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INIMÕIGUSTEALASEID INFOALLIKAID RAHVUSRAAMATUKOGUS
Inimõigustega seotud infot vajavad ja kasutavad nii üliõpilased, ametnikud, asjatundjad kui ka lihtsalt
huvilised. Rahvusvahelised organisatsioonid – Euroopa Nõukogu (CoE), Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsioon (OSCE) ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (UN) koos oma
allorganisatsioonidega on olulisemad inimõigustealaste rahvusvaheliste lepingute ja dokumentide
koostajad. Kuna Rahvusraamatukogu on nt ÜRO ja OSCE trükiste hoiuraamatukogu Eestis ning
õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis on arvukalt Euroopa Nõukogu poolt
väljaantud teavikuid ja muud inimõigustealast õiguskirjandust ning välisajakirju, pakume siinkohal
valikulise ülevaate teemakohastest infoallikatest.

RAAMATUD
Esmaseks allikaks on kindlasti e-kataloog ESTER, kus nt märksõna „inimõigused” kasutades saab
infot rohkem kui 2000 teaviku kohta.
Rahvusraamatukokku saabunud eesti- ja võõrkeelset uudiskirjandust tutvustavad nimestikud:
Uued raamatud: rahvusvahelised organisatsioonid (ilmub 4 korda aastas) – ülesehitus
organisatsioonide kaupa, mis võimaldab hõlpsasti suunduda just huvipakkuva organisatsiooni info
juurde; viimati täiendatud oktoober 2013;
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus (ilmub 10 korda aastas) – ülesehitus temaatiline, sh
inimõigused; viimati täiendatud november 2013.
AJAKIRJAD
East European Human Rights Review
European Human Rights Law Review
Human Rights Quarterly
Netherlands Quarterly of Human Rights
Security and Human Rights
Human rights fact sheet : world campaign for human rights / United Nations, Centre for Human Rights
(ebaregulaarne)
Ülalnimetatud ajakirjadest valitakse artikleid ka käesoleva väljaande Summaria Iuridica (ilmub 5
korda aastas) nimestikku (vt inimõigused).
ÜRO AMETLIKUD DOKUMENDID
ÜRO dokumendid – Peaassamblee ja Julgeolekunõukogu resolutsioonid.
ÜRO Inimõiguste Nõukogu (HRC)
ÜRO Inimõiguste Komitee (CCPR)
ÜRO põhikiri (1945) – sisaldab inimõiguste kaitsega seotud sätteid / RT II 1996, 24, 95.
Inimõiguste ülddeklaratsioon (1948) – sätestab peamised reeglid ja vabadused, mis puudutavad
kodaniku-, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi.
UN Bibliographic Information System (UNBISnet) – ÜRO ametlike dokumentide, publikatsioonide,
hääletustulemuste ja kõnede andmebaas. Lisatud viited täistekstidele.
UN Official Document System (ODS) – ÜRO ametlikud dokumendid ja resolutsioonid.
UN Treaty Collection (UNTC) – ÜRO liikmesriikide poolt sõlmitud kahe- ja mitmepoolsete lepingute
ja rahvusvaheliste kokkulepete täistekstandmebaas.
Rahvusvahelised lepingud ja Eesti – ÜRO ja Euroopa Nõukogu lepingud, millega Eesti on ühinenud.
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RAHVUSVAHELISE KOHTU JA RAHVUSVAHELISE KRIMINAALKOHTU LAHENDID
International Court of Justice (ICJ)
International Criminal Court (ICC)
International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
ILO AMETLIKUD DOKUMENDID
NORMLEX / NATLEX
UNICEFi AMETLIKUD DOKUMENDID
UNICEF / human rights
OSCE AMETLIKUD DOKUMENDID
OSCE Legislationline
EUROOPA NÕUKOGU AMETLIKUD DOKUMENDID
Euroopa Nõukogu konventsioonid
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) / RT II 2010, 14, 54
Euroopa sotsiaalharta (1961) / RT II 2000, 15, 93
European Court of Human Rights (HUDOC)
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid / eesti keeles
Informatsioon Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördujale eesti ja vene keeles ja otsuste tõlked eesti
keeles
Eelinfoks:
12. detsembrist 2013 kuni 31. jaanuarini 2014 saab õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide
lugemissaalis külastada Rahvusraamatukogu ja Inimõiguste Instituudi koostöös valmivat ÜRO
inimõiguste ülddeklaratsiooni 65. aastapäevale ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooni 60. aastapäevale pühendatud raamatu- ja dokumendinäitust „Inimõigused minevikus ja
tänapäeval”.
Koostanud Marika Lillemäe ja Tiia Melts

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Fogelson, J. B. Mjagkoje pravo v sovremennom pravovom diskursse // Žurnal rossiiskogo prava
(2013) nr. 9, lk. 43-51. Nn pehme õiguse (soft law) käsitlusest polütsentristlikus õigussüsteemis.
Märksõnad: õigusteooria; õigusnormid; õigussüsteemid
Ruppert, Stefan. Repräsentative Demokratie in der Krise? // Archiv des öffentlichen Rechts
(2013/Sep) nr. 3, lk. 464-480. Ülevaade Saksa Riigiõiguse Õppejõudude Ühenduse 72. konverentsil
(03.-06.10.2012 Kiel) käsitletud teemadest: Euroopa integratsioon, ränne ja kodanike staatus,
valimisõigus ja esindusdemokraatia, otsene ja esindusdemokraatia, suurprojektid ja demokraatlik
õigusriik.
Märksõnad: Saksamaa; riigiõigus; juristid; pedagoogid; õppejõud; konverentsid
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ÕIGUSAJALUGU
Krestjannikov, J. A. Juriditšeskoje obštšestvo pri Imperatorskom Tomskom universitete // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 9, lk. 85-94. Tomski ülikooli juures 20. saj. alguses tegutsenud juristide
ühendusest.
Märksõnad: Venemaa; Siber; Tomski Ülikool; juristid; liidud; ühendused; ülikoolid; 20. saj. Algus
TSIVIILÕIGUS
Arnold, Stefan. Die arglistige Täuschung im BGB // Juristische Schulung (2013) nr. 10, lk. 865-870.
Tahtliku petmise käsitlusest Saksa tsiviilseadustikus.
Märksõnad: Saksamaa; valetamine; pettus; tahtlus (süüvorm); seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Bessedin, R. A. Bezotzõvaja doverennost: problemõ pravovogo regulirovanija // Zakon i pravo (2013)
nr. 8, lk. 45-49. Volituste ja esindamisega seotud muudatustest Vene tsiviilkoodeksis, mis hakkasid
kehtima 1. septembrist 2013.
Märksõnad: Venemaa; tsiviilõiguse üldosa; volitused; esindus (jur.); ettevõtlus
Geimer, Reinhold. Trotz Niederlassungsfreiheit kein „Wandernotariat” in Europa // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 36, lk. 2625-2628. Saksa notariaadiseaduse § 11 lg 2 tõlgendamisest notarite
töötamisel välismaal ja välisnotarite töötamisel Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; notarid; notariaaltoimingud; teenused; välismaalased; piirangud;
põhiõigused; Euroopa Liidu õigus
Malacka, Michal ; Ryshavy, Lukash. Das Zivilrecht Tschechiens und der Slowakei – eine Bilanz 20
Jahre nach dem Zerfall der Tschechoslowakei // Osteuropa Recht (2013) nr. 3, lk. 273-285. Tšehhi ja
Slovakkia tsiviilõiguse ajaloost ja arengust 20 aasta möödumisel Tšehhoslovakkia lagunemisest.
Märksõnad: Tšehhi; Slovakkia; õigussüsteemid; seadustikud; seaduste kooskõlastamine
Rainikov, A. S. Osnovnõje tšastnopravovõje semji: obštšije tšertõ // Žurnal rossiiskogo prava (2013)
nr. 9, lk. 72-80. Eraõiguse põhijoontest ja arengust Prantsuse, Saksa ja Inglise õiguses – võrdlev
analüüs.
Märksõnad: Prantsusmaa; Saksamaa; Inglismaa; eraõigus; õigussüsteemid; võrdlev õigusteadus
Zahharin, V. R. Obštšestvennõje organizatsii: pravovoi status. Buhgalterskii utšet. Nalogoobloženije
// Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2013) nr. 6, lk. 3-159. Ühiskondlike organisatsioonide õiguslikust
staatusest, raamatupidamisest ja maksustamisest.
Märksõnad: Venemaa; mittetulundusühingud; kodanikeühendused; raamatupidamine; maksustamine;
parteid; fondid
Asjaõigus
Brintšuk, Mihhail. Priroda – publitšnoje blago // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 8, lk. 15-16.
Loodusest asjaõiguse aspektist Venemaa tsiviilkoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; loodus; keskkond; omand; eraomand; avalik huvi; avalik ruum
Böttcher, Roland. Die Entwicklung des Grundbuch- und Grundstücksrechts bis Juni 2013 // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 38, lk. 2805-2809. Kinnisvara ja kinnistusraamatuga seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast Saksamaal 2013. aasta esimesel poolaastal.
Märksõnad: Saksamaa; asjaõigus; kinnisvara; kinnistusraamatud; kohtulahendid
Võlaõigus
Gray, Andrew. Disgorgement damages // The Journal of Business Law (2013) nr. 7, lk. 657-678.
Lepingurikkumisest ning kahju tekitamisest Šotimaa lepinguõiguses.
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Märksõnad: Šotimaa; lepinguõigus; lepingud; lepingurikkumine; kahju tekitamine; kahju hüvitamine
Lohi, Tapani. Osituksen esisopimuksen käyttöalasta – keskustelua puolisoiden sopimusvapauden
rajoista // Lakimies (2013) nr. 5, lk. 909-916. Lepinguvabaduse piiridest abikaasadevaheliste lepingute
(abieluvaraleping, abielueelne leping) sõlmimisel Soomes.
Märksõnad: Soome; lepinguõigus; lepingud; lepinguvabadus; abikaasad; abieluvaralepingud
Lorenz, Stefan. „Brauchen Sie eine Rechnung?” : ein Irrweg und sein gutes Ende // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 43, lk. 3132-3135. Tellija õigustest ja ettevõtte vastutusest n-ö mustalt
makstud (arveta) tööde korral; Saksa Ülemkohtu seisukohast.
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; garantii; ettevõtted; maksustamine; vastutus; kohtulahendid
Niemi, Marja-Leena. Asuntoluotto, osapuolten oikeusasema ja sopimuksen riskit // Lakimies (2013)
nr. 5, lk. 924-926. Eluasemelaenulepingu poolte õiguslikust staatusest ja lepinguriskidest.
Märksõnad: Soome; lepinguõigus; lepingud; laenud; eluase; eluasemelaenud; laenulepingud
Nolan, Danal. Deconstructing the duty of care // The Law Quarterly Review (2013/Oct) lk. 559-588.
Hoolsuskohustuse (duty of care) mõistest ja tähendusest, regulatsioonist ja kohtupraktikast.
Märksõnad: hooletus (jur.); kohustused; kahju tekitamine; ettevaatamatus (jur.); kohtulahendid
Rumjantsev, F. P. Ossobennosti dogovora kupli-prodaži zemelnõhh utšastkov selskohozjaistvennogo
naznatšenija // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 8, lk. 25-33. Põllumajandusmaa ostumüügilepingute eripärast Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; lepinguõigus; lepingud; põllumajandusmaa; müügilepingud
Sirik, N. V. ; Kuskov, A. S. Pravo turista na dostovernuju informatsiju o potrebitelskihh svoistv
turistskogo produkta // Zakonodatelstvo (2013) nr. 8, lk. 28-33. Tarbijakaitsest reisimisega seotud
teenuste ja toodete tarbimisel.
Märksõnad: Venemaa; turism; reisid; lepingud; teenused; tarbijakaitse; turismimajandus
Perekonnaõigus
Broadhurst, Karen ; Mason, Claire. Maternal outcasts : raising the profile of women who are
vulnerable to successive, compulsory removals of their children – a plea for preventative action // The
Journal of Social Welfare & Family Law (2013/Sep) nr. 3, lk. 291-304. Lastest korduvalt loobuvate
emade abiprogrammist ja toetusprojektidest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; emad; sünnitus; lapsendamine; lapsed; lastekaitse; sotsiaalne toetus;
ennetamine
Mikkola, Tuulikki. Ulkomaisten avioliittojen tunnustaminen Suomessa: kansainvälisen
yksityisoikeuden ja oikeusvertailun näkökulmia // Lakimies (2013) nr. 5, lk. 844-861. Välismaal
sõlmitud abielude tunnustamisest Soomes; erinevatest abieludest (postuumne, korraldatud vm) teistes
riikides.
Märksõnad: Soome; abielu; seadused; rahvusvaheline eraõigus; võrdlev õigusteadus
Reinken, Werner. Praxisfragen zum Elternunterhalt // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 41,
lk. 2993-2999. Vanemate ülalpidamiskohustusest.
Märksõnad: Saksamaa; ülalpidamiskohustus; elatis; lapsevanemad; lapsed; sotsiaalkaitse
Rixen, Stephan. Das Ende der Ehe? – Neukonturierung der Bereichsdogmatik von Art. 6 Abs. 1 GG:
ein Signal des spanischen Verfassungsgerichts // Juristenzeitung (2013) nr. 18, lk. 864-873.
Samasooliste abielu käsitlusest Hispaania põhiseaduskohtu lahendis ja selle mõjust Saksa põhiseaduse
§ 6 lg 1-le, mis sätestab, et abielu ja perekond on riigi erilise kaitse all.
Märksõnad:
Hispaania;
Saksamaa;
abielu;
samasoolised;
kooselu;
põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid

5

Schlinker, Steffen ; Zickgraf, Peter. Gutgläubige Erwerb im Erbrecht // Juristische Schulung (2013)
nr. 10, lk. 876-879. Kinnisvara heausksest omandamisest pärimisõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; pärimisõigus; kinnisvara; pärimine; pärand; heausksus
Tobin, Brian. The regulation of cohabitation in Ireland : achieving equilibrium between protection
and paternalism // The Journal of Social Welfare & Family Law (2013/Sep) nr. 3, lk. 279-289.
Vabaabielu käsitlusest ja regulatsioonist Iirimaal.
Märksõnad: Iirimaa; vabaabielu; kooselu; seadusandlus
Westwood, Sue. „My friends are my family” : an argument about the limitations of contemporary
law’s recognition of relationships in later life // The Journal of Social Welfare & Family Law
(2013/Sep) nr. 3, lk. 347-363. Vanemaealiste (ka homo- ja biseksuaalsete) sõprussuhete
tõlgendamisest õiguse ja sotsiaalpoliitika aspektist Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; eakad; inimsuhted; sõprus; sotsiaalkaitse; sotsiaalpoliitika
ÄRIÕIGUS
Bernhard, Jochen. Grenzen vertraglicher Wettbewerbsverbote zwischen Unternehmen // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 38, lk. 2785-2790. Lepingulise konkurentsikeelu piiridest.
Märksõnad: Saksamaa; ettevõtted; äriühingud; lepingud; konkurents (maj.); kohtulahendid
Bohata, Petr. Das Gesellschaftsrecht Tschechiens und der Slowakei – eine Bilanz 20 Jahre nach dem
Zerfall der Tschechoslowakei // Osteuropa Recht (2013) nr. 3, lk. 286-306. Tšehhi ja Slovakkia
äriõigusest ja äriühingutest 20 aasta möödumisel Tšehhoslovakkia lagunemisest.
Märksõnad: Tšehhi; Slovakkia; kaubandus; äriühingud; ettevõtted; seadustikud
Kanaševski, V. A. Dogovor meždunarodnogo frantšaizinga: soderžanija i kollizionnoje regulirovanije
// Zakonodatelstvo (2013) nr. 9, lk. 59-67. Ainumüügiõiguse lepingutest rahvusvahelises kaubanduses;
kohtupraktikast Venemaal ja välisriikides.
Märksõnad: Venemaa; frantsiis; rahvusvaheline kaubandus; lepingud; kaubamärgid; kohtulahendid
Möser, Katharina. Restrictions after personal insolvency // The Journal of Business Law (2013) nr. 7,
lk. 679-702. Füüsilise isiku maksejõuetusest ja pankrotist; vastava seadusandluse kujunemisest
Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; füüsilised isikud; maksejõuetus; pankrotid; võlad; ettevõtlus; piirangud
Rossi, Matthias. Regionalisierung im Glücksspielrecht // Verwaltungsarchiv (2013) nr. 3, lk. 283310. Konkurentsist ja piirangutest hasartmängude vahendamisel.
Märksõnad: Saksamaa; hasartmängud; konkurents (maj.); teenused; piirangud; põhiseadused;
liidumaad
Schnauder, Franz. Regimewechsel im Prospekthaftungsrecht bei geschlossenen Publikumsfonds //
Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 44, lk. 3207-3213. Kapitalipaigutuse ja investeerimisega
seotud infomaterjalides avaldatu eest vastutamisest.
Märksõnad: Saksamaa; väärtpaberid; väärtpaberiturg; info; nõustamine; börsitehingud; investorid;
vastutus; fondid (rahandus)
Seibel, Mark. Abgrenzung der „allgemein anerkannten Regeln der Technik” vom „Stand der
Technik” // Neue Juristische Wochenschrift (2013) nr. 41, lk. 3000-3004. Mõistete „üldtunnustatud
tehnikareeglid” ja „tehniline seisund” tõlgendamisest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; tooted; standardid (normid); tehnika; eeskirjad; kohtulahendid
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INTELLEKTUAALNE OMAND
Griffin, James ; Nair, Abhilash. Scienta potentia est : making threat of copyright infringement //
International Review of Law, Computers & Technology (2013/Nov) nr. 3, lk. 280-300. Autoriõigusest
ning autoriõiguste rikkumisest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; autoriõigus; õiguskaitse
Lee, Peter. Patents and the university // Duke Law Journal (2013/Oct) nr. 1, lk. 1-87. Teaduse ja
patendiõiguse seotusest Ameerika patendisüsteemis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; patendiõigus; patendid; patentimine; teadus; ülikoolid;
kohtulahendid
Luttermann, Claus. Über Patentierung menschlichen Erbguts, Stammzellen(klone) und juristische
Maßgaben // Juristenzeitung (2013) nr. 19, lk. 934-937. Inimese geenide ja tüvirakkude
patenteerimisest õiguslikust aspektist; firmaga Myriad Genetics, Inc seotud kohtulahendist Ameerikas.
Märksõnad: patentimine; geenid; tüvirakud; kohtulahendid
Parchomovsky, Gideon ; Stein, Alex. Intellectual property defenses // Columbia Law Review (2013)
nr. 6, lk. 1483-1542. Intellektuaalse omandi kaitse kategooriatest: üldine, individuaalne ja kollektiivne.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; autoriõigus; patendid; kaubamärgid; ärisaladused;
klassifitseerimine
Pooley, James. Trade secrets: the other IP right // WIPO Magazine (2013) nr. 3, lk. 2-4. Võltsitud ekirjade kasutamisest ärisaladuste hankimiseks; intellektuaalse omandi kaitsest Euroopas ja Ameerikas.
Märksõnad: ärisaladused; kaubamärgid; autoriõigus; pettus; intellektuaalomandi õiguste
kaubandusaspektide leping (1994); rahvusvaheline õigus
Risch, Michael. Patent portfolios as securities // Duke Law Journal (2013/Oct) nr. 1, lk. 89-154.
Patendi käsitlusest väärtpaberina.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; patendiõigus; patendid; väärtpaberid; investeeringud
Tereštšenko, O. I. Ossobennosti ustanovlenija toždestva tovarnõhh znakov // Zakonodatelstvo (2013)
nr. 9, lk. 41-46. Kaubamärgi identsuse kindlakstegemise eripäradest.
Märksõnad: Venemaa; kaubamärgid; identiteet; ekspertiis; registreerimine
Vilanka, Olli. Challenges related to applicability of exclusive rights on the internet – platform fees as
an alternative? // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2013) nr. 3, lk. 155-188.
Ainuõigustest Internetis, autorite õigustest ja tehingute tegemise võimalustest.
Märksõnad: autoriõigus; Internet; tehingud; inimõigused; ainuõigus
Waechter, Kay. Der Umgang mit privaten Normen (DIN etc.) am Beispiel des Baurechts // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 19, lk. 1251-1256. Autoriõigustest eraõigusliku juriidilise
isiku loodud normide (DIN-normide) avalikul kasutamisel (kopeerimine, kohtutes ja riigiametites
kasutamine).
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; koopiad; juurdepääs infole; standardid (normid); seaduste
tõlgendamine
KESKKONNAÕIGUS
Fuchs, Marie-Christine ; Mauelshagen, Ilka. Staatliche Beihilfen als Ausgleich für verschärfte EUEmissionshandelsvorschriften // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 18, lk. 694699. Riiklikust toetusest kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemis.
Märksõnad: kasvuhoonegaasid; riigiabi; Euroopa Liidu õigus
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Kaufmann, Sven G. Reformbedarf auf internationaler Ebene für die rechtliche Aufarbeitung von
Tankerkatastrophen: das Erika-Urteil des französischen Kassationsgerichtes vom 25. September 2012
// Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2013) nr. 3, lk. 509-541.
Naftareostusest, keskkonnakahjude eest vastutamisest ja tankeriõnnetuste menetlemise õiguslikest
aspektidest Prantsuse kassatsioonikohtu nn Erika-lahendi põhjal.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnakahju; merereostus; naftareostus; tankerid; laevaõnnetused;
vastutus; ökokatastroofid; kohtulahendid; rahvusvaheline õigus
Müller, Hannah Katharina. The coordinated development of offshore energy infrastructure : legal
challenges and possible solutions // Competition and Regulation in Network Industries (2013/Sep) nr.
3, lk. 291-313. Tuuleenergia kasutamise arendamisest Põhjamerel ja sellega seotud õiguslikest
probleemidest.
Märksõnad: Põhjameri; tuuleenergia; elektritarbimine; elektriturg; tuuleelektrijaamad; elektrituulikud
Tsuranova, A. I. Ratsionalnoje ispolzovanije nedr: ponjatije i juriditšeskije kriterii // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 9, lk. 95-99. Maapõue ja maavarade kasutamisest õiguslikust aspektist.
Märksõnad: Venemaa; maapõu; maavarad; maapõuekaitse; looduskaitse
TÖÖÕIGUS
Duchstein, Michael. Ästhetische Kriterien in der Personalauswahl // Neue Juristische Wochenschrift
(2013) nr. 42, lk. 3066-3068. Tööandja õigusest valida personali esteetilistel alustel (vanus, välimus).
Märksõnad: Saksamaa; töötajad; personalivalik; diskrimineerimine; seaduste tõlgendamine
Jacobs, Matthias ; Frieling, Timo. Keine dynamische Weitergeltung von kleinen dynamischen
Bezugnahmeklauseln nach Betriebsübergängen // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013)
nr. 19, lk. 737-745. Töötajate õiguste kaitsest ettevõtete üleminekul.
Märksõnad: Saksamaa; töötajad; ettevõtted; ülevõtmine (maj.); töösuhted; töölepingud; seaduste
kooskõlastamine; kohtulahendid; Euroopa Kohus
Kullmann, Miriam. The principle of effet utile and its impact on national methods for enforcing the
rights of posted workers // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2013/Sep) nr. 3, lk. 283-303. Lähetatud töötajate õigustest ELi ja liikmesriikide õiguses.
Märksõnad: töötajad; lähetused; efektiivsus; järelevalve; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus;
seaduste kooskõlastamine; kohtulahendid
Lurie, Lilach. Integrative employment and social security rights // The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations (2013/Sep) nr. 3, lk. 325-347. Töötajate õigustest ja
sotsiaalsest turvalisusest seoses tööturu ümberkujunemise ja töösuhete paindlikumaks muutumisega;
mõistetest „fordism” ja „postfordism”.
Märksõnad: tööturg; tööhõive; paindlikkus; fordism; sotsiaalne turvalisus
Murphy, Cliodhna. The enduring vulnerability of migrant domestic workers in Europe //
International & Comparative Law Quarterly (2013) nr. 3, lk. 599-627. Välismaalastest koduabiliste
õigustest Suurbritannias, Prantsusmaal ja Iirimaal.
Märksõnad: Suurbritannia; Prantsusmaa; Iirimaa; koduabilised; välismaalased; välistööjõud; ränne
(demogr.); inimõigused; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); võrdlev analüüs
Potapova, N. D. K voprossu o tendentsijahh metoda trudovogo prava // Zakon i pravo (2013) nr. 9, lk.
60-62. Erinormide klassifitseerimisest töösuhete regulatsioonis.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; seadusandlus; klassifitseerimine
Šiškojedova, N. N. Obutšenije, perepodgotovka i povõšenije kvalifikatsii rabotnikov // Ekonomikopravovoi bjulleten (2013) nr. 7, lk. 3-158. Töötajate kvalifikatsiooni tõstmisest.
Märksõnad: Venemaa; töötajad; kutseoskused; täienduskoolitus; koolitus; täienduskursused
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Van Caenegem, William. Employee know-how, non-compete clauses and job mobility across civil
and common law systems // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2013/Jun) nr. 2, lk. 219-238. Ärisaladuste hoidmisest, konkurentsikeelust ja
konfidentsiaalsuskohustusest töösuhte lõpetamisel tsiviil- ja tavaõiguse kontekstis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Inglismaa; Prantsusmaa; ärisaladused; tööjõu mobiilsus;
konfidentsiaalsuskohustus; konkurentsipoliitika; tsiviilõigus; tavaõigus
Wiesbrock, Anja. Mandatory retirement in the EU and the US: the scope of protection against age
discrimination in employment // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2013/Sep) nr. 3, lk. 305-324. Töötajate vanuselisest diskrimineerimisest ja töölepingu
lõpetamisest töötaja pensioniikka jõudmise tõttu ELis ja Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; töötajad; pensioniiga; pensionileminek; vanuseline
diskrimineerimine; töölepingu lõpetamine
SOTSIAALÕIGUS
Bergner, Ludwig. Der Ausgleich fondsgebundener Anrechte // Neue Juristische Wochenschrift
(2013) nr. 38, lk. 2790-2797. Tööpensionifondidest; pensionifondidega seotud õigustest ning
tasaarveldustest.
Märksõnad: Saksamaa; pensionikindlustus; pensionifondid; tööpension; kohtulahendid; seaduste
tõlgendamine
Mayer, Karl-Georg. „Kita-Plätze hat man zu haben!” // Verwaltungsarchiv (2013) nr. 3, lk. 344-405.
Laste päevahoiu (nn Kita-lasteaiakohtade) tagamise nõudest sotsiaalseadustiku ja kahju hüvitamise
nõudest tsiviilseadustiku tõlgenduses.
Märksõnad: Saksamaa; lapsehooldus; lasteaiad; lapsevanemad; teenused; soodustused; hüvitised
FINANTSÕIGUS
Bantekas, Ilias. Exceptional recognition of government and political parties in respect of sovereign
loans: the Greek case // Nordic Journal of International Law (2013) nr. 2, lk. 317-328. Valitsuse
kohustusest täita või õigusest jätta täitmata eelmise valitsuse võetud riigilaenu tingimusi Kreeka näitel.
Märksõnad: Kreeka; riigilaenud; välislaenud; valitsused; parteid; Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Erjohhin, Viktor. K voprossu ob aktsiznoi politike gossudarstva // Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 8,
lk. 103-104. Aktsiisimaksust ja -poliitikast Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; aktsiisimaks; maksustamine; maksuõigus; maksupoliitika
Ivanov, V. J. Pravovaja priroda i ossobennosti dogovora ob ispolzovanii elektronnogo sredstva
plateža // Zakonodatelstvo (2013) nr. 9, lk. 18-27. E-ülekannete regulatsioonist ja lepingu eripäradest
Vene maksusüsteemis.
Märksõnad: Venemaa; maksuõigus; pangad (maj.); pangateenused; lepingud; sularahata arveldus; eraha; maksevahendid
Köhler, Michael. Die Wertstabilität des Geldes als Inhalt der Vertragstreue und der
Eigentumsgarantie // Juristenzeitung (2013) nr. 20, lk. 957-966. Raha väärtuse stabiliseerimisest; raha
õiguslikust käsitlusest.
Märksõnad: finantskriisid; majanduskriisid; inflatsioon; raha; pangad (maj.); rahapoliitika; omand
Sapega, M. S. Prava i objazannosti nalogoplatelštšika v otnošenijahh, svjazannõhh s nalogovoi tainoi
// Zakonodatelstvo (2013) nr. 8, lk. 38-42. Maksudega seotud konfidentsiaalsest infost ja Vene
maksukoodeksi tõlgendamisest.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; konfidentsiaalne info; maksuõigus; seaduste tõlgendamine
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KARISTUSÕIGUS
Aljaasemi, V. K. O nekotorõhh problemahh klassifikatsii ekologitšeskihh prestuplenii // Zakon i
pravo (2013) nr. 8, lk. 57-59. Keskkonnakuritegude klassifitseerimisest Vene kriminaalõiguses.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakuriteod; keskkonnakaitse; kriminaalvastutus
Bønsig, Sten ; Langsted, Lars Bo. „Undue” gifts for public employees: an administrative and
criminal law analysis // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2013) nr. 2,
lk. 163-184. Altkäemaksust ja korruptsioonist avalikus sektoris Põhjamaades (eriti Taanis) ja
Suurbritannias.
Märksõnad: Taani; Norra; Suurbritannia; korruptsioon; altkäemaks; kingitused; privileegid; avalik
sektor; avalikud teenistujad
Garbatovitš, D. A. Problemõ effektivnosti ugolovnogo nakazanija v vide ogranitšenija svobodõ //
Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 8, lk. 32-35. Vangistuse kui karistuse mõjust.
Märksõnad: Venemaa; karistused; kriminaalkaristused; vangistus; efektiivsus
Hinkkanen, Ville. Vain osa rikosten kustannuksista valtion budjetissa // Haaste (2013) nr. 3, lk. 7-9.
Kuriteoennetuse tegelikest kuludest.
Märksõnad: Soome; kuritegevus; ennetamine; kulud
Jain, Neha. Individual responsibility for mass atrocity: in search of a concept of perpetration // The
American Journal of Comparative Law (2013/Fall) nr. 4, lk. 831-871. Individuaalsest vastutusest
massikuritegudes; käsitluspõhimõtteid Inglise ja Saksa karistusõiguses.
Märksõnad: inimsusevastased kuriteod; vastutus; karistused; karistusõigus; Saksamaa; Inglismaa
Karpovitš, O. G. „Belovortnitškovaja” prestupnost i korruptsija v SŠA // Zakon i pravo (2013) nr. 8,
lk. 7-12. Riigiametnike vastutusest ja korruptsiooni ennetamise reguleerimisest Ameerika
Ühendriikides; rahvusvahelistest õigusaktidest ja korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO
tegevusest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; korruptsioon; riigiametnikud; altkäemaks; valgekraed;
kriminaalvastutus; korruptsioonivastane võitlus; rahvusvaheline koostöö
Kašepov, V. P. Kvalifikatsija prestupnõhh posjagatelstv na bezopasnost okružajuštšei sredõ // Žurnal
rossiiskogo prava (2013) nr. 9, lk. 24-30. Kriminaalvastutuse klassifitseerimisest keskkonnakuritegude
puhul.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakuriteod; keskkonnakahju; kriminaalvastutus; karistused
Kaukonen, Olavi. 1990-luvun lama, rikollisuus ja vaikutukset rangaistuksiin // Haaste (2013) nr. 3,
lk. 13-15. Majanduskriisi mõju karistustele käsitlevast uuringust Soomes.
Märksõnad: Soome; kuritegevus; karistused; vangistus; karistuspoliitika; majanduskriisid; uuringud
Kostiainen, Riikka. Harmaa talous maksaa monin tavoin yhteiskunnalle // Haaste (2013) nr. 3, lk. 46. Varimajanduse mõjust ühiskonnale: majanduskuriteod ja nn must turg.
Märksõnad: Soome; varimajandus; majanduskuriteod; must turg
Küper, Wilfried. Leidenschaft und Disziplin. Perspektiven eines großen wissenschaftlichen Werks
Jürgen Wolter zum 70. Geburtstag // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2013) nr. 9, lk. 497-509.
Karistusõiguse ja kriminaalmenetluse professori Jürgen Wolteri (s 1943) teadustöö mõjust Saksa
karistus- ja politseiõigusele ning kriminaalmenetlusele.
Märksõnad: Saksamaa; õigusteadus; juristid; teadustööd; kriminaalmenetlus
Laaksonen, Toni. Talousrikosvankien uusintarikollisuus // Haaste (2013) nr. 3, lk. 16-18.
Majanduskuritegusid sooritanute võimalike uute kuritegude toimepaneku uuringust.
Märksõnad: Soome; kuritegevus; majanduskuriteod; kurjategijad; uuringud
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Lohse, Mikael. Terrorismirikosoikeus turvallisuuden, vaaran ja riskin koelaboratoriona // Lakimies
(2013) nr. 5, lk. 927-929. Terrorismi mõistest ja mõjust turvalisusele, terrorismikuritegude eest
karistamisest vastavalt Soome karistusseadustiku paragrahvile 34a.
Märksõnad: Soome; terrorism; kuriteod; karistused; terrorismivastane võitlus
Mitsch, Wolfgang. Heimtückische Tötung von Neugeborenen, Säuglingen und kleinen Kindern //
Juristische Schulung (2013) nr. 9, lk. 783-787. Vastsündinute, imikute ja väikelaste (varjatud) tapmise
käsitlusest karistusseadustikus ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; tapmine; mõrvad; vastsündinud; imikud; väikelapsed; lapsevanemad;
karistused; kohtulahendid
Muttilainen, Vesa ; Kankaanranta, Terhi. Kasvavat osaamisvaatimukset talousrikostutkinnassa //
Haaste (2013) nr. 3, lk. 19-20. Majanduskuritegude uurijate pädevusnõuetest.
Märksõnad: Soome; kuritegevus; majanduskuriteod; eeluurimine; professionaalsus; kompetentsus;
kutseoskused
Ollus, Natalia ; Alvesalo-Kuusi, Anne. Rusinat pullasta // Haaste (2013) nr. 3, lk. 28-30.
Inimkaubandusest, võõrtööjõust ja majanduskuritegevusest Soomes aastatel 1995-2012.
Märksõnad: Soome; kuritegevus; kuriteod; majanduskuriteod; inimkaubandus; välistööjõud;
migrandid
Ranta-Aho, Markku. Tahrat pois rahasta // Haaste (2013) nr. 3, lk. 22-23. Rahapesu käsitlevast
seadusandlusest ja rahapesuga seotud kuritegevusest Soomes.
Märksõnad: Soome; rahapesu; organiseeritud kuritegevus; terrorism
Reece, Helen. Rape myths: is elite opinion right and popular opinion wrong? // Oxford Journal of
Legal Studies (2013/Autumn) nr. 3, lk. 445-473. Seksuaalkuritegudest ja vastavast seadusandlusest
Inglismaal ja Walesis.
Märksõnad: Inglismaa; Wales; seksuaalkuriteod; vägistamine; seadusandlus
Roth, Venla. Suomen ihmiskaupan vastaisessa työssä yhä kehitettävää // Haaste (2013) nr. 3, lk. 3031. Inimkaubanduse vastu võitlemise probleemidest Soomes.
Märksõnad: Soome; inimkaubandus; kuritegevus; kuriteod; kuriteoohvrid; Euroopa Nõukogu
Rönnau, Thomas ; Wegner, Kilian. Grund und Grenzen der Einwirkung des europäischen Rechts
auf das nationale Strafrecht // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2013) nr. 10, lk. 561-582.
Ülevaade ELi õiguse mõjust Saksa karistusõigusele.
Märksõnad: Saksamaa; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; mõjud; areng; kohtulahendid
Sahramäki, Iina. Ympäristörikollisuus talousrikollisuuden muotona // Haaste (2013) nr. 3, lk. 26-27.
Keskkonnakuritegudest Soomes.
Märksõnad: Soome; keskkonnakuriteod; kuritegevus; kuriteod; majanduskuriteod; keskkonnakahju
Schmidt, Detlev. Die Entwicklung des Betäubungsmittelstrafrechts bis Mitte 2013 // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 39, lk. 2865-2871. Narkootikumidega seotud kuritegevusest ja vastavast
kohtupraktikast 2013. aasta esimesel poolel.
Märksõnad: Saksamaa; narkootikumid; narkosüüteod; ravimid; neurotroopsed ained; kohtulahendid
Stein, Marion ; van Essen, Jörg. Schärfere Gesetze gegen Abgeordnetenbestechung? // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2013) nr. 6, lk. 190. Korruptsioonist ja altkäemaksust parlamendiliikmetele: pooltja vastuargumente karistusseadustiku § 108e sätete karmistamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; korruptsioon; altkäemaks; parlamendiliikmed; karistused; seaduste
tõlgendamine
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Udod, A. N. Ugolovnaja otvetstvennost za ugrozu ili nassilije v otnošenii sotrudnika
pravoohranitelnogo organa po zakonodatelstvu anglo-saksonskoi pravovoi semji // Zakon i pravo
(2013) nr. 8, lk. 60-63. Kriminaalvastutusest õiguskaitseorganite töötajate ähvardamisel või neile
kallaletungimisel Prantsusmaa, Saksamaa, USA, Austraalia ja Argentiina karistusseadustikus –
võrdlev analüüs.
Märksõnad: vägivald; kuriteod; politseinikud; kriminaalvastutus; võrdlev analüüs
MENETLUSÕIGUS
Carl, Sabine. Prisoner welfare, human rights and the North Rhine-Westphalian prison ombudsman //
The Journal of Social Welfare & Family Law (2013/Sep) nr. 3, lk. 365-377. Vanglate ombudsmanidest
ja nende mõjust vangide heaolule Suurbritannias ja Saksamaal (Nordrhein-Westfaleni liidumaa näitel).
Märksõnad: Saksamaa; Suurbritannia; ombudsmanid; vangid; vanglad; inimõigused; heaolu
Giannoulopoulos, Dimitrios. Custodial legal assistance and notification of the right to silence in
France: legal cosmopolitanism and local resistance // Criminal Law Forum (2013) nr. 3, lk. 291-329.
Õiglasest kohtumenetlusest ja õigusest vaikida Prantsuse õiguses; Euroopa Inimõiguste Kohtu
lahendist Salduz vs. Türgi.
Märksõnad: Prantsusmaa; kohtumenetlus; õiglus; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Hauer, Judith. Anmerkungen und Gedanken zum Fall Mollath – Verschwörung oder
Gleichgültigkeit? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 7, lk. 209-214. Saksamaal hulgaliselt
arutelusid põhjustanud Gustl Mollathi kohtuasjast ja sellega seotud uurimistoimingute läbiviimisest
(valesüüdistuse kahtlusest).
Märksõnad: Saksamaa; eeluurimine; kriminaalmenetlus; kriminaalvastutus; rahapesu; järelevalve
uurimistoimingud (jur.); põhiõigused; kohtulahendid
Hoffren, Mia. Osapuoliroolit korkeimman oikeuden kiinteistöjen ja asuntojen kauppaa koskevissa
ratkaisuissa // Lakimies (2013) nr. 5, lk. 862-885. Poolte osast kinnisvara ja eluaseme ostmisega
seotud kohtuasjades Soome ülemkohtu praktika põhjal.
Märksõnad: Soome; tsiviilkohtumenetlus; pooled (jur.); eluase; kinnisvara; ostmine; lepingud;
kohtuasjad; kõrgema astme kohtud; uuringud
Kolesnikova, N. V. Pravovõje i nravstvennõje aspektõ dejatelnosti advokata pri zaštšite prav i
zakonnõhh interessov detei // Zakon i pravo (2013) nr. 8, lk. 32-33. Advokaadi tegevuse juriidilistest
ja eetilistest aspektidest laste õiguste kaitsel.
Märksõnad: Venemaa; advokaadid; kutse-eetika; lapsed; lapse õigused; juristid; õigusabi
Kühne, Hans-Heiner. Das „outsourcing” von Leistungen der Staatsanwaltschaft // Goltdammer’s
Archiv für Strafrecht (2013) nr. 10, lk. 553-560. Prokuratuuri õigusest kriminaalmenetluse käigus n-ö
alltöövõttu kasutada (nt tellida eksperthinnang mõnelt advokaadibüroolt).
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; prokurörid; prokuratuur; alltöövõtt
Nekenova, S. B. O soderžanii printsipa obespetšenija prava na razumnõi srok ugolovnogo
sudoproizvodstva // Zakon i pravo (2013) nr. 9, lk. 83-85. Põhimõttest „menetlus mõistliku aja
jooksul” Vene kriminaalmenetluse koodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; printsiibid
Nishitani, Yoko. International jurisdiction of Japanese courts in a comparative perspective //
Netherlands International Law Review (2013) nr. 2, lk. 251-277. Tsiviilkohtumenetluse reformist
Jaapanis.
Märksõnad: Jaapan; tsiviilkohtumenetlus; reformid
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Oberhammer, Paul. Das schweizerische Zivilprozessrecht und seine Kodifikation // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2013) nr. 4, lk. 751-776. Tsiviilkohtumenetluse arengust ja
kodifitseerimisest Šveitsis.
Märksõnad: Šveits; tsiviilkohtumenetlus; kodifitseerimine (jur.)
Rösler, Hannes. Präjudizienwirkungen im deutschen Zivilprozessrecht // Zeitschrift für Zivilprozess
(2013) nr. 3, lk. 295-333. Pretsedendi käsitlusest ja mõjust Saksa tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; pretsedendiõigus; vaidluste lahendamine
Timme, Michael. „Entschärfte” Änderungen im Prozesskosten- und Beratungshilferecht // Neue
Juristische Wochenschrift (2013) nr. 42, lk. 3057-3060. Menetlus- ja õigusabikuludega seotud
seadusemuudatustest Saksamaal, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2014.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; kulud; tsiviilkohtumenetlus; õigusabi; nõustamine
RIIGIÕIGUS
Arnim, Hans Herbert von. Abgeordnetenmitarbeiter und Kostenpauschalen in Bayern // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 19, lk. 1262-1263. Parlamendiliikmete abidest ja
kuluarvestusest Baieri liidumaa riigikontrolli aruande põhjal. Täistekst ainult elektrooniliselt:
http://rsw.beck.de/rsw/upload/NVwZ/NVwZ-Extra_2013_19.pdf.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendiliikmed; töötajad; kulud; riigikontroll; liidumaad
Bernstroff, Jochen von. Der Streit um die Menschenwürde im Grund- und Menschenrechtsschutz:
eine Verteidigung des Absoluten als Grenze und Auftrag // Juristenzeitung (2013) nr. 19, lk. 905-915.
Vaidlustest inimväärikuse kui põhi- ja inimõiguse kaitse üle; Saksa põhiseaduse § 1 tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; inimväärikus; põhiõigused; inimõigused; kohtuasjad; põhiseadused
Bueren, Geraldine. Socio-economic rights and a Bill of Rights – an overlooked British tradition //
Public Law (2013/Oct) nr. 4, lk. 821-837. Heaoluriigist, põhi- ja sotsiaalmajanduslike õiguste kaitse
kujunemisest Suurbritannias alates Magna Cartast (1215).
Märksõnad: Suurbritannia; heaoluriik; sotsiaalne õiglus; põhiõigused; inimõigused; õigusajalugu
Decker, Frank. Direktwahl der Ministerpräsidenten: Begründung eines Wechsels der Regierungsform
in den Ländern // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 2, lk. 296-314. Peaministri otsevalimise
põhjendatusest ja liidumaade valitsemisvormi muutmisest.
Märksõnad: Saksamaa; liidumaad; valitsused; peaministrid; parlamendid; valitsemisvormid;
valimised; reformid
Deiseroth, Dieter. Nachrichtendienstliche Überwachung durch US-Stellen in Deutschland –
rechtspolitischer Handlungsbedarf? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 7, lk. 194-198.
Usaldusest diplomaatilises suhtluses ja riikidevahelise konfidentsiaalse info riigisisese kaitse
reguleerimisest USA Riikliku Julgeolekuagentuuri tegevuse taustal.
Märksõnad: Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; diplomaatia; konfidentsiaalne info; andmekaitse;
kontroll; järelevalve; piirangud; rahvusvahelised suhted; jälitustegevus; Euroopa
Dhrisceoil, Verona Ni. Language conflict in Northern Ireland : revisiting the Irish language rights
debate // Public Law (2013/Oct) nr. 4, lk. 693-702. Keelepoliitikast Põhja-Iirimaal ja iiri keele
õiguslikust seisundist.
Märksõnad: Põhja-Iirimaa; riigikeel; keelepoliitika
Dyevre, Arthur. Filtered constitutional review and the reconfiguration of inter-judicial relations //
The American Journal of Comparative Law (2013/Fall) nr. 4, lk. 729-755. Kohtutevahelistest suhetest
õigussüsteemis Prantsusmaa Riiginõukogu ja kassatsioonikohtu näitel.
Märksõnad: Prantsusmaa; kohtud; õigussüsteemid; erikohtud; kohtusüsteemid; kohtualluvus
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Ehs, Tamara. Felix Frankfurter, Hans Kelsen, and the practice of judicial review // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2013) nr. 3, lk. 451-481. Õigusteadlaste Felix
Frankfurteri (1882-1965) ja Hans Kelseni (1881-1973) Ameerika ja Austria põhiseaduskohtuid
käsitlevatest teooriatest.
Märksõnad: Austria; Ameerika Ühendriigid; konstitutsioonikohtud; õigusteooria; põhiseadused;
õigusfilosoofia
Ekardt, Felix. Umweltverfassung und „Schutzpflichten” // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 17, lk. 1105-1110. Keskkonnakaitsest kui põhiseaduslikust kohustusest.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; keskkonnakaitse; keskkonnateadvus; põhiõigused
Filimonov, G. J. Aktualnõje voprossõ formirovanija strategii „mjagkoi silõ” vo vnešnei politike
Rossiiskoi Federatsii // Zakon i pravo (2013) nr. 9, lk. 9-18. Riiklikust julgeolekust ja nn pehme jõu
strateegia (nt kultuuridiplomaatia) kujundamisest Vene välispoliitikas.
Märksõnad: Venemaa; riiklik julgeolek; kultuur; välispoliitika; diplomaatia; infopoliitika
Frenz, Walter. Eheschutz ade? BVerfG stärkt gleichgeschlechtliche Paare // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 18, lk. 1200-1202. Saksa põhiseaduskohtu lahendist (19.02.2013)
samasooliste perede lapsendamisõiguse kohta.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; lapsendamine; lapse õigused; samasooliste partnerlus;
abielu; perekond; põhiseadused; kohtulahendid
Gerkrath, Jörg. Some remarks on the pending constitutional change in the Grand Duchy of
Luxembourg // European Public Law (2013/Sep) nr. 3, lk. 449-459. Luksemburgi põhiseaduse
muutmisest.
Märksõnad: Luksemburg; põhiseadused
Gross, Norbert. Frankreich ein kraft Verfassung laïzistischer Staat – mit regionalen Ausnahmen //
Juristenzeitung (2013) nr. 18, lk. 881-884. Prantsusmaa põhiseaduskohtu riigi ja kiriku suhet
käsitlevast otsusest (21.02.2013).
Märksõnad: Prantsusmaa; kirikud (org.); usuühingud; riigi-kiriku suhe; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Hailbronner, Kay. Die Beibehaltungsgenehmigung im Staatsangehörigkeitsrecht // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2013) nr. 20, lk. 1311-1318. Mitmikkodakondsuse lubatavusest Saksa
kodakondsusseaduse (StAG – Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz) tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; kodakondsus; mitmikkodakondsus; topeltkodakondsus; seaduste
tõlgendamine
Herz, Benjamin. Der EuGH als gesetzlicher Richter // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 19, lk.
769-774. Põhiseaduskohtule esitatud kaebustega seotud dokumentatsiooni Euroopa Kohtule esitamise
kohustusest.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; kohtunikud; põhiseadused; Euroopa Kohus; erikohtud;
seaduste tõlgendamine
Isensee, Josef. Der Selbstand der Verfassung in ihren Verweisungen und Öffnungen // Archiv des
öffentlichen Rechts (2013/Sep) nr. 3, lk. 325-362. Põhiseaduse normide sõltumatusest normide
hierarhias. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; õigusnormid; õigusteooria; Euroopa Liidu õigus
Jermošin, G. T. Sovremennaja kontseptsija statussa sudji v Rossiiskoi Federatsii // Žurnal rossiiskogo
prava (2013) nr. 8, lk. 90-100. Kohtuniku staatusest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; kohtunikud; õiguslik seisund
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Jung, Otmar. „Entschpricht der Landtag...dem Volksbegehren” – Probleme eines kupierten
direktdemokratischen Verfahrens am Beispiel Brandenburg // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013)
nr. 2, lk. 315-328. Rahvahääletuse tulemustega arvestamisest parlamendis Brandenburgi liidumaa
näitel (öise lennuliikluse keelamine).
Märksõnad: Saksamaa; liidumaad; parlamendid; rahvaalgatus; rahvahääletus; referendumid;
osalusdemokraatia
Kleandrov, M. I. Objedinenije Verhovnogo i Võsšego arbitražnogo sudov Rossiiskoi Federatsii i
konfiguratsija sudeiskogo soobštšestva // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 9, lk. 52-60. Kohtute
reformist Venemaal; Ülemkohtu ja Kõrgema Arbitraažikohtu ühendamisest.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; kohtusüsteemid; reformid
Krumm, Marcel. Legislativer Völkervertragsbruch im demokratischen Rechtsstaat // Archiv des
öffentlichen Rechts (2013/Sep) nr. 3, lk. 363-410. Rahvusvahelistest lepingutest tulenevate
regulatsioonide mõjust riigisisesele õigusloomele. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; siseriiklik õigus; põhiseadused; rahvusvahelised lepingud
Leibošits, A. V. Spetsializirovannõje sudõ, voprossõ sudoustroistva i podsudnosti: opõt Rossii i
zarubežnõhh stran // Zakonodatelstvo (2013) nr. 8, lk. 48-58. Erikohtutest (nt intellektuaalomandiga
tegeleva kohtu staatusest) Vene õigussüsteemis; ülevaade erikohtutest välisriikides.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; õigussüsteemid; kohtusüsteemid; erikohtud; vahekohtud
Marõševa, N. I. ; Hlestova, I. O. Konstitutsionnõi printsip natsionalnogo režima inostrannõhh
graždan // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 8, lk. 5-12. Välismaalaste õiguslikust seisundist
Venemaa õigusaktides ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Venemaa; välismaalased; õigusvõime; põhiseadused; kohtulahendid
Mäkelä, Marianne. Yhdenvertaisuus sivistyksen portailla // Lakimies (2013) nr. 5, lk. 917-923.
Võrdõiguslikkusest Soome põhiseaduses.
Märksõnad: Soome; põhiseadused; võrdõiguslikkus; võrdsus
Nikiforov, S. V. ; Kulišov, D. N. Nekotorõje napravlenija soveršenstvovanija zakonodatelstva o
gossudarstvennoi ohrane // Zakon i pravo (2013) nr. 8, lk. 103-105. Riigikaitsega seotud õigusaktide
ajakohastamisest.
Märksõnad: Venemaa; riigikaitse; printsiibid; riiklik julgeolek; õigusloome
Rütters, Peter. Direktwahl des Bundespräsidenten: Sehnsucht nach präsidentieller Obrigkeit? //
Zeitschrift für Parlamentsfragen (2013) nr. 2, lk. 276-295. Presidendi võimupiiridest ja otsevalimisest;
ülevaade liidupresidendi valimistest Saksamaal 1949-2012.
Märksõnad: Saksamaa; presidendid; pädevus; valimised; parteid
Schmitt-Gaedke, Gernot ; Arz, Matthias. Der Namensschutz politischer Parteien // Neue Juristische
Wochenschrift (2013) nr. 37, lk. 2729-2734. Erakonna nime kui tunnuse (n-ö partei kaubamärgi)
kaitsest; Saksa Ülemkohtu nn vabade valijate lahendist.
Märksõnad: Saksamaa; parteid; identiteet; nimed; juriidilised isikud; kohtulahendid
Schwarz, Kyrill-A. Erweiterungen des Kreises der Wahlberechtigten für Ausländer auf Landes- und
Kommunalebene? // Archiv des öffentlichen Rechts (2013/Sep) nr. 3, lk. 411-434. Välismaalaste (ELi
kodanike) osalusõigusest kohalikel valimistel Saksamaal. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; kohalikud valimised; välismaalased; kodakondsus; valimisõigus;
põhiseadused
Steinmetz, Wolfhard. Verfassungsimmanente Grenzen des Beweiserhebungsrechts des
Untersuchungsausschüsse // Juristische Schulung (2013) nr. 9, lk. 792-795. Parlamendi
uurimiskomisjonide tegevusest ja piiridest tõendite kogumisel.
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Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendikomisjonid; uurimistoimingud (jur.); tõendamine
(jur.); põhiseadused; piirangud; konfidentsiaalne info
Zhou, Han-Ru. Revisiting the „manner and form” theory of parliamentary sovereignty // The Law
Quarterly Review (2013/Oct) lk. 610-638. Parlamentaarsest suveräänsusest ja parlamendi positsioonist
Inglise õiguses.
Märksõnad: Inglismaa; parlamendid; ülimuslikkus (jur.); kohtulahendid
Ustjužaninova, E. A. O reforme võsšihh organov sudebnoi vlasti Velikobritanii // Rossiiskaja
justitsija (2013) nr. 8, lk. 21-23. Kohtureformist Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; kohtud; kohtusüsteemid; kohtuvõim; reformid
Vlassenko, N. A. Kriziss prava: problemõ i podhodõ k rešeniju // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr.
8, lk. 43-54. Õiguskriisist Venemaal – õigusnormide devalveerumine, õigus- ja moraalinormide mõju,
ühtse õigusloomekontseptsiooni puudumine jms.
Märksõnad: Venemaa; õigusloome; õigussüsteemid; õigusnormid
Wray, Helena. Greater than the sum of their parts : UK Supreme Court decisions on family migration
// Public Law (2013/Oct) nr. 4, lk. 838-860. Perekonnaliikmete rändest ja Suurbritannia ülemkohtu
otsustest seoses perekonna taasühinemise õigusega.
Märksõnad: Suurbritannia; ränne (demogr.); rändepoliitika; perekond; kohtulahendid
HALDUSÕIGUS
Arzt, Clemens. Antiterrordatei verfassungsgemäß – Trennunsgebot tot? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 20, lk. 1328-1332. Politsei ja luureteenistuste koostöös terrorismiga
võitlemise eesmärgil kogutud andmete eristamisest Saksa põhiseaduskohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; luureteenistused; koostöö; info; andmed; andmekaitse;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Bishop, Jonathan. The art of trolling law enforcement : a review and model for implementing „flame
trolling” legislation enacted in Great Britain (1981-2012) // International Review of Law, Computers
& Technology (2013/Nov) nr. 3, lk. 301-318. Küberkiusamist ja internetis laimamist käsitlevatest
õigusaktidest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; telekommunikatsioon; meedia; Internet; sõnavabadus; võrgusuhtlus; laim;
küberkuriteod; kriminaalõigus
Budäus, Dietrich ; Hilgers, Dennis. Mutatis mutandis: Rekommunalisierung zwischen Euphorie und
Staatsversagen // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 18, lk. 701-708. Rekommunaliseerimisest
(n-ö taasriigistamisest) kommunaalmajanduses: definitsioon, iseloom jms.
Märksõnad: Saksamaa; kommunaalmajandus; avalikud teenused; erastamine; riigistamine; avaliku ja
erasektori partnerlus
Cornils, Matthias. Der medienrechtliche Auskunftsanspruch in der Kompetenzordnung des
Grundgesetzes // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 17, lk. 657-667. Õigusloomepädevusest liidu
ja liidumaade vahel ajakirjanduse teabenõude küsimustes; Liidu Halduskohtu lahendist (20.02.2013).
Märksõnad: Saksamaa; meedia; ajakirjandus; juurdepääs infole; avalik teave; põhiseadused;
õigusloome; liidumaad; kohtulahendid
Fenwick, H. ; Fenwick, D. The changing face of protection for individual privacy against the press :
leveson, the royal charter and tort liability // International Review of Law, Computers & Technology
(2013/Nov) nr. 3, lk. 241-279. Privaatsuse ja erainformatsiooni kaitsmisest ajakirjanduse eest.
Märksõnad: Suurbritannia; info; konfidentsiaalne info; eraelu; privaatsus; ajakirjandus; vastutus
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Frankfurter Medienrechtstage 2013 „Internet – Segen oder Fluch für die Medienfreiheit in Europa?” :
20.-21. März 2013, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) // Osteuropa Recht : Lisa (2013) nr.
3, lk. 5-61. Ajakirjanumber Frankfurdis toimunud meediaõiguse konverentsi teemadel: muutustest
meedias ja nende mõjust trükiajakirjandusele ja ajakirjandusvabadusele; blogidest, nende tähendusest
ning vajalikkusest; sõnavabadusest Ukrainas ja Venemaal; autoriõigusest, digitaalväljaannetest ja
digitaalmeedia rahastamisest.
Märksõnad: ajakirjandus; ajakirjandusvabadus; meedia; meediapoliitika; ajakirjanikud; ajaveebid;
Venemaa; Ukraina; autoriõigus; elektrooniline ajakirjandus; elektrooniline meedia
Germelmann, Claas Friedrich. Presserechtliche Auskunftsansprüche gegenüber Bundesbehörden //
Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 17, lk. 667-677. Ajakirjanduse õigusest ametkondadelt infot
saada ja millises ulatuses peaks seda üleriigiliselt reguleerima.
Märksõnad: Saksamaa; meedia; ajakirjandus; avalik teave; informatsioonivabadus; juurdepääs infole;
põhiseadused; õigusloome; liidumaad; kohtulahendid
Guckelberger, Annette. Das französische Gesetz Nr. 2012-1460 zur Öffentlichkeitsbeteiligung in
Umweltangelegenheiten // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 18, lk. 1196-1199.
Avalikkuse keskkonda puudutavates suurprojektides osalemise seadustamisest Prantsusmaal.
Märksõnad: Prantsusmaa; osalusdemokraatia; avalikkus; keskkonnakaitse; juurdepääs infole
Hellriegel, Mathias ; Farsbotter, Jürgen. Abstand ist nicht alles! // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 17, lk. 1117-1122. Liidu Halduskohtu seisukohtadest ohtlikke aineid
käitlevate ettevõtete läheduses suurõnnetuste ohu vältimise eeskirjade kohta ja Seveso-II-direktiivist.
Märksõnad: Saksamaa; tööstusettevõtted; planeerimine (arhit.); ehitus; ohutus; keskkonnakaitse;
halduskohtud; kohtulahendid
Jacob, Thomas. Trendsport oder Sittenverrohung? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr.
17, lk. 1131-1134. Nn vabavõitluskunstidest (MMA – Mixed Martial Arts) kui trendispordist avaliku
õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; sport; võitluskunstid; sportlik kahevõitlus; noored; avalik kord; politsei
Kainer,
Friedemann
;
Ponterlitschek,
Sarah.
Einführung
von
nationalen
Straßenbenutzungsgebühren für Pkw: Verstoß gegen das europarechtliche Diskriminierungsverbot? //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 7, lk. 198-201. Välismaalaste autodele teemaksu kehtestamise
õiguslikust alusest ja diskrimineerimispiirangutest ELis.
Märksõnad: Saksamaa; teemaksud; kiirteed; välismaalased; autod; maksustamine; diskrimineerimine;
võrdsed võimalused; Euroopa Liidu õigus
Kotzur, Markus. Datenschutz als Menschenrecht? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 7, lk.
216-218. Eraelu ja isikuõiguste rahvusvahelise kaitse vajadusest võrgu- ja telefonisuhtluse jälgimise
kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; telekommunikatsioon; andmekaitse; Internet; võrgusuhtlus; jälitustegevus;
inimõigused
Leisner-Egensperger, Anna. Rekommunalisierung und Grundgesetz // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 17, lk. 1110-1116. Riigi ülesannetest avalike teenuste tagamisel
põhiseaduse tähenduses ja erasektorile üleantud teenuste (nt veemajandus, energia, transport)
rekommunaliseerimisest.
Märksõnad: Saksamaa; avalikud teenused; erastamine; riigistamine; kommunaalmajandus; avaliku ja
erasektori partnerlus; põhiseadused
Meyer, Hubert. Gebiets- und Verwaltungsreformen des letzten Jahrzehnts im Spiegel der
Verfassungsrechtsprechung // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2013) nr. 18, lk. 1177-1184.
Haldusreformidest 21. saj. esimesel kümnendil Saksa põhiseaduskohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; haldusreformid; põhiseadused; kohtulahendid; konstitutsioonikohtud
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Muzõtšenko, P. B. O problemahh soveršenstvovanija pasportno-vizovoi sistemõ v Rossiiskoi
Federatsii // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 8, lk. 12-14. Passi- ja viisasüsteemi ajakohastamisest
Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; passid; viisad; elamisload; tööload; ränne (demogr.)
Peifer, Karl-Nikolaus. Persönlichkeitsrechte im 21. Jahrhundert – Systematik und Herausforderungen
// Juristenzeitung (2013) nr. 18, lk. 853-864. Isikuandmete kaitsest ja isikuõigustest internetiajastul.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; isikuandmed; Internet; ajakirjandus; virtuaalreaalsus; avalik
huvi; eraelu
Pomazanski, A. J. Rol institutov prjamoi demokratii v obespetšenii kontrolja nasselenija za
dejatelnostju organov mestnogo samoupravlenija // Žurnal rossiiskogo prava (2013) nr. 8, lk. 13-24.
Osalusdemokraatiast ja kaasamisest kohaliku omavalitsuse tegevuse järelevalves.
Märksõnad: Venemaa; kohalikud omavalitsused; avalik haldus; osalusdemokraatia; valimised; avalik
huvi; järelevalve
Salomon, Tim René ; tho Pesch, Sebastian. Das Zulassungsregime für bewaffnete Sicherheitsdienste
auf Handelsschiffen // Die Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 19, lk. 760-769. Õiguslikust alusest
relvastatud julgeolekuteenistuste lubamiseks kaubalaevadele.
Märksõnad: Saksamaa; kaubalaevad; turvalisus; turvameetmed; relvad; kontroll; turvateenused;
julgeolekuteenistused; pädevus
Savola, Pekka. Tunnistamistietojen luovuttamismääräykset ja telepakkokeinot // Lakimies (2013) nr.
5, lk. 886-908. Arvutikasutaja identifitseerimisest ja tema sidumisest edastatud informatsiooniga.
Märksõnad: Soome; Internet; põhiõigused; info; infoportaalid; autoriõigus; kohtulahendid
Schulz, Sönke E. Aktuelle Entwicklungen im Informationszugangsrecht – erreicht „Open Data” den
Gesetzgeber? // Verwaltungsarchiv (2013) nr. 3, lk. 327-343. Informatsioonivabadusest ja infole
juurdepääsu reguleerivatest õigusaktidest.
Märksõnad: Saksamaa; info; avalik teave; informatsioonivabadus; juurdepääs infole; e-riik;
õigusloome
Steenhoff, Holger. Das Internet und die Schulordnung // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2013) nr. 18, lk. 1190-1195. Õpilaste internetikasutusega (kaasõpilaste ja õpetajate arvustamine,
ähvardamine jms) seotud probleemidest ja õiguskaitsest.
Märksõnad: Saksamaa; koolid; õpilased; Internet; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus; Facebook
(veebisait); kontroll; isikuõigused; õiguskaitse; halduskohtud
Vassiljev, V. I. Mestnoje samoupravlenije: konstitutsionnõje idei i praktika // Žurnal rossiiskogo
prava (2013) nr. 9, lk. 5-17. Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikest ülesannetest ja nende
realiseerimisest; haldusreformist.
Märksõnad: Venemaa; kohalikud omavalitsused; põhiseadused; haldussüsteem; haldusreformid
Wakote, Reine. Die Entwicklung des principe de légalité im französischen Verwaltungsrecht // Die
Öffentliche Verwaltung (2013) nr. 18, lk. 721-729. Seaduslikkuse põhimõttest Prantsuse
haldusõiguses.
Märksõnad: Prantsusmaa; avalik haldus; seaduslikkus; printsiibid; põhiseadused; parlamendid;
õiguskeel; konstitutsioonikohtud; pädevus; kohtulahendid
Wittmann, Philipp. Nobody watches the watchmen – rechtliche Rahmenbedingungen und
zunehmende Ausweitung der öffentlichen Videoüberwachungen in den USA // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2013) nr. 3, lk. 373-426. Avaliku ruumi videovalve
õiguslikest raamidest ja kohtupraktikast Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; videovalve; videosalvestus; avalikkus; avalik ruum; privaatsus;
jälitustegevus; avalik kord; põhiõigused; põhiseadused; kohtulahendid
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MEDITSIINIÕIGUS
Heise, Svend. Defizitfinanzierung zu Gunsten öffentlicher Krankenhäuser auf dem beihilferechtlichen
Prüfstand // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 20, lk. 769-773. Riigiabist riiklike
haiglate rahastamisel; ELi Üldkohtu lahendi (07.11.2012) mõjust Saksa haiglasüsteemile.
Märksõnad: Saksamaa; haiglad; finantseerimine; riigiabi; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
Rosenau, Henning ; Philip Linoh, Kim. Der Import von Embryonen // Juristenzeitung (2013) nr. 19,
lk. 937-942. Kunstlikust viljastamisest välismaal ja külmutatud embrüo riiki sissetoomise juriidilistest
probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; loode; embrüosiirdamine; embrüokaitse; naised; kunstlik viljastamine;
reproduktiivmeditsiin
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Arnold, Graham. Extra-judicial targeted killing // International Review of Law, Computers &
Technology (2013/Nov) nr. 3, lk. 319-323. Droonide kasutamise õiguslikest aspektidest
terrorismivastases võitluses konfliktipiirkonnast väljaspool.
Märksõnad: droonid; sõjaõigus; sõjalised konfliktid; kaugjuhitavad sõidukid; sõjatehnika; tapmine;
terrorismivastane võitlus
Bagmet, A. M. Meždunarodnoje pravo v sfere protivodeistvija massovõm besporjadkam // Rossiiskaja
justitsija (2013) nr. 5, lk. 17-20. Massirahutustest rahvusvahelise õiguse aspektist.
Märksõnad: rahutused; massiliikumised; inimõigused; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
Belov, V. A. Istotšniki meždunarodnogo torgovogo prava: zakonomernosti i tendentsii //
Zakonodatelstvo (2013) nr. 9, lk. 72-83. Rahvusvahelise kaubandusõiguse allikatest ja arengust;
rahvusvahelise eraõiguse ühtlustamisest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; õigusallikad; rahvusvaheline eraõigus; rahvusvahelised
lepingud; seaduste kooskõlastamine
Criddle, Evan J. Humanitarian financial intervention // European Journal of International Law (2013)
nr. 2, lk. 583-615. Nn humanitaar-finantsinterventsiooni mõistest ja õiguslikust analüüsist.
Märksõnad: finantsõigus; rahandus; interventsioonid; rahaline abi; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon (ÜRO)
Hallaert, Jean-Jaques. The future of aid for trade: challenges and options // World Trade Review
(2013) nr. 4, lk. 653-668. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) laienemisega seonduvatest
reformidest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); rahvusvahelised
lepingud; Doha voor; Uruguay voor
Johnston, Adrian M. ; Trebilcock, Michael J. Fragmentation in international trade law: insights
from the global investment regime // World Trade Review (2013) nr. 4, lk. 621-652. Investeeringutest
rahvusvahelises kaubanduses ning kaubanduslepingute ja -reeglite ühtlustamisest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; investeeringud; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO);
rahvusvahelised lepingud
Lahiri, Kajal ; Yao, Wenxiong. Should transportation output be included as part of the coincident
indicators system? // OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis (2012) nr. 1, lk. 528. Ülevaade majandusnäitajatest ja äritsüklitest aastatel 1973-2010.
Märksõnad: majandusanalüüs; majanduse planeerimine; majanduskoostöö; majandusvõnked
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Mariniello, Triestino. The „Nuremberg clause” and beyond: legality principle and sources of
international criminal law in the European Court’s jurisprudence // Nordic Journal of International
Law (2013) nr. 2, lk. 221-248. Seaduslikkuse põhimõttest inimsusevastaste kuritegude eest
karistamisel kohtupraktika põhjal (Korbely vs. Ungari, Kononov vs. Läti, Penart vs. Eesti).
Märksõnad: sõjakuriteod; inimsusvastased kuriteod; karistused; inimõigused; Euroopa Inimõiguste
Kohus; kohtulahendid
Meeting the challenge of precarious work : a workers’ agenda // International Journal of Labour
Research (2013) nr. 1, lk. 5-168. Ajakirjanumber käsitleb ajutist tööhõivet: ILO standardid, ajutiste
töötajate kaitse, ametiühingud, kollektiivsed läbirääkimised. Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: tööhõive; ajutine töö; osalise koormusega töö; hooajatööd; rahvusvahelised lepingud;
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Remien, Oliver. Public law and public policy in international commercial contracts and the
UNIDROIT principles of international commercial contracts 2010: a brief outline // Uniform Law
Review = Revue de Droit Uniforme (2013) nr. 2, lk. 262-280. Rahvusvaheliste kaubanduslepingute
ühtlustamise põhimõtetest; avaliku õiguse ja riikliku poliitika mõjust.
Märksõnad: kaubanduslepingud; avalik õigus; printsiibid; seaduste kooskõlastamine
Seymen, Atilim. Euro area business cycles // OECD Journal of Business Cycle Measurement and
Analysis (2012) nr. 1, lk. 29-59. Kuue euroala riigi majandustsüklite dünaamika ja analüüs.
Märksõnad: Belgia; Saksamaa; Hispaania; Prantsusmaa; Holland; Itaalia; Euroopa Rahaliit;
rahvusvahelised majandussuhted; majandusvõnked; majandusanalüüs
Swepston, Lee. Crisis in the ILO supervisory system: dispute over the right to strike // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2013) nr. 2, lk. 199-218.
Streigiõiguse tõlgendamise probleemidest ILO konventsioonide tähenduses.
Märksõnad: streigid; rahvusvahelised lepingud; inimõigused; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
(ILO)
Žukov, Gennadi ; Solntsev, Aleksandr. Sovremennõje meždunarodno-pravovõje problemõ
ispolzovanija jadernõhh istotšnikov energii v kosmitšeskom prostranstve // Gossudarstvo i pravo
(2013) nr. 8, lk. 86-92. Tuumaenergia kasutamisest kosmoses rahvusvahelise õiguse aspektist.
Märksõnad: tuumaenergia; universum; õhuruumiõigus; rahvusvahelised lepingud
Takei, Yoshinobu. International legal responses to the flag state in breach of its duties: possibilities
for other states to take action against the flag state // Nordic Journal of International Law (2013) nr. 2,
lk. 283-315. Riigi vastutusest seoses riigilipu kasutamisega (kala)laevadel rahvusvahelise õiguse
kontekstis.
Märksõnad: riigilipud; riigivastutus; laevad; laevandus; kalandus; kalapüügilaevad
Inimõigused
Braasch, Patrick. Einführung in die Europäische Menschenrechtskonvention // Juristische Schulung
(2013) nr. 7, lk. 602-607. Ülevaade Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Nõukogu
Búrca, Gráinne de. After the EU Charter of Fundamental Rights: the Court of Justice as a human
rights adjudicator? // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2013) nr. 2, lk. 168-184.
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: põhiõigused; võrdlev õigusteadus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Nußberger, Angelika. Menschenrechtsschutz im Ausländerrecht // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2013) nr. 20, lk. 1305-1311. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast välismaalaste
õiguste tagamisel (eriti riigist väljasaatmise ja väljaandmise küsimused).
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Märksõnad: välismaalased; diskrimineerimine; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
(1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Payandeh, Mehrdad. Die Entscheidung des UN-Ausschusses gegen Rassendiskriminierung im Fall
Sarrazin : Chancen und Grenzen des menschenrechtlichen Individualbeschwerdeverfahrens aus der
Perspektive der deutschen Rechtsordnung // Juristenzeitung (2013) nr. 20, lk. 980-990. Rassilisest
diskrimineerimisest Thilo Sarrazini kohtuasja põhjal; inimõiguste kaitsega seotud individuaalkaebuste
menetlemisest Saksa õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; rassism; eraelu; türklased; moslemid; kohtuasjad; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon (ÜRO)
Polenina, Svetlana. Prava devotšek v kontekste norm konstitutsii Rossiiskoi Federatsii //
Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 8, lk. 27-34. Islamiusuliste neidude õigusest kanda pearätikut
Venemaa konstitutsiooni tähenduses ja ÜRO konventsioonis naiste diskrimineerimise kõigi vormide
likvideerimise kohta.
Märksõnad: Venemaa; usuvabadus; religioosne sümboolika; tüdrukud; naised; diskrimineerimine;
põhiõigused; põhiseadused
Saveljeva, Jelena. Vseobštšaja deklaratsija prav tšeloveka i drugije universalnõje meždunarodnõje
aktõ o zaštšite prava sobstvennosti // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 4, lk. 58. Omandi kaitsest inimõiguste ülddeklaratsioonis ja teistes rahvusvahelistes dokumentides.
Märksõnad: põhiõigused; omand; kinnisvara; rahvusvahelised lepingud; inimõiguste
ülddeklaratsioon (1948)
Šakirova, R. I. Zakon „O porjadke ispolnenija postanovlenii Jevropeiskogo suda po pravam tšeloveka
v Rossiiskoi Federatsii” kak spossob razrešenija strukturnõhh problem pravovoi sistemõ //
Zakonodatelstvo (2013) nr. 9, lk. 84-87. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite täitmise reguleerimisest
Vene õigussüsteemis.
Märksõnad: Venemaa; õigussüsteemid; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; siseriiklik õigus
Wolf, Antenor Hallo de. Human rights and the regulation of privatized essential services //
Netherlands International Law Review (2013) nr. 2, lk. 165-204. Inimõigustest ja riigi vastutusest
erastatud esmavajalike teenuste (nt veevarustus ja elektrienergia) kättesaadavuse tagamisel.
Märksõnad: põhiõigused; avalikud teenused; erastamine; vastutus; avaliku ja erasektori partnerlus
Euroopa Liidu õigus
Armbrüster, Christian. Die jüngere Entwicklung des europäischen Privatversicherungsrechts bis
Mitte 2013 // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 18, lk. 686-693. Erakindlustuse
arengust Euroopas 2013. aasta esimesel poolel.
Märksõnad: kindlustusõigus; kindlustus; elukindlustus; erakindlustus; kindlustuslepingud
Berndt, Andrea ; Lerche, Christoph ; Remmert, Stefan. Die Unabhängigkeit des
Eisenbahninfrastrukturbetreibers gemäß der aktuellen Rechtsprechung des EuGH // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 17, lk. 647-651. Raudteetaristu majandamisega seotud
Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: raudteed; raudteetransport; taristu; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Bretthauer, Sebastian. Informationszugang im Recht der Europäischen Union // Die Öffentliche
Verwaltung (2013) nr. 17, lk. 677-685. Juurdepääsust infole ELis, läbipaistvuse printsiibist ja
määrusest 1049/2001.
Märksõnad: info; juurdepääs infole; avalik teave; piirangud; dokumendid; kohtulahendid
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Conway, Gerard. Holding to account a possible European Public Prosecutor // Criminal Law Forum
(2013) nr. 3, lk. 371-401. Euroopa prokuröri ülesannetest ja pädevusest.
Märksõnad: Euroopa Liit; prokurörid; prokuratuur; pädevus; menetlusõigus
Craig, Paul. EU accession to the ECHR: competence, procedure and substance // Fordham
International Law Journal (2013/Jul) nr. 5, lk. 1114-1150. ELi pädevusest ühineda Euroopa
inimõiguste konventsiooniga ja rahvusvaheliste lepingute tõlgendamisest ELi õiguses.
Märksõnad: inimõigused; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liit; pädevus; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Dittert, Daniel. Die neue Verfahrensordnung des EuGH // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2013) nr. 19, lk. 726-732. Muudatustest Euroopa Kohtu kodukorras.
Märksõnad: Euroopa Kohus; kodukorrad; töökorraldus; kohtumenetlus
Edward, David. EU law and the separation of member states // Fordham International Law Journal
(2013/Jul) nr. 5, lk. 1151-1168. ELi lepingu ja ELi toimimise lepingu tõlgendamisest liikmesriikides
toimuvate eraldumiste juhtudel (nt Šotimaa, Flandria, Kataloonia iseseisvumine).
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; põhiseadused; iseseisvus (pol.); rahvusvahelised lepingud
Geißler, Thorsten. Rechtsstaatliche Probleme bei der EU-Erweiterung // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2013) nr. 7, lk. 205-209. ELi laienemisega seotud õiguslikest probleemidest.
Märksõnad: Euroopa Liit; laienemine; liitumine
Hartmann, Jacques. A battle for the skies: applying the European emissions trading system to
international aviation // Nordic Journal of International Law (2013) nr. 2, lk. 187-220. ELi
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi rakendamisest rahvusvahelises
lennunduses.
Märksõnad: keskkonnakaitse; lennundus; heitkogused; kasvuhoonegaasid; õhu saastamine;
rahvusvahelised lepingud; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Haubner, Tobias. Die Auswirkungen des Almunia-Pakets auf Public Private Partnerships //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 21, lk. 816-820. Nn Almunia paketi
(riigihangete ja riigiabi uute eeskirjade) mõjust avaliku ja erasektori partnerlusele.
Märksõnad: riigihanked; riigiabi; erasektor; avalik sektor; avaliku ja erasektori partnerlus
Künnecke, Martina. Translation in the EU: language and law in the EU’s judicial labyrinth //
Maastricht Journal of European and Comparative Law (2013) nr. 2, lk. 243-260. Õiguskeelest ja
tõlkeprobleemidest Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: õiguskeel; tõlkimine; terminoloogia; kohtumenetlus; Euroopa Kohus
Lastra, Rosa M. Banking Union and single market: conflict or companionship? // Fordham
International Law Journal (2013/Jul) nr. 5, lk. 1190-1224. Euroopa Pangandusliidu mõistest,
vastavatest muudatusettepanekutest ELi õiguses ja suhestusest finantsteenuste ühtse turuga.
Märksõnad: pangandus; euroala; finantsteenused; pangateenused; pangandusturg
Lüttringhaus, Jan D. Die „engere Verbindung“ im europäischen internationalen Arbeitsrecht //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2013) nr. 21, lk. 821-824. Elukoha- ja töökohamaa
seotuse tingimustest töösuhetes Euroopa Kohtu Schleckeri kohtuasja C-64/12 põhjal.
Märksõnad: tööõigus; töösuhted; tööturg; töötamisvõimalused; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Montag, Jerzy. Kollektiver Rechtsschutz in Europa und der Gesetzentwurf zur Einführung von
Gruppenklagen // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 6, lk. 172-175. Kollektiivsest õiguskaitsest
ELis ja kollektiivhagide menetlemisest.
Märksõnad: õiguskaitse; kahju hüvitamine; hagimenetlus; seaduseelnõud
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Nicolaides, Phedon. Withdrawal from the European Union: a typology of effects // Maastricht Journal
of European and Comparative Law (2013) nr. 2, lk. 209-219. ELi lepingu artiklist 50, mille kohaselt
võib iga liikmesriik vastavalt tema põhiseadusest tulenevatele nõuetele EList välja astuda.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; põhiseadused; iseseisvus (pol.); rahvusvahelised lepingud
O’Gorman, Roderic. The case for enshrining a right to environment within EU law // European
Public Law (2013/Sep) nr. 3, lk. 583-604. Keskkonnakaitsest ja keskkonnapoliitikast ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; seadusandlus
Oliver, Peter. Access to information and to justice in EU environmental law: the Aarhus convention //
Fordham International Law Journal (2013/Jul) nr. 5, lk. 1423-1470. ELi keskkonnapoliitikast,
keskkonnainfole juurdepääsust ja keskkonnaalaste kohtuasjade menetlemisest Aarhusi konventsiooni
kontekstis.
Märksõnad: keskkonnapoliitika; keskkonnakaitse; juurdepääs infole; kohtulahendid; Aarhusi
konventsioon (1998)
Poell, Jonas. Offsets in defence procurement under EU law // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2013) nr. 20, lk. 774-778. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonnaga seotud
riigihankelepingute sõlmimisest vastavalt ELi õigusele.
Märksõnad: riigihanked; ehitustööd; riigikaitse; julgeolek
Scheuer, Alexander. Convergent devices, platforms and services for audiovisual media // IRIS plus
(2013) nr. 3, lk. 7-22. Audiovisuaalmeediateenuste ühtesulandumisest ehk konvergentsist ja
regulatsioonist ELis.
Märksõnad: audiovisuaalne kommunikatsioon; meedia; teenused; televisioon; Interneti-teenused;
nutitelefonid; meediapoliitika; seaduste kooskõlastamine
Schiek, Dagmar. The EU Constitution of Social Governance in an economic crisis: in defence of a
transnational dimension to social Europe // Maastricht Journal of European and Comparative Law
(2013) nr. 2, lk. 185-208. ELi sotsiaalpoliitikast ja põhiseaduslikkusest; Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; põhiseadused; majandusintegratsioon; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Süß, Rembert. Das Europäische Nachlasszeugnis // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2013) nr.
4, lk. 725-750. Euroopa pärimistunnistusest: õiguslik alus, sisu ja mõju.
Märksõnad: pärimisõigus; pärand; pärimine; tõendamine (jur.); seaduste kooskõlastamine
Teichmann, Christoph. Europäische GmbH am Scheideweg: supranationale Rechtsform oder
harmonisierte Einpersonengesellschaft? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 6, lk. 169-172.
Piiratud vastutusega äriühingust Euroopas.
Märksõnad: Euroopa Liit; äriühingud; äriõigus; seaduste kooskõlastamine
Whelan, Peter. Cartel criminalisation and the challenge of „moral wrongfulness” // Oxford Journal of
Legal Studies (2013/Autumn) nr. 3, lk. 535-561. Konkurentsist ja kartellikokkulepete
kriminaliseerimisest ELi õiguse kontekstis.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; konkurents (maj.); konkurentsipoliitika; kartellid; piirangud;
sanktsioonid; õiguskindlus
Wittwer, Alexander ; Fussenegger, Andreas. EuGH-Rechtsprechung zur EuGVVO aus den Jahren
2011 und 2012 // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2013) nr. 4, lk. 812-837. Tsiviil- ja
kaubandusasju (kaubanduslepingud, kindlustus, tarbijakaitse, lennureisid, litsentsilepingud,
tootevastutus jms) käsitlevast Euroopa Kohtu praktikast aastatel 2011-2012.
Märksõnad: Euroopa Kohus; tsiviilõigus; äriõigus; kohtulahendid; kahju hüvitamine; tarbijakaitse
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Mereõigus
Baatz, Yvonne. Construction of terms in maritime contracts and remedies for their breach // The
Journal of International Maritime Law (2013/May) nr. 3, lk. 200-219. Merenduslepingutest ja
lepingurikkumiste käsitlusest.
Märksõnad: merendus; lepinguõigus; lepingud; lepingurikkumine
Ehlers, Peter. Meeresfreiheit und aquitoriale Ordnung. Zur Entwicklung des Seerechts //
Verwaltungsarchiv (2013) nr. 3, lk. 406-428. Mereõiguse arengust rahvusvahelisel (riikide
kohustused, rahvusvaheline koostöö, merekaitse, erimajandustsoonid jms) ja riigisisesel tasandil
(põhiseadused, pädevus).
Märksõnad: merekaitse; merendus; rahvusvaheline koostöö; erimajandustsoonid; siseriiklik õigus
Fink, M. D. Maritime embargo operations: naval implementation of UN sanctions at sea under article
41 and 42 of the UN Charter // Netherlands International Law Review (2013) nr. 1, lk. 73-92.
Merendusembargost ja sanktsioonidest vastavalt ÜRO põhikirja artiklitele 41 ja 42.
Märksõnad: merendus; laevandus; embargo; sanktsioonid; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
(ÜRO); põhikirjad
Jacobsson, Mans. Liability and compensation for ship-source oil pollution in China // The Journal of
International Maritime Law (2013) nr. 2, lk. 142-164. Vastutusest ja kahju hüvitamisest laevade
põhjustatud õlireostuse korral Hiina seadusandluses; Hiina osalusest rahvusvahelistes lepetes.
Märksõnad: Hiina; laevandus; naftareostus; keskkonnakahju; vastutus; siseriiklik õigus;
rahvusvahelised lepingud
König, Doris ; tho Pesch, Sebastian. Der Festlandsockelvertrag von 1964 und seine Auswirkungen
auf die deutsch-niederländische Küstenmeergrenze // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht (2013) nr. 3, lk. 483-508. Rannikumerest ja mandrilava piiritlemisest Põhjameres;
Saksamaa ja Hollandi vahelise mandrilavalepingu (1964) tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; Holland; Põhjameri; rannikumeri; mandrilavad; tuuleenergia;
rahvusvahelised lepingud
MacDonald, Scott D. The SUA 2005 protocol : a critical reflection // The International Journal of
Marine and Coastal Law (2013/Sep) nr. 3, lk. 485-516. Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse
tõkestamise konventsiooni protokollist.
Märksõnad: laevandus; merelaevandus; meresõit; mereohutus; illegaalne tegevus; meresõitu ohustava
ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsioon (1988, 2005)
Mudric, Misho. Standard form salvage contracts : the scope of the duty to exercise best endeavours //
The Journal of International Maritime Law (2013) nr. 3, lk. 220-236. Lepingutest
merepäästeoperatsioonidel.
Märksõnad: päästetööd; lepingud; rahvusvaheline koostöö; Inglismaa; Wales; Ameerika Ühendriigid;
Saksamaa; Prantsusmaa
Tanaka, Yoshifumi. Obligations and liability of sponsoring states concerning activities in the area:
reflections on the ITLOS advisory opinion of 1 February 2011 // Netherlands International Law
Review (2013) nr. 2, lk. 205-230. Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu (ITLOS) hinnangust kohustuste
ja vastutuse kohta süvamere ja merepõhjaga seotud tegevustes.
Märksõnad: ookeanid; merepõhi; finantseerimine; vastutus; kohtuasjad; erikohtud; Ameerika
Ühendriigid

24

Rahvusvaheline eraõigus
Böger, Ole. Close-out netting provisions in private international law and international insolvency law
(Part I) // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2013) nr. 2, lk. 232-261. Tasaarvestusest
lepinguliste suhete lõppemisel rahvusvahelises era- ja pankrotiõiguses.
Märksõnad: pankrotiõigus; lepinguõigus; maksejõuetus
Getman-Pavlova, Irina. Primenenije inostrannõhh publitšno-pravovõhh norm v meždunarodnom
tšastnom prave // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 4, lk. 8-12. Rahvusvaheliste
avalik-õiguslike normide kasutamise võimalikkusest eraõiguslike vaidluste lahendamisel.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; vaidluste lahendamine; vahekohtud; tsiviilõigus
Kelly, Cliona. The proposal for a common European sales law : looking beyond the merits of optional
instruments // The Journal of Business Law (2013) nr. 7, lk. 703-722. Euroopa müügiõigusest ja
müügilepingutest ning piiriülestest tehingutest.
Märksõnad: müügilepingud; müümine; tehingud; äriõigus; Euroopa Liidu õigus; piiriülene koostöö
Kötz, Hein. Vorvertragliche Verhandlungen und ihre Bedeutung für die Vertragsauslegung //
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2013) nr. 4, lk. 777-788. Lepingute tõlgendamisest Euroopa
lepinguõiguses ja lepingueelsete läbirääkimiste käsitlusest.
Märksõnad: Euroopa; lepinguõigus; lepingud; seaduste tõlgendamine
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