.
Madison (1803).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; põhiseadused; õigusnormid; kohtud; kohtunikud;
põhiseaduslikkuse järelevalve; õigusajalugu; kohtulahendid; 19. saj.
Lockwood, Matthew. From treason to homicide : changing conceptions of the law of petty treason in
early modern England // The Journal of Legal History (2013/Apr) nr. 1, lk. 31-49. Riigivastastest
kuritegudest ning vastavast regulatsioonist 18. sajandi Inglismaal.
Märksõnad: Inglismaa; riigivastased kuriteod; kriminaalõigus; 18. saj.
Mussin, Fried. Zaštšita interessov stranõ na granitse v zakonotvortšeskoi dejatelnosti
gossudarstvennõhh organov Rossiiskoi Imperii v XIX v. // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 6,
lk. 7-11. Riigivõimuorganite seadusandlikust tegevusest riigipiiride kaitseks 19. saj. Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; riigipiirid; õigusloome; 19. saj.
Savtšenko, M. V. Stanovlenije organizatsionno-pravovoi formõ vuzov jevropeiskihh gossudarstv //
Zakon i pravo (2013) nr. 4, lk. 59-61. Ülikoolide juriidilise staatuse kujunemisest Euroopas (alates 6.
sajandist).
Märksõnad: Euroopa; ülikoolid; kõrgkoolid; kõrgharidus; õiguslik seisund
Zagorski, Gennadi. Vojenno-sudebnaja reforma 1867 g. // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 3,
lk. 44-50. Sõjakohtute 1867. aasta reformist Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; erikohtud; reformid
Zenin, Sergei. Rol i znatšenije Zemskogo Sbora 1613 g. // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 3,
lk. 9-13. Maakogu rollist ja tähendusest Venemaal seoses Romanovite dünastia rajaja Mihhail
Fjodorovitš Romanovi valimisega kogu Venemaa valitsejaks 21. veebruaril 1613. aastal.
Märksõnad: Venemaa; esinduskogud; maakogud; Venemaa. Maakogu (1549-1684)
Unterreitmeier, Johannes. Die Restitution von Schmach und Schmerzen : über die gemeinsamen
historischen Wurzeln von Schmerzensgeld und Geldentschädigung // Juristenzeitung (2013) nr. 9, lk.
425-433. Valurahanõudest õigusajaloos ja Saksa õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilõigus; kahju hüvitamine; moraalne kahju; kohtulahendid
TSIVIILÕIGUS
Dodegge, Georg. Ärztliche Zwangsmaßnahmen und Betreuungsrecht // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 18, lk. 1265-1270. Hooldusõiguslikust eestkostest arstliku sekkumise ja
sunniabinõude (sundravi) rakendamisel vastavalt 26. veebruaril 2013 jõustunud seadusemuudatusele.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilõiguse üldosa; eestkoste; puuetega inimesed; hooldus; hooldajad;
sundravi; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Ferreira, Rui Cardona. The loss of chance in civil law countries: a comparative and critical analysis
// Maastricht Journal of European and Comparative Law (2013) nr. 1, lk. 56-74. Nn võimaluse
kaotamise nõuetest (loss of chance) kahju hüvitamisel Itaalia ja Prantsuse tsiviilõiguses viidetega
Saksa ja Portugali õigusele ning ravivigadega seotud kohtupraktikale.
Märksõnad: Prantsusmaa; Itaalia; Saksamaa; Portugal; tsiviilvastutus; kahju tekitamine; kahju
hüvitamine; põhjuslikkus; meditsiiniõigus; ravivead; kohtulahendid
Jaeger, Thomas. Ausfall von Telefon, Fax und Internet: Genussschmälerung oder wirtschaftlicher
Schaden? // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 15, lk. 1031-1035. Liidu Ülemkohtu lahendist
vastutuse kohta tehniliste sidevahendite (telefon, faks, internet) riketest tingitud kasutuspiirangute
korral.
Märksõnad: Saksamaa; sidevahendid; kommunikatsioonivahendid; rikked; häiringud; vastutus;
kohtulahendid
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Seok Kim, Hyong. Die deliktische Gehilfenhaftung in europäischen Vergleich // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2013) nr. 2, lk. 263-282. Kaasosalise (volitatu) vastutusest kahjude
hüvitamisel Saksa, Prantsuse ja Inglise õiguses ning vastavate õigusnormide kooskõlastamisest
Euroopas.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; Inglismaa; vastutus; volitused; kahju hüvitamine; võrdlev
analüüs; rahvusvaheline eraõigus; seaduste kooskõlastamine; kohtulahendid
Solovjova, S. V. Sravnitelnõi analiz printsipov upravlenija nekommertšeskimi organizatsijami,
imejuštšimi i ne imejuštšimi tšlenstvo // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 4, lk. 92-99.
Mittetulundusühingute juhtimise põhimõtetest võrdluses äriühingutega.
Märksõnad: Venemaa; mittetulundusühingud; organisatsioonid; juriidilised isikud; juhtimine;
printsiibid; äriühingud; võrdlev analüüs
Terner, Paul. Verbraucherschutz durch Notare // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 20, lk.
1404-1407. Saksa notariseaduse ja notariaalse tõestamise seaduse tõlgendamisest kohtupraktikas
tarbijakaitse kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; notarid; notariaaltoimingud; tarbijakaitse; kohtulahendid; seaduste
tõlgendamine
Asjaõigus
Angelo Lee, Brian. Just undercompensation: the idiosyncratic premium in eminent domain //
Columbia Law Review (2013) nr. 3, lk. 593-655. Avalikku kasutusse võetud eraomandi
kompenseerimisest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; omand; eraomand; turuväärtus; omanikud; hüvitised
Lorents, D. V. Priobretatelnaja davnost: reforma v Rossii i mirovoi opõt (stranõ SNG, Zapadnoi
Jevropõ i Latinskoi Ameriki) // Zakonodatelstvo (2013) nr. 3, lk. 31-35. Vara omandamisest igamise
teel ja selle õigusregulatsioonist Venemaal ja välisriikides.
Märksõnad: Venemaa; Lääne-Euroopa; Ladina-Ameerika; omand; vara; valdus; heausksus;
omandamine; reformid; seadusandlus
Umerenko, J. A. Inostrannõje gossudarstva kak subjektõ zemelnõhh pravootnošenii na territorii
Rossii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 4, lk. 15-21. Maad ja kinnisvara puudutavatest
õigussuhetest Venemaa ja välisriigi (nt Saksamaa) vahel.
Märksõnad: Venemaa; maaomand; kinnisvara; rahvusvahelised lepingud
Võlaõigus
Graf von Westphalen, Friedrich. Verbraucherschutz nach zwei Jahrzehnten Klauselrichtlinie // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 14, lk. 961-966. Tarbijakaitsedirektiivi 93/13/EMÜ mõjust
muudatustele Saksa võlaõiguses ja Euroopa Kohtu vastavast praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; tarbijakaitse; siseriiklik õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Grunsky, Wolfgang. Die Auswirkungen des „urteilsvertretenden Anerkenntnisses” auf die
Verjährung // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 19, lk. 1336-1341. Aegumisest võlaõiguslikes
suhetes ja kohtulahendist tuleneva süü omaksvõtu mõjust aegumistähtaegadele.
Märksõnad: Saksamaa; tehingud; aegumine; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Hooley, Richard. Controlling contractual discretion // The Cambridge Law Journal (2013/Mar) nr. 1,
lk. 65-90. Heausksusest lepingu sõlmimisel ja lepinguvabaduse kontrollist.
Märksõnad: Suurbritannia; lepingud; lepinguvabadus; järelevalve; heausksus; kohtulahendid
Jäckle, Wolfgang. Vorgerichtliche Kosten eines Inkassounternehmens als Verzugsschaden // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 20, lk. 1393-1397. Võlgade sissenõudmiseks tehtavatest
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kulutustest ja nende kulude hüvitamise käsitlusest.
Märksõnad: Saksamaa; võlad; kulud; kahju hüvitamine
Mutšak, R. I. Pravovõje istotšniki samoregulirovanija meždunarodnogo kommertšeskogo oborota //
Zakonodatelstvo (2013) nr. 4, lk. 24-31. Lepinguvabadusest rahvusvahelistes kaubandussuhetes ja
ettepanekust Vene tsiviilkoodeksi § 427 muutmiseks.
Märksõnad: Venemaa; lepingud; lepinguvabadus; rahvusvaheline kaubandus; õigusallikad
Poluškin, P. S. Delovaja reputatsija kak tšast predmeta dogovora kommertšeskoi kontsessii // Zakon i
pravo (2013) nr. 3, lk. 56-59. Juriidilise isiku heast nimest ja selle kaitsest lepingulistes suhetes.
Märksõnad: Venemaa; juriidilised isikud; kuvand; lepingud; kahju tekitamine; kahju hüvitamine;
kohtulahendid
Savina, S. V. Novellõ zakonodatelstva o gossudarstvennoi registratsii dogovorov arendõ //
Zakonodatelstvo (2013) nr. 3, lk. 41-46. Rendilepingute riikliku registreerimise süsteemi
muudatustest.
Märksõnad: Venemaa; rendilepingud; rent; lepingud; registreerimine
Tammi-Salminen, Eva. Velkajärjestelylain 10a §:n painavat syyt korkeimman oikeuden uudemmassa
käytännössä ja lain uudistaminen // Lakimies (2013) nr. 2, lk. 192-214. Eraisiku võlgade saneerimise
seaduse §st 10a lähtuvast kohtupraktikast Soomes; § 10a hakkas kehtima 2003. a. alguses.
Märksõnad: Soome; võlad; füüsilised isikud; pankrotid; maksejõuetus; võlakohustus; saneerimine;
kohtulahendid
Witting, Christian. Intra-corporate conspiracy: an intriguing prospect // The Cambridge Law Journal
(2013/Mar) nr. 1, lk. 178-206. Tsiviilvastutusest ettevõtete (ka väikeettevõtete, äriühingute) vaheliste
kuritegelike kokkulepete kontekstis.
Märksõnad: Suurbritannia; tsiviilvastutus; kahju tekitamine; juriidilised isikud; ettevõtted;
väikeettevõtted; äriühingud; lepingud; vastutus
Wächter, Gerhard H. Schadensrechtliche Probleme beim Unternehmenskauf: Naturalherstellung und
Bilanzgarantien // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 18, lk. 1270-1276. Ettevõtte ostuga
seotud võlaõiguslikest probleemidest (nt naturaalrestitutsioon).
Märksõnad: Saksamaa; ettevõtted; ostmine; kahju hüvitamine
Perekonnaõigus
Bilsdorfer, Peter. Willkür als sachgerechte Lösung – die Berechtigtenbestimmung im
Kindergeldrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 13, lk. 897-900. Lastetoetuse saaja
määratlemisest lahus elavate vanemate puhul maksu- ja perekonnaõiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; lastetoetused; peretoetused; maksustamine; tulumaks; elatis
Delivering family justice in late modern society in the wake of legal aid reform // The Journal of
Social Welfare & Family Law (2013) nr. 1, lk. 3-160. Ajakirja erinumber õigusabireformist
Suurbritannias ja selle mõjust perekonnaõigusele; 8 artiklit erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Suurbritannia; õigusabi; reformid; valitsused; kulud; ränne (demogr.); heategevus;
sotsiaalhoolekanne; sümpoosionid
Marõševa, N. I. Ještšo raz k voprossu meždunarodnogo usõnovlenija // Žurnal rossiiskogo prava
(2013) nr. 4, lk. 73-78. Vene laste välismaale lapsendamisega seotud õigusnormidest.
Märksõnad: Venemaa; lapsed; lapsendamine; välismaalased; lapse õigused; lastekaitse;
rahvusvahelised lepingud; Ameerika Ühendriigid
Natšajeva, Aleksandra. Natsionalnaja strategija deistvii v interessahh detei i semeinoje
zakonodatelstvo // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 2, lk. 72-77. Venemaa presidendi seadlusest, mis
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käsitleb Venemaa tegevuskava laste huvide kaitseks aastatel 2012-2017.
Märksõnad: Venemaa; lapsed; lastekaitse; lapse õigused; arengukavad
Pärimisõigus
Agafonova, M. A. Hištšenije võmorotšnogo imuštšestva // Zakonodatelstvo (2013) nr. 3, lk. 81-87.
Pärandist ja vaibevara varjatud omandamisest.
Märksõnad: Venemaa; pärimisõigus; pärand; omand; vaibevara; kinnisvara; röövimine; kuriteod
Siebert, Holger. Die Entwicklung des Erbrechts im zweiten Halbjahr 2012 // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 14, lk. 978-982. Pärimisõigusega seotud seadusemuudatustest ja
kohtupraktikast 2012. aasta teisel poolel.
Märksõnad: Saksamaa; pärimisõigus; pärimine; pärand; testamendid; kohtulahendid
ÄRIÕIGUS
Altmeppen, Holger. Wer schuldet die Abfindung bei Einziehung eines Geschäftsanteils in der
GmbH? // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 15, lk. 1025-1030. Aktsionäri vastutusest ja
hüvitisnõudeõigusest firmast lahkumise korral; Liidu Ülemkohtu lahendist 24.01.2012.
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; osaühingud; aktsionärid; vastutus; hüvitised; kohtulahendid
Davies, Paul L. ; Hopt, Klaus J. Corporate boards in Europe – accountability and convergence // The
American Journal of Comparative Law (2013/Spring) nr. 2, lk. 301-375. Äriühingu valitsemisest,
juhtkonna ülesannetest ja vastavast seadusandlusest üheksa Euroopa riigi võrdluses (Belgia,
Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Poola, Rootsi, Šveits ja Suurbritannia).
Märksõnad: Euroopa; äriühingud; äriühingute valitsemine; juhtkond; võrdlev analüüs
Leonova, G. B. Objazatelnõje trebovanija k katšestvu tovarov // Zakonodatelstvo (2013) nr. 3, lk. 4755. Kaupade kvaliteedinõuete regulatsiooni analüüs.
Märksõnad: Venemaa; kaubad; tooted; kvaliteet; kriteeriumid; standardid (normid); tooteohutus
Luters-Thümmel, Dace L. ; Lošmanis, Aivars. Die Entwicklung des lettischen Handelsgesetzbuches
// Osteuropa Recht (2013) nr. 1, lk. 83-89. Läti äriseadustiku kujunemisest.
Märksõnad: Läti; äriühingud; seadustikud; Euroopa Liidu õigus
Möschel, Wernhard. Glücksspiel und europäischer Binnenmarkt // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2013) nr. 7, lk. 252-255. Hasartmängude korraldamise probleemidest Euroopa
siseturul, hasartmängudest internetis ja nende õigusliku reguleerimise probleemidest.
Märksõnad: hasartmängud; kihlveod; kohtulahendid; Saksamaa; Euroopa Liidu õigus
Röttgen, Norbert ; Kluge, Hans-Georg. Nachhaltigkeit bei Vorstandsvergütungen // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 13, lk. 900-905. Mõistest „ettevõtte tõhus areng” ja juhatuse
liikmete hüvitistest Saksa aktsiaseltsiseaduse § 87 tõlgenduses.
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; aktsiaseltsid; efektiivsus; juhatused; hüvitised; seaduste
tõlgendamine
Schucht, Carsten. Der Handel mit gebrauchten Arbeitsmitteln in Spannungsfeld von
Produktsicherheits- und Betriebssicherheitsrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 14, lk.
967-970. Töö- ja tooteohutuse reguleerimisest kasutatud töövahenditega (tööriistad, seadmed,
masinad) kauplemisel.
Märksõnad: Saksamaa; tooted; tööriistad; tooteohutus; tööohutus; vastutus
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INTELLEKTUAALNE OMAND
Cornwell, Jane. Keywords, case law and the Court of Justice : the need for legislative intervention in
modernising European trade mark law // International Review of Law, Computers & Technology
(2013/Mar) nr. 1-2, lk. 85-103. Euroopa kaubamärgiõigusest ning vajadusest seda kaasajastada.
Märksõnad: Euroopa; kaubamärgid; autoriõigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Duah, Ebenezer. An injunction to prevent access to copyright infringing content, or perhaps not yet:
UK perspective // International Review of Law, Computers & Technology (2013/Mar) nr. 1-2, lk. 4659. Autoriõiguste rikkumisest Suurbritannias Newzbini veebisaidiga seotud kohtulahendi põhjal.
Märksõnad: Suurbritannia; autoriõigus; veebisaidid; Interneti-teenused; piirangud; kohtulahendid
Dupont, Jean-Sébastien. Uncharted territories of trade mark use // Intellectual Property Quarterly
(2013) nr. 2, lk. 139-165. Euroopa Liidu kaubamärgidirektiivist (89/104) ja selle kohaldamisest
Suurbritannia õiguses; Suurbritannia kaubamärgiõiguse ajaloost; Euroopa Kohtu viimase 10 aasta
kohtupraktikast.
Märksõnad: Suurbritannia; kaubamärgid; Euroopa Liidu õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid;
Kanada; seaduste kooskõlastamine
Fellmeth, Aaron X. Introductory note to the Beijing Treaty on Audiovisual Performances //
International Legal Materials (2012) nr. 6, lk. 1211-1225. Audiovisuaalteoste esitamise Pekingi
lepingust. Lisatud lepingu tekst.
Märksõnad: autoriõigus; audiovisuaalteavikud; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
(WIPO); rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline õigus
Gravells, Nigel P. Reporter’s copyright and sound recordings: a reply to professor Derclaye //
Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 2, lk. 91-96. Ajakirjanduse ja helisalvestistega seotud
autoriõiguse probleemidest.
Märksõnad: autoriõigus; ajakirjanikud; ajakirjandus; helisalvestus; helisalvestised; kõned;
kohtulahendid
James, Mark ; Osborn, Guy. Guilty by association: olympic law and the IP effect // Intellectual
Property Quarterly (2013) nr. 2, lk. 97-113. Olümpiamängudega seotud sümbolite ja kaubamärkide kui
intellektuaalomandi kaitsest Londoni 2012. aasta olümpiamängude näitel.
Märksõnad: Suurbritannia; London; kaubamärgid; sümbolid; brändid; olümpiamängud;
varimajandus; kohtulahendid
Mendis, Dinusha. Digital Economy Act 2012 : fighting a losing battle? Why the „three strikes” law is
not the answer to copyright law’s latest challenge // International Review of Law, Computers &
Technology (2013/Mar) nr. 1-2, lk. 60-84. Digitaalse meedia reguleerimisest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; autoriõigus; elektrooniline meedia; meedia; piraatlus (autoriõigus)
Mysoor, Poorna. Unpacking the right of communication to the public: a closer look at international
and EU copyright law // Intellectual Property Quarterly (2013) nr. 2, lk. 166-185. Autoriõigustest
teoste üldsusele kättesaadavaks tegemisel rahvusvahelises ja Euroopa Liidu õiguses.
Märksõnad: autoriõigus; kommunikatsioon; infoühiskond; ringhääling; avalikkus; juurdepääs infole;
rahvusvaheline õigus; Euroopa Liidu õigus
Raue, Benjamin. Informationsfreiheit und Urheberrecht // Juristenzeitung (2013) nr. 6, lk. 280-288.
Informatsioonivabadusest ja autoriõigusest Saksa informatsioonivabaduse seaduses; ametliku info ja
autoriõigusega seotud probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; info; informatsioonivabadus; avalik teave; juurdepääs infole
Schicki, Lena. Protection of industrial design in the United States and in the EU : different concepts
or different labels? // The Journal of World Intellectual Property (2013/Mar) nr. 1-2, lk. 15-38.
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Tööstusdisaini kaitsest Ameerika Ühendriikides ning Euroopa Liidus.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liit; autoriõigus; tööstuskunst; seadusandlus
Siivola, Jyrki. Integroidun piirin piirimallin suojasta // Lakimies (2013) nr. 2, lk. 253-275.
Mikrolülituste topoloogia kaitsest.
Märksõnad: Soome; mikrolülitused; õiguskaitse; tööstusomand; pooljuhtseadised; kohtulahendid
Štšerbak, N. V. Internet-saitõ i internet-posredniki: nekotorõje problemõ graždansko-pravovogo
regulirovanija // Zakonodatelstvo (2013) nr. 5, lk. 14-21. Autoriõigustest Internetis (veebisaidid,
litsentsid, Creative Commons) Vene õiguses ja teistes riikides (nt Saksamaal, Prantsusmaal,
Suurbritannias).
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; Internet; veebisaidid; litsentsid; omand; multimeedia
United States and Russian Federation agree on action plan to improve intellectual property rights
protection // SEEL : Survey of East European Law (2013) nr. 1, lk. 1, 17-19. Ameerika Ühendriikide
ja Venemaa koostööst intellektuaalse omandi kaitsmisel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Venemaa; autoriõigus; õiguskaitse; rahvusvaheline koostöö;
tegevuskavad
Voroževitš, A. S. Ustanovlenije predelov ossuštšestvlenija iskljutšitelnogo prava patentoobladatelja:
rossiiskii i zarubežnõi opõt // Zakonodatelstvo (2013) nr. 3, lk. 20-30. Patendikaitsest ja ainuõiguse
piiridest Venemaal ja välisriikides (nt Ameerikas).
Märksõnad: Venemaa; patendid; litsentsid; ainuõigus; piirangud; Ameerika Ühendriigid
KESKKONNAÕIGUS
Budzinski, Bernd Irmfrid. Beim Elektro-Smog nichts Neues? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 7, lk. 404-407. Teadusuuringute arvestamisest (nt mobiilside mõju ja
kiirguskaitse piirväärtused) immissioonikaitseseaduse kavandatavates muudatustes.
Märksõnad: Saksamaa; keskkonnakaitse; mobiilside; kiirguskaitse; teadusprojektid; uuringud
Dulak, Matt. What’s it to you? // Columbia Law Review (2013) nr. 2, lk. 447-482. Kultuuriliselt või
ajalooliselt oluliste hoonete piirikivide säilitamisega seotud kavandatavatest seadusemuudatustest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; keskkonnakaitse; hooned; kultuuripärand; kahju tekitamine;
linnaehitus; kohtulahendid
Julesz, Mįté. Umweltstrafrecht in Ungarn und Deutschland // Osteuropa Recht (2013) nr. 1, lk. 101104. Karistustest keskkonnakuritegude eest Ungaris ja Saksamaal.
Märksõnad: Ungari; Saksamaa; keskkonnakuriteod; karistused; keskkonnakaitse; Euroopa Liidu
õigus
Pederson, Ole W. Modest pragmatic lessons for a diverse and incoherent environmental law // Oxford
Journal of Legal Studies (2013/Spring) nr. 1, lk. 103-131. Keskkonnaõigusest õigusfilosoofilises
kontekstis.
Märksõnad: keskkonnakaitse; õigusteadus; õigusfilosoofia
TÖÖÕIGUS
Abaldujev, Vladimir. Rossiiskaja antikorruptsionnaja politika v sfere truda: novõje pravila i
nerešennõje problemõ // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 3, lk. 50-55. Korruptsioonist töösuhetes.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; korruptsioon
Drosdeck, Thomas ; Bitsch, Christian. Die rechtsmissbräuchliche Vertretungsbefristung // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 19, lk. 1345-1348. Saksa töökohtu kahest lahendist tähtajalise
töölepingu pikendamise kohta ja Euroopa Kohtu lahendist Kücüki kohtuasjas.
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Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; töölepingud; lepinguline töö; erikohtud; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Presnjakov, M. V. Ogranitšenija na rabotu s nesoveršennoletnimi: defektõ zakona // Zakonodatelstvo
(2013) nr. 5, lk. 48-55. Alaealistega töötavatele isikutele kehtivate piirangute regulatsioonist.
Märksõnad: Venemaa; töötajad; kriminaalregistrid; piirangud; alaealised; kohtulahendid
Puumalainen, Mikko. Järjestöehdosta työ- ja virkaehtosopimuksissa // Lakimies (2013) nr. 2, lk. 294302. Ametiühingut puudutavatest sätetest töö- ja kollektiivlepingutes.
Märksõnad: Soome; töölepingud; kollektiivlepingud; ametiühingud; kohtulahendid
Sargeant, Malcolm. Distinguishing between justifiable treatment and prohibited discrimination in
respect of age // The Journal of Business Law (2013) nr. 4, lk. 398-416. Vanuselisest
diskrimineerimisest töösuhetes ning vastavast seadusandlusest ELis.
Märksõnad: töösuhted; vanuseline diskrimineerimine; Euroopa Liidu õigus
Saurin, S. A. Zarabotnaja plata rukovoditelja kak element sistemõ oplatõ truda rabotnikov
federalnõhh bjudžetnõhh utšreždenii // Zakonodatelstvo (2013) nr. 4, lk. 73-76. Juhtkonna palgast
riigieelarveliste asutuste töötasustamise süsteemis.
Märksõnad: Venemaa; töötajad; juhid; juhtkond; palk; hüvitised; riigiasutused; eelarvelised asutused
Tiilikka, Päivi. Sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus työsuhteessa // Lakimies (2013) nr. 2, lk. 230252. Sõnavabadusest ja lojaalsuskohustusest töösuhetes.
Märksõnad: Soome; töösuhted; sõnavabadus; lojaalsus; usaldusväärsus; töölepingu lõpetamine
SOTSIAALÕIGUS
Azarova, J. G. Sotsialnoje obespetšenije i pravovaja zaštšita detei // Žurnal rossiiskogo prava (2013)
nr. 3, lk. 21-32. Laste heaolu ja lastega perede sotsiaalkaitse tagamisest.
Märksõnad: Venemaa; lapsed; lastekaitse; lastetoetused; peretoetused; sotsiaalkaitse; lapse õiguste
konventsioon (1989); lasteasutused
Bokeloh, Arno. Die soziale Sicherheit der Beamten im europäischen Kontext // Die Öffentliche
Verwaltung (2013) nr. 8, lk. 309-316. Ametnike sotsiaalkaitsest ja eriregulatsioonidest ELis.
Märksõnad: sotsiaalkaitse; sotsiaalkindlustus; teenistujad; riigiametnikud; Euroopa Liidu õigus
Fiošin, A. V. Materinskii (semeinõi) kapital: nekotorõje ossobennosti sudebnoi praktiki // Rossiiskaja
justitsija (2013) nr. 1, lk. 60-62. Sündivuse suurendamiseks 2007. aastal kehtestatud peretoetuste
süsteemist ja sellega seotud kohtupraktikast.
Märksõnad: Venemaa; peretoetused; emad; lapsed; sündimus; kohtulahendid
Jegorova, J. N. O primenenii v Rossii opõta Germanii v pravovom regulirovanii sotsialnoi sferõ //
Zakon i pravo (2013) nr. 3, lk. 86-89. Sotsiaalpoliitika õigusregulatsioonist Vene- ja Saksamaal.
Märksõnad: Venemaa; Saksamaa; sotsiaalpoliitika; sotsiaalkaitse; sotsiaalkindlustus; töötud;
rändepoliitika
Jermakov, Dmitri. Pravovoje regulirovanije pensionnogo obespetšenija vojennoslužaštšihh v
Rossiiskoi Federatsii // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 2, lk. 32-43. Sõjaväelaste pensionide
õiguslikust reguleerimisest.
Märksõnad:
Venemaa;
sõjaväelased;
pensionid;
erusõjaväelased;
sõjaväepensionärid;
pensionikindlustus
Schübel-Pfister, Isabel. Kindertagesbetreuung zwischen (Rechts-)Anspruch und Wirklichkeit // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 7, lk. 385-391. 1. augustil 2013 jõustunud lastele
päevahoiu tagamise kohustusest Saksa sotsiaalseadustiku § 24 tähenduses ja probleemidest selle
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kohustuse täitmisel.
Märksõnad: Saksamaa; lapsehooldus; lasteaiad; lapsevanemad; kohalikud omavalitsused; seaduste
tõlgendamine
FINANTSÕIGUS
Djomin, Aleksandr. Fenomen „mjagkogo prava” v reglamentatsii transgranitšnogo nalogoobloženija
// Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 2, lk. 63-71. Piiriülese maksustamise probleemidest.
Märksõnad: maksustamine; maksupoliitika; topeltmaksustamine
Eiben, Simone ; Rosenberg, Axel. Plausibilitätsprüfung von Anlagevermittler und Anlageberater //
Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 20, lk. 1398-1401. Investeerimisnõustajate ja -vahendajate
vastutusest Liidu Ülemkohtu praktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; kapital; investeeringud; nõustamine; vastutus; kohtulahendid
Graetz, Michael J. ; Doud, Rachael. Technological innovation, international competition and the
challenges of international income taxation // Columbia Law Review (2013) nr. 2, lk. 347-445.
Maksusüsteemi ajakohastamise ettepanekutest tehnilise innovatsiooni toetuseks (piiriüleste ettevõtete
patendid).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; maksustamine; innovatsioonipoliitika; tehnilised uuendused;
intellektuaalne omand; patendid
Havanova, I. A. Obžalovanije rešenii nalogovõhh organov v dosudebnom i sudebnom porjadke //
Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2013) nr. 3, lk. 3-158. Maksukogumisega seotud otsuste vaidlustamise
kohtueelsest ja menetluslikust regulatsioonist.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; maksukogumine; kaebused; menetlusõigus; vaidluste
lahendamine
Loutzenhiser, Glen. Tax avoidance, private companies and the family // The Cambridge Law Journal
(2013/Mar) nr. 1, lk. 35-49. Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmise probleemidest eraettevõtete maksudest
kõrvalehoidmise kontekstis.
Märksõnad: Suurbritannia; maksustamine; tulumaks; sotsiaalmaks; otsene maksustamine;
eraettevõtted; erasektor; riigiametnikud
Thiemann, Christian. Die Dogmatik der Sonderabgabe im Umbruch // Archiv des öffentlichen
Rechts (2013/Mar) nr. 1, lk. 60-107. Erimaksudest ja mittemaksustamisest. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; maksukorraldus; soodustused; eelarve; kohtulahendid
KARISTUSÕIGUS
Badar, M. E ; Marchuk, Iryna. A comparative study of the principles governing criminal
responsibility in the major legal systems of the world (England, United States, Germany, France,
Denmark, Russia, China and islamic legal tradition) // Criminal Law Forum (2013) nr. 1, lk. 1-48.
Kriminaalvastutuse põhimõtetest erinevates õigussüsteemides.
Märksõnad: kriminaalvastutus; kuriteod; printsiibid; õigussüsteemid; võrdlev analüüs
Batšilo, Illarija. O pritšinahh i motivahh pravonarušenii v oblasti rassovõhh, etnitšeskihh,
natsionalnõhh i religioznõhh otnošenii // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 3, lk. 33-42. Rassiliste,
etniliste, rahvuslike ja usuliste suhetega seotud õigusrikkumiste põhjustest ja motiividest; sotsiaalse
tolerantsuse mõistest.
Märksõnad: õigusrikkumised; kuritegevus; sallivus; inimõigused; diskrimineerimine; küberruum
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Bibik, O. N. Ossobennosti kulturõ kak obstojatelstvo, iskljutšajuštšeje ili smjagtšajuštšeje ugolovnuju
otvetstvennost // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 3, lk. 72-83. Kultuuriliste eripärade (nt tapmine
au kaitsmiseks) käsitlusest ja nendega arvestamisest kriminaalvastutusele võtmisel.
Märksõnad: kriminaalvastutus; kuriteod; karistused; kultuurierinevused; välismaalased
Cancio Melia, Manuel ; Ortiz de Urbina Gimeno, Inigo. Zurück zu den Sozialwissenschaften (und
hin zu angelsächsischer Strafrechtswissenschaft)? : zu Paul H. Robinsons Straftheorie des empirical
desert // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2013) nr. 5, lk. 288-300. Karistusõigusest
sotsiaalteaduste kontekstis Ameerika õigusteadlase Paul H. Robinsoni õigusteoorias.
Märksõnad: õigusteadus; õigusteooria; sotsiaalteadused
Hakamies, Kaarlo. Taloustieteellisen tiedon merkityksestä rikoslain tulkinnassa // Lakimies (2013)
nr. 2, lk. 288-293. Majandusalaste teadmiste tähtsusest karistusseadustiku tõlgendamisel.
Märksõnad: majanduskuriteod; karistused; majandus; terminoloogia; seaduste tõlgendamine
Hoskins, Zachary. Punishment, contempt and the prospect of moral reform // Criminal Justice Ethics
(2013/Apr) nr. 1, lk. 1-18. Põlguse käsitlusest filosoofias (nt Kant) ja põlastusväärsest kohtlemisest kui
karistusest erirežiimiga vanglates.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; karistused; vanglad; moraal; väärtused (filos.); õigusfilosoofia
Husabø, Erling Johannes. Counterterrorism and the expansion of proactive police powers in the
Nordic States // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2013) nr. 1,
lk. 3-23. Politsei uurimismeetoditest ja volitustest terrorismivastases võitluses Põhjamaades aastatel
2003-2013.
Märksõnad: Põhjamaad; Norra; terrorism; politsei; terrorismivastane võitlus; järelevalve;
eeluurimine; kriminaalpreventsioon
Karpovitš, O. G. „Belovorotnitškovaja prestupnost” v SŠA // Zakon i pravo (2013) nr. 4, lk. 7-12. Nn
valgekraede kuritegude kvalifitseerimisest ja majanduskuritegude vastu võitlemisest Ameerika
Ühendriikides.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; majanduskuriteod; valgekraed; korruptsioon; kuritegevus;
politsei
Kašepov, V. P. Preobrazovanije institutov Obštšei tšasti ugolovnogo prava posredstvom
dopolnitelnogo zakonodatelstva // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 4, lk. 5-15. Kriminaalpoliitikast,
kriminaalvastutuse regulatsiooni ajakohastamisest ja suundadest karistuste leevendamiseks Vene
kriminaalkoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalvastutus; karistused; kriminaalpoliitika
Komahhin, Boriss. Protivodeistvije korruptsii v sisteme gossudarstvennoi službõ Jevropeiskihh stran
// Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 2, lk. 29-33. Korruptsioonivastasest
võitlusest Euroopa riikide avalikus teenistuses.
Märksõnad: Prantsusmaa; Saksamaa; Hispaania; Portugal; korruptsioon; avalik teenistus; avalikud
teenistujad; järelevalve; eetika
Kudlich, Hans. Die strafrechtliche Aufarbeitung des „Organspende-Skandals” // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 13, lk. 917-920. Elundidoonorlusest ja andmemanipulatsioonidest
karistusõiguse aspektist Göttingeni Ülikoolis toimunu põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; elundid; doonorlus; elundikaubandus; siirdamine; haiglad; patsiendid;
tapmine; seaduste tõlgendamine
Ladiges, Manuel. Criminal liability of directors of a private limited company seated in Germany //
Criminal Law Forum (2013) nr. 1, lk. 87-111. Teise riigi äriühingu (nt Saksamaal tegutseva Inglise
äriühingu) juhtkonna kriminaalvastutusest Saksa ja Inglise õiguses ning kohtupraktikas.
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Märksõnad: Saksamaa; Inglismaa; äriühingud; osaühingud; tütarettevõtted; juhid; juhtkond;
pankrotid; vastutus; kriminaalvastutus; kohtulahendid
Namavičius, Justas. Neuere Entwicklungen des litauischen Strafrechts : zwischen Strafe und
Regulierung // Osteuropa Recht (2013) nr. 1, lk. 90-100. Leedu karistusõiguse arengust.
Märksõnad: Leedu; õigusteadus; õigusloome
Nilsson, Roddy. From learning to labour to learning to self-control: the paradigmatic change in
Swedish prison policy // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2013)
nr. 1 Supplement, lk. 24-45. Rootsi vanglapoliitikast.
Märksõnad: Rootsi; kriminaaltäitevõigus; vanglad; vangistus; vangid; heaolu; ennetamine
Paeffgen, Hans-Ulrich. Schulterschluß-Effekte – wohin man blickt // Goltdammer's Archiv für
Strafrecht (2013) nr. 5, lk. 256-270. Vigade tunnistamisest (ka kolleegide ringkaitse probleemist)
politseis politseinike kohta esitatud kaebuste menetlemisel.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; politseinikud; süüteod; pettus; järelevalve; karistused; kohtulahendid
Sakajeva, O. I. Torgovlja ljudmi kak samostojatelnoje projavlenije meždunarodnoi prestupnoi
dejatelnosti // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 3, lk. 110-117. Inimkaubanduse juriidilise
määratluse probleemidest ja inimkaubanduse vastu võitlemisest.
Märksõnad: Venemaa; inimkaubandus; naised; lapsed; orjastamine; sunniviisiline töö; alaealised;
UNICEF; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Lastefond
Sarenkov, Artjom. Normõ meždunarodnoi konventsii o pokupe inostrantsev v rossiiskom prave //
Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 1, lk. 30-32. ÜRO korruptsioonivastasest
konventsioonist ja selle rakendamisest Venemaal seoses välismaalaste altkäemaksudega Venemaa
ametnikele.
Märksõnad: Venemaa; korruptsioon; rahapesu; riigiametnikud; altkäemaks; ametiseisundi
kuritarvitamine; välismaalased; rahvusvahelised lepingud; seaduste kooskõlastamine
Schünemann, Bernd. Die großen wirtschaftsrechtlichen Fragen der Zeit // Goltdammer's Archiv für
Strafrecht (2013) nr. 4, lk. 193-205. Tehnika arengu mõju karistusõigusele, karistusõiguse
euroopastumine ja majanduskaristusõiguse areng – kolm põhiteemat 35. karistusõigusteadlaste
konverentsil Zürichis (mai 2013).
Märksõnad: Euroopa; majanduskuriteod; karistused; õigusloome; õigusteadus; konverentsid
Sköld, Johanna. Historical abuse – a contemporary issue: compiling inquiries into abuse and neglect
of children in out-of-home care worldwide // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention (2013) nr. 1 Supplement, lk. 5-23. Laste väärkohtlemisest ja hooletussejätmisest
kasuperedes. Lisatud tabel erinevate riikide (Austraalia, Kanada, Norra, Island, Saksamaa jt)
aruannetest.
Märksõnad: Euroopa; Austraalia; Kanada; Põhjamaad; lapsed; väärkohtlemine; hooletus (jur.);
kasupered
MENETLUSÕIGUS
Filenkova, J. K. Sroki rassmotrenija sudebnõhh materialov o prodlenii merõ presetšenija v vide
soderžanija pod stražei obvinjajemõhh i podsudimõhh // Zakon i pravo (2013) nr. 3, lk. 73-77.
Kohtuasja läbivaatamise tähtaegadest isikute kinnipidamisel kriminaalmenetluses ja Euroopa
Inimõiguste Kohtu Vene kodanikega seotud lahenditest.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; põhiõigused; inimõigused; Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid
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Guljagin, A. J. V obosnovanije neobhodimosti sozdanija administrativnoi justitsii // Rossiiskaja
justitsija (2013) nr. 4, lk. 46-50. Halduskohtumenetlusest ja halduskohtute süsteemi loomise
vajadusest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; halduskohtumenetlus; halduskohtud; kohtusüsteemid
Harder, Sirko. The effect of recognized foreign judgments in civil and commercial matters //
International & Comparative Law Quarterly (2013/Apr) nr. 2, lk. 441-461. Välisriikide kohtuotsuste
tunnustamisest Inglismaal.
Märksõnad: Inglismaa; kohtumenetlus; kohtulahendid; tunnustamine (jur.); rahvusvahelised lepingud
Haslam, Emily ; Edmunds, Rod. Managing a new „partnership” // Criminal Law Forum (2013) nr. 1,
lk. 49-85. Vahendajatest kriminaalmenetluses Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nn Lubanga lahendi
põhjal.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; Rahvusvaheline Kriminaalkohus; kohtulahendid; rahvusvaheline
õigus
Kaspar, Johannes. Strafprozessuale Verwertbarkeit nach rechtswidriger privater Beweisbeschaffung
// Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2013) nr. 4, lk. 206-225. Majanduskuritegevusest ja
eraviisiliselt kogutud tõendite kasutatavusest kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; majanduskuriteod; tõendamine (jur.); kohtulahendid
Kubiciel, Michael. Strafprozessuale Verwertbarkeit digitaler Konterbande // Goltdammer's Archiv für
Strafrecht (2013) nr. 4, lk. 226-239. Nn digitaalse salakauba (Internetist ebseaduslikult kogutud
andmete) kasutamisest kriminaalmenetluses majandus- ja seksuaalkuritegude ning autoriõiguste
rikkumise paljastamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; majanduskuriteod; tõendamine (jur.); Internet;
digitaalinformatsioon; piirangud; kohtulahendid
Petersen, Niels. Gesetzgeberische Inkonsistenz als Beweiszeichen // Archiv des öffentlichen Rechts
(2013/Mar) nr. 1, lk. 108-134. Argumentatsioonist kohtupraktikas: normatiivsus, funktsioon, piirid.
Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; tõendamine (jur.); otsustusteooria; argumentatsioon; võrdlev
analüüs
Rjabinina, Tatjana. Predvaritelnoje slušanije kak sredstvo obespetšenija razumnogo sroka
ugolovnogo sudoproizvodstva // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 2, lk. 53-62. Eelistungist kui
vahendist kriminaalmenetluse mõistliku aja läbiviimise tagamiseks.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; kohtuasjad
Rudnev, Anton. Voprossõ privedenija v ispolnenije inostrannõhh sudebnõhh rešenii v Rossiiskihh
sudahh // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 1, lk. 2-7. Teiste riikide
kohtuotsuste täitmisest Venemaa kohtutes.
Märksõnad: Venemaa; vahekohtud; kohtud; kohtulahendid; täitemenetlus
Seriki, Hakeem. Anti-suit injunctions and arbitration : parasitic or free standing? // The Journal of
Business Law (2013) nr. 3, lk. 267-283. Kohtulikust keelust vahekohtumenetluses ning
vahekohtukokkulepete rikkumisest.
Märksõnad: Inglismaa; vahekohtumenetlus; kokkulepped; lepingurikkumine
Trstenjak, Verica. Procedural aspects of European consumer protection law and the case law of the
CJEU // European Review of Private Law (2013) nr. 2, lk. 451-477. Menetlusõiguslikest aspektidest
Euroopa tarbijakaitses ning Euroopa Kohtu praktikas. Kokkuvõte prantsuse ja saksa keeles.
Märksõnad: Euroopa; tarbijakaitse; Euroopa Kohus; kohtulahendid
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Unterreitmeier, Johannes. Kein öffentliches Interesse am rechtlichen Gehör? // Die Öffentliche
Verwaltung (2013) nr. 9, lk. 343-349. Avaliku huvi esindaja osast halduskohtumenetluses Baieri
Kõrgema Halduskohtu lahendi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; halduskohtud; halduskohtumenetlus; avalik huvi; avalik-õiguslikud
juriidilised isikud; vaidluste lahendamine; kohtulahendid; liidumaad
RIIGIÕIGUS
Alexy, Robert. Jörn Ipsens Konstruktion der Grundrechte // Der Staat (2013) nr. 1, lk. 87-98.
Põhiõiguste olemusest ja kaitsest saksa õigusteadlase Jörn Ipseni (1944) käsitluses.
Märksõnad:
Saksamaa;
põhiõigused;
proportsionaalsuse
põhimõte;
põhiseadused;
konstitutsionalism; printsiibid; õigusteooria
Bast, Jürgen. Zehn Jahre Aufenthaltsgesetz // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 6, lk. 214-221.
Migratsiooniga seotud reformist ja õigusregulatsioonist – ülevaade 10 aasta arengust Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; välismaalased; elamisload; tööload; viisad; asüül; ränne (demogr.);
rändepoliitika; Euroopa Liit
Broude, Tomer. A minimal liberal defense of (some) discrimination in migration regulation //
Fordham International Law Journal (2013/Mar) nr. 3, lk. 575-599. Diskrimineerimise käsitlusest
sisserändajate ja sisserändepoliitika kontekstis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; sisseränne; sisserändajad; diskrimineerimine; eetika
Böcker, Julian ; Schwarz, Oliver. Das doppelte Demokratiedefizit europäischer Sicherheits- und
Verteidigungspolitik: Paradox eines kontrafaktischen Legitimitätsmodells parlamentarischer
Kontrolle? // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 1, lk. 59-76. ELi ühtse julgeoleku- ja
kaitsepoliitika parlamentaarsest kontrollist Saksa, Briti ja Euroopa parlamentide näitel.
Märksõnad: Saksamaa; Inglismaa; parlamendid; Euroopa Parlament; julgeolek; riigikaitse;
julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; järelevalve
The Constitutional Court of the Republic of Hungary // East European Case Reporter of Constitutional
Law (2012) nr. 2, lk. 125-195. Ungari põhiseaduskohtu lahendist 33/2012 (VII.17), mis käsitleb
kohtunike õiguslikku staatust ja tasustamist.
Märksõnad: Ungari; konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve; kohtunikud; palk;
pensionileminek; pensioniiga
The Constitutional Court of the Republic of Lithuania // East European Case Reporter of
Constitutional Law (2012) nr. 2, lk. 195-242. Leedu põhiseaduskohtu lahendist 8/2012 (05.09.2012),
mis käsitleb Leedu parlamendivalimiste vastavust põhiseadusele.
Märksõnad: Leedu; konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve; parlamendid;
parlamendiliikmed; parlamendivalimised; kohtulahendid
Dehmel, Niels ; Jesse, Eckhard. Das neue Wahlgesetz zur Bundestagswahl 2013. Eine Reform der
Reform der Reform ist unvermeidlich // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 1, lk. 201-213.
Parlamendivalimiste uuest regulatsioonist, mis võeti vastu 21. veebr. 2013.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parlamendivalimised; valimissüsteemid
Demina, A. I. Osnovnõje printsipõ vzaimodeistvija zakonodatelnoi i ispolnitelnoi vlasti v
sovremennoi Rossii // Zakon i pravo (2013) nr. 3, lk. 115-119. Valitsuse ja parlamendi
koostööpõhimõtetest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; valitsused; parlamendid; koostöö; võim; täidesaatev võim; seadusandlik võim
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Eichenhofer, Eberhard. Betreuungsgeld und Grundgesetz // Zeitschrift für Gesetzgebung (2013) nr.
1, lk. 60-74. Saksamaal 2013. aastast makstavast lapsehooldushüvitisest põhiseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; lapsehooldus; väikelapsed; hüvitised; peretoetused;
lastetoetused; võrdsed võimalused; valitsused; seadusandlus
Engelken, Klaas. „In Wahlen und Abstimmungen” // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 8, lk.
301-309. Põhiseaduse artikli 20 lg 2 2. lause (valimistel ja hääletamistel) tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; valimised; mõisted; printsiibid; seaduste tõlgendamine
Erbentraut, Philipp. Ist ein Verbot der NPD sinnvoll? Die Pioniere der deutschen Parteientheorie im
Vormärz wären skeptisch // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 1, lk. 137-145.
Paremäärmuslike poliitiliste parteide tegevuse keelustamisest Saksa natsionaaldemokraatliku partei
(NPD) näitel.
Märksõnad: Saksamaa; parteid; paremäärmuslus; ekstremism; natsionaalsotsialism; piirangud
Frau, Robert ; Trinks, Matthias. Zum Spannungsverhältnis von Völker- und Verfassungsrecht // Die
Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 6, lk. 228-233. Liidu Maksukohtu ja Saksa põhiseaduskohtu
erinevatest seisukohtadest rahvusvaheliste lepingute käsitluses (treaty override).
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; erikohtud; rahvusvahelised lepingud;
seaduste tõlgendamine
Frenz, Walter. „Armutseinwanderung” zwischen EU-Freizügigkeit und Menschenwürde // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 17, lk. 1210-1212. Nn vaesusrändega seotud problemaatikast
(Bulgaaria ja Rumeenia kodanike sisseränne Saksamaale).
Märksõnad: Saksamaa; Bulgaaria; Rumeenia; sisserändajad; sisseränne; vaesus; põhiseadused;
inimväärikus; Euroopa Liit; võrdsed võimalused; võrdõiguslikkus; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Goldhammer, Michael. Energiesoli nicht verfassungswidrig // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 8, lk. 475. Elektrihinna stabiliseerimisest ja taastuvenergiarajatiste toetustest põhiseaduse
tähenduses. - (Täistekst: http://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2013_08.pdf).
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; põhiõigused; elektrienergia; hinnad; maksustamine; taastuvad
energiaallikad; hüvitised; investeeringud; omand; garantii; seaduste tõlgendamine
Holste, Heiko. Demokratie wieder flott gemacht: das neue Sitzzuteilungsverfahren im
Bundeswahlgesetz sichert das gleiche Wahlrecht // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 9,
lk. 529-534. Uuest meetodist Saksa valimisseaduses valijahäälte mandaatideks ümberarvestamisel.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parteid; mandaat; parlamendivalimised
Johns, Michael. Post-accession Polish migrants in Britain and Ireland: challenges and obstacles to
integration in the European Union // European Journal of Migration and Law (2013) nr. 1, lk. 29-45.
Integratsioonist Suurbritannias ja Iirimaal Poola sisserändajate näitel.
Märksõnad: Suurbritannia; Iirimaa; sisseränne; poolakad; isikute vaba liikumine; integratsioon;
sotsiaalne sidusus; Euroopa Liidu õigus
Kodeks sudeiskoi etiki // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 2, lk. 50-56. Kohtunike eetikakoodeksi tekst,
mis võeti vastu VIII ülevenemaalisel kohtunike kongressil 19. dets. 2012; ülevaade kongressi
ettekannetest lk. 3-58.
Märksõnad: Venemaa; kohtunikud; kutse-eetika; eetikakoodeksid; kohtud; kongressid
Love, John. On the record: why the Senate should have access to treaty negotiating documents //
Columbia Law Review (2013) nr. 2, lk. 483-529. Täidesaatva ja seadusandliku võimu koostööst
Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide vaheliste lepingute sõlmimisel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; presidendid; valitsused; parlamendid; koostöö; rahvusvahelised
lepingud; juurdepääs infole; piirangud; põhiseadused
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Möller, Franz ; Limpert, Martin. Die Parlamentarisierung der politischen Willensbildung in
europäischen Angelegenheiten // Zeitschrift für Gesetzgebung (2013) nr. 1, lk. 44-59. Saksa
parlamendi osalusõigusest ELi asjades põhiseaduse § 23 ja 45 tähenduses ja Saksa põhiseaduskohtu
lahendites.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; põhiseadused; valitsused; seaduste tõlgendamine;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Euroopa Liit; Lissaboni leping (2007)
Reimer, Philipp. „...und machet zu Jüngern alle Völker”? // Der Staat (2013) nr. 1, lk. 27-57.
Printsiibiteooriast ja proportsionaalsuse põhimõttest põhiõiguste kaitses.
Märksõnad:
Saksamaa;
põhiõigused;
proportsionaalsuse
põhimõte;
põhiseadused;
konstitutsionalism; printsiibid; õigusteooria
Riechert, Christian ; Stomps, Annette. Mindestlohnkonzepte – mehr sachliche Orientierung // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 15, lk. 1050-1054. Palga alammäära kehtestamise aruteludest
Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; elatustase; elatusmiinimum; palgamäärad; parteid; palk; töötajad;
põhiseadused
Riede, Matthias ; Scheller, Henrik. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Deutschen
Bundestag – bloßes Skandalisierungsinstrument der Opposition? // Zeitschrift für Parlamentsfragen
(2013) nr. 1, lk. 93-114. Parlamendi uurimiskomisjonidest ja nende töö kajastamisest trükimeedias
aastatel 1990-2011.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendikomisjonid; valitsused; meedia; ajakirjandus
Rossi, Matthias. Die Stellung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages im
Informationsfreiheitsrecht // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 6, lk. 205-213. Saksa parlamendi
teadusteenistuste positsioonist ja nende tegevusest infovabadusseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; nõustamine; oskusteave; avalik haldus; info; juurdepääs infole;
põhiseadused; kohtulahendid
Thormann, Martin. Der Bürgerhaushalt und die digitale Demokratie // Die Öffentliche Verwaltung
(2013) nr. 9, lk. 325-335. Kodanike kaasamisest ning elektroonilise osaluse võimalustest ja piiridest.
Märksõnad:
Saksamaa;
osalusdemokraatia;
kodanikualgatus;
Internet;
elektrooniline
kommunikatsioon; e-hääletamine; e-riik; liidumaad
Ungern-Sternberg, Antje von. Normative Wirkungen von Präjudizien nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts // Archiv des öffentlichen Rechts (2013/Mar) nr. 1, lk. 1-59. Pretsedendi
normatiivsest mõjust Saksa põhiseaduskohtu praktika põhjal. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; kohtud; pretsedendiõigus; õigusallikad; kohtulahendid
Vainiute, Milda ; Beinoravičius, Darijus. Die verfassungsrechtliche Stellung der litauischen Sprache
als Staatssprache: Schwerpunkte // Osteuropa Recht (2013) nr. 1, lk. 69-82. Leedu keele
põhiseaduslikust asendist riigikeelena ja keelepoliitika probleemidest globaliseeruvas Euroopas.
Märksõnad: Leedu; riigikeel; leedu keel; põhiseadused; keelepoliitika
HALDUSÕIGUS
Bergan, Maik ; Martin, Sascha. Die Aufrechnung mit Steuerforderungen gegen staatliche
Zuwendungen // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 7, lk. 268-272. Võlgade arvestamisest riiklike
toetuste saamisel.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; võlad; riiklikud toetused; liidumaad; kohtulahendid
Brunekreeft, Gert. On the role of international benchmarking of electricity transmission system
operators facing significant investment requirements // Competition and Regulation in Network
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Industries (2013/Mar) nr. 1, lk. 2-23. Rahvusvahelise võrdlusanalüüsi tähendusest
elektrivõrguoperaatorite investeeringute kontekstis.
Märksõnad: elektrienergia; elektrivõrgud; elektrisüsteemid; investeeringud; võrdlev analüüs
Cornes, Richard. A constitutional disaster in the making? The communications challenge facing the
United Kingdom’s Supreme Court // Public Law (2013/Apr) nr. 2, lk. 266-291. Suurbritannia
Ülemkohtu suhtlemisest meediaga.
Märksõnad: Suurbritannia; kohtud; ülemkohtud; meedia; kommunikatsioon
Heller, Robert E. ; Soschinka, Holger. Seepiraterie-Bekämpfung durch private
Bewachungsunternehmen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 8, lk. 476-479.
Eraturvafirmade kaasamise regulatsioonist merepiraatlusega võitlemiseks.
Märksõnad: Saksamaa; turvateenused; turvameetmed; erasektor; relvad; piraatlus (röövimine)
Komahhin, B. N. Administrativno-pravovõje aspektõ borbõ s korruptsijei na gossudarstvennoi službe
// Zakon i pravo (2013) nr. 4, lk. 114-115. Juriidilistest ja organisatoorsetest probleemidest avaliku
teenistuse korruptsiooniga võitlemisel.
Märksõnad: Venemaa; avalik teenistus; avalikud teenistujad; kontroll; korruptsioon
Kovaljova, Natalia. Gossudarstvennoje upravlenije v informatsionnoi sfere // Gossudarstvo i pravo
(2013) nr. 2, lk. 78-86. Venemaa valitsuse tegevusest infolevi ja andmekaitse alal.
Märksõnad: Venemaa; info; andmekaitse; valitsused; infoühiskond; infotehnoloogia
Lander, Ingrid. Obstacles for changes within the (Swedish) police force: professional motivations,
homosociality, and ordering practices // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2013) nr. 1, lk. 43-61. Rootsi politsei treeningprogrammist, ametialasest motivatsioonist,
homosotsiaalsusest, isikuomadustest.
Märksõnad: Rootsi; politsei; kutseoskused; treening; motivatsioon; maskuliinsus; füüsiline
ettevalmistus; sotsiaalsus
Lindner, Josef Franz. Darf der Dienstherr im beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit die Gründe für
die Auswahlentscheidung erstmals vor Gericht vortragen? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 9, lk. 547-550. Konkurentsist riigiametisse kandideerimisel ja mittevalituks osutunud
kandidaadi õigusest tulemusi vaidlustada.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; tööalane konkurents; avalik teave;
põhiseadused; halduskohtumenetlus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Lomakina, L. A. Rotatsija gossudarstvennõhh graždanskihh služaštšihh v kontekste preodolenija
korruptsii // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 4, lk. 43-50. Ametnike rotatsioonist korruptsiooni
ennetamiseks ja ÜRO korruptsioonivastasest konventsioonist.
Märksõnad: Venemaa; avalik teenistus; riigiametnikud; vastutus; korruptsioon; ennetamine;
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon (2005)
Lorse, Jürgen. Mobilität (Personalrotation) im öffentlichen Dienst // Die Öffentliche Verwaltung
(2013) nr. 7, lk. 245-255. Juriidilistest ja personalipoliitilistest aspektidest töötajate rotatsioonis
avalikus teenistuses.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; personal; personalijuhtimine; põhiseadused; liidumaad
Maleina, M. N. Pravovoje regulirovanije okazanija uslug po organizatsii i provedeniju massovõhh
kulturno-zrelištšnõhh meroprijatii v otkrõtõhh obštšestvennõhh mestahh // Žurnal rossiiskogo prava
(2013) nr. 3, lk. 32-40. Avalikus ruumis korraldatavate meelelahutuslike massiürituste juriidilisest
staatusest; korraldajate ja osalejate õigustest ja kohustustest.
Märksõnad: Venemaa; kultuur; meelelahutus; üritused; kultuuriüritused; kultuuriteenused; vastutus;
avalik kord; teenused; lepingud
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McGonagle, Tarlach. User-generated content and audiovisual news: the ups and downs of an
uncertain relationship // IRIS plus (2013) nr. 2, lk. 7-24. Avatud ajakirjandus ja teabeallikad ning
nende mõju uudistele; sõnavabadusest ja ajakirjandusest õiguslikust aspektist.
Märksõnad: ajakirjandus; meedia; sõnavabadus; info
Minzner, Carl F. The rise and fall of Chinese legal education // Fordham International Law Journal
(2013/Feb) nr. 2, lk. 334-395. Õigusharidusest Hiinas.
Märksõnad: Hiina; haridus; õigusharidus; juristid; õigusteadus
Myrsky, Matti. Tulosohjaus julkisella sektorilla – mistä olikaan kysymys? // Lakimies (2013) nr. 2,
lk. 276-287. Tulemusjuhtimisest avalikus sektoris: muudatused ja uuendused.
Märksõnad: Soome; avalik sektor; tulemusjuhtimine; Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
(OECD)
Ovtšinnikov, V. A. ; Antonov, J. V. Osnovõ obespetšenija bezopasnosti informatsii v ramkahh
sistem elektronnogo golossovanija // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 3, lk. 46-48. Infoturbe tagamisest
e-hääletamisel.
Märksõnad: Venemaa; info; infoturve; hääletamine; e-hääletamine; andmekaitse
Renzikowski, Joachim ; Schmidt-DeCaluwe, Reimund. Menschenrechtliche Grenzen des
polizeilichen Unterbindungsgewahrsams // Juristenzeitung (2013) nr. 6, lk. 289-297. Ennetava
vahistamise inimõiguslikest piiridest; kohtulahendist Schwabe ja M. G. vs. Saksamaa, mis puudutab
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 5 lg 1 ja artiklit 11.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; vahistamine; õiguslikud kitsendused; inimõigused; vangistus;
kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Schade, Friedrich. Der Student im Pflichtpraktikum – ein rechtloses Wesen? // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 15, lk. 1039-1043. Õppepraktikast ja praktikalepingust kutseharidusseaduse
ja tööajaseaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; kõrgharidus; kutseõpe; praktika; praktikandid; tööaeg; lepingud
Schladebach, Marcus. Der nichtige Verwaltungsakt // Verwaltungsarchiv (2013) nr. 2, lk. 188-207.
Haldusakti kehtivusest ja tühiseks kuulutamise alustest Saksa haldusõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; haldusaktid; õigusnormid; kehtivus
Solovjov, S. G. Munitsipalnõi kodeks Rossiiskoi Federatsii: predpossõlki i problemõ prinjatija //
Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 4, lk. 28-32. Munitsipaalseadustiku loomisega seotud teoreetilistest ja
praktilistest probleemidest.
Märksõnad: Venemaa; haldussüsteem; kodifitseerimine (jur.); kohalikud omavalitsused; õigusloome
Sydow, Gernot. Vorwirkungen von Ansprüchen auf datenschutzrechtliche Auskunft und
Informationszugang // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 8, lk.
467-471.
Ametkondlikest kulutustest informatsiooni edastamisele vastavalt info tagamise ja andmekaitse
nõuetele.
Märksõnad: Saksamaa; ametid (riigiasutused); info; andmekaitse; juurdepääs infole; kulud; avalik
teave
Thiemann, Christian. Der Begriff der Aufwandsteuer und die kommunalen Übernachtungssteuern //
Zeitschrift für Gesetzgebung (2013) nr. 1, lk. 75-92. Liidu Halduskohtu lahenditest kohaliku nn
ööbimismaksu kehtestamise kohta.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; finantseerimine; tulud; kohalikud maksud;
halduskohtud; kohtulahendid
Varsejev, A. V. Ossobennosti pravohranitelnoi dejatelnosti politsii jevropeiskihh stran po võjavleniju
i presetšeniju kriminalnõhh projavlenii ekstremistskoi napravlennosti // Zakon i pravo (2013) nr. 5, lk.
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95-97. Politsei tegevusest kuritegelike ekstremistlike ilmingute avastamisel ja mahasurumisel LääneEuroopa riikide näitel (Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Taani, Norra, Belgia).
Märksõnad: Lääne-Euroopa; politsei; avalik kord; terrorismivastane võitlus; ekstremism; julgeolek;
järelevalve
Wuttke, Jens. Neuer Personalausweis ohne Rufname verfassungswidrig // Die Öffentliche
Verwaltung (2013) nr. 7, lk. 262-267. Kõnetlusnime (mitme eesnime korral) määratlemisest
isikutunnistusel isikuõiguste tagamise kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; isikutunnistused; eesnimed; nimed; isikuõigused; põhiseadused;
kohtulahendid
MEDITSIINIÕIGUS
Donoghue, Stephen ; Smyth, Claire-Michelle. Abortion for foetal abnormalities in Ireland; the
limited scope of the Irish government’s response to the A, B and C judgement // European Journal of
Health Law (2013/Apr) nr. 2, lk. 117-143. Abordist Iirimaa seadusandluses.
Märksõnad: Iirimaa; abort; loode; lootekahjustused; seadusandlus; kohtulahendid
Farrell, Anne-Maree ; Devaney, Sarah ; Hervey, Tamara K. ; Murphy, Therese. Regulatory
„desirables” for new health technologies // Medical Law Review (2013/Winter) nr. 1, lk. 1-10.
Meditsiinitehnoloogiast ja selle regulatsioonist Suurbritannias ja ELis. Kolm artiklit erinevatelt
autoritelt.
Märksõnad: Suurbritannia; Euroopa Liit; meditsiinitehnoloogia; tervishoid; sümpoosionid
Gough, Fionnuala. Deliberating or dithering? Ireland and human embryonic stem cell research //
European Journal of Health Law (2013/Apr) nr. 2, lk. 145-165. Loote tüvirakkude uuringute
regulatsioonist Iirimaal; võrdlus Saksamaa ja Suurbritannia seadusandlusega.
Märksõnad: Iirimaa; Saksamaa; Suurbritannia; loode; tüvirakud; uuringud; meditsiiniuuringud
Lemmens, Christophe. A new style of end-of-life cases : a patient’s right to demand treatment or a
physician’s right to refuse treatment? The futility debate revisited // European Journal of Health Law
(2013/Apr) nr. 2, lk. 167-183. Dementsete patsientide õigusest otsustada oma ravi ja elu üle.
Märksõnad: patsiendid; ravi; dementsus; eutanaasia; informeeritud nõusolek; arstid; vastutus
McGuinness, Sheelagh. Law, reproduction, and disability : fatally „handicapped”? // Medical Law
Review (2013/Spring) nr. 2, lk. 213-242. Aborti puudutavast seadusandlusest Suurbritannias:
probleemidest ja alternatiividest.
Märksõnad: Suurbritannia; abort; lootekahjustused; väärarendid; seadusandlus
Metz, Courtney ; Hoppe, Nils. Organ transplantation in Germany : regulating scandals and
scandalous regulation // European Journal of Health Law (2013/Apr) nr. 2, lk. 113-116. Elundite
siirdamisest ja vastavast seadusandlusest Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; elundid; siirdamine; seadusandlus
Mäsch, Gerald. Demokratisches Schamanentum in Wahlkampfzeiten // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 19, lk. 1354-1356. Patsiendi õiguste kaitse reguleerimise probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; patsiendid; arsti-patsiendi suhe; seadusandlus; kohtulahendid
Prainsack, Barbara ; Buyx, Alena. A solidarity-based approach to the governance of reasearch
biobanks // Medical Law Review (2013/Winter) nr. 1, lk. 71-91. Biopankade haldamisest ning
uurimisandmete kasutamisest.
Märksõnad: biomeditsiin; andmepangad; meditsiiniuuringud; andmekaitse; rahvusvaheline õigus
Quinn, Paul ; Habbig, Ann-Katrin ; Mantovani, Eugenio ; De Hert, Paul. The data protection and
medical device frameworks – obstacles to the deployment of m-health across Europe? // European
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Journal of Health Law (2013/Apr) nr. 2, lk. 185-204. Andmekaitsest e-tervise ja m-tervise kontekstis.
Märksõnad: e-tervis; meditsiiniseadmed; digitaalinformatsioon; mobiilirakendused; isikuandmed;
andmekaitse; Euroopa Liidu õigus
Scott, Rosamund. Reconsidering „wrongful life” in England after thirty years: legislative mistakes
and unjustible anomalies // The Cambridge Law Journal (2013/Mar) nr. 1, lk. 115-154. Sünnieelse
geenidiagnostika, raseduse valikulise katkestamise, puudega lapse sünni ja täisväärtusliku eluvõime
eest vastutamise käsitlusest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Inglismaa; sünnieelne diagnostika; geeniuuringud; diagnostika (med.); rasedus; abort;
puuetega lapsed; Downi sündroom; diagnostikavead (med.); tsiviilvastutus; kohtulahendid
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Adlug, Rudolf ; Morrison, Peter ; Roy, Martin. FOG in GATS commitments – why WTO
members should care // World Trade Review (2013) nr. 1, lk. 1-27. Läbipaistvusest
teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) kohustuste osas; miks WTO liikmed peaksid sellest huvituma.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); juurdepääs infole; rahvusvahelised
lepingud; teenustekaubanduse üldleping (GATS)
Cogen, Marc. Membership, associate membership and pre-accession arrangements of CERN, ESO,
ESA and EUMETSAT // International Organizations Law Review (2012) nr. 1, lk. 145-179. Euroopa
teadusorganisatsioonidest CERN, ESO, ESA ja EUMETSAT.
Märksõnad: Euroopa; rahvusvahelised organisatsioonid; seadusandlus; liikmesriigid
Cortés, Pablo ; Rosa, Fernando Esteban de la. Building a global redress system for low-value crossborder disputes // International & Comparative Law Quarterly (2013/Apr) nr. 2, lk. 407-440. ÜRO
rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL) reeglitest piiriüleste vaidluste
lahendamiseks interneti teel.
Märksõnad: vahekohtumenetlus; vaidluste lahendamine; elektrooniline kommunikatsioon; Internet;
tarbijakaitse; kaebused; e-kaubandus; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Rahvusvahelise
Kaubandusõiguse Komisjon (UNCITRAL)
Den Heijer, Maarten. Diplomatic asylum and the Assange case // Leiden Journal of International
Law (2013/Jun) nr. 2, lk. 399-425. Diplomaatilisest asüülist rahvusvahelises õiguses ning Julian
Assange’i juhtumist.
Märksõnad: diplomaatia; asüül; varjupaigataotlejad
Goldsmith, Jack. How cyber changes the laws of war // European Journal of International Law
(2013/Feb) nr. 1, lk. 129-138. Küberkuritegevuse ja küberrünnakute mõjust sõjaõigust puudutavale
seadusandlusele.
Märksõnad: sõjaõigus; Internet; küberkuriteod; kübersõda; seadusandlus
Goldstein, Brooke ; Ryberg, Benjamin. The emerging face of lawfare: legal maneuvering designed
to hinder the exposure of terrorism and terror financing // Fordham International Law Journal
(2013/Mar) nr. 3, lk. 634-656. Terrorismi ennetamise ja rahastamise tõkestamise juriidilistest
meetmetest (nt sõnavabaduse piiramine, suhted islamistlike organisatsioonidega).
Märksõnad: asümmeetriline sõda; terrorism; terrorismivastane võitlus; sõnavabadus; piirangud;
islam; Ameerika Ühendriigid; siseriiklik õigus; põhiseadused
Irwin, Douglas A. The Nixon shock after forty years: the import surcharge revisited // World Trade
Review (2013) nr. 1, lk. 29-56. Richard Nixoni poolt 1971. aastal kehtestatud sanktsioonidest
importkaupadele; kaubanduslike sanktsioonidega seotud poliitilistest, majanduslikest ja õiguslikest
probleemidest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; sanktsioonid; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO);
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
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Issajev, Igor. Polititšeskoje oštšuštšenije granitsõ: prostranstvo i territorija // Istorija gossudarstva i
prava (2013) nr. 4, lk. 9-12. Riigipiiri poliitilisest tähendusest, riigipiirist rahvusvahelise õiguse
aspektist.
Märksõnad: riigipiirid; territooriumid; piirid (territ.); riigiõigus
Luban, David. Military necessity and the cultures of military law // Leiden Journal of International
Law (2013/Jun) nr. 2, lk. 315-349. Erinevatest lähenemistest sõjaõigusele ning rahvusvahelisest
humanitaarõigusest.
Märksõnad: humanitaarõigus; sõjaõigus
Piniella, Francisco ; Silos, José Maria ; Bernal, Francisca. Who will give effect to the ILO’s
Maritime Labour Convention, 2006? // International Labour Review (2013) nr. 1, lk. 59-83.
Probleemidest ILO 20. augustil 2013 jõustuva meretöö konventsiooni rakendamisel.
Märksõnad: merelaevandus; meremehed; töötajad; meretöönormide konventsioon (2006);
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); rahvusvahelised lepingud
Šestakova, M. P. Tendentsii razvitija pravovogo regulirovanija meždunarodnoi kupli-prodaži //
Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 4, lk. 78-91. Rahvusvaheliste ostu-müügilepingute põhimõtete
ühtlustamisest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised lepingud; müügilepingud; lepinguõigus;
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta
(1980); UNIDROIT; seaduste kooskõlastamine
Van Wijk, Joris. When international criminal justice collides // Leiden Journal of International Law
(2013) nr. 1, lk. 173-191. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsuste vastuolust rahvusvahelise kaitse
üldpõhimõtetega (nt kodumaale tagasisaatmine karistuse kandmise järel).
Märksõnad: Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC); kohtulahendid; süüdistus (jur.); seaduslikkus
Vidmar, Jure. Rethinking jus cogens after Germany v. Italy: back to Article 53? // Netherlands
International Law Review (2013) nr. 1, lk. 1-25. Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni
artiklist 53, mis käsitleb üldise rahvusvahelise õiguse imperatiivse normiga (ius cogens) vastuolus
olevaid lepingud.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969);
printsiibid; seaduste tõlgendamine
Waxman, Matthew C. Regulating resort to force: form and substance of the UN Charter regime //
European Journal of International Law (2013) nr. 1, lk. 151-197. Jõu kasutamise ja jõuga ähvardamise
käsitlusest ÜRO hartas. Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: sõjaõigus; sõjalise jõu kasutamine; rahvusvahelised lepingud; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon (ÜRO)
Inimõigused
Bielefeldt, Heiner. Misperceptions of freedom of religion or belief // Human Rights Quarterly
(2013/Feb) nr. 1, lk. 33-68. Usuvabadusest inimõiguste kontekstis.
Märksõnad: usuvabadus; põhiõigused; isikuvabadus
Brems, Eva ; Lavrysen, Laurens. Procedural justice in human rights adjudication : the European
Court of Human Rights // Human Rights Quarterly (2013/Feb) nr. 1, lk. 176-200. Menetluslikest
probleemidest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: kohtumenetlus; õigusemõistmine; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Gilman, Denise. Realizing liberty: the use of international human rights law to realign immigration
detention in the United States // Fordham International Law Journal (2013/Feb) nr. 2, lk. 243-333.
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Inimõiguste rahvusvaheliste standardite mõjust Ameerika sisserändepoliitikale.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; sisseränne; sisserändajad; järelevalve; standardid (normid)
Kirste, Stephan. Das Fundament der Menschenrechte // Der Staat (2013) nr. 1, lk. 119-140.
Inimõiguste olemusest ja rahvusvahelisest kaitsest.
Märksõnad: põhiõigused; õigusteooria; rahvusvahelised lepingud
Normative standards in international human rights law in relation to older persons // East European
Human Rights Review (2012) nr. 2, lk. 123-204. Eakate õigustega seotud rahvusvahelistest normidest.
Märksõnad: eakad; põhiõigused; standardid (normid)
Plomer, Aurora. The human rights paradox: intellectual property rights and rights of access to
science // Human Rights Quarterly (2013) nr. 1, lk. 143-175. Intellektuaalse omandi kaitsest ja
teadusinfo kättesaadavusest inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 27 tähenduses.
Märksõnad: intellektuaalne omand; autoriõigus; teadusinfo; inimõiguste ülddeklaratsioon (1948)
Shimokawa, Ayasa. Combating sex trafficking in Europe // East European Human Rights Review
(2012) nr. 2, lk. 205-263. Inimkaubandusest Euroopas.
Märksõnad: Euroopa; inimkaubandus; naised; prostitutsioonile sundimine
Smith, Rhona. „To see themselves as others see them”: the five permanent members of the Security
Council and the Human Rights Council’s universal periodic review // Human Rights Quarterly (2013)
nr. 1, lk. 1-32. ÜRO julgeolekunõukogu alaliste liikmesriikide inimõigusraportitest (universal
periodic review).
Märksõnad: põhiõigused; aruanded; rahvusvahelised organisatsioonid; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon. Inimõiguste Nõukogu; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu
Zimmermann, Andreas. Human Rights Treaty bodies and the jurisdiction of the International Court
of Justice // The Law and Practice of International Courts and Tribunals (2013) nr. 1, lk. 5-29.
Inimõigusi puudutavatest konventsioonidest Rahvusvahelise Kohtu praktikas.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; Rahvusvaheline Kohus; kohtulahendid;
kohtuasjad;
kohtumenetlus
Euroopa Liidu õigus
Bonin, Andreas von. Aktuelle Fragen des Beihilferechts bei Privatisierungen // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 7, lk. 247-252. Riigiabi aktuaalsetest probleemidest
erastamisel; riigiabi põhimõtetest riigiettevõtete erastamisel.
Märksõnad: riiklikud toetused; riigiettevõtted; ettevõtted; erastamine; finantskriisid; kohtulahendid
Easton, Catherine. Website accessibility and the European Union: citizenship, procurement and the
Proposed Accessibility Act // International Review of Law, Computers & Technology (2013/Mar) nr.
1-2, lk. 187-199. Veebisaitide info kättesaadavusest ja vastavast seadusandlusest ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; intellektuaalne omand; veebisaidid; juurdepääs infole; turvalisus
Epiney, Astrid. Die Rechtsprechung des EuGH im Jahr 2012 : europäisches Verfassungsrecht // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 10, lk. 614-621. Euroopa Kohtu 2012. aasta olulisematest
lahenditest riigi- ja haldusõiguse aspektist.
Märksõnad: Euroopa Kohus; kohtulahendid; siseriiklik õigus; pädevus; põhiõigused; riigiõigus;
haldusõigus
Geber, Frederic. Bankenaufsicht ohne Verwaltungsverfahrensrecht? // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2013) nr. 8, lk. 298-301. Panganduse järelevalvest Euroopas; Euroopa Keskpanga
eriülesannetest seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega.
Märksõnad: pangad (maj.); krediidiasutused; Euroopa Keskpank; järelevalve

24

Gehring, Jacqueline S. Free movement for some: the treatment of the roma after the European
Union’s eastern expansion // European Journal of Migration and Law (2013) nr. 1, lk. 7-28. Isikute
vabast liikumisest ELis romade rände kontekstis.
Märksõnad: Euroopa Liit; isikute vaba liikumine; mustlased; ränne (demogr.); rassism;
diskrimineerimine; Prantsusmaa; kodakondsus
Guckelberger, Annette. Gibt es bald ein unionsrechtliches Verwaltungsverfahrensgesetz? // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 10, lk. 601-607. ELi ühtse haldusmenetluse kehtestamise
positiivsetest ja negatiivsetest aspektidest.
Märksõnad: haldusmenetlus; Lissaboni leping (2007); kodifitseerimine (jur.); seaduste
kooskõlastamine
Hoffmann, Jan. „Living well, within the limits of our planet” – das siebte europäische
Umweltaktionsprogramm (2013-2020) // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 9, lk. 534538. ELi keskkonnapoliitikast ja Euroopa seitsmendast keskkonnaalasest tegevusprogrammist aastani
2020.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; keskkonnaprogrammid
Jennert, Carsten ; Eitner, Sebastian. EU-Beihilferecht und Seehafeninfrastruktur // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 11, lk. 414-419. ELi riigiabist meresadamate infrastrukuuri
arendamiseks.
Märksõnad: riiklikud toetused; sadamad; taristu; finantseerimine; investeerimine; Euroopa Kohus
Kohler, Christian ; Seyr, Sibylle ; Puffer-Mariette, Jean-Christophe. Unionsrecht und Privatrecht
: zur Rechtsprechung des EuGH im Jahre 2011 // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2013) nr. 2,
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