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ISADE ROLLI SUURENDAMISEST LASTE KASVATAMISEL EUROOPA LIIDU ÕIGUSES
Eugenia Caracciolo di Torella
Brave new fathers for a brave new world? Fathers as caregivers in an evolving European Union
European Law Journal. Vol. 20 (2014), no. 1, pp. 88-106.
Suhtumine mõlema vanema vastutusse laste kasvatamisel ja traditsiooniline arusaam mehe rollist
perekonnas on viimase kahekümne aasta jooksul oluliselt muutunud. Autor käsitleb mehe kui isa rolli
lapsehoolduses Euroopa Liidu (EL) tasandil ja vaatleb, kuivõrd seadusandlus, poliitikad ja
kohtupraktika on suutnud ühiskonnas toimunud muutustega sammu pidada.
ELis võib eristada suhtumise n-ö kahte perioodi. Esimest perioodi kuni Amsterdami lepingu
vastuvõtmiseni 1999. aastal iseloomustab arusaam, et avalik elu on traditsiooniliselt meeste ja kodune
elu naiste pärusmaa. Mehe roll on olla perekonna toitja ja seda ka siis, kui see tähendab tegevusi, mis
viivad perekonnast eemale. Tööhõive ja töötamisega seotud küsimused lahendatakse avalikus,
perekonda puudutavad küsimused n-ö koduses sfääris. Naised võivad küll teha tasustatud tööd, kuid
samal ajal jääb nende kanda suurem vastutus kodu ja laste eest.
Alles 1992. aastal jõuti ELis esimese isade õigusi käsitleva soovitusliku õigusakti1 vastuvõtmiseni,
seda on peetud Euroopa Ühenduse (EÜ) esimeseks meestele suunatud võrdsusmeetmeks.
Amsterdami lepingule järgneval perioodil hakatakse ELis järjest enam tähelepanu pöörama
põhiõiguste kaitsele, naise ja mehe vastutusele perekonnas; töö ja pereelu ühitamist nähakse ühena
põhiõigustest. Kuna üha suurem hulk mehi soovib võtta aktiivselt osa laste igapäevasest
kasvatamisest, väärtustades tööle pühendatud ajast kõrgemalt lastele pühendatud aega, on mõistetud,
et isade rolli tugevdamine lastehoius mõjutab ka mitmeid teisi ELi poliitikaid, nt meeste ja naiste
tööhõivet, soolist võrdõiguslikkust.
Lissaboni lepingu jõustudes 1. detsembril 2009 muutus ELi põhiõiguste harta õiguslikult siduvaks.
Harta artikkel 33(2)2 sätestab: „Selleks et oleks võimalik perekonna- ja tööelu kokku sobitada, on
igaühel õigus kaitsele vallandamise eest raseduse ja sünnituse tõttu, õigus tasulisele rasedus- ja
sünnituspuhkusele ning lapsehoolduspuhkusele lapse sünni või lapsendamise järel.” Autori hinnangul
on artiklit 33(2) võimalik käsitleda traditsioonilise rollijaotuse võtmes, kuid selle tegelik sisu avaldub
alles Euroopa Kohtu ennetava (proaktiivse) ja dünaamilise tõlgenduse kaudu.
Euroopa Kohtu praktikas on mitmeid meeste ja naiste traditsioonilist rollijaotust toetavaid lahendeid,
nt kohtuasjad Komisjon vs. Itaalia; Hofmann; Hill; Abdoulaye; Griesmar; Lommers. Pöördepunktiks
kohtu seisukohtades sai aga 2010. aasta septembrikuus tehtud otsus Roca Àlvarezi kohtuasjas3.
Kuigi lahend toetub meeste ja naiste võrdse kohtlemise direktiivile 76/207/EMÜ4 ehk samale
direktiivile, mille alusel tehti nt otsus varasemas, Hofmanni kohtuasjas, tunnustab Roca Àlvarezi
kohtulahend isade õigust olla kaasatud (väike)laste hooldusesse.
Autori arvates andis Roca Àlvarezi kohtulahend selge kinnituse muutunud hoiakutest ja see võiks olla
tõukeks uutele algatustele õigusloomes isade rolli suurendamiseks lapsehoolduses, vaatamata sellele,
1

Council recommendation of 31 March 1992 on child care:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:L:1992:123:TOC
2
Euroopa Liidu põhiõiguste harta:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:et:PDF
3
Case C-104/09, Roca Àlvarez v Sesa Start España:
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/09c104_en.pdf
4
Direktiiv 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise,
kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (9. veebr. 1976):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1396961299502&uri=CELEX:31976L0207
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et majanduskriisi tingimustes on just naised need, kelle kanda jääb kasinusmeetmete põhiraskus ning
naiste töökaotus soosib tagasipöördumist traditsioonilise suhtumise juurde perekondlikus rollijaotuses.
Autor tõdeb, et isade osa suurendamine lapsehoolduses eeldab muutunud suhtumist mõlema vanema
perekondlikku vastutusse laste kasvatamisel, rollide jaotusse perekonnas, töö ja pereelu ühitamisse;
kindlasti on aga vajalik nii isade õiguste kaitseks kui ka Euroopa Kohtu edasise tegevuse toetuseks
seadusliku aluse loomine.
Refereerinud Li Lind

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
Uuendusena on Summaria Iuridicas 2014. aastal oluliselt mahukam Euroopa Liidu õiguse osa ning
artikleid valime ka Rahvusraamatukokku tellitud Euroopa Liidu õigusalastest teadusajakirjadest:
http://elik.nlib.ee/infoallikad/ajakirjad-2/teadusajakirjad/
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Behme, Caspar. Der Beitrag der Rechtswissenschaft zum Verständnis der Bühnenwerke Richard
Wagners // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 11, lk. 730-734. Richard Wagneri teoste
tõlgendamisest õigusteaduse aspektist (nt Nibelungide sõrmus ja omandiõigus).
Märksõnad: õigusteadus; juristid; muusika; ooperid; seaduste tõlgendamine; paroodiad
Beru, Tsegaye. Brief history of the Ethiopian legal systems – past and present // International Journal
of Legal Information (2013) nr. 3, lk. 335-388. Etioopia õigussüsteemist.
Märksõnad: Etioopia; õigus; õigussüsteemid; tsiviilõigus; karistusõigus
Kruger, Stephen. Closed nature of the open-access SSRN // International Journal of Legal
Information (2013) nr. 3, lk. 326-334. Teadusuuringute veebilehest Social Science Research Network
(SSRN).
Märksõnad: õigusinfo; õigus; sotsiaalteadused; veebisaidid; teadusuuringud
Vaitejeva, Marina. Primenenije „obštšego” k „ossobennomu” s pozitsii germenevtiki H. G.
Gadamera // Pravovedenije (2013) nr. 3, lk. 34-49. Õigustekstide mõistmisest saksa
kontinentaalfilosoofi ja hermeneutiku Hans-Georg Gadameri (1900–2002) käsitluses.
Märksõnad: õiguskeel; õigus; teksti mõistmine; arusaamine; hermeneutika
ÕIGUSAJALUGU
Abdrahmanov, Albert ; Tseluiko, Andrei. Problemõ organizatsii upravlenija železnodorožnõm
transportom v period deistvija Vremennogo pravitelstva (mart-oktjabr 1917 goda) // Istorija
gossudarstva i prava (2013) nr. 23, lk. 61-65. Raudteetranspordi reguleerimisest Ajutise Valitsuse
poolt Venemaal 1917. aastal.
Märksõnad: Venemaa; valitsused; Venemaa. Ajutine Valitsus; transport; raudteetransport
Beljajeva, Jelena. Pravo na žizn v svete mirovõhh religii // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 21,
lk. 53-57. Õigus elule maailma religioonides.
Märksõnad: religioon; usk; põhiõigused; kunstlik viljastamine; usuvabadus
Burdina, Jelena. Obštšije sobranija sudei sudov po utšreždeniju sudebnõhh ustanovlenii 1864 goda
kak forma sudeiskogo samoupravlenija // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 23, lk. 2-7. Kohtute
sõltumatusest ja reformist 1864. aastal.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; reformid; karistused; pretsedendiõigus

3

Deni Didro i demokratitšeskaja traditsija // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 19, lk. 2-14.
Prantsuse filosoofist, kirjanikust ja entsüklopedistist Denis Diderot’st (5. okt. 1713–31. juuli 1784).
Märksõnad: Prantsusmaa; Venemaa; riigiõigus; õigusfilosoofia; demokraatia
Loughlin, Martin. Modernism in British public law, 1919–79 // Public Law (2014/Jan) nr. 1, lk. 5667. Suurbritannia avaliku õiguse ajaloost ja modernismist avalikus õiguses.
Märksõnad: Suurbritannia; avalik õigus; modernism; 20. saj.
Schroeder, Klaus-Peter. „Thibaut hat eine Schandschrift geschrieben!” // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 11, lk. 734-738. Saksa juristi ja muusiku Anton Friedrich Justus Thibaut
(1772–1840) elust ja tegevusest (peateos „Pandektiõiguse süsteem”); Thibaut ja Friedrich Karl von
Savigny (1779–1861) seisukohti eraõiguse kodifitseerimisest.
Märksõnad: juristid; Rooma õigus; eraõigus; kodifitseerimine (jur.); õigusteooria
Sidorenko, Leonid. Vlijanije akta o prestolonasledii 1701 g. na konstitutsionnoje razvitije Anglii //
Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 19, lk. 25-29. Briti troonipärilusseaduse mõjust Suurbritannia
riigiõiguse arengule.
Märksõnad: Suurbritannia; Šotimaa; riigiõigus; parlamendid; kohtuvõim
Zhang, Taisu. Social hierarchies and the formation of customary property law in pre-industrial China
and England // The American Journal of Comparative Law (2014/Winter) nr. 1, lk. 171-220.
Omandisuhetest ja omandiõiguse kujunemisest tööstuseelses Hiinas ja Inglismaal.
Märksõnad: Hiina; Inglismaa; asjaõigus; omand; eeltööstuslik ühiskond; võrdlev analüüs
Vereštšagina, Alla. Nekotorõje voprossõ razvitija dorevoljutsionnogo zakonodatelstva o prisjažnõhh
poverennõhh // Istorija gossudarstva i prava (2013) nr. 24, lk. 14-18. Advokatuuri tekkimisest
Venemaal seoses 1864. aasta kohtureformiga.
Märksõnad: Venemaa; advokaadid; õigusabi; advokatuur; kohtud; reformid
Vinkel, Laurens. K voprossu o klassifikatsii objazatelstv i o poimenovannõhh dogovorahh v rimskom
prave // Pravovedenije (2013) nr. 3, lk. 148-168. Võlgade klassifitseerimisest ja lepingutest Rooma
õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; lepingud; võlaõigus; võlad
TSIVIILÕIGUS
Kryla, Katarzyna. Entschädigung in Geld wegen eines Nichtvermögensschadens für die nächsten
Familienangehörigen eines Verstorbenen im polnischen Recht // Wirtschaft und Recht in Osteuropa
(2014) nr. 2, lk. 49-53. Lähisugulase surmaga seotud mittevaralise kahju hüvitamisest Poolas.
Märksõnad: Poola; moraalne kahju; kahju hüvitamine; kahju tekitamine; perekond; sugulased
Musielak, Hans-Joachim. Der Irrtum über die Rechtsfolgen einer Willenserklärung // Juristenzeitung
(2014) nr. 2, lk. 64-72. Eksimustest tahteavalduse õiguslikul tõlgendamisel.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilõiguse üldosa; tahteavaldus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Ostapets, Igor ; Dmitrieva, Irina. Russian legislation update // SEEL : Survey of East European Law
(2013) nr. 4, lk. 1-4. Seaduste ajakohastamisest Venemaal (nt tsiviilkoodeksi III osa).
Märksõnad: Venemaa; rahapesu; pangandus; keskkonnakaitse; väärtpaberid; seaduste
kooskõlastamine
Waldhoff, Christian. Die Staatlichkeit der deutschen Notariatsverfassung als Grundlage des Systems
vorsorgender Zivilrechtspflege // Zeitschrift für Zivilprozess (2014) nr. 1, lk. 3-27. Notarite tegevuse
tunnustamisest teises ELi liikmesriigis (Euroopa Kohtu lahend 24.05.2011) ja Saksa notariaadiseaduse
tõlgendamisest.
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Märksõnad: Saksamaa; notarid; kodakondsus; notariaaltoimingud; teenused; välismaalased;
piirangud; põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; seaduste tõlgendamine
Asjaõigus
Heller, Michael. The tragedy of the anticommons : a concise introduction and lexicon // The Modern
Law Review (2013/Jan) nr. 1, lk. 6-25. Ühisomandist ja sellega seotud probleemidest.
Märksõnad: omand; ühisomand
Schultz, Michael. Irrtum Mietpreisbremse // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 2, lk. 37-41.
Üüripindadest, üürihindade kujunemisest ja regulatsiooni muutmisest.
Märksõnad: Saksamaa; eluruumid; korterid; omand; üürimine (eluruumid); üürikorterid; hinnad;
piirangud; põhiseadused
Zimmer, Maximilian. Die materielle Sachprüfung im Grundbuchverfahren // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 6, lk. 337-342. Seaduslikkuse kontrollist kinnistusraamatu kannete puhul
kinnistusraamatuseaduse (GBO – Grundbuchordnung) ja notariaadiseaduse (BNotO –
Bundesnotarordnung) muudatuste tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; kinnisvara; tehingud; kontroll; kinnistusraamatud; notarid
Võlaõigus
Bisges, Marcel. Schlumpfbeeren für 3000 Euro – rechtliche Aspekte von In-App-Verkäufen an
Kinder // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 4, lk. 183-186. Arvutimängudega kaasnevate
tasuliste lisarakenduste (nutiseadmete nn äpid) pakkumisest lastele lepingu- ja konkurentsiõiguse
aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; arvutimängud; lapsed; nutitelefonid; mobiilirakendused; tehingud; alaealised;
lepingud; konkurents (maj.); kõlvatu konkurents
Harder, Sirko. Claims between a person liable for misrepresentation and the representee’s contractpartner // The Journal of Business Law (2014) nr. 2, lk. 121-139. Kolmandate isikute osalusest
lepingulistes suhetes; esindusõigusest.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; kolmandad isikud (jur.); esindus (jur.)
Jaffey, Peter. Restitutionary remedies in the contractual context // The Modern Law Review
(2013/May) nr. 3, lk. 427-463. Kahju hüvitamisest lepingurikkumise korral.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; lepingurikkumine; kahju hüvitamine
Rodegra, Kay P. Viel Lärm um nichts?! – Geräuschimmissionen am Urlaubsort als Reisemangel //
Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 10, lk. 661-665. Kaebustest ja kahjunõuetest seoses müra ja
lärmiga puhkekohtades.
Märksõnad: Saksamaa; turism; reisid; puhkus; puhkusekeskused; müra; kahju hüvitamine
Perekonnaõigus
Loveland, Ian. A right to engage in same sex marriage in the United States? // European Human
Rights Law Review (2014) nr. 1, lk. 10-20. Samasooliste partnerite õigusest kihluda Ameerika
Ühendriikide näitel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; samasooliste partnerlus; abielu; kihlus; võrdõiguslikkus
Zypries, Brigitte ; Zeeb, Monika. Samenspende und das Recht auf Kenntnis der eigenen
Abstammung // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 2, lk. 54-58. Spermadoonorlusest ja kunstlikult
viljastatud laste õigusest teada oma päritolu; kavandatavatest seadusemuudatustest.
Märksõnad: Saksamaa; kunstlik viljastamine; lapsed; põlvnemine; isadus; sperma; doonorid;
konfidentsiaalne info; kohtulahendid
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ÄRIÕIGUS
Galgano, Frantšesko. Objavlennaja revoljutsija // Pravovedenije (2013) nr. 3, lk. 11-33. Tuntud
Itaalia juristi Francesco Galgano seisukohti postindustriaalsest ühiskonnast, globaliseeruvast
majandusest ja piiriülestest ettevõtetest.
Märksõnad: majandus; ettevõtted; globaliseerumine; hargmaised ettevõtted
Hansmann, Henry ; Pargendler, Mariana. The evolution of shareholder voting rights : separation of
ownership and consumption // The Yale Law Journal (2014/Jan) nr. 1, lk. 948-1013. Aktsionäride
hääleõiguse kujunemisest.
Märksõnad: äriühingud; aktsionärid; hääleõigus; ettevõtted; omandamine
Hsiao, Mark. The legal transplant of the English floating charge and the pledge over receivables into
Chinese law // The Journal of Business Law (2014) nr. 2, lk. 140-154. Kommertspandist ja tagatistest
Hiina omandiõiguses; Inglise õiguse mõjust.
Märksõnad: Hiina; Inglismaa; omand; kommertspant; garantii; pant
Jacoby, Melissa B. ; Janger, Edward J. Ice cube bonds : allocating the price of process in chapter 11
bankruptcy // The Yale Law Journal (2014/Jan) nr. 4, lk. 862-947. Ameerika pankrotiseadustiku
tõlgendamisest pankrotis ettevõtte müümisel Chrysleri näitel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; pankrotiõigus; pankrotid; ettevõtted; võlad; võlausaldajad;
seaduste tõlgendamine
Kayser, Godehard. Vorsatzanfechtung im Spannungsverhältnis von Gläubigergleichbehandlung und
Sanierungschancen // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 7, lk. 422-428. Tahtluse
vaidlustamisest Saksa pankrotimenetluse regulatsioonis saneerimisvõimaluste ja võlausaldajate võrdse
kohtlemise aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; maksejõuetus; võlad; pankrotid; pankrotimenetlus; saneerimine;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Kubantsev, S. P. Ugolovnaja otvetstvennost za nezakonnõje deistvija pri bankrotstve v SŠA // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 1, lk. 113-123. Kriminaalvastutusest ebaseadusliku tegevuse eest
pankrotimenetluse ajal.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; pankrotid; pankrotimenetlus; kriminaalvastutus
Riehm, Thomas. Vom Gesetz, das klüger ist als seine Verfasser – zur Revisibilität ausländischen
Rechts // Juristenzeitung (2014) nr. 2, lk. 73-78. Mitmes riigis tegutseva äriühingu puhul kohaldatava
õigusega seotud probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; kohtuasjad; kohtulahendid; seaduste kooskõlastamine
INTELLEKTUAALNE OMAND
Lemley, Mark A. ; Melamed, A. Douglas. Missing the forest for the trolls // Columbia Law Review
(2013) nr. 8, lk. 2117-2180. Ameerika patendisüsteemist ja patentidega seotud vaidlustest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; patendid; litsentsid; patendipuhtus; infotehnoloogia
Rupp, Martin ; Matzneller, Peter. Copyright and the protection of personal data : intermediaries
caught between two areas of the law // IRIS plus (2013) nr. 6, lk. 7-25. Vastuolust autoriõiguse ja
isikuandmete kaitse regulatsioonides Euroopa Liidu õiguse ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooni põhjal.
Märksõnad: autoriõigus; informatsioonivabadus; isikuandmed; andmekaitse; juurdepääs infole;
põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; seadusandlus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
(1950); kohtulahendid
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Schicker, Stefan C. ; Haug, Thomas. Grundzüge des Designgesetzes // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 11, lk. 726-730. Disainiseaduse (jõustus 01.01.2014) põhimõtetest ja selle
erinevustest varem kehtinud tööstusnäidiste seadusest.
Märksõnad: Saksamaa; disain; tööstusnäidised; patendid
Schulze, Gernot. Werkgenuss und Werknutzung in Zeiten des Internets // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 11, lk. 721-726. Teoste kasutamisest (füüsiline-mittefüüsiline kasutamine)
autoriõiguse seaduse tähenduses; autoriõigusalase regulatsiooni uuendamisest (Euroopa Komisjoni
algatus 05.12.2013).
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; Internet; digitaaltehnika; juurdepääs infole; seaduste
tõlgendamine; Euroopa Liidu õigus
Sudo, Miya ; Newman, Simon. Japanese copyright law reform : introduction of the mysterious
Anglo-American fair use doctrine or an EU style divine intervention via competition law? //
Intellectual Property Quarterly (2014) nr. 1, lk. 40-70. Jaapani autoriõiguse arengust; võrdlus Euroopa
Liidu ja Ameerika Ühendriikidega.
Märksõnad: Jaapan; Ameerika Ühendriigid; autoriõigus; võrdlev õigusteadus; konkurentsiõigus;
Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
KESKKONNAÕIGUS
Scotford, Eloise ; Walsh, Rachel. The symbiosis of property and English environmental law –
property rights in a public law context // The Modern Law Review (2013/Nov) nr. 6, lk. 1010-1045.
Maaomandist keskkonnaõiguse aspektist.
Märksõnad: Inglismaa; maaomand; omand; keskkonnakaitse
TÖÖÕIGUS
Informality across the global economy – subsistence, avoidance and violation // International Labour
Review (2013) nr. 3-4, lk. 355-575. Eriväljaanne, mis käsitleb töösuhetega seotud teemasid:
ebaseaduslik töötamine; „ümbrikupalgad” Euroopa Liidus; tööõiguse rikkumine; ebaseadusliku
töötamise nõudlus ja pakkumine Saksamaa näitel; füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalsed garantiid jms.
Märksõnad: töösuhted; tööhõive; illegaalne tegevus; palk; palgalepped; Euroopa Liit; Saksamaa;
Tšiili; Ukraina; Ghana; Lõuna-Aafrika Vabariik; Brasiilia; Uruguay
Kramer, Zachary A. The new sex discrimination // Duke Law Journal (2014/Jan) nr. 4, lk. 891-953.
Soolisest diskrimineerimisest töökohal ja vajadusest ajakohastada võrdse kohtlemise regulatsiooni.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; töösuhted; sooline diskrimineerimine; töötajad; võrdõiguslikkus;
diskrimineerimine; võrdsed võimalused; kohtulahendid
Lunk, Stefan ; Hinze, Jacob. Das Arbeitsrecht in der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands
(AWZ) // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 5, lk. 278-281. Erimajanduspiirkonnas
töötavatele isikutele kohaldatavast õigusest.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; töötajad; erimajandustsoonid; avameri; meremehed
Plamennova, K. V. Pravovõje osnovõ neprofsojuznogo predstavitelstva rabotnikov v Germanii //
Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 1, lk. 124-131. Töötajate ametiühinguvälisest esindamisest
(töönõukogud) Saksamaa näitel; ELi direktiivist 2009/38.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; töötajad; esindus (jur.); nõukogud; ühendused; Euroopa Liidu
õigus
SOTSIAALÕIGUS
Jeremina, O. J. Katšestvo i dostupnost gossudarstvennõhh uslug v sotsialnoi sfere kak pokazatel
effektivnosti dejatelnosti organov ispolnitelnoi vlasti // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 1, lk. 67-

7

77. Valitsuse tegevuse tõhususest avalike teenuste tagamisel sotsiaalvaldkonnas.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalkaitse; sotsiaalteenused; avalikud teenused; kvaliteet; valitsused
Körner, Anne. Haftungsrisiko Sozialversicherung – beitragsrechtliche Folgen der Schwarzarbeit //
Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 9, lk. 584-588. Ebaseadusliku töötamise vastutusest ja
riskidest sotsiaalkindlustuse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; sotsiaalkindlustus; sotsiaalkaitse; töösuhted; sotsiaalmaks; illegaalne tegevus;
vastutus
FINANTSÕIGUS
Bölck, Thorsten. Der Rundfunkbeitrag – eine verfassungswidrige Wohnungs- und
Betriebsstättenabgabe // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 5, lk. 266-271. Elamute ja
ettevõtete ringhäälingumaksuga maksustamisest.
Märksõnad: Saksamaa; ringhääling; maksustamine; maksumaksjad; korteriomand; põhiseadused;
kohtulahendid
Gafarova, G. R. Pravovoje regulirovanije kontrolja za tsenoobrazovanijem // Rossiiskaja justitsija
(2013) nr. 11, lk. 8-10. Hindade riiklikust kontrollist ja hinnakujunduse järelevalve juriidilisest
aspektist.
Märksõnad: Venemaa; hinnad; hinnakujundus; kontroll; hinnapoliitika; maksustamine
Miller, Joseph E. Donors without borders // European Journal of Law Reform. Vol. 15 (2013) nr. 4,
lk. 349-370. Piiriüleste eraannetuste käsitlusest Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Šveitsi
maksuõiguses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; Šveits; annetused; maksustamine; heategevus;
filantroopia; maksusoodustused; võrdlev õigusteadus
Samohvalova, J. E. Uproštšennaja sistema nalogoobloženija – 2014 // Ekonomiko-pravovoi bjulleten
(2013) nr. 12, lk. 3-158. Vene maksukoodeksi muudatustest, mis lihtsustavad maksukorraldust.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; tulud; kulud; seadustikud; raamatupidamine
Wernsmann, Rainer ; Izrailevych, Vladimir. Der Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach //
Zeitschrift für Gesetzgebung (2014) nr. 1, lk. 1-24. Maksustamiskokkuleppest Saksamaa ja Šveitsi
vahel.
Märksõnad: Saksamaa; Šveits; maksustamine; tulumaks; füüsilised isikud; lepingud; juurdepääs
infole; maksuvabastus; vastutus
KARISTUSÕIGUS
Bespal, O. L. Zarubežnõi opõt ugolovno-pravovoi ohranõ žizni i zdorovja nesoveršennoletnihh //
Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 12, lk. 14-17. Kriminaalvastutusest alaealiste elu ja tervise
kahjustamise eest erinevates riikides (nt Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa, Ukraina, Moldova).
Märksõnad: kriminaalvastutus; lapsed; alaealised; lastekaitse; väärkohtlemine
Buell, Samuel W. Is the white collar offender privileged? // Duke Law Journal (2014/Jan) nr. 4, lk.
823-889. Nn valgekraede kuritegude käsitlusest Ameerika kriminaalõiguses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kriminaalõigus; majanduskuriteod; valgekraed; kuritegevus;
kriminaalvastutus; kriminaalmenetlus; tõendamine (jur.); kohtulahendid
Faraldo Cabana, Patricia. Improving the recovery of assets resulting from organized crime //
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2014) nr. 1, lk. 13-32. Kuritegelikul
teel saadud vara konfiskeerimisest.
Märksõnad: organiseeritud kuritegevus; rahapesu; konfiskeerimine; vara; siseriiklik õigus;
rahvusvaheline õigus; standardid (normid)
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Huomo-Kettunen, Merita. Kolmas tie – Euroopan unionin aineellisrikosoikeudellisen toimivallan
palasia SEUT 83 artiklan ulkopuolella? // Lakimies (2014) nr. 1, lk. 23-43. Euroopa Liidu (EL)
toimimise lepingu artiklist 83 ja kriminaalmateriaalõigusest väljaspool seda artiklit; ELi finantshuve
kahjustava kelmuse ennetamisest ja selle vastu võitlemisest.
Märksõnad: kuriteod; pettus; majanduskuriteod; finantshuvid; kriminaalõigus; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007)
Kruse, Constantin. Die Sachverständigenauswahl für die Schuldfähigkeitsbegutachtung // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 8, lk. 509-514. Süüvõime ja süüdivuse ekspertiisist Saksa
karistusseadustiku § 20 tähenduses ja ekspertide valimisest.
Märksõnad: Saksamaa; süüvõime; süüdimatus; ekspertiis; eksperdid; psühhiaatria; psühholoogia;
kriminaalmenetlus; seaduste tõlgendamine
Luoto, Lauri. Omakätiset rikokset ja osallisuusoppi // Lakimies (2014) nr. 1, lk. 44-64. Omakäelisest
süüteost ja süüteole kaasaaitamisest; omakäelise süüteo mõistest Soome ja Saksa õiguses.
Märksõnad: Soome; Saksamaa; kriminaalõiguse eriosa; süüteod; süüteost osavõtt; seaduste
tõlgendamine
Sahramäki, I. ; Niemi, J. ; Kääriäinen, J. Racist crime reported to the police in Finland // European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2014) nr. 1, lk. 59-78. Võrdlev uuring
rassismikuritegudest Soomes.
Märksõnad: Soome; rassism; kuritegevus; kuriteod; politsei; uuringud; etnilised vähemused;
venelased; somaalid; kuriteoohvrid
Zaczyk, Rainer. Kritische Bemerkungen zum Begriff der Verhaltensnorm // Goltdammer’s Archiv für
Strafrecht (2014) nr. 2, lk. 73-90. Mõistest „käitumisnorm” karistusõiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; käitumine; käitumisnormid; õigusnormid; sanktsioonid;
õigusteooria
Zuck, Rüdiger ; Gerhardt, Rudolf. Fairer Sport, Integrität der Wissenschaft, enttäuschtes Vertrauen
– hilft das Strafrecht weiter? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 1, lk. 28-30. Vestlus kahe
õigusteadlasega teemal, kas pettused (nt spordis, teaduses) tuleks kriminaliseerida.
Märksõnad: Saksamaa; pettus; plagieerimine; sport; teadus; karistused
Žernovoi, M. V. Protivodeistvije nezakonnõm finansovõm operatsijam v Rossii // Rossiiskaja
justitsija (2013) nr. 10, lk. 18-20. Ebaseaduslike finantstehingutega (nt rahapesu) seotud Vene
kriminaalkoodeksi muudatuste võrdlev analüüs (uus redaktsioon jõustus 30.06.2013, teatud sätted
01.01.2014).
Märksõnad: Venemaa; finantskuriteod; rahapesu; kuritegevus; seadustikud; võrdlev analüüs
MENETLUSÕIGUS
Bray, Samuel L. The myth of the mild declaratory judgement // Duke Law Journal (2014/Jan) nr. 5,
lk. 1091-1152. Selgitavast kohtuotsusest ja -määrusest Ameerika kohtupraktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kohtumenetlus; õigusteooria; kohtulahendid
Bruns, Alexander. Zivilrichterliche Rechtsschöpfung und Gewaltenteilung // Juristenzeitung (2014)
nr. 4, lk. 162-171. Tsiviilkohtumenetluse mõjust õigusloomele võimude lahususe aspektist.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; kohtulahendid; võimude lahusus; kohtunikud; õigusloome
Eser, Albin ; Frister, Helmut ; Höpfel, Frank ; Huber, Barbara jt. Alternativ-Entwurf
Beweisaufnahme (AE-Beweisaufnahme) // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 1, lk. 1-72.
Tõendamisest kriminaalmenetluses ning 16 Saksa, Austria ja Šveitsi karistusõigusteadlase ühistööna
valminud alternatiivsest seaduseelnõust.
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Märksõnad: Austria; Saksamaa; Šveits; kriminaalmenetlus; tõendamine (jur.); juristid; reformid;
seaduseelnõud
Gärditz, Klaus Ferdinand. Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz im Umweltrecht // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 1-2, lk. 1-10. Keskkonnaasjade halduskohtulikust
menetlemisest ja õiguskaitsest.
Märksõnad: Saksamaa; halduskohtumenetlus; keskkonnakaitse; õiguskaitse; Århusi konventsioon
(1998); seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Ismailov, Tš. M. Razumnõi srok ugolovnogo sudoproizvodstva i otdelnõje problemõ jego primenenija
// Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 12, lk. 35-38. Mõistest „mõistlik aeg” kohtumenetluses Vene
kriminaalmenetluse koodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; kohtumenetlus; menetlusaeg; kriminaalmenetlus; seaduste tõlgendamine
Kirillova, Natalja ; Kušnirenko, Svetlana. Problemõ ossuštšestvlenija ugolovnogo presledovanija po
delam o prestuplenijahh, soveršajemõhh v sfere võssokihh informatsionnõhh tehnologii //
Pravovedenije (2013) nr. 3, lk. 74-90. Kriminaalmenetluse läbiviimisest küberkuritegude puhul.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; kuriteod; küberkuriteod; jälitustegevus; rahvusvaheline koostöö;
infotehnoloogia
Lüttringhaus, Jan. Der Missbrauch des Gerichtsstandes im Zivilprozess // Zeitschrift für Zivilprozess
(2014) nr. 1, lk. 29-59. Hea usu põhimõttest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; heausksus; kohtualluvus; printsiibid; kohtulahendid
Maksurov, A. A. Mediatsija v prave: voprossõ opredelenija ponjatija // Rossiiskaja justitsija (2013)
nr. 12, lk. 60-64. Mediatsiooni mõiste määratlemisest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; mediatsioon; vaidluste lahendamine; mõisted
Nason, Sarah ; Sunkin, Maurice. The regionalisation of judicial review : constitutional authority,
access to justice and specialisation of legal services in public law // The Modern Law Review
(2013/Mar) nr. 2, lk. 223-253. Õigusteenustest Inglismaa ja Walesi avalikus õiguses.
Märksõnad: Inglismaa; Wales; õigusabi; teenused; avalik õigus
Rühl, Gisela. Die Rechtsprechung über alternative Streitbeilegung: Handlungsperspektiven und
Handlungsoptionen // Zeitschrift für Zivilprozess (2014) nr. 1, lk. 61-98. Vaidluste lahendamise
alternatiividest vastavalt direktiivile 2013/11/EL ja ELi määrusele 524/2013 (ADR = alternative
dispute resolution; ODR = online dispute resolution); nende mõjust riigisisesele õigusele.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; vaidluste lahendamine; mediatsioon; Euroopa Liidu
õigus; siseriiklik õigus; kohtulahendid
Stanikič, Teija. Prosessioikeus todistajanpsykologian hyödyntäjänä ja tekijänä // Lakimies (2014) nr.
1, lk. 65-84. Tunnistaja psühholoogiast, selle tõlgendamisest ja kasutamisest menetlusõiguses.
Märksõnad: Soome; kriminaalmenetlus; tunnistajad; tunnistamine; psühholoogia
Stark, Findlay. Wiping the slate clean : reforming Scots law’s approach to evidence of the accused's
bad character // The Modern Law Review (2013/Mar) nr. 2, lk. 346-369. Kohtualuse iseloomu ja
varasemate süütegude arvestamisest kriminaalkohtumenetluses Šotimaa ja Inglismaa seadusandluses.
Märksõnad: Šotimaa; Inglismaa; kriminaalmenetlus; õiguspsühholoogia; tõendamine (jur.);
õigusteooria; kriminoloogia
Warchol, Marcin. Die Beweislastregelungen der neuen polnischen StPO // Osteuropa Recht (2014)
nr. 1, lk. 90-100. Tõendusmaterjalile esitatavatest nõuetest Poola uues kriminaalmenetluse
seadustikus.
Märksõnad: Poola; kriminaalmenetlus; tõendamine (jur.)

10

Weiß, Udo. Selbstbezichtigungsfreiheit und vollstreckungsrechtliche Vermögensauskunft // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 8, lk. 503-509. Võlgniku kohustusest anda infot oma varade
kohta tsiviilkohtumenetluse seaduse tähenduses ja isikuõiguste aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; võlgnikud; info; vara; juurdepääs infole; isikuõigused;
seaduste tõlgendamine
RIIGIÕIGUS
Britz, Gabriele. Der allgemeine Gleichheitssatz in der Rechtsprechung des BVerfG // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 6, lk. 346-351. Võrdse kohtlemise printsiibist Saksa põhiseaduses
ja põhiseaduskohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; võrdõiguslikkus; võrdsed võimalused; põhiseadused; konstitutsioonikohtud;
põhiseaduslikkuse järelevalve; kohtulahendid
Emerson, Blake. Equality and federalism in U.S.-American civil rights law: a review of two recent
Supreme Court cases on same-sex marriage and voting rights // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 1, lk. 41-59. Võrdsest kohtlemisest Ameerika
Ülemkohtu kahe lahendi põhjal (samasooliste abielu, hääleõigus).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; võrdsed võimalused; samasooliste partnerlus; abielu; hääleõigus;
valimisõigus; ülemkohtud; kohtulahendid
Gast, Henrik ; Grottke, Markus ; Kittl, Maximilian. Politische Kontrolle in der Gesetzgebung //
Zeitschrift für Gesetzgebung (2014) nr. 1, lk. 43-66. Meedia, huvigruppide ja opositsioonierakondade
osast ja mõjust õigusloomeprotsessile maksude lihtsustamise seaduse (2011) näitel.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; poliitiline kontroll; meedia; ajakirjandus; huvigrupid; parteid;
opositsiooniparteid; kontroll
Gelter, Martin ; Siems, Mathias M. Citations to foreign courts – illegitimate and superfluous, or
unavoidable? Evidence from Europe // The American Journal of Comparative Law (2014/Winter) nr.
1, lk. 35-85. Teise riigi õiguse tõlgendamisest kohtulahendite kaudu Euroopa ülemkohtute (kümne
kohtu) praktika näitel.
Märksõnad: Euroopa; kohtud; kohtumenetlus; seaduste tõlgendamine; siseriiklik õigus; võrdlev
analüüs
Hartmann, Jürgen. Rang und Verfassung – wer ist die Nummer zwei im Staate? // Der Staat (2013)
nr. 4, lk. 662-677. Kes järgneb liidupresidendile nt riiklikel tseremooniatel, tervitustes jne ehk Saksa
riigivõimuorganite diplomaatilisest etiketist praktikas ja põhiseaduses.
Märksõnad: Saksamaa; riigivõimuorganid; võim; põhiseadused; hierarhia; diplomaatiline etikett
Kahl, Wolfgang. „Soziale Gerechtigkeit” oder Generationengerechtigkeit? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 1, lk. 17-21. Kestlikkusest ja õiglusest järgnevate põlvkondade suhtes kui
riiklikust eesmärgist, mis tuleks lisada põhiseaduse §-i 20 ja riigi järjepidevuse raamprogrammina
vormistada.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; põlvkonnad; sotsiaalkindlustus; sotsiaalne õiglus; sotsiaalne
võrdsus
Kempny, Simon. Finanzhilfen und Nominalismus // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 1, lk. 1417. Põhiseaduse tõlgendamisest (kohalike) teede riikliku rahastamise programmi kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; valitsused; teed; teedeehitus; maanteed; teedevõrk;
finantseerimine; riiklikud toetused; seaduste tõlgendamine
Kubiciel, Michael. Politische Korruption: Diskussion in einer Ethikkommission? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 2, lk. 48-50. Poliitilisest korruptsioonist ja diskussioonist parlamendiliikmete
käitumisjuhiste (eetikakoodeksi) vajalikkuse üle.
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Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; käitumisnormid; altkäemaks; korruptsioon;
sanktsioonid; huvigrupid; lobitöö; eetikakoodeksid; diskussioonid
Kuusikko, Kirsi. Hyvitysesitykset oikeusasiamiehen toimintamuotona // Lakimies (2014) nr. 1, lk. 322. Soome parlamendi ombudsmani institutsiooni ajaloost, arengust; ettepanekuid muudatusteks.
Märksõnad: Soome; parlamendid; ombudsmanid
Mateikovitš, Maksim ; Sutšilin, Valeri. Konstitutsija i statuss izbiratelnõhh komissii v Rossii //
Gossudarstvo i pravo (2013) nr. 12, lk. 54-63. Valimiskomisjonide staatusest Venemaa
riigivõimuorganite süsteemis, komisjonide tulevikust lähtuvalt põhiseadusest ja rahvusvahelisest
kogemusest.
Märksõnad: Venemaa; põhiseadused; valimised; komisjonid
Oermann, Markus ; Staben, Julian. Mittelbare Grundrechtseingriffe durch Abschreckung? // Der
Staat (2013) nr. 4, lk. 630-661. Politsei tegevusest sotsiaalmeedias ja võrgusuhtluse varjatud jälgimisel
põhiõiguste riive aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus; jälitustegevus; politsei;
põhiseadused
Schmidt, Carmen. Putins Verfassungsreform im Galopp – die Auflösung des Obersten
Wirtschaftsgerichts und die Stärkung des Einflusses des Staatspräsidenten auf die Staatsanwaltschaft //
Osteuropa Recht (2014) nr. 1, lk. 78-84. Põhiseaduslikust ja kohtute reformist Venemaal; ülemkohtu
seaduse ja prokuratuuriseaduse muudatustest.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; presidendid; prokurörid; kohtumenetlus; põhiseadused; reformid
Zuck, Rüdiger. Wider die Kriminalisierung des Sports // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 5,
lk. 276-281. Spordi määratlemisest riikliku eesmärgina ja põhiseadusest tulenevatest tingimustest
dopinguvastase regulatsiooni loomiseks.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; sport; pettus; doping; sportlased; karistused; seadusandlus
Tuori, Kaarlo. Demokraattisen oikeusvaltion uhkakuvia // Lakimies (2014) nr. 1, lk. 94-98.
Demokraatliku õigusriigi ohtudest – õiguskultuuri päevadel novembris 2013 peetud kõne.
Märksõnad: õigusriik; demokraatia; kõned; konverentsid
HALDUSÕIGUS
Boehme-Neßler, Volker. Pkw-Maut für EU-Ausländer? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2014) nr. 3, lk. 97-102. Saksa kiirteid kasutavate välismaalaste (teiste ELi liikmesriikide kodanike)
autode teemaksuga maksustamise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; kiirteed; teemaksud; autod; välismaalased; maksustamine; võrdsed
võimalused; õiguslikud aspektid; Euroopa Liidu õigus
Brenner, Michael. Vom Jagdrecht zum „Wildtiermanagement” // Die Öffentliche Verwaltung (2014)
nr. 6, lk. 232-240. Eraomandi ja loomakaitsest jahindusega seotud õigusaktide ajakohastamise
aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; jahindus; jaht; omand; ulukid; loomakaitse; põhiseadused; õigusloome;
reformid
Fechner, Frank ; Krischok, Heike. Quo vadis Kulturgüterschutz? // Juristenzeitung (2014) nr. 5, lk.
237-240. Kultuuripärandi kaitsest ja selle tähendusest ning ELi direktiivi 93/7 ja UNESCO lepingute
kohaldamisest Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; kultuuripärand; ajaloo- ja kultuurimälestised; rahvusvahelised lepingud;
seaduste kooskõlastamine
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Garoupa, Nuno ; Mathews, Jud. Strategic delegation, discretion, and deference: explaining the
comparative law of administrative review // The American Journal of Comparative Law (2014/Winter)
nr. 1, lk. 1-33. Riikide (Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA) haldusõiguse teooria ja
praktika seaduspärasuste ja erinevuste võrdlev analüüs.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; õigusteooria;
kohtulahendid; võrdlev analüüs
Kania, Michal. Vermögenshaftung von Amtsträgern für schwere Rechtsverstöße nach polnischem
Recht // Osteuropa Recht (2014) nr. 1, lk. 85-89. Riigiametnike rahalisest vastutusest raskete
seaduserikkumiste korral Poola õiguses.
Märksõnad: Poola; riigiametnikud; vastutus; avalikud teenistujad; karistused; väärteod
Martini, Mario ; Damm, Matthias. Der Zugang der Öffentlichkeit zu hochauflösenden
Satellitenbildern // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 3, lk. 130-135. Avalikkuse
juurdepääsust ametkonnasiseseks kasutamiseks mõeldud kõrgresolutsiooniga satelliidipiltidele
loodusõnnetuste korral (nt 2013. aasta üleujutused).
Märksõnad: Saksamaa; info; avalikkus; avalik teave; satelliidipildid; juurdepääs infole;
loodusõnnetused; suurvesi; üleujutused; põhiseadused
Stoll, Peter-Tobias ; Lüers, Jan-Carl. Stadionverbote: private Gefahrenprävention und öffentliches
Recht // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 6, lk. 222-231. Avaliku ja erasektori koostööst avaliku
korra tagamiseks staadionitel jalgpallivõistluste ajal.
Märksõnad: Saksamaa; avalik kord; piirangud; politsei; staadionid; jalgpall; võistlused;
spordiüritused; jalgpallihuligaanid; kriminaalmenetlus; avaliku ja erasektori partnerlus
Turva, Paataistoph. Polizeirecht in Georgien // Osteuropa Recht (2014) nr. 1, lk. 60-71.
Politseireformist ja uuest politseiseadusest (4. oktoober 2013) Gruusias.
Märksõnad: Gruusia; politsei; reformid
Wild, Peter. Das Recht auf amtsangemessene Besoldung bei unverantwortlicher Haushaltspolitik //
Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 5, lk. 192-203. Riigiametnike tasustamisest eelarvekärbete
tingimustes Nordrhein-Westfaleni liidumaa näitel.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; palk; eelarvepoliitika; finantskriisid;
liidumaad
MEDITSIINIÕIGUS
Black, Isra. Existential suffering and the extent of the right to physician-assisted suicide in
Switzerland // Medical Law Review (2014/Winter) nr. 1, lk. 109-118. Eutanaasiast ja selle
regulatsioonist Šveitsis.
Märksõnad: Šveits; eutanaasia
Dute, Joseph. Selected legislation and jurisprudence : European Court of Human Rights // European
Journal of Health Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 97-107. Arstiabist vanglas, vangide õigusest tervishoiule
ning vastavatest kohtuasjadest.
Märksõnad: Euroopa; tervishoid; arstiabi; vangid; vanglad; patsiendid; Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid
Kaye, Jane ; Kanellopoulou, Nadja ; Hawkins, Naomi ; Gowans, Heather ; Curren, Liam ;
Melham, Karen. Can I access mu personal genome? The current legal position in the UK // Medical
Law Review (2014/Winter) nr. 1, lk. 64-86. Juurdepääsuõigusest geene ja genoome puudutavale
teabele ning vastavast seadusandlusest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; geenid; genoomid; geeniuuringud; meditsiinieetika; juurdepääs infole;
meditsiiniinfo
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Langley, Christopher A. Pharmacy legislation : public protector or professional hindrance? //
Medical Law Review (2014/Winter) nr. 1, lk. 87-108. Ravimipoliitikast ning farmaatsiasektorit
puudutavast seadusandlusest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; farmaatsia; ravimipoliitika; ravimid
McGee, Andrew. Does withdrawing life-sustaining treatment cause death or allow the patient to die?
// Medical Law Review (2014/Winter) nr. 1, lk. 26-47. Patsiendi kunstlikult elushoidmise lõpetamisest
meditsiinieetika kontekstis.
Märksõnad: patsiendid; ravi; eutanaasia; meditsiinieetika
Nys, Herman. The transposition of the directive on patients’ rights in cross-care healthcare in national
law by the member states : still a lot of effort to be made and questions to be answered // European
Journal of Health Law (2014/Mar) nr. 1, lk. 1-14. Piiriülestest tervishoiuteenustest ja patsiendi
õigusest piiriülesele ravile ELis. Ajakirja eriväljaanne sisaldab ka artikleid (lk. 15-96) direktiivi
2011/24/EL rakendamisest Tšehhis, Soomes, Kreekas, Lätis, Luksemburgis, Hollandis ja Hispaanias.
Märksõnad: patsiendid; ravi; arstiabi; tervishoid; tervishoiuteenused; liikumisvabadus; Euroopa Liit;
liikmesriigid; Soome; Tšehhi; Kreeka; Läti; Luksemburg; Holland; Hispaania; Euroopa Liidu õigus
Rex, Alexandra. Protecting the one percent: relevant women, undue burdens, and unworkable judicial
bypasses // Columbia Law Review (2014) nr. 1, lk. 85-128. Abordi regulatsioonist ja vanemate
õigusest sekkuda alaealiste raseduse korral.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; alaealised; rasedus; abort; lapsevanemad; eraelu; põhiõigused;
vastutus; kohtulahendid
Wade, Katherine. Refusal of emergency caesarean section in Ireland : a relational approach //
Medical Law Review (2014/Winter) nr. 1, lk. 1-25. Keisrilõikega seotud piirangutest ja
seadusandlusest Iirimaal.
Märksõnad: Iirimaa; keisrilõige; sünnitus; piirangud
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Alijev, Etibal. Meždunarodnõi truboprovodnõi transport: pravovõje aspektõ // Meždunarodnoje
publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 6, lk. 19-22. Rahvusvahelise torutranspordi õiguslikest
aspektidest.
Märksõnad: torutransport; torujuhtmed; energia; energiavarud
Bonell, Michael Joachim. Model clauses for the use of the UNIDROIT principles of international
commercial contracts // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2013) nr. 3-4, lk. 473-489.
UNIDROITi näidisklauslid kaubanduslepingute põhimõtete rakendamiseks; näidisklauslite tekst
kommentaaridega inglise ja prantsuse keeles (lk. 630).
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; lepinguõigus; kaubanduslepingud; Rahvusvahelise Eraõiguse
Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT)
Davies, Arwel. Technical regulations and standards under the WTO Agreement on Technical Barriers
to Trade // Legal Issues of Economic Integration (2014) nr. 1, lk. 37-63. Tehnilise regulatsiooni ja
standardite eristamisest vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaubandustõkete
kaotamise lepingule (TBT).
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); tehniliste kaubandustõkete leping (1994);
õigusnormid; standardid (normid)
Gammeltoft-Hansen, Thomas. „Creative legal thinking” and the evolution of international refugee
law // Lakimies (2014) nr. 1, lk. 99-103. „Loov juriidiline mõtlemine” ja rahvusvahelise
põgenikeõiguse areng – õiguskultuuri päevadel novembris 2013 peetud kõne.
Märksõnad: pagulased; pagulus; väljaränne; kõned; konverentsid
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Garcia-Salmones Rovira, Mónica. A science of interests: the project of 20th century positivism in
international law // Lakimies (2014) nr. 1, lk. 104-107. Positivismist rahvusvahelises õiguses –
õiguskultuuri päevadel novembris 2013 peetud kõne.
Märksõnad: positivism; õigusteadus; kõned; konverentsid
Janse, Ronald. Entering the forbidden zone // International Organizations Law Review (2014) nr. 1,
lk. 81-116. Maailmapanga volitustest kriminaalõiguse aspektist.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; Maailmapank; kriminaalõigus; õigusloome
Mascareno, Aldo ; Mereminskaya, Elina. The making of world society through private commercial
law: the case of UNIDROIT principles // Uniform Law Review = Revue de Droit Uniforme (2013) nr.
3-4, lk. 447-472. UNIDROITi rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiipide (PICC) mõjust
globaliseerumisele.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; kaubanduslepingud; seaduste kooskõlastamine;
rahvusvahelised lepingud; Rahvusvahelise Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT)
Maupain, Francis. The ILO regular supervisory system: a model in crisis? // International
Organizations Law Review (2014) nr. 1, lk. 117-165. ILO järelevalvesüsteemist rahvusvaheliste
töönormide riikidepoolse rakendamise kontrollimiseks.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); standardid
(normid); kontroll; seaduslikkuse järelevalve; rahvusvahelised lepingud
Orakhelashvili, Alexander. Scelle, Schmitt, Kelsen, Lauterpacht, and the continuing relevance of
their inter-war debate on normativity // Nordic Journal of International Law (2014) nr. 1, lk. 1-38.
Õigusteadlaste Georges Scelle, Carl Schmitti, Hans Kelseni ja Hersch Lauterpachti sõdadevahelise
perioodi (1918–1939) õigusteoreetilisest käsitlusest.
Märksõnad: õigusteooria; õigusfilosoofia; Euroopa Liit; rahvusvaheline julgeolek; positivism;
unilateralism; Rahvasteliit; Kosovo
Schmahl, Stefanie. Effektiver Rechtsschutz gegen Überwachungsmaßnahmen ausländischer
Geheimdienste? // Juristenzeitung (2014) nr. 5, lk. 220-228. Õiguskaitsest välismaiste salateenistuste
järelevalvetoimingute korral.
Märksõnad: julgeolek; eriteenistused; õiguskaitse; andmekaitse; turvalisus; Euroopa Liidu õigus;
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Scott, Joanne. Extraterritoriality and territorial extension in EU law // The American Journal of
Comparative Law (2014/Winter) nr. 1, lk. 87-125. Õiguse territoriaalsusest rahvusvahelistes suhetes
ELi õiguse näitel.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid;
Euroopa Liidu õigus
Tania, Sharmin J. Least developed countries in the WTO dispute settlement system // Netherlands
International Law Review (2013) nr. 3, lk. 375-410. WTO vaidluste lahendamise süsteemist ja
soovitustest kaubandusvaidluste lahendamiseks.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); vaidluste lahendamine; kaubanduslepingud;
rahvusvahelised lepingud
Inimõigused
Addis, Adeno. The role of human dignity in a world of plural values and ethical commitments //
Netherlands Quarterly of Human Rights (2013/Dec) nr. 4, lk. 403-444. Inimväärikuse rollist ja
tähendusest.
Märksõnad: inimväärikus; väärtused (filos.); eetika; õigusteooria; õigusfilosoofia; autonoomia;
konsensus; õigusajalugu

15

Campbell, Liz. Criminal labels, the European Convention on Human Rights and the presumption of
innocence // The Modern Law Review (2013/Jul) nr. 4, lk. 681-707. Süütuse presumptsioonist
Euroopa inimõiguste konventsiooni aspektist.
Märksõnad: süü (jur.); süütuse presumptsioon; kriminaalmenetlus; inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsioon (1950)
den Heijer, Maarten. Shared responsibility before the European Court of Human Rights //
Netherlands International Law Review (2013) nr. 3, lk. 411-440. Vastutuse jagamise põhimõtetest ja
riikide kaasvastutusest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: vastutus; printsiibid; rahvusvahelised suhted; kohtumenetlus; Euroopa Inimõiguste
Kohus; kohtulahendid
Dewulf, Steven. Human rights in the Criminal Code? A critique of the curious implementation of the
EU and Council of Europe instruments on combating and preventing terrorism in Belgian criminal
legislation // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2014) nr. 1, lk. 33-57.
Inimõiguste sättest Belgia kriminaalkoodeksis ELi terrorismivastase võitluse kontekstis.
Märksõnad: Belgia; karistusõigus; terrorism; terrorismivastane võitlus; kriminaalpreventsioon;
seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liidu õigus
Grišina, J. P. Pozitsija Jevropeiskogo suda po pravam tšeloveka po voprossu obespetšenija prav lits,
ne vladejuštšihh jazõkom sudoproizvodstva // Rossiiskaja justitsija (2013) nr. 10, lk. 48-51. Euroopa
Inimõiguste Kohtu mõjust kohtupidamise keelt mittevaldavate isikute kaitse reguleerimisele
Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; kohtumenetlus; keeleoskus; välismaalased; õigusloome; Euroopa Inimõiguste
Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Jahn, Jannika. Ruling (in)directly through individual measures? // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 1, lk. 1-39. Euroopa Inimõiguste Kohtu mõjust
inimõiguste konventsiooni artikli 46 riigisisesele tõlgendamisele.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
siseriiklik õigus; seaduste tõlgendamine; Euroopa Liit; kohtulahendid
Mullis, Alastair ; Scott, Andrew. Tilting at windmills : the Defamation Act 2013 // The Modern Law
Review (2014/Jan) nr. 1, lk. 87-109. Sõnavabadusest, sotsiaalmeedias kommenteerimisest, laimust ja
1. jaanuaril 2014 jõustunud vastavast seadusest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; sõnavabadus; informatsioonivabadus; sotsiaalmeedia; laim; au teotamine;
seadusandlus
Oswald, Bruce. Informal justice and United Nations peace operations // International Organizations
Law Review (2014) nr. 1, lk. 166-192. Mitteametlikust õigusemõistmisest ÜRO
rahuvalveoperatsioonidel.
Märksõnad: rahuvalveoperatsioonid; õigusnormid; sõjaväeametnikud; otsused; Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon (ÜRO)
Pussinova, Vera. Vklad Jevropeiskogo suda po pravam tšeloveka v razvitije objazannostei
gossudarstv po zaštšite prava na žizn v vooružennõhh konfliktahh // Pravovedenije (2013) nr. 3, lk. 5063. Euroopa Inimõiguste Kohtu osast riikide kohustuste suurendamisel inimelude kaitsmiseks
relvastatud konfliktides.
Märksõnad: sõjalised konfliktid; riik; vastutus; elanikud; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Stürner, Michael. Die territorialen Grenzen der human rights litigation in den USA // Juristenzeitung
(2014) nr. 1, lk. 13-23. Kahju hüvitamisest rahvusvaheliste õigusnormide rikkumise korral,
territoriaalsetest piiridest inimõigustealases kohtuvaidluses Ameerika Ühendriikides; Kiobel vs. Royal
Dutch Petroleum Co kohtuasjast.
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Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; tsiviilkohtumenetlus; välismaalased; kahju hüvitamine;
kohtulahendid
Euroopa Liidu õigus
Alemanno, Alberto. Unpacking the principle of openness in EU law, transparency, participation and
democracy // European Law Review (2014/Feb) nr. 1, lk. 72-90. Avatuse ja läbipaistvuse põhimõtetest
ELi õiguses.
Märksõnad: õigusloome; poliitika; avatus; demokraatia; läbipaistvus (info); juurdepääs infole;
kodanikualgatus; printsiibid
Alemanno, Alberto ; Stefan, Oana. Openness at the Court of Justice of the European Union: toppling
a taboo // Common Market Law Review (2014) nr. 1, lk. 97-140. Avatuse põhimõttest Euroopa Liidu
Kohtus ELi toimimise lepingu ja Euroopa Liidu lepingu tähenduses.
Märksõnad: kohtud; avatus; läbipaistvus (info); juurdepääs infole; Euroopa Liidu leping (1992,
2007); Euroopa Liidu toimimise leping (2007); printsiibid; Euroopa Kohus; seaduste tõlgendamine
Anagnostaras, Georgios. Balancing conflicting fundamental rights: the Sky Österreich paradigm //
European Law Review (2014/Feb) nr. 1, lk. 111-124. Põhiõiguste kaitsest ELis Austria eratelekanali
SKY Euroopa Kohtu lahendi põhjal.
Märksõnad: Euroopa Liit; põhiõigused; ringhääling; televisioon; informatsioonivabadus; Euroopa
Liidu põhiõiguste harta (2004); Austria; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Baildinov, Ergali. Pravospossobnost institutov Jevropeiskogo Sojuza v „Lissabonskom” formate //
Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2013) nr. 6, lk. 15-18. ELi institutsioonide
õigusvõimest lähtuvalt Lissaboni lepingust.
Märksõnad: Euroopa Liit; õigusvõime; Euroopa Parlament; Euroopa Kohus; Lissaboni leping (2007)
Beyer-Katzenberger, Malte. Rechtsfragen des „open government data” // Die Öffentliche
Verwaltung (2014) nr. 4, lk. 144-152. ELi direktiivist 2003/98/EÜ avaliku sektori kasutuses oleva
avaliku teabe taaskasutamise kohta; õigusinfosüsteemist Juris ja kohtupraktikast.
Märksõnad: avalik sektor; avalik teave; info; e-riik; Saksamaa; seaduste kooskõlastamine;
kohtulahendid
Bogdandy, Armin von ; Ioannidis, Michael. Systemic deficiency in the rule of law: what it is, what
has been done, what can be done // Common Market Law Review (2014) nr. 1, lk. 59-96.
Integratsioonist, ELi õiguskorrast ja selle täitmise probleemidest liikmesriikides.
Märksõnad: Euroopa Liit; õigusnormid; õiguskord; eurointegratsioon; liikmesriigid; põhiseadused;
vastutus; Euroopa Kohus; seaduste tõlgendamine
Dilkova, Preslava Y. The new procedural regulation on state aid – whether „modernisation” is in the
right direction? // European Competition Law Review (2014) nr. 2, lk. 88-91. ELi riigiabi
menetlusliku regulatsiooni ajakohastamisest.
Märksõnad: riigiabi; konkurents (maj.); turu-uuringud; kohtud; koostöö
Dörig, Harald. Auf dem Weg in ein gemeinsames europäisches asylsystem // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2014) nr. 3, lk. 106-110. Euroopa ühtsest asüülisüsteemist ja ELi direktiividest
2011/95/EL, 2013/32/EL ja 2013/33/EL.
Märksõnad: Euroopa Liit; varjupaigaõigus; pagulased; asüül; põhiõigused; inimõigused; Saksamaa;
kohtulahendid
Eitner, Sebastian ; Jennert, Carsten. Seehafenkonzessionen und Hafennutzungsgebühren im Lichte
des EU-Beihilferechts // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 5, lk. 172-177.
Euroopa sadamapoliitikast, sadamakasutusmaksudest ja riigiabiga seotud riskidest.
Märksõnad: Euroopa Liit; riigiabi; sadamad; finantseerimine; koostöö
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Forst, Gerrit. Der Richtlinienvorschlag der Kommission zur Reform des Seearbeitsrechts //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 3, lk. 97-101. Ettepanekust muuta merelaevadel
töötamist käsitlevaid direktiive.
Märksõnad: tööõigus; töötajad; merelaevandus; töölepingud; töötingimused; õigusloome
Gragl, Paul. A giant leap for European human rights? The final agreement on the European Union’s
accession to the European Convention on Human Rights // Common Market Law Review (2014) nr. 1,
lk. 13-58. ELi ühinemisest Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
Märksõnad: Euroopa Liit; inimõigused; põhiõigused; lepingud; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); Euroopa Liidu toimimise leping (2007); Euroopa Kohus
Grimonprez, Kris. The European dimension in citizenship education: unused potential of Article 165
TFEU // European Law Review (2014/Feb) nr. 1, lk. 3-26. ELi hariduspoliitikast, isikute vabast
liikumisest ja ELi toimimise lepingu artikli 165 tõlgendamisest haridusalases koostöös.
Märksõnad: Euroopa Liit; haridus; hariduspoliitika; isikute vaba liikumine; Euroopa Liidu toimimise
leping (2007); seaduste tõlgendamine
Hoffet, Franz ; Brei, Gerald. The first second generation competition enforcement co-operation
treaty: free flow of information between Switzerland and the European Union? // European
Competition Law Review (2014) nr. 4, lk. 157-161. Konkurentsiõigusega seotud koostöölepingust ja
infovahetusest ELi ja Šveitsi vahel.
Märksõnad: Euroopa Liit; Šveits; konkurentsiõigus; koostöölepingud; info; kommunikatsioon
Ibáñez Colomo, Pablo. Exclusionary discrimination under Article 102 TFEU // Common Market Law
Review (2014) nr. 1, lk. 141-164. Diskrimineerimisest siseturul; ELi toimimise lepingu artikli 102
tõlgendamisest.
Märksõnad: Euroopa Liit; siseturg; diskrimineerimine; võrdsed võimalused; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); seaduste tõlgendamine
Ionnidis, Michael. EU financial assistance conditionality after „two pack” // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 1, lk. 61-104. Muudatustest ELi
finantsabi regulatsioonis (määrus 472/2013/EL).
Märksõnad: euroala; stabiliseerimine; finantskriisid; krediidiasutused; rahaline abi; reformid
Kaiding, Josephine. The financial transaction tax: the way forward for the European Union // EC Tax
Review (2014) nr. 1, lk. 30-42. Reformidest ELi finantssektoris ja finantstehingute maksustamisest.
Märksõnad: Euroopa Liit; rahanduspoliitika; reformid; finantskriisid; finantstehingud; maksustamine
Kellerbauer, Manuel. The recent case law on the disclosure of information regarding EU competition
law infringements to private damages claimants // European Competition Law Review (2014) nr. 2, lk.
56-62. Informatsiooniga seotud kohtupraktikast ELi konkurentsiõiguse rikkumisel.
Märksõnad: Euroopa Liit; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); konfidentsiaalne info; juurdepääs
infole; kahju tekitamine; kohtulahendid
Kern, Katharina. Neue Anforderungen und Instrumente für die europäische Gewässerqualität // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 5, lk. 256-262. Nõuetest vee kvaliteedile ja ELi direktiivist
2013/39.
Märksõnad: Euroopa Liit; vesi; kvaliteet; veepoliitika; kemikaalid; piirangud; keskkonnakaitse
Kreße, Bernhard. Mehrsprachigkeit im Recht der Europäischen Union // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2014) nr. 1, lk. 11-14. Mitmekeelsuse probleemist ELi õigusaktide sõnastuses: seaduste sõnastuse
ühtsusest, Euroopa Kohtu tõlgendusest, ametlikest ja töökeeltest.
Märksõnad: õiguskeel; ametikeeled; riigikeel; keeleline mitmekesisus; mitmekeelsus; Euroopa
Kohus; kohtulahendid
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Krimphove, Dieter. Neues zur Geltung nicht umgesetzter europäischer Richtlinien // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 5, lk. 178-180. Euroopa Kohtu otsusest, mis käsitleb ELi
direktiivide kohaldamise ja ülevõtmisega seotud probleeme (C-425/12); otsuse tekst ja kommentaar lk.
189-191.
Märksõnad: seaduste kooskõlastamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Kovač, Mitja. The existence of transaction costs as the rationale for maximum harmonization of the
European common sales law // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2013) nr. 4, lk.
534-556. Tehingukuludest ja Euroopa ühisest müügiõigusest.
Märksõnad: Euroopa Liit; äriõigus; müümine; tehingukulud; seaduste kooskõlastamine; efektiivsus
Lange, Friederike. Verschiebungen im europäischen Grundrechtssystem? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2014) nr. 4, lk. 169-174. Põhiõiguste kaitsest ELis ja põhiõiguste harta
tõlgendamisest Euroopa Kohtu nn Akerberg Franssoni lahendi (C-617/10) põhjal.
Märksõnad: põhiõigused; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); Euroopa Kohus; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Lemmens, Koen. Larvatus prodeo? Why concealing the face can be incompatible with a European
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