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LASTE VALIMISÕIGUSEST JA VALIMISEA LANGETAMISEST EUROOPAS : VALIK
ARTIKLEID, RAAMATUID JA INTERNETIALLIKAID
Ühena esimestest sõnastas laste valimisõiguse põhimõtte prantsuse katoliiklik ajakirjanik ja publitsist
Henri Lasserre (1828–1900) oma 1873. aastal ilmunud teoses „Üldise valimisõiguse reformist ja
loomulikust korraldusest”. Laste ja noorte valimisõiguse ning valimisea langetamise teemal on
arutletud ja arutletakse nii Eestis1 kui ka välisriikides. 2007. aastal võttis Austria esimesena ELi
liikmesriikidest vastu seaduse valimisea langetamisest kuueteistkümnele eluaastale. Austria on ka
ainuke Euroopa riik, kus hääleõiguslikuks peetakse isikuid juba alates 16. eluaastast. Teistes Euroopa
riikides on vanuseline piirang valdavalt 18 eluaastat. Mõningaid erandeid on Saksamaal kohaliku
tasandi valimistel, näiteks Mecklenburg-Vorpommerni, Niedersachseni, Nordrhein-Westfaleni,
Sachsen-Anhalti, Schleswig-Holsteini liidumaades2; viimases said 16-aastased alates 2013. aasta
aprillist õiguse hääletada ka liidumaa parlamendi valimistel. Eestis on praegu Riigikogu menetluses
põhiseaduse muutmise eelnõu valimisea langetamiseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Et
saada osa teiste riikide kogemusest, koondasime Summaria Iuridica sellesse numbrisse valiku
teemakohaseid artikleid, raamatuid ja internetiallikaid.
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Koostanud Tiia Melts

LAPSE ÕIGUSED ON INIMÕIGUSED. 25 AASTAT ÜRO LAPSE ÕIGUSTE
KONVENTSIOONI
Inimõigused on universaalsed ja võõrandamatud. Käsitlus lapse õigustest kui inimõigustest on
tekkinud viimase paarikümne aastaga. Veel 1989. aastal vastuvõetud lapse õiguste konventsiooni
koostamisel ei olnud kindlat veendumust, kas inimõigused kehtivad ka laste jaoks (Verhellen 2006:
64)1. Siiski on laste elu, arengu ja turvalisuse paremaks kaitsmiseks koostatud erinevaid lapse õigusi
käsitlevaid dokumente.
Lapsepõlve eristamine ja laste tunnustamine omaette sotsiaalse rühmana kujunes välja 19. sajandi
jooksul ning esimesed lapsi käsitlevad seadused võeti vastu 20. sajandi algul (ibid.: 14). Esimeseks
lapse õigusi määratlevaks rahvusvaheliseks dokumendiks peetakse Genfi deklaratsiooni (1924).
Sellele järgnes 1959. aastal vastuvõetud lapse õiguste deklaratsioon. Kulus veel 30 aastat, kuni lapse
õiguste käsitlus talletati õiguslikult siduvasse kokkuleppesse: ÜRO lapse õiguste konventsioon võeti
ühehäälselt vastu 20. novembril 1989. aastal (A/RES/44/25) ning see jõustus 2. septembril 1990.
Konventsiooni artiklid sätestavad põhiõigused ja -vabadused ning poliitilised, majanduslikud,
sotsiaalsed ja kultuurilised õigused kõigile kuni 18-aastastele lastele ja noortele. On tähelepanuväärne,
et selle on ratifitseerinud 194 riiki, mis on inimõigusi käsitlevate dokumentide puhul pigem
harukordne (ibid.: 8).
Käesoleva aasta 20. novembril täitus ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest 25 aastat. Selle
tähtpäevaga seoses juhiti lapse õigustele tähelepanu nii rahvusvaheliselt kui ka riigisiseselt. Lapse
õiguste kaitsega tegelev ÜRO Lastefond (UNICEF) annab konventsiooni aastapäevale pühendatud
veebilehel ülevaate konventsiooni ajaloost, saavutatud eesmärkidest ning tulevikust.
Konventsioon jõustus Eesti suhtes 20. novembril 1991. aastal; 1992. aastal võeti vastu Eesti Vabariigi
lastekaitse seadus. Eesti uus lastekaitseseadus, mis võeti vastu 19. novembril 2014, hakkab kehtima 1.
jaanuaril 2016.
Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse rahvusvaheliste organisatsioonide töörühm koostas ÜRO
lapse õiguste konventsiooni aastapäeva tähistamiseks näituse „Lapse õigused on inimõigused. 25
aastat ÜRO lapse õiguste konventsiooni”, mille eesmärgiks on tutvustada konventsiooni
1

Verhellen, Eugeen. Lapse õiguste konventsioon : konventsiooni vastuvõtmise taust ja motivatsioon, selle
peateemad ning strateegiad. - Tallinn : Lastekaitse Liit, 2006.
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vastuvõtmisega seotud rahvusvahelisi dokumente, lapse õigusi Eesti seadusandluses ja teemakohast
kirjandust. Näitust saab külastada Rahvusraamatukogu õigusteaduse ja rahvusvaheliste
organisatsioonide saalis 9. jaanuarini 2015.
Samal teemal valmis ka veebinäitus.
Vaata lisaks:
Valik raamatuid, uurimistöid ja artikleid lapse õigustest (koostatud novembris 2014)
Õigusakte lapse õigustest rahvusvahelises regulatsioonis ja Eesti seadusandluses (koostatud novembris
2014)
Koostanud Ivi Smitt

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
Uuendusena on Summaria Iuridicas 2014. aastal oluliselt mahukam Euroopa Liidu õiguse osa, sest
valime artikleid ka Rahvusraamatukokku tellitud Euroopa Liidu õigusalastest teadusajakirjadest:
http://elik.nlib.ee/infoallikad/ajakirjad-2/
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Zimmermann, Reinhard. Juristische Bücher des Jahres – eine Leseempfehlung // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 41, lk. 3000-3004. Lugemisleide ja -soovitusi uuemast õiguskirjandusest.
Märksõnad: Saksamaa; õigusinfo; juristid; raamatud; erialainfo; raamatututvustused
Troštšinski, P. V. Vlijanije traditsii na pravo sovremennogo Kitaja // Žurnal rossiiskogo prava (2014)
nr. 8, lk. 94-106. Hiina õigussüsteemi eripäradest ja traditsioonide mõjust õigusloomele.
Märksõnad: Hiina; õigussüsteemid; õigusnormid; traditsioonid; surmanuhtlus; vastutus; õigusloome
ÕIGUSAJALUGU
Bomašev, Kemal. Stanovlenije i razvitije konstitutsionnogo pravosudija Germanii (natšalo XIX –
seredina XX v.) // Istorija gossudarstva i prava (2014) nr. 15, lk. 59-62. Konstitutsioonikohtu
loomisest ja arengust Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; kohtud; konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve
Dawson, N. M. The double life of Duke of Somerset v Cookson, or a legal excavation of the
Corbridge Lanx // The Journal of Legal History (2014/Dec) nr. 3, lk. 258-280. Aardeleidude
käsitlusest Inglise õiguses alates 18. sajandist.
Märksõnad: Inglismaa; peitleiud; rahaleiud; hüvitised; vallasvara; õigusloome; kohtulahendid
Dundukov, Mihhail. Razvedka SŠA v period borbõ za nezavissimost (1775–1873) // Istorija
gossudarstva i prava (2014) nr. 16, lk. 38-43. Luureteenistuse loomisest Ameerika Ühendriikides
Iseseisvussõja perioodil.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; luureteenistused; luure; Iseseisvussõda Põhja-Ameerikas, 1775–
1783
Macqueen, Hector. The war of the booksellers : natural law, equity, and literary property in
eighteenth-century Scotland // The Journal of Legal History (2014/Dec) nr. 3, lk. 231-257.
Autoriõigustest 18. saj. Šotimaal kohtuasja Hinton vs. Donaldson (1773) näitel.
Märksõnad: Šotimaa; autoriõigus; omand; loomuõigus; raamatud; kirjastajad; 18. saj.; kohtulahendid
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Sinitsõn, S. A. Veštšnoje pravo: traditsii, novellõ, tendentsii razvitija // Žurnal rossiiskogo prava
(2014) nr. 9, lk. 76-93. Asjaõigusliku süsteemi ajaloolisest kujunemisest (nt Rooma õigus, Saksa
õigus); regulatsiooni eripäradest Venemaal.
Märksõnad: Rooma õigus; tsiviilõigus; asjaõigus; omand; Saksamaa; Venemaa
Steckley, George F. The seventeenth-century origins of modern salvage law // The Journal of Legal
History (2014/Dec) nr. 3, lk. 209-230. Päästeoperatsioonidest merel ning vastavast seadusandlusest 17.
sajandil ja selle ajaloolisest kujunemisest Inglise õiguses.
Märksõnad: Inglismaa; mereõigus; päästetööd; omand; rahvusvaheline õigus; 17. saj.; kohtulahendid
TSIVIILÕIGUS
Reiff, Peter. Das Lebensversicherungsreformgesetz – ein konspiratives Gesetzgebungsverfahren? //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 7, lk. 198-201. Elukindlustusega seotud uuest seadusest, mis
jõustus 7. augustil 2014.
Märksõnad: Saksamaa; kindlustus; elukindlustus; reformid; seaduste tõlgendamine
Asjaõigus
Böttcher, Roland. Die Entwicklung des Grundbuch- und Grundstücksrechts bis Juni 2014 // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 38, lk. 2765-2769. Kinnisvara ja kinnistusraamatuga seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast Saksamaal esimesel poolaastal.
Märksõnad: Saksamaa; kinnisvara; kinnistusraamatud; kohtulahendid
Kudinov, A. S. Aktualnõje voprossõ veštšno-pravovoi zaštšitõ prava sobstvennosti de lege lata i de
lege ferenda // Zakonodatelstvo (2014) nr. 7, lk. 31-40. Omandi kaitsest Vene õiguses. Artikkel on
2013. aastal ajakirja Zakonodatelstvo korraldatud seaduste ajakohastamise teemalise parima
üliõpilasartikli konkursi võidutöö.
Märksõnad: Venemaa; omand; õigusloome; üliõpilased; võistlused
Võlaõigus
Cherednychenko, Olha O. Public regulation, contract law, and the protection of the weaker party :
some lessons from the field of financial services // European Review of Private Law (2014) nr. 5, lk.
663-683. Lepingulistest suhetest finantsteenuste valdkonnas; nõrgema poole kaitsest lepinguõiguses.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; finantsteenused
Day, William. Penalty clauses revisited // The Journal of Business Law (2014) nr. 6, lk. 512-517.
Lepingurikkumisega kaasnevatest trahvidest ühe kohtulahendi näitel.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; lepingurikkumine; trahvid; kohtulahendid
Mandžijev, A. D. Svoboda dogovorov kak tšastnoje projavlenije svobodõ voli v graždanskom prave //
Zakonodatelstvo (2014) nr. 9, lk. 20-28. Lepinguvabaduse mõistest ning vabast tahtest lepingu
sõlmimisel ja täitmisel Vene tsiviilõiguses.
Märksõnad: Venemaa; lepinguõigus; lepingud; lepinguvabadus; mõisted
Mansoor, Zeeshan. Contracts contrary to public policy under English law and Dutch law : the case of
agreements affecting matrimony // European Review of Private Law (2014) nr. 5, lk. 703-727.
Ühiskondlike või moraalinormidega vastuolus olevate lepingute kehtivuse käsitlusest Inglise ja
Hollandi õiguses abielulisi suhteid (nt abielu vahendamine) puudutavates lepingutes.
Märksõnad: Inglismaa; Holland; lepinguõigus; lepingud; moraal; eetika; abielu; võrdlev analüüs
Sandvik, Björn. Voidaanko kontrollivastuuta pitää sopimusoikeuden yleisenä periaatteena?
Kontrollivastuun kehitys ja asema sopimusoikeuden järjestelmässä // Lakimies (2014) nr. 5, lk. 651674. Vastutusest kohustuste täitmata jätmise eest lepinguõiguse tähenduses Soome ja ELi praktikas.

6

Märksõnad: Soome; lepinguõigus; lepingud; kohustused; kahju hüvitamine; vääramatu jõud;
Euroopa Liidu õigus
Tolhurst, G. J. ; Carter, J. W. Prohibition on assignment: a choice to be made // The Cambridge
Law Journal (2014/Jul) nr. 2, lk. 405-434. Lepingulistest kohustustest ja lepingu tõlgendamisest
Linden Gardens Trust Ltd. vs. Lenesta Sludge Disposals Ltd kohtuasja põhjal.
Märksõnad: Suurbritannia; lepinguõigus; lepingud; kohustused; omand; kohtulahendid
Perekonnaõigus
Alexius, Katarina ; Hollander, Anna. Care assessments concerning involuntary removal of children
from intellectually disabled parents // The Journal of Social Welfare & Family Law (2014/Sep) nr. 3,
lk. 295-310. Lapse heaolust ja laste äravõtmisest vaimse puudega vanematelt Rootsis 16 juhtumi
põhjal.
Märksõnad: Rootsi; lapsed; heaolu; puuetega inimesed; lapsevanemad; vaimupuudega inimesed;
kohtulahendid
Bourreau-Dubois, Cecile ; Doriat-Duban, Myriam ; Ray, Jean-Claude. Child support order : how
do judges decide without guidelines? Evidence from France // European Journal of Law and
Economics (2014/Dec) nr. 3, lk. 431-452. Lastetoetuse maksmisest Prantsusmaal kohtupraktika
põhjal.
Märksõnad: Prantsusmaa; lastetoetused; lapsed; lapsehooldus; elatis; ülalpidamiskohustus;
kohtulahendid
Dethloff, Nina. Leihmütter, Wunscheltern und ihre Kinder // Juristenzeitung (2014) nr. 19, lk. 922932. Asendusemadusega seotud probleemidest Saksamaal (nt välismaal asendusema abil sündinud
lapse registreerimine).
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; asendusemadus; lapsendamine; põhiõigused
Heiderhoff, Bettina. Rechtliche Abstammung im Ausland geborener Leihmutterkinder // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 37, lk. 2673-2678. Asendusemaduse käsitlusest ja lapse päritolu
juriidilistest probleemidest teises riigis asendusema abil sündinud lapse puhul.
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; lapse õigused; asendusemadus; lapsendamine; kohtulahendid
Sloan, Brian. Post-adoption contact reform: compounding the state-ordered termination of
parenthood? // The Cambridge Law Journal (2014/Jul) nr. 2, lk. 378-404. Lapse õigustest; uuest laste
ja perede seadusest ning muudatustest lapsevanema-lapse suhtlemises pärast lapsendamist.
Märksõnad: Suurbritannia; lapsed; lapse õigused; lastekaitse; lapsendamine; lapsevanemad; reformid
ÄRIÕIGUS
Autio, Anna-Liisa. Lainkäyttö yritysten riidanratkaisussa // Lakimies (2014) nr. 5, lk. 736-740.
Õiguse kohaldamisest ettevõtete vaheliste vaidluste lahendamisel.
Märksõnad: Soome; ettevõtted; vaidluste lahendamine
Berry, Elspeth. The criminal liability of partnerships and partners : increasing the divergence between
English and Scottish partnership law? // The Journal of Business Law (2014) nr. 7, lk. 585-607.
Piiratud vastutusega äriühingute reformist (limited partnership law) Suurbritannias ja Šotimaal.
Märksõnad: Suurbritannia; Šotimaa; äriühingud; partnerettevõtted; koostöö; piirangud
Fletcher, Ian. Spreading the gospel : the mission of insolvency law, and insolvency practitioners, in
the early 21st century // The Journal of Business Law (2014) nr. 7, lk. 523-540. Maksejõuetuse ja
pankrotiga seotud regulatsiooni kujunemisest Inglise pankrotiõiguses; ELi õiguse mõjust riigisisesele
õigusele ja koostööst piiriüleste pankrotijuhtumite korral.
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Märksõnad: Suurbritannia; maksejõuetus; ettevõtted; võlad; pankrotid; seaduste kooskõlastamine;
Euroopa Liidu õigus
Hartmann, Bernd J. Kohärenz im Glücksspielrecht: vertikal – horizontal – intersektoral? //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 21, lk. 814-819. Hasartmängude käsitluse
õiguslikest aspektidest: sidusus ja võrdlemine.
Märksõnad: Saksamaa; hasartmängud; kohtulahendid
Hoeppner, Sven. The unintended consequence of doorstep consumer protection : surprise,
reciprocation, and consistency // European Journal of Law and Economics (2014/Oct) nr. 2, lk. 246276. Tarbijakaitsest ukselt-uksele-müügi korral.
Märksõnad: tarbijakaitse; müümine; tarbijad
Krassov, J. O. Prava na dividendõ i upravlenije juriditšeskim litsom, predostavljajemõje
privilegirovannõmi aktsijami (sravnitelno-pravovoi analiz) // Zakonodatelstvo (2014) nr. 8, lk. 79-88.
Võrdlev analüüs eelisaktsiate omanike õigusest dividendidele.
Märksõnad: aktsiad; aktsionärid; dividendid; kasum; hääletamine; juriidilised isikud; võrdlev analüüs
Laurila, Anna ; Kalliokoski, Toni. Developments in Finnish private antitrust litigation: Finland fastforwards into the future? // European Competition Law Review (2014) nr. 11, lk. 519-524. Ülevaade
esimestest konkurentsiõiguse rikkumise kohtuasjadest Soomes.
Märksõnad: Soome; konkurents (maj.); konkurentsiõigus; kartellid; kahju hüvitamine;
kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
Loughrey, Joan. Accountability and the regulation of the large law firm lawyer // The Modern Law
Review (2014/Sep) nr. 5, lk. 732-762. Advokaadibüroode juristide aruandekohustusest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; õigusabi; juristid; advokaadid; tehingud; aruandlus; advokaadibürood;
ettevõtted
McCormack, Gerard. Bankruptcy forum shopping : the UK and US as venues of choice for foreign
companies // International & Comparative Law Quarterly (2014/Oct) nr. 4, lk. 815-842. Sobiva
kohtualluvuse valimisest pankroti ja maksejõuetuse kohtuasjades Ameerika Ühendriikide ja
Suurbritannia näitel.
Märksõnad: maksejõuetus; ettevõtted; pankrotimenetlus; pankrotid; kohtualluvus; siseriiklik õigus;
võrdlev õigusteadus; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid
Nyström, Patrik ; Rajavuori, Mikko. Yritysvastuu ja yhtiön etu Arctia Shipping-tapauksen valossa
// Lakimies (2014) nr. 5, lk. 695-718. Ettevõtte vastutusest ja juhi tegevusetusest riigifirma Arctia
Shipping juhtumi näitel.
Märksõnad: ettevõtted; riigifirmad; juhid; vastutus; kuriteod
Rohlfing-Dijoux, Stephanie. Reform des Verbraucherschutzes in Frankreich durch die Einführung
einer Gruppenklage in das französische Recht // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014)
nr. 20, lk. 771-773. Tarbijakaitse reformist Prantsusmaal ja 17. märtsist 2014 kehtivast seadusest.
Märksõnad: Prantsusmaa; tarbijakaitse; reformid
Triantafyllou, Dimitris N. Der Staat als Garant der Wettbewerbsstruktur // Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 19, lk. 734-737. Konkurentsist ja riigi kohustustest turgu valitseva
seisundi kuritarvitamise vältimiseks.
Märksõnad: konkurents (maj.); siseturg; ettevõtted; piirangud; järelevalve
Tšimbejev, Aleksei. Ossobennosti podderžki malogo i srednego predprinimatelstva za rubežom //
Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 5, lk. 39-41. Keskmiste ja väikeettevõtete
toetamisest Euroopa riikides.
Märksõnad: Euroopa; ettevõtted; väikeettevõtted; riiklikud toetused
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Wang, Wei ; Wang, Lei. Merger control and merger remedies in China : comparison with the EU
approach // The Journal of Business Law (2014) nr. 6, lk. 447-464. Ettevõtete liitumise regulatsioonist
Hiina ja ELi õiguses.
Märksõnad: Hiina; ettevõtted; fusioon; järelevalve; Euroopa Liidu õigus; võrdlev analüüs
INTELLEKTUAALNE OMAND
Hewicker, Johannes ; Marquardt, Inga ; Neurauter, Sebastian. Die AbmahnkostenErsatzanspruch im Urheberrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 38, lk. 2753-2758.
Hoiatus- ja hüvitisnõuetest autoriõiguse seaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; kahju hüvitamine; aegumine; seaduste tõlgendamine
Leistner, Matthias. Urheberrecht in der digitalen Welt // Juristenzeitung (2014) nr. 17, lk. 846-857.
Autoriõigusest digimaailmas; interneti ja tehnika arenguga seotud probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; Internet; piraatlus (autoriõigus); kopeerimine; digiteerimine;
digitaalinformatsioon; andmekaitse
Rožkova, M. A. O nekotorõhh voprossahh oborota iskljutšitelnõhh i materialnõhh nossitelei objektov
intellektualnoi sobstvennosti // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 9, lk. 5-11. Intellektuaalsest
omandist ja sellega seotud õiguste kaitsest Vene tsiviilkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; litsentsid; piirangud
Spindler, Gerald. Die Reform des Urheberrechts // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 35, lk.
2550-2554. Autoriõiguse uue regulatsiooni loomise vajadusest kui ühest arutlusteemast saksa juristide
70. konverentsil septembris 2014.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; Internet; digitaalinformatsioon; andmekaitse; juurdepääs infole;
Euroopa Liidu õigus; konverentsid
Sun, Haochen. Reforming anti-dilution protection in the globalization of luxury brands // Georgetown
Journal of International Law (2014/Spring) nr. 3, lk. 783-823. Luksusbrändide ja kaubamärkide
õiguskaitsest.
Märksõnad: Hiina; Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liit; kaubamärgid; luksuskaubad; brändid;
õiguskaitse
KESKKONNAÕIGUS
Bankes, Nigel ; Trevisanut, Seline. Energy from the sea : an international law perspective on ocean
energy // The International Journal of Marine and Coastal Law (2014/Dec) nr. 4, lk. 561-572.
Ookeanist ja avamerest kui energiaallikast, merekeskkonna kaitsest, energiajulgeolekust ja ühisest
sotsiaalsest vastutusest rahvusvahelise õiguse aspektist.
Märksõnad: keskkonnakaitse; energia; ookeanid; avameri; mereõigus; avameri; Põhjameri;
energiaallikad; vastutus; Euroopa Liit; rahvusvaheline õigus
Preston, Brian J. Unconventional natural gas in the courts : an overview // Journal of Energy &
Natural Resources Law (2014/Nov) nr. 4, lk. 377-424. Ülevaade maagaasiga seotud kohtuvaidlustest.
Märksõnad: maagaas; maaomand; lepingud; vaidluste lahendamine; kohtulahendid
TÖÖÕIGUS
Bruun, Niklas ; Johansson, Caroline. Sanctions for unlawful collective action in the Nordic
countries and Germany // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2014/Sep) nr. 3, lk. 253-271. Kollektiivse tegevuse regulatsioonist, streigiõigusest ja
sanktsioonidest ebaseadusliku tegevuse korral Saksamaa ja Põhjamaade võrdluses. Terve ajakiri
käsitleb sanktsioone ja abinõusid ebaseadusliku kollektiivse tegevuse korral erinevates riikides
Euroopa Kohtu lahendite Laval (C-341/05) ja Viking (C-438/05) taustal ning ILO konventsiooni nr 87
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(ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta) tõlgenduses.
Märksõnad: Põhjamaad; Soome; Norra; Taani; Rootsi; Saksamaa; Prantsusmaa; Belgia;
Suurbritannia; Itaalia; Hispaania; Poola; Ungari; Slovakkia; Ameerika Ühendriigid; töösuhted;
töövaidlused; streigid; kollektiivlepingud; ametiühingud; teenuste vaba liikumine; kahju hüvitamine;
Euroopa Kohus; kohtulahendid
Petrov, A. J. O primenenii zakonodatelstva, regulirujuštšego trud ženštšin, lits s semeinõmi
objazannostjami i nesoveršennoletnihh: spornõje aspektõ // Zakonodatelstvo (2014) nr. 7, lk. 49-55.
Vastuoludest naiste, alaealiste ja perekondlike kohustustega seotud isikute töötamise regulatsioonis
(eelkõige Venemaa Ülemkohtu määrusest 28. jaanuarist 2014).
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; tööaeg; naised; alaealised; lapsehooldus; seaduste tõlgendamine
Spielberger, Marc ; Schilling, Angela. Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns //
Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 40, lk. 2897-2904. Töötasu alammäära (miinimumpalga)
kehtestamise seadusest.
Märksõnad: Saksamaa; palk; palgamäärad; miinimumpalk; seaduste tõlgendamine
SOTSIAALÕIGUS
Dijkhoff, Tineke. The Dutch Social Support Act in the shadow of the decentralization dream // The
Journal of Social Welfare & Family Law (2014/Sep) nr. 3, lk. 276-294. Sotsiaalkaitsest, sotsiaalabist
ja selle regulatsioonist kohalikul ja riiklikul tasandil Hollandis.
Märksõnad: Holland; sotsiaalkaitse; detsentraliseerimine; heaolu; sotsiaalne heaolu; sotsiaaltoetused
Huster, Stefan ; Kießling, Andrea. Gesetzgebung im Sozialstaat und gleichheitsrechtliche Dogmatik
// Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 6, lk. 171-174. Võrdsuse põhimõttest, sotsiaalkaitsest ja
ebavõrdsest kohtlemisest sotsiaalseadustiku 1. juulil 2014 jõustunud vanaduspensioniga seotud
muudatustes (n-ö 63selt pensionile).
Märksõnad: Saksamaa; sotsiaalkaitse; pensionid; pensioniiga; vanaduspension; töötud; töötu abiraha;
sotsiaaltoetused; võrdsed võimalused; põhiseadused
Mandžijeva, S. V. K voprossu o ponjatii meždunarodnõhh standartov sotsialnogo obespetšenija //
Zakonodatelstvo (2014) nr. 9, lk. 55-59. Sotsiaalkindlustuse rahvusvaheliste standardite erinevast
tõlgendamisest ja mõistete määratlemisest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalkindlustus; standardid (normid); mõisted; rahvusvaheline õigus;
siseriiklik õigus
FINANTSÕIGUS
Bernütz, Stefan ; Loll, Dietrich. Umsatzsteuerliche Entwicklungen bei Freiberuflern – Ist- oder SollBesteuerung? // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 42, lk. 3079-3080. Vabakutseliste (eelkõige
advokaadid, advokaatide partnerlusühingud) käibemaksuga maksustamise kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; käibemaks; maksustamine; vabakutselised; advokaadid; kohtulahendid
Havanova, Inna. Transfertnõje tsenõ v nalogovom prave // Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2014) nr.
7, lk. 3-158. Ülekandehindadest Venemaa maksuõiguses.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; tulud; tehingud; ülekanded (maj.); maksuõigus
KARISTUSÕIGUS
Cornelius, Kai. Plädoyer für einen Cybermobbing-Straftatbestand // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2014) nr. 6, lk. 164-168. Küberkiusamisest karistusseadustiku tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; küberkiusamine; laim; isikuõigused; au teotamine; Internet; kiusamine;
ahistamine; karistused; seaduste tõlgendamine
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Da Silva, Michael. Public reason and the need to identify state-relevant desert // Criminal Justice
Ethics (2014/Aug) nr. 2, lk. 129-154. Karistusfilosoofiast ja õiglasest karistamisest moraalinormide
vastu eksimisel; Michael Moore’i ja John Rawlsi teooriad.
Märksõnad: kurjategijad; eetika; karistused; õiglus; õigusfilosoofia; õigusteooria; väärtushinnangud
Duttge, Gunnar ; Steuer, Melanie. Legalisierung von Cannabis: verkommt Deutschland zu einer
berauschten Gesellschaft? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 6, lk. 181-184. Narkopoliitikast ja
kanepi legaliseerimise aruteludest.
Märksõnad: Saksamaa; narkomaania; narkootikumid; kanep; narkopoliitika; organiseeritud
kuritegevus
Frisch, Wolfgang. Über das Verhältnis von Straftatsystem und Strafzumessung // Goltdammer’s
Archiv für Strafrecht (2014) nr. 9, lk. 489-503. Kuriteo ja karistuse seosest – kuivõrd toetab
kuritegude klassifitseerimine (kategooriad, sisu) karistuste määramist.
Märksõnad: kuriteod; karistused; õiglus; süü (jur.); õigusteooria
Gill, Aisha K. ; Van Engeland, Anicee. Criminalization or „multiculturalism without culture”?
Comparing British and French approaches to tackling forced marriage // The Journal of Social Welfare
& Family Law (2014/Sep) nr. 3, lk. 241-259. Sundabielude käsitlusest Suurbritannia ja Prantsusmaa
seadusandluses.
Märksõnad: Suurbritannia; Prantsusmaa; abielu; sundabielu; naised; vägivald; multikultuursus;
inimõigused
Granath, Sven. Public place violence in Stockholm City : trend, patterns and new police tactics //
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr. 2, lk. 200-208.
Vägivallast ja õigusrikkumistest Stockholmis, politsei tegevusest avaliku korra tagamisel.
Märksõnad: Rootsi; kuritegevus; vägivald; avalik kord; avalik ruum; linnaruum; politsei
Johansson, Kerstin. Crime prevention cooperation in Sweden: a regional case study // Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr. 2, lk. 143-158.
Kuriteoennetusest Rootsis.
Märksõnad: Rootsi; kuritegevus; kriminaalpreventsioon; koostöövõrgustikud; politsei; kõrgharidus
Larrauri, Elena. Are police records criminal records? Disclosure of criminal information and the
presumption of innocence // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2014) nr.
4, lk. 377-395. Kriminaalse tausta kontrollimisest tööle võtmisel, süütuse presumptsioonist ning
õigusest privaatsusele.
Märksõnad: kuriteod; kriminaalregistrid; süütuse presumptsioon; tõendamine (jur.); inimõigused;
privaatsus; politsei; Suubritannia; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Lehti, Martti. Homicide drop in Finland, 1996–2012 // Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention (2014) nr. 2, lk. 182-199. Isikuvastaseid süütegusid (tapmisi)
käsitlevast uuringust Soomes.
Märksõnad: Soome; Põhjamaad; kuritegevus; isikuvastased süüteod; tapmine; mõrvad;
arengusuunad; uuringud
Niewisch-Lennartz, Antje ; Kuder, Uta-Maria. Herunterstufung der Bagatelldelikte zu
Ordnungswidrigkeit? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 6, lk. 187. Poolt- ja vastuargumente
vähese tähtsusega kuritegude dekriminaliseerimisest väärtegudeks.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; väärteod; õigusrikkumised; reformid
Nilsson, Anders ; Estrada, Felipe ; Bäckman, Olof. Offending, drug abuse and life chances – a
longitudinal study of a Stockholm birth cohort // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention (2014) nr. 2, lk. 128-142. Narkootikumide ja alkoholi tarvitamise ning sotsiaalse
tõrjutuse mõjust kuritegevusele. Vt ka artiklit lk. 167-181.
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Märksõnad: Rootsi; kuritegevus; mehed; naised; elukäik; õigusrikkumised; narkomaania; alkoholism;
psühhotroopsed ained; sotsiaalne tõrjutus; uuringud
Salmi, Venla ; Danielsson, Petri. Intimate partner violence victimization and household financial
strain : short report // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr.
2, lk. 159-166. Lähisuhtevägivallast Soomes.
Märksõnad: Soome; perevägivald; paarisuhted; kuritegevus
Skardhamar, Torbjørn ; Aaltonen, Mikko ; Lehti, Martti. Immigrant crime in Norway and Finland
// Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2014) nr. 2, lk. 107-127.
Sisserändajatega seotud kuritegevusest Norras ja Soomes.
Märksõnad: Norra; Soome; kuritegevus; kurjategijad; sisserändajad; välismaalased; registrid; võrdlev
analüüs
Soiné, Michael. Straftatbegehung bei gleichzeitiger Betätigung als nachrichtendienstliche Quelle //
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 9, lk. 527-534. Karistusõiguslikke ja
kriminaalmenetluslikke aspekte terroristliku organisatsiooni liikme karistamisel, kui sama isik on
julgeolekuteenistuse informaator – Düsseldorfi ülemkohtu 6. sept. 2011 lahendi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; kurjategijad; terrorism; kriminaalmenetlus; karistused; luureteenistused;
julgeolekuteenistused; info; usaldusisikud; kohtulahendid
Sutela, Mika. Liikennerikos ja rangaistus // Haaste (2014) nr. 3, lk. 20-21. Karistustest joobes
juhtimise tõttu põhjustatud liikluskuritegude eest Soomes.
Märksõnad: Soome; liikluskuriteod; alkoholijoove; karistused
Van Noorloos, Marloes. Criminalising defamation of religion and belief // European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2014) nr. 4, lk. 351-375. Usuvabadusest ja sõnavabadusest
karistusõiguse tähenduses.
Märksõnad: usuvabadus; usk; blasfeemia; au teotamine; sõnavabadus; põhiõigused; kuriteod
Viljanen, Pekka. Auton menettäminen valtiolle rattijuopumuksen seuraamuksena // Haaste (2014) nr.
3, lk. 18-20. Auto konfiskeerimisest joobes juhtimise korral; Soome karistusseadustiku §-st 10.
Märksõnad: Soome; autod; konfiskeerimine; alkoholijoove; karistused
MENETLUSÕIGUS
Biral, M. The right to examine or have examined witnesses as a minimum right for a fair trial : pitfalls
and trends // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2014) nr. 4, lk. 331-350.
Tunnistajatest ja õigusest õiglasele kohtumenetlusele Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas ning
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lg 3(d) tähenduses.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; tõendamine (jur.); konfrontatsioon; tunnistajad (jur.); inimõigused;
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Eisele, Jörg. Strafprozessführung durch Medien : zur Weitergabe von Informationen durch
Verfahrensbeteiligte zum Zwecke der Kriminalberichterstattung // Juristenzeitung (2014) nr. 19, lk.
932-942. Kriminaalmenetluse kajastamisest meedias, teabe avalikustamisest uurimise käigus; meedia
mõjust menetlusele.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; eeluurimine; prokurörid; meedia; avalikustamine; avalik
teave; piirangud
Feldman, David. Error of law and flawed administrative acts // The Cambridge Law Journal
(2014/Jul) nr. 2, lk. 275-314. Kohtuvigade käsitlusest Inglise avalikus õiguses.
Märksõnad: Inglismaa; halduskohtumenetlus; haldusaktid; kohtunikud; vead; avalik haldus;
printsiibid; kohtulahendid
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Ip, Eric C. Taking a „hard look” at „irrationality” : substantive review of administrative discretion in
the US and UK supreme courts // Oxford Journal of Legal Studies (2014/Autumn) nr. 3, lk. 481-510.
Kaalutlusõigusest ning pretsedendiõigusest Ameerika Ühendriikide ning Suurbritannia ülemkohtutes.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; kohtud; pretsedendiõigus; ülemkohtud;
kaalutlusõigus; kohtulahendid
Jastrebov, V. B. ; Jastrebov, V. V. Rešenija Konstitutsionnogo Suda RF kak istotšnik ugolovnoprotsessualnogo prava // Zakonodatelstvo (2014) nr. 7, lk. 74-81. Konstitutsioonikohtu lahenditest
õigusallikatena kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; õigusallikad; õigusnormid; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Schneider, Rolf ; Nugel, Michael. Psychische Folgen nach einem Verkehrsunfall und ihre rechtliche
Bewertung // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 41, lk. 2977-2983. Liiklusõnnetuste tagajärjel
avalduvate psüühiliste häirete vormidest, nende kontrollist ja tõendamisest kahju hüvitamise
menetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; liiklusõnnetused; psüühikahäired; psüühikahäiretega
inimesed; tõendamine (jur.); kahju hüvitamine
Spindler, Gerald. Durchbruch für ein Recht auf Vergessen(werden)? – Die Entscheidung des EuGH
in Sachen Google Spain und ihre Auswirkungen auf das Datenschutz- und Zivilrecht // Juristenzeitung
(2014) nr. 20, lk. 981-991. Andmekaitsest, isikuandmete töötlemisest ja säilitamisest ning füüsiliste
isikute kaitsest ja õigusest oma andmete kõrvaldamisele Euroopa Kohtu lahendi (C-131/12) põhjal.
Märksõnad: Euroopa Kohus; kohtulahendid, isikuandmed; andmetöötlus; privaatsus;
otsingumootorid; Internet; juurdepääs infole; piirangud
Stürner, Rolf. Die Rolle des dogmatischen Denkens im Zivilprozessrecht // Zeitschrift für
Zivilprozess (2014) nr. 3, lk. 271-331. Dogmaatikast ja dogmaatilise mõtlemise tähendusest
tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; dogmaatika; õigusteooria; printsiibid
Sutela, Mika ; Tarukannel, Veijo ; Tolvanen, Matti. Ennakkopäätökset ja äänestäminen: empiirinen
analyysi tuomareiden eriävien mielipiteiden esittämisestä korkeimmassa hallinto-oikeudessa //
Lakimies (2014) nr. 5, lk. 719-735. Eelotsusest ja hääletamisest kohtuasjas, kohtuniku eriarvamuse
esitamisest kõrgema astme halduskohtule Soomes.
Märksõnad: Soome; kohtunikud; halduskohtud; kohtuasjad; kohtuniku eriarvamus; kohtumenetlus
Zažitski, Valeri. Sostjazatelnost v ugolovnom protsesse // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 8, lk. 3950. Võistlevuse põhimõttest Vene kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; printsiibid; pooled (jur.)
Troidl, Thomas. Verwaltungsprozess 2013 – Verfahren jetzt gestalten // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2014) nr. 16, lk. 1052-1058. Probleemidest Saksa halduskohtumenetluses (nt
menetlusaeg, tõendamine, elektrooniline kommunikatsioon) ja kavandatavatest seadusemuudatustest.
Märksõnad: Saksamaa; halduskohtumenetlus; menetlusaeg; kohtunikud; tõendamine (jur.);
elektrooniline kommunikatsioon; seaduste tõlgendamine
RIIGIÕIGUS
Beckermann, Benedikt ; Weidemann, Daniel. K(l)eine Opposition ohne Rechte? // Der Staat (2014)
nr. 2, lk. 313-329. Opositsiooniliste vähemuste õiguste tagamisest parlamendis 5% valimiskünnise
kontekstis.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; valimised; parlamendivalimised; opositsioon; vähemused;
vähemuste õigused; põhiseadused
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Dietrich, Jan-Hendrik. Reform der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste als
rechtsstaatliches Gebot und sicherheitspolitische Notwendigkeit // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014)
nr. 7, lk. 205-209. Julgeolekuteenistuste parlamentaarsest kontrollist ja kavandatavatest muudatustest.
Märksõnad: Saksamaa; julgeolek; luure; julgeolekuteenistused; parlamendid; põhiseadused; kontroll;
reformid
Gross, Norbert. Visitenkarten der Justiz // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 43, lk. 31403145. Kohtunike ja kohtute mainest meedias ja avalikkuses; mainet kujundavatest teguritest.
Märksõnad: Saksamaa; kohtud; kohtunikud; maine; meedia; avalikkus
Grzeszick, Bernd. Wahlrecht: ist nach der Reform vor der Reform? // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2014) nr. 3, lk. 239-260. Reformidest Saksa valimisõiguses ja uue regulatsiooni mõjust liidupäeva
(22. sept 2013) ja Euroopa Parlamendi valimistele (25. mai 2014).
Märksõnad: Saksamaa; valimisõigus; valimised; parlamendivalimised; reformid; põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Habermas, Jürgen. Zur Prinzipienkonkurrenz von Bürgergleichheit und Staatengleichheit in
supranationalen Gemeinwesen // Der Staat (2014) nr. 2, lk. 167-192. Riikide ja kodanike võrdsuse
põhimõttest kohtade jaotamisel Euroopa Parlamendis.
Märksõnad: Euroopa Liit; parlamendid; võrdsed võimalused; esindusdemokraatia; liikmesriigid;
rahvuslik enesemääramine; põhiseadused; Euroopa Parlament
Heilmann, Stefan. Schützt das Grundgesetz die Kinder nicht? // Neue Juristische Wochenschrift
(2014) nr. 40, lk. 2904-2909. Lastekaitsest ja laste õigustest põhiseaduse tähenduses 6 kohtuasja näitel.
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; lastekaitse; lapse õigused; põhiseadused; kohtulahendid
Ingold, Albert. Grundrechtsschutz sozialer Emergenz // Der Staat (2014) nr. 2, lk. 193-226.
Põhiõiguste kaitsest kollektiivse tegevuse uute vormide (nt sotsiaalmeedia, veeb 2.0 jms) puhul;
juriidilise isiku mõiste laienemisest Saksa põhiseaduse artikli 19 lg 3 tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; sotsiaalmeedia; grupikäitumine; võrgusuhtlus; veeb 2.0;
Internet; juriidilised isikud; põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Koivisto, Ida. Julkisen vallan rajoilla // Lakimies (2014) nr. 5, lk. 675-694. Avaliku võimu piiridest ja
piiramisest õigusaktidega.
Märksõnad: Soome; riigivõimuorganid; valitsused; võim; piirangud; võimupoliitika
Kreß, Hartmut ; Gerhardt, Rudolf. Kinderrechte gehören nun auch ins Grundgesetz // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2014) nr. 7, lk. 215-218. Vestlus eetikaprofessori Hartmut Kreßiga laste õiguste
teemal ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva puhul.
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; lastekaitse; lapse õigused; põhiseadused; lapse õiguste konventsioon
(1989)
Michel, Bastian. Die Abgeordnetendiäten in Westminster // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr.
16, lk. 691-701. Parlamendiliikmete tasustamise otsustest Briti parlamendi alamkoja näitel ja
Saksamaal.
Märksõnad: Suurbritannia; Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; hüvitised
Roßbach, Matthias. Der Auslandszeuge im parlamentarischen Untersuchungsausschuss //
Juristenzeitung (2014) nr. 20, lk. 975-981. Probleemidest parlamendi uurimiskomisjoni tegevuses
piiriüleste juhtumite korral (nt välismaal asuvate tunnistajate küsitlemine, välisministrid
tunnistajatena).
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; komisjonid; tunnistajad; eksperdid; tõendamine (jur.)
Suksi, Markku. Finland : mergers of municipalities, linguistic rights and amendments to the
Constitution // European Public Law (2014/Sep) nr. 3, lk. 369-393. Põhiseaduse muutmisest haldus- ja
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valitsusreformide tõttu (nt kohalike omavalitsuste liitumine, keelelised õigused).
Märksõnad: Soome; põhiseadused; valitsused; haldussüsteem; reformid
Warg, Gunter. Die Grenzen parlamentarischer Kontrolle am Beispiel des Staatswohls // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 19, lk. 1263-1269. Parlamendi infonõuetest ja valitsuse
tegevuse parlamentaarse kontrolli piiridest; põhiseaduskohtu lahenditest (17.06.2009; 01.07.2009).
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; valitsused; kontroll; juurdepääs infole; piirangud; julgeolek;
heaolu; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
HALDUSÕIGUS
Biehler, Hilary. The right to privacy and the retention of DNA profiles – getting the balance right //
European Human Rights Law Review (2014) nr. 5, lk. 479-489. Põhiõiguste, privaatsuse ja
andmekaitsest kuriteos kahtlustatavate, aga mitte süüdimõistetud isikute DNA-andmete säilitamisel
riiklikus andmebaasis.
Märksõnad: Iirimaa; isikuandmed; andmekaitse; privaatsus; põhiõigused; DNA; andmebaasid
Deshpande, Advait ; Jones, Allan. From denationalisation to wholesale broadband access : a
retrospective of regulatory policies in the UK for the communications industry // Competition and
Regulation in Network Industries (2014/Sep) nr. 3, lk. 232-257. Telekommunikatsiooniettevõtete
erastamisest Suurbritannias ja vastavast õiguslikust regulatsioonist.
Märksõnad: Suurbritannia; telekommunikatsiooniettevõtted; erastamine; telekommunikatsioon;
ettevõtted
Droege, Michael. Die Alimentation des Verwaltungspersonals // Die Öffentliche Verwaltung (2014)
nr. 18, lk. 785-793. Avaliku teenistuse töötajate tasustamisest; põhiõiguste dogmaatikast.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; avalikud teenistujad; palk; hüvitised;
põhiõigused; põhiseadused
Eichenhofer, Johannes. Die „Integration von Ausländern” als Verwaltungsaufgabe // Die Öffentliche
Verwaltung (2014) nr. 18, lk. 776-785. Välismaalaste integreerimisest ja ühiskondlike protsesside
juhtimisest haldusõiguslike meetmetega; integratsioonist kui määratlemata õigusmõistest.
Märksõnad: Saksamaa; sisseränne; sisserändajad; välismaalased; integratsioon; elamisload; võrdsed
võimalused
Fischer-Lescano, Andreas. Der Kampf um die Internetverfassung : Rechtsfragen des Schutzes
globaler Kommunikationsstrukturen vor Überwachungsmaßnahmen // Juristenzeitung (2014) nr. 20,
lk. 965-974. N-ö varjatud jälgimisest (Snowdeni juhtum, NASA tegevus jms) ja üleilmsete
kommunikatsioonistruktuuride kaitse õiguslikest küsimustest.
Märksõnad: Internet; elektrooniline kommunikatsioon; sidevahendid; järelevalve; põhiõigused;
poliitilised õigused; õiguskaitse; inimõigused
Guckelberger, Annette ; Gard, Andre. Polizeiliche Wohnungsverweisung bei freiwilligem
Verlassen der Wohnung durch das Opfer? // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 39, lk. 28222828. Politsei õigusest vägivallatseja korterist ilma tagasipöördumisõiguseta välja saata, kui
vägivallatseja on ohtlik teistele korteris elavatele isikutele.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; vägivald; turvalisus; meetmed; ohutusmeetmed; põhiseadused;
kohtulahendid
Haataja, Sakari. Sakkojen vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa // Haaste (2014) nr. 3, lk. 30-31.
Liikluseeskirjade rikkumiste eest määratud trahvide vastastikusest tunnustamisest ELis.
Märksõnad: Soome; liikluseeskirjarikkumised; trahvid; karistused; Euroopa Liit
Huster, Sarah. Endlich: Abschichtung statt Abwägung – neues zum Verhältnis von schulischem
Erziehungsauftrag und elterlichem Erziehungsrecht // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 20, lk.
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860-866. Riigikoolide kasvatuskohustusest ja vanemate õigusest oma lapsele õppetöös nt usuliste
põhimõtete tõttu piiranguid seada.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; koolid; riigikoolid; usuvabadus; islam; õpilased; põhiõigused;
lapsevanemad; religioon; piirangud; kohtulahendid
Kalmari, Kai. Joukkoliikenteen turvallisuus on tunnetta ja tekoja // Haaste (2014) nr. 3, lk. 32-34.
Turvalisusest Helsingis ja sealses ühistranspordis.
Märksõnad: Soome; ühistransport; pealinnad; ohutus; turvalisus; avalik kord
Keienburg, Bettina. Verfassungs- und europarechtliche Fragen hinsichtlich der Standortauswahl
eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 17, lk.
1133-1139. Kõrgradioaktiivsete tuumajäätmete ladustamiskoha kindlaksmääramisega seotud
õiguslikest probleemidest riigi- ja ELi õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; tuumaenergia; radioaktiivsed jäätmed; ladustamine; seaduste tõlgendamine;
riigiõigus; Euroopa Liidu õigus
Kiiski, Kimmo. Tieliikennelainsäädäntöä uudistetaan Suomessa // Haaste (2014) nr. 3, lk. 12-14.
Maanteeliiklust reguleeriva seaduse ajakohastamisest; liikluseeskirjade rikkumist ja liikluskuritegusid
käsitlevate seaduste muutmisest Soomes.
Märksõnad: Soome; liiklus; maanteed; liikluseeskirjad; liikluskuriteod; maanteeliiklus
Kinast, Karsten ; Kühnl, Christina. Telematik und Bordelektronik – Erhebung und Nutzung von
Daten zum Fahrverhalten // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 42, lk. 3057-3060.
Pardakaamerate jt salvestusseadmetega liiklusinfo kogumisest ja kasutamisest andmekaitse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; videosalvestus; kaamerad; andmekaitse; piirangud; seaduste
tõlgendamine
Kinnunen, Aarne. Rattijuopumus politiikan tavoitteiden ristivedossa // Haaste (2014) nr. 3, lk. 14-17.
Arutelust auto juhtimisel lubatava alkoholijoobe piirmäära muutmiseks 0,5lt promillilt 0,2le
promillile.
Märksõnad: Soome; liiklus; liikluseeskirjad; alkoholijoove
Kleinig, John. Legitimate and illegitimate uses of police force // Criminal Justice Ethics (2014/Aug)
nr. 2, lk. 83-103. Avalikust korrast, ohu hindamisest, enesekaitsest ja politseijõudude kasutamise
põhimõtetest; inglise filosoofi ja poliitiku John Locke’i (1632–1704) teooriast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; politsei; avalik kord; põhiõigused; enesekaitse; vägivald;
karistused; printsiibid; õigusfilosoofia; kohtulahendid
Kostiainen, Riikka. Lääkärin rooli kasvamassa liikenneturvallisuustyössä // Haaste (2014) nr. 3, lk.
24-25. Arstide rollist liiklusohutuse tagamisel.
Märksõnad: liiklus; tervis; liiklusohutus; arstid; haigused
Kramer, Urs. Die Zulässigkeit von Geschwindigkeits- und Durchfahrtsbeschränkungen für laute
Güterzüge aus der Warte des deutschen und europäischen Rechts // Verwaltungsarchiv (2014) nr. 3, lk.
277-312. Kaubarongidele kiirus- ja läbisõidupiirangute kehtestamisest Saksa ja ELi õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; raudteed; raudteetransport; raudteeliiklus; kaubavedu; kaubarongid;
kiiruspiirangud; Euroopa Liidu õigus
Löytty, Marita. Liikenteen turvallisuustyössä Suomessa ja Ruotsissa eroja // Haaste (2014) nr. 3, lk.
26-28. Liiklusohutusega tegelemisest Soomes ja Rootsis.
Märksõnad: Soome; Rootsi; liiklus; liiklusohutus
Moreham, N. A. Beyond information: physical privacy in English law // The Cambridge Law Journal
(2014/Jul) nr. 2, lk. 350-377. Informatsioonivabadusest, eraelu puutumatusest, andmekaitsest ja
füüsilisest privaatsusest Inglise õiguses; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklist 8.
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Märksõnad: informatsioonivabadus; info; eraelu; privaatsus; andmekaitse; inimõigused; inimõiguste
ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Nunziato, Dawn C. The beginning of the end of internet freedom // Georgetown Journal of
International Law (2014/Winter) nr. 2, lk. 383-410. Internetivabadusest ja selle piiramisest
rahvusvaheliselt ja riigisiseselt (Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid).
Märksõnad: Internet; piirangud; sõnavabadus; juurdepääs infole; põhiõigused; Suurbritannia;
Ameerika Ühendriigid
Ohrtmann, Jan-Peter ; Schwiering, Sebastian. Big Data und Datenschutz – rechtliche
Herausforderungen und Lösungsansätze // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 41, lk. 29842989. Andmekaitse põhimõtetest nn Big-Data analüüsimisel, töötlemisel ja kasutamisel.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; andmetöötlus; piirangud; ettevõtted; kohtulahendid
Panov, Aleksei. Nekotorõje voprossõ administrativnoi otvetstvennosti juriditšeskihh lits //
Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 8, lk. 5-14. Juriidiliste isikute haldusvastutusest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; haldusvastutus; juriidilised isikud
Quapp, Ulrike. Die aktuelle Lehrevaluationspraxis auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand // Die
Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 17, lk. 740-749. Hariduse kvaliteedist, teadustegevus- ja
õpetamisvabadusest ning õppetöö kvaliteedi hindamise põhiseaduslikkusest.
Märksõnad: Saksamaa; kõrgkoolid; kõrgharidus; kvaliteet; hindamine; põhiseadused; kohtulahendid;
konstitutsioonikohtud
Reich, Andreas. Die besoldungsrechtliche Erfolgskontrolle // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr.
19, lk. 821-831. Töö tasustamisest avalikus teenistuses ja tulemuslikkuse kontrollist kõrgema
palgaastme saavutamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; palk; tulemuslikkus; palgatõus; seaduste
tõlgendamine
Rossi, Matthias. Brauchen wir ein Informationsfreiheitsgesetzbuch? // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2014) nr. 7, lk. 201-205. Infole juurdepääsu reguleerimisest ja ideest koondada erinevad infovabaduse
seadused (keskkonnainfo, tarbijainfo, geoandmed) üheks seadustikuks.
Märksõnad: Saksamaa; info; avalik teave; informatsioonivabadus; avalik huvi; juurdepääs infole;
kodifitseerimine (jur.)
Schwab, Christian ; Richter, Philipp ; Kuhlmann, Sabine ; Wollmann, Hellmut. „Local Public
Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons” // Die
Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 19, lk. 839-842. Ülevaade 15.-16. mail 2014 Potsdamis toimunud
avaliku sektori reformimise teemalisest rahvusvahelisest konverentsist.
Märksõnad: Saksamaa; avalik sektor; kohalikud omavalitsused; reformid; majanduskriisid;
finantskriisid; konverentsid
Siegel, Thorsten. Erneut auf dem Prüfstand: Kostentragung für Polizeieinsätze bei Fußballspielen? //
Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 20, lk. 867-871. Kulude kandmise õiguslikest aspektidest
politsei kasutamisel avaliku korra tagamiseks suurema ohuriskiga jalgpallimängudel.
Märksõnad: Saksamaa; avalik kord; politsei; jalgpall; kulud; avalik sektor; erasektor; põhiseadused;
seaduste tõlgendamine
Siegel, Thorsten. Der virtuelle Verwaltungsakt // Verwaltungsarchiv (2014) nr. 3, lk. 241-261.
Virtuaalse haldusakti mõistest ja e-riigist avalikus halduses.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; haldusaktid; e-riik; elektrooniline kommunikatsioon; Internet;
avalik teave; juurdepääs infole
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Sprenger, Malte ; Gerhardt, Rudolf. Beutekunst und Raubkunst – eine unendliche Geschichte //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 6, lk. 185-187. Vestlus advokaadi Malte Sprengeriga teistest
riikidest või isikutelt sõjatrofeedena röövitud kunstiteoste (omandatud pärast 1933. aastat) päritolu
selgitamise teemal.
Märksõnad: Saksamaa; kultuur; kunst; kunstiteosed; sõjatrofeed; kunstiröövid; kultuuripärand
Ziekow, Jan. Möglichkeiten und Grenzen der Verbesserung der Chancen von Personen mit
Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 18, lk. 765776. Sisserännanute võimalustest kandideerida töökohtadele avalikus teenistuses.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; sisseränne; sisserändajad; võrdsed võimalused; kvoodid;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Tolmein, Oliver. Inklusion als Herausforderung für die Rechts- und Bildungspolitik // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 6, lk. 177-181. Puuetega inimeste eraldatusest koolisüsteemis ja võimalustest
tavakoolis õppida ühe juhtumi näitel.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; puuetega inimesed; koolid; koolisüsteemid; puuetega inimeste
õiguste konventsioon (2006); hariduspoliitika
MEDITSIINIÕIGUS
Curran, Rosie ; Albert, Simon. It seemed like a good idea at the time: the application of competition
law to the health sector in England // European Competition Law Review (2014) nr. 9, lk. 419-424.
Konkurentsieeskirjade rakendamisest Inglise tervishoiusüsteemis ja tervishoiuteenuste pakkumisel.
Märksõnad: Inglismaa; tervishoid; tervishoiuteenused; haiglad; konkurents (maj.); Euroopa Liidu
õigus
D’Alton-Harrison, Rita. Mater semper incertus est : who’s your mummy? // Medical Law Review
(2014/Summer) nr. 3, lk. 357-383. Asendusemadusest ja mõiste „ema” juriidilisest määratlemisest.
Märksõnad: Suurbritannia; asendusemadus; emadus; mõisted; lapsevanemad
Harrington, John. Of paradox and plausibility : the dynamic of change in medical law // Medical
Law Review (2014/Summer) nr. 3, lk. 305-324. Abordist ja steriliseerimisest meditsiiniõiguse teoorias
ja kohtupraktikas.
Märksõnad: abort; steriliseerimine (sündimuskontroll); teovõime; õigusteooria; kohtulahendid
Latham, Melanie. „If it ain’t broken, don’t fix it?” : scandals, „risk”, and cosmetic surgery regulation
in the UK and France // Medical Law Review (2014/Summer) nr. 3, lk. 384-408. Kosmeetiliste
operatsioonidega (eelkõige PIP-rinnaimplantaatidega) seotud õigusregulatsioonist Suurbritannias ja
Prantsusmaal.
Märksõnad: Suurbritannia; Prantsusmaa; plastilised operatsioonid; risk; kirurgia; operatsioonid
(med.); silikoonimplantaadid; võrdlev analüüs
Paor, Aisling de. Regulating genetic information – exploring the options in legal theory // European
Journal of Health Law (2014/Dec) nr. 5, lk. 425-453. Geneetilise informatsiooni regulatsioonist
õigusteoorias.
Märksõnad: geenid; geneetiline informatsioon; geenitehnoloogia; privaatsus; andmekaitse; omand;
õigusteooria
Ploem, Corrette. Handling unsolicited findings in clinical care : a legal perspective // European
Journal of Health Law (2014/Dec) nr. 5, lk. 489-504. Patsiendi õigusest olla informeeritud
meditsiiniuuringute käigus ilmnenud leidudest (ka nendest, mida konkreetse terviseprobleemi korral
polnud küsitud) Hollandi ja ELi õiguses.
Märksõnad: Holland; patsiendid; tervisekontroll; terviseuuringud; arstid; vastutus; patsiendi õigused;
Euroopa Liidu õigus
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Quigley, Muireann. Propertisation and commercialisation : on controlling the uses of human
biomaterials // The Modern Law Review (2014/Sep) nr. 5, lk. 677-702. Inimese biomaterjalist kui
omandist ja selle kasutamisest.
Märksõnad: Suurbritannia; biomaterjalid; biomeditsiin; koed; omand; kontroll
Ramiro Aviles, Miguel Angel. Compensation of research-related injuries in the European Union //
European Journal of Health Law (2014/Dec) nr. 5, lk. 473-487. Kliiniliste ja biomeditsiiniliste
uuringute käigus tekkinud vigastuste kompensatsioonisüsteemist ELis (direktiiv 2001/20/EÜ) ja
vajadusest regulatsiooni muuta.
Märksõnad: meditsiiniuuringud; biomeditsiin; kindlustus; kahju tekitamine; vastutus; hüvitised;
uuringud; Euroopa Liidu õigus
Zeegers, Nicolle. Convergence in European nations’ legal rules concerning the use of human embryos
in research? // European Journal of Health Law (2014/Dec) nr. 5, lk. 454-472. Inimloote kasutamisest
meditsiiniuuringutes ning vastavast regulatsioonist erinevates Euroopa riikides.
Märksõnad: Suurbritannia; Holland; Prantsusmaa; Saksamaa; loode; embrüokaitse; uuringud;
meditsiiniuuringud; Euroopa Liidu õigus
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Gaidajenko Šer, N. I. Novõi Primiritelnõi reglament Meždunarodnoi torgovoi palatõ: v ožidanii
sprossa na mediatsiju // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 9, lk. 116-124. Rahvusvahelise
Kaubanduskoja 1. jaanuaril 2014 jõustunud vaidluste lahendamise eeskirjadest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; kaubanduskojad; eeskirjad; mediatsioon; vaidluste
lahendamine; lepitusmenetlus
Grabenwarter, C. Rechtliche Rahmenbedingungen des Verhältnisses zwischen EU und Europarat aus
der Perspektive des Europarates und die Rolle der Mitgliedstaaten // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 3, lk. 419-444. Euroopa Nõukogu eesmärkidest,
ülesannetest, tegevusest, liikmelisusest ning koostööst ELiga õiguslikust aspektist.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu (CoE); inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liit; rahvusvaheline koostöö; õiguslikud aspektid
Hallgrim Eriksen, Henrik ; Perrez, Franz Xaver. The Minamata convention: a problem
comprehensive response to a global problem // Review of European, Comparative & International
Environmental Law : RECIEL (2014) nr. 2, lk. 195-210. Ülevaade Minamata konventsioonini (10.
okt. 2013) jõudmisest ja selle peamistest sätetest.
Märksõnad: keskkonnakaitse; rahvusvahelised lepingud; elavhõbe; saaste
Kurbjukov, G. I. ; Kešner, M. V. Sootnošenije otvetstvennosti i sanktsii v meždunarodnom prave:
doktrinalnõje podhodõ // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 9, lk. 103-115. Sanktsiooni ja vastutuse
käsitlusest rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: rahvusvahelised konfliktid; vastutus; sanktsioonid; ÜRO. Julgeolekunõukogu
Panitškin, Ivan. Meždunarodno-pravovõje osnovõ predotvraštšenija morskihh neftjanõhh
zagrjaznenii v Arktike // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2014) nr. 5, lk. 16-20.
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