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SAATEKS
SUMMARIA IURIDICA aprillinumber toob kaasa mitmeid uuendusi ja muudatusi. Üheks
olulisemaks on lihtsustada artiklite täistekstideni jõudmist. Kui artikkel on elektrooniliselt kättesaadav,
on sulgudesse märgitud andmebaas. Rahvusraamatukogu registreerunud ja otsinguportaali
sisseloginud kasutajale annab see hea võimaluse valida kohe sobiv andmebaas ja leida sealt nii ajakiri
kui ka soovitud artikli täistekst. Märge „täistekst elektrooniliselt ainult tellimisel” tähendab, et artikli
elektroonilise täisteksti saame edastada vaid e-posti teel.
Kuna uusi artikleid oma väljaandesse valime rahvusraamatukokku saabunud õigusajakirjadest, on
ajakirjad olemas meie 6. korruse õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide või 5. korruse
Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaalis. Seega saab artiklitega tutvuda või koopiaid tellida
sõltumata sellest, et nii mõnedki ajakirjad on artiklite täistekstidele elektroonilise juurepääsu
piiranguks kehtestanud kolmeaastase embargo.
Kasulikku lugemist!

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Пресняков, М. В. Право как определение свободы // Законодательство (2014) nr. 10, lk. 39-44.
Vabaduse mõiste määratlemisest õiguses.
Märksõnad: loomuõigus; vabadus; mõisted; väärtused (filos.); õigusfilosoofia
Schmidt, Katharina Isabel. Der „Formalismus-Mythos” im deutschen und amerikanischen
Rechtsdenken des frühen 20. Jahrhunderts // Der Staat (2014) nr. 3, lk. 445-473. Formalismist saksa ja
ameerika õigusdogmaatikas.
Märksõnad: õigusteooria; formalism; õigusfilosoofia; mõisted; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid;
võrdlev õigusteadus (täistekst elektrooniliselt ainult tellimisel)
ÕIGUSAJALUGU
Фомин, Евгений. История зарождения института аренды (найма) в праве Италии // История
государства и права (2015) nr. 2, lk. 18-22. Rendi ja rendilepingu kujunemisest Itaalia õiguses alates
Rooma õigusest.
Märksõnad: Itaalia; võlaõigus; rentimine; rent; rendilepingud; Rooma õigus
Frisch, Wolfgang. Strafe, Straftat und Strafsystem im Wandel // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2015) nr. 2, lk. 65-85. Karistusõiguslike põhimõistete „kuritegu” ja „karistus” muutumisest alates 18.
sajandi lõpust.
Märksõnad: õigusfilosoofia; karistusõigus; kuriteod; karistused; mõisted
Суханова, Ирина. Система наказаний за контрабанду по Уложению о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. // История государства и права (2015) nr. 1, lk. 48-53. Karistustest
salakaubaveo eest vastavalt 1845. aasta karistusseadustikule.
Märksõnad: Venemaa; salakaubandus; karistused; seadustikud
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TSIVIILÕIGUS
Plagemann, Hermann ; Plagemann, Florian ; Hesse, Werner. Vereinsvortsände –
sozialversicherungspflichtig „beschäftigt”? // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 7, lk. 439444. Ühenduste (liitude) juhatuses kui auametis töötamise tasustamisest ja sotsiaalsetest tagatistest
1. jaanuaril 2015 jõustunud seadusemuudatustes ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; ühendused; liidud; juhatused; palk; maksustamine; sotsiaalkindlustus;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (BECK)
Asjaõigus
Щенникова, Л. В. Понятие вещного права и необходимость его закрепления в нормах
гражданского законодательство России // Законодательство (2014) nr. 12, lk. 12-15. Asjaõiguse
regulatsioonist ja Vene tsiviilkoodeksi ajakohastamisest.
Märksõnad: Venemaa; omand; mõisted; terminid
Wudarski, Arkadiusz. Funktionswandel des elektronischen Grundbuchsystems in Polen // Wirtschaft
und Recht in Osteuropa (2015) nr. 2, lk. 33-39. Muudatustest Poola elektroonilise kinnistusraamatu
süsteemis.
Märksõnad: Poola; kinnistusraamatud; kinnistamine; elektrooniline kommunikatsioon (BECK)
Võlaõigus
Beck, Benjamin ; König, Dominik. Bitcoin: der Versuch einer vertragstypologischen Einordnung
von kryptographischem Geld // Juristenzeitung (2015) nr. 3, lk. 130-138. Bitcoini kasutamisega seotud
lepinguõiguslikest aspektidest.
Märksõnad: lepinguõigus; e-raha; maksevahendid; lepingud; kaubandus
Kramme, Malte. Die Einbeziehung von Pflichtinformationen in Fernabsatz- und
Außengeschäftsraumverträge // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 5, lk. 279-284.
Kohustuslikust infost kaugtarne- ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingutes Saksa tsiviilseadustiku
§ 312d I 2 tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; lepinguõigus; lepingud; info; tarbijakaitse; seaduste tõlgendamine (BECK)
Strobl, Henrike. Neue Vorgaben für den Kunst- und Kulturgüterhandel durch die Umsetzung der
Verbraucherrechterichtlinie // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 11, lk. 721-727.
Tarbijaõiguste direktiivi rakendamisega seotud muudatustest kunsti- ja kultuurivaradega kauplemisel.
Märksõnad: Saksamaa; lepinguõigus; tarbijalepingud; tehingud; kunstikaubandus; kultuurivarad;
kunstiturg; kunstikaupmehed; juurdepääs infole (BECK)
Вагонова, Анна. Сравнительная характеристика понятия потребительского кредита по
законодательству Великобритании и России // Международное публичное и частное право
(2015) nr. 1, lk. 29-31. Tarbijakrediidist Vene ja Inglise õiguses.
Märksõnad: Venemaa; Suurbritannia; laenud; tarbijakrediit; järelmaks; võrdlev analüüs
Perekonnaõigus
Моисеева, Т. М. Соотношение понятий „совместная собственность супругов” и „общее
имущество супругов” : вопросы теории и практики // Законодательство (2014) nr. 11, lk. 35-40.
Abikaasade varalistest suhetest ning mõistetest „ühine omand” ja „perekonna omand” Vene
perekonnaõiguses.
Märksõnad: Venemaa; abikaasad; vara; abieluvara; omand; ühine omand; ühisomand; terminid;
seaduste tõlgendamine
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Niepmann, Birgit ; Schwamb, Werner. Die Entwicklung des Unterhaltsrechts seit Mitte 2014 //
Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 10, lk. 668-673. Elatisrahade ja ülalpidamiskohustustega
seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; elatis; ülalpidamiskohustus; lapsed; abikaasad; kohtulahendid (BECK)
ÄRIÕIGUS
Auer, Marietta. Der Rückzug von der Börse als Methodenproblem. Perspektiven des Anlegerschutzes
beim echten Delisting nach ,,Frosta” // Juristenzeitung (2015) nr. 2, lk. 71-79. Börsilt lahkumise
lihtsustamisest ja investorite kaitsega seotud probleemidest Saksa põhiseaduskohtu otsuse põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; börs; börsiettevõtted; investeeringud; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Габов, А. В. Тенденции и проблемы правового регулирования взаимоотношений государство и
бизнеса // Журнал российского права (2015) nr. 1, lk. 13-23. Riigi ja ettevõtluse suhte
reguleerimisega seotud probleemidest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; ettevõtlus; õigusloome; huvid; tasakaal, reformid
Шиткин, А. О. Понятие, основания и правовые последствия установления корпоративного
контроля // Законодательство (2014) nr. 11, lk. 19-27. Korporatiivsest kontrollist Vene ja Ameerika
õigussüsteemis.
Märksõnad: Venemaa; Ameerika Ühendriigid; äriühingud; korporatsioonid (maj.); korporatiivne
kontrollisüsteem; võrdlev analüüs
Tang, Shin Yi. Lawmaking process and non-governmental stakeholders in China’s anti-monopoly law
// European Competition Law Review (2015) nr. 4, lk. 174-180. Regulatsiooni kujunemisest Hiina
konkurentsiõiguses.
Märksõnad: Hiina; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); kartellid; õigusloome (WESTLAW)
INTELLEKTUAALNE OMAND
Czychowski, Christian ; Nordemann, Jan Bernd. Gesetzgebung und höchstrichterliche
Rechtsprechung im Urheberrecht 2014 // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 11, lk. 747-753.
Autoriõigustega seotud seadusemuudatustest ja kõrgema astme kohtute praktikast 2014. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; kõrgema astme kohtud; kohtulahendid; Euroopa Kohus (BECK)
Davis, Jennifer. Revisiting the average consumer: an uncertain presence in European trade mark law
// Intellectual Property Quarterly (2015) nr. 1, lk. 15-30. Euroopa kaubamärgiõigusest tarbija
vaatenurgast.
Märksõnad: Euroopa; kaubamärgid; tarbijakaitse; kohtulahendid; tarbijad (WESTLAW)
Гутников, О. В. О советских товарных знаках // Журнал российского права (2015) nr. 1, lk.
63-73. Nõukogude ajal tuntuks saanud kaubamärkide kasutamise õigusregulatsioonist.
Märksõnad: Venemaa; kaubamärgid; litsentsid; intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide
leping (1994); õiguslikud aspektid
Lamb, Brittany. The federal government’s hand-me-downs: the possibility of protecting fashion at
state level // Columbia Law Review (2015) nr. 1, lk. 127-164. Autoriõigusest moetööstuses ja
rõivadisaini lahenduste kaitsest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; autoriõigus; mood; moekunst; tootedisain; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid (WESTLAW)
O’Sullivan, Maureen. Irish artistic copyright law: a menagerie of holy cows and turtle doves? //
Intellectual Property Quarterly (2015) nr. 1, lk. 31-61. Kunstiteoste autoriõigustest ja kohtupraktikast
Iirimaal ja Suurbritannias.
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Märksõnad: Iirimaa; Suurbritannia; autoriõigus; kunstiteosed; võrdlev õigusteadus; Euroopa Liidu
õigus; õigusajalugu; moraal; maksustamine; kohtulahendid (WESTLAW)
Tan, Corinne H. Y. Technological „nudges” and copyright on social media sites // Intellectual
Property Quarterly (2015) nr. 1, lk. 62-78. Sotsiaalmeedia veebisaitidega seotud autoriõigustest.
Märksõnad: autoriõigus; sotsiaalmeedia; veebisaidid; Facebook (veebisait); YouTube (veebisait);
Twitter (veebisait); Internet (WESTLAW)
Wiebe, Andreas ; Müller, Daniel Bernhard. Die Zulässigkeit elelektronischer Leseplätze in
Bibliotheken // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 11, lk. 741-744. Autoriõiguse seaduse
tõlgendamisest ja e-raamatute kättesaadavaks tegemisest raamatukogude autoriseeritud töökohtadel
Euroopa Kohtu lahendi C-117/13 põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; e-raamatud; raamatukogud; avatud juurdepääs; juurdepääs
infole; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid (BECK)
KESKKONNAÕIGUS
Gunnar, Teemu. Huumetilannetta voi seurata jätevedestä // Haaste (2015) nr. 1, lk. 26-27. Reovees
ravimi- ja uimastijääkide mõõtmisest.
Märksõnad: Soome; heitvesi; reovesi; narkootikumid; ravimid; kanalisatsioon; mõõtmine
Минина, Е. Л. Проблемы правового регулирования обращения с животными // Журнал
российского права (2014) nr. 12, lk. 80-88. Loomade kohtlemise ja kaitse sätestamisega seotud
probleemidest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; loomakaitse; loomad; koduloomad; põllumajandusloomad; ulukid; inimeselooma suhe; loomaõigused; veterinaaria
TÖÖÕIGUS
Burkard-Pötter, Julia ; Sura, Stephen. Das Praktikum im neuen Gewand – Praxiseinblicke
zwischen Mindestlohn und prekärem Beschäftigungsverhältnis // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 8, lk. 517-522. Praktikandi tasustamisest miinimumpalgaseaduse ja kutseharidusseaduse
tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; praktikandid; kutseharidus; palk; miinimumpalk; seaduste
tõlgendamine (BECK)
Fischer, Ulrich. Die Pilotenmütze und das BAG // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 11, lk.
744-747. Naiste ja meeste võrdsest kohtlemisest ametiriietuse kandmisel Saksa töökohtu lahendi
(1 AZR 1082/12, 30.09.2014) põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; ametiriietus; vormiriietus; lennundus; naised; mehed; erikohtud;
kohtulahendid (BECK)
Lane, Jackie ; Munkholm, Natalie Videbaek. Danish and British protection from disability
discrimination at work – past, present and future // The International Journal of Comparative Labour
Law and Industrial Relations (2015/Mar) nr. 1, lk. 91-113. Puuetega inimeste kaitsest
diskrimineerimise eest töökohal Taanis ja Suurbritannias.
Märksõnad: Taani; Suurbritannia; püsiv töövõimetus; puuetega inimesed; diskrimineerimine; võrdsed
võimalused; võrdõiguslikkus; võrdlev õigusteadus; Euroopa Liidu õigus
Mulder, Jule. Pregnancy discrimination in the national courts: is there a common EU framework? //
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2015/Mar) nr. 1, lk.
67-90. Rasedate töötajate diskrimineerimisega seotud kohtupraktikast Saksamaal ja Hollandis.
Märksõnad: Saksamaa; Holland; rasedad; töötajad; diskrimineerimine; kohtulahendid; võrdlev
analüüs; Euroopa Liidu õigus
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Pettersson, Hanna. Discrimination against part-time and fixed-term workers: a critical legal positivist
analysis // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2015/Mar)
nr. 1, lk. 47-66. Osalise tööajaga ja tähtajaliste töölepingutega töötajate diskrimineerimisest; ELi
direktiividest 1997/81 ja 1999/70 ning kohtupraktikast.
Märksõnad: töötajad; töölepingud; osalise koormusega töö; ajutine töö; võrdsed võimalused;
võrdõiguslikkus; diskrimineerimine; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
Stein, Jürgen von. Missbrauchskontrolle bei befristeten Arbeitsverträgen // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 6, lk. 369-374. Tähtajaliste töölepingute kontrollist (nt vanuseline
diskrimineerimine vms) Saksa töökohtu ja Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; töölepingud; kontroll; tööandjad; erikohtud; Euroopa Kohus; kohtulahendid
(BECK)
SOTSIAALÕIGUS
Азарова, Е. Г. Конституционные гарантии социального обеспечения детей // Журнал
российского права (2015) nr. 2, lk. 65-81. Laste sotsiaalkaitse põhiseaduslikest tagatistest ja ILO
konventsioonide mõjust (nt nr. 102 sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid; nr. 131 alampalga
kehtestamine) riigisisesele õigusele.
Märksõnad: Venemaa; lapsed; alaealised; sotsiaalkaitse; põhiseadused; heaoluriik; lapsevanemad;
sotsiaaltoetused; sotsiaalkindlustus; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus
Stüben, Christine ; Schwanenflügel, Matthias v. Die rechtliche Stärkung von Familie, Pflege und
Beruf // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 9, lk. 577-580. Töö- ja pereelu ühitamisest ning
omastehooldusest 1. jaanuaril 2015 jõustunud seadusemuudatustes.
Märksõnad: Saksamaa; hooldus; omastehooldus; tööaeg; töö- ja perelu ühitamine; soodustused;
osaline tööaeg; sotsiaaltoetused (BECK)
FINANTSÕIGUS
Access to the Activities and Supervision of Credit Institutions and Investment Firms Act 2013 //
Commercial Laws of Europe (2015/Feb) lk. 1-144. Krediidiasutuste tegevuse ja järelevalve seadusest
Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; investeeringud; krediidiasutused; finantsjärelevalve; usaldusväärsus; seaduste
kooskõlastamine
Beck, Benjamin. Bitcoins als Geld im Rechtssinne // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 9, lk.
580-586. Bitcoinist maksevahendina õiguslikus tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; e-raha; maksevahendid; valuuta; terminid; eraõigus; Euroopa Liidu õigus
(BECK)
Еремина, А. С. Правила контролируемых иностранных компаний и принцип экономического
основания налога // Законодательство (2014) nr. 11, lk. 41-50. Välisfirmade maksustamisega seotud
muudatustest Vene maksukoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; äriühingud; maksustamine; maksuvabad firmad; järelevalve; kontroll
Хаменушко, И. В. ; Кораблин, В. В. Валютное законодательство в России и за рубежом: от
монополии к регулированию – и обратно? // Законодательство (2014) nr. 11, lk. 74-87. Riigis
kehtiva raha kaitsest ja välisvaluuta regulatsioonidest Venemaal, Hiinas, Venezuelas ja Argentinas.
Märksõnad: Venemaa; Hiina; Venezuela; Argentina; valuuta; kontroll; raha; krediidiasutused;
pangad (maj.); maksevahendid
Kirchhof, Paul. Ethos der Steuergerechtigkeit // Juristenzeitung (2015) nr. 3, lk. 105-113.
Maksustamise olemusest ja tähendusest; maksuseaduste osast riigi ja kodanike suhetes.
Märksõnad: maksustamine; finantseerimine; eetika; õiglus; õigusloome; juurdpääs infole
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Krüger, Elmar. Johannes von Miquel und seine Bedeutung für das geltende Einkommensteuerrecht //
Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 11, lk. 732-735. Tulumaksu kujunemisest ja seadustamisest
Saksamaal; riigimehe ja finantsministri Johannes von Miqueli (1828-1901) maksureformide mõjust
tulumaksu kehtivale regulatsioonile.
Märksõnad: maksuõigus; Saksamaa; tulumaks; maksustamine; maksupoliitika; maksureformid; 19.
saj. (BECK)
KARISTUSÕIGUS
Dannecker, Gerhard ; Schröder, Thomas. Neuregelung der Bestechlichkeit und Bestechung im
geschäftlichen Verkehr // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 2, lk. 48-51. Altkäemaksu käsitlusest
ärisuhtluses Saksa karistusseadustiku kavandatavates muudatustes.
Märksõnad: Saksamaa; korruptsioon; ärisuhtlus; altkäemaks; konkurents (maj.); lojaalsus;
seaduseelnõud (BECK)
Ермолович, Я. Н. Дифференциация уголовной ответственности военнослужащих с помощью
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств // Государство и право (2014) nr. 12, lk.
79-87. Sõjaväelaste kriminaalvastutuse kergendavatest ja raskendavatest asjaoludest.
Märksõnad: Venemaa; sõjaväelased; kriminaalvastutus; vastutus; karistused; sõjakuriteod
Frau, Robert. Völkerrechtlich determiniertes deutsches Strafrecht // Der Staat (2014) nr. 4, lk.
533-553. Agressioonikuriteo koosseisu regulatsioonist Saksa karistusõiguses; rahvusvahelise ja
siseriikliku õiguse vastastikusest mõjust.
Märksõnad: Saksamaa; agressioon; kuriteod; sõjakuriteod; terminid; põhiseadused; rahvusvaheline
õigus; siseriiklik õigus; seaduste kooskõlastamine; kohtulahendid (täistekst elektrooniliselt ainult
tellimisel)
Haas, Volker. Zur Bedeutung hypothetischer Geschehensverläufe für den Ausschluss des Tatunrechts
// Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015) nr. 3, lk. 147-159. Hüpoteetilisest nõusolekust ja
eeldustest õigusvastasuse välistamiseks karistusõiguse teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: karistusõigus; Saksamaa; kuriteod; põhjuslikkus; õigusteooria; kohtulahendid
Hsiao, Mark. The shift in China from corporate crime to the crime of corporate manslaughter:
comparisons with the United Kingdom and Australia // The Journal of Business Law (2015) nr. 1, lk.
68-83. Majanduskuritegevusest Hiinas, Suurbritannias ja Austraalias
Märksõnad: Hiina; Suurbritannia; Austraalia; majanduskuriteod; kuritegevus; seadusandlus; võrdlev
analüüs (WESTLAW)
Kailanto, Sanna ; Kotovirta, Elina. Kannabiksen laillistamisen kokemuksia maailmalta // Haaste
(2015) nr. 1, lk. 19-21. Kanepi legaliseerimise kogemusest Urugais ja Ameerika Ühendriikide
osariikides; vastavatest aruteludest Soomes.
Märksõnad: Soome; kanep; legaliseerimine; narkootikumid; Uruguai; Ameerika Ühendriigid
Kaukonen, Olavi ; Tourunen, Jouni. Päihdekuntoutus yhteiskunnallisena sovitteluna? // Haaste
(2015) nr. 1, lk. 12-13. Narkootikumide võõrutusravist vanglas kui kriminaalkaristuse osast.
Märksõnad: narkomaania; kurjategijad; narkootikumid; võõrutusravi; karistused; vanglad
Knuuti, Ulla. Päihdekuntoutus vankilassa // Haaste (2015) nr. 1, lk. 10-11. Narkomaanide
võõrutusravist Soome vanglates.
Märksõnad: Soome; vanglad; narkomaanid; vangid; narkootikumid; võõrutusravi
Kostiainen, Riikka. Hillitty huumepolitiikka // Haaste (2015) nr. 1, lk. 4-6. Narkopoliitikast Soomes.
Märksõnad: Soome; narkopoliitika; narkootikumid
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Kubiciel, Michael. Einheitliches europäisches Strafrecht und vergleichende Darstellung seiner
Grundlagen // Juristenzeitung (2015) nr. 2, lk. 64-70. Karistusõiguse ühtlustamisest Euroopas.
Märksõnad: Euroopa; karistused; seaduste kooskõlastamine; printsiibid; õigusajalugu
Лопатина, Т. М. Уголовно-цифровое вымогательство, или кибержантаж // Журнал
российского права (2015) nr. 1, lk. 118-126. Küberkuritegudest (nt pettused, väljapressimised) Vene
kriminaalkoodeksi tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; kuritegevus; küberkuriteod; pettus; väljapressimine; kohtulahendid
Макарова, О. В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности // Журнал российского права (2015) nr. 1, lk. 111-118. Vene
kriminaalkoodeksi muudatusest kriminaalvastutusest vabastamise kohta majanduskuritegude eest.
Märksõnad: Venemaa; majanduskuriteod; ettevõtlus; majandustegevus; kuriteod; kriminaalvastutus;
seaduste tõlgendamine
Mäkipää, Leena. Vangit jälkikäteisten oikeusturvakeinojen käyttäjinä // Lakimies (2015) nr. 1, lk.
54-80. Vangide võimalustest kasutada karistuse kandmise ajal õiguskaitsevahendeid (nt pöörduda
õiguskantsleri poole).
Märksõnad: Soome; vangid; põhiõigused; täitemenetlus õiguskaitse
Ouwerkerk, Jannemieke. Criminal justice beyond national sovereignty. An alternative perspective
on the europeanisation of criminal law // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal
Justice (2015) nr. 1, lk. 11-31. Kriminaalõiguse euroopastumisest.
Märksõnad: kriminaalõigus; Euroopa Liidu õigus; kriminaalpoliitika; euroopastumine; iseseisvus
(pol.); kriminaalmenetlus; kuritegevus
Schmidt, Heiner Christian. Persönlicher Schadenseinschlag bei Betrug und Untreue // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 5, lk. 284-287. Pettuse- või ebalojaalsuse tõttu tekitatud isikliku
kahju määratlemisest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; pettus; usaldusväärsus; kahju tekitamine; vastutus; kohtulahendid
(BECK)
Swan, Sarah. Home rules // Duke Law Journal (2015) nr. 5, lk. 823-900. Koduse kasvatuse ja mõju
suurendamisest kuriteoennetuses vanemliku vastutuse kaudu.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kriminaalpreventsioon; lapsed; sotsiaalprobleemid; kodune
kasvatus; lapsevanemad; vastutus (Academic Search Complete EBSCO)
Takala, Jukka-Pekka. Lähisuhdeväkivalta ja alkoholi // Haaste (2015) nr. 1, lk. 40-41. Alkoholi ja
narkootikumide osast vägivaldsel käitumisel peresuhetes.
Märksõnad: Soome; vägivald; perevägivald; alkohol; narkootikumid; kuriteod; isikuvastased kuriteod
Чураев, Т. В. Уголовная ответственность за ограничение и устранение конкуренции // Журнал
российского права (2014) nr. 12, lk. 72-79. Kriminaalvastutusest konkurentsireeglite rikkumise
korral Vene kriminaalkoodeksi § 178 tähenduses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalvastutus; konkurents (maj.); piirangud; süüteod; kahju tekitamine;
seaduste tõlgendamine
MENETLUSÕIGUS
Barraclough, Richard. Anatomy of a trial for manslaughter at sea : the P&O ferry the Pride of Bilbao
and the yacht Ouzo // The Journal of International Maritime Law (2014/Nov) nr. 6, lk. 424-439.
Ettekavatsematust tapmisest merel jahi Ouzo juhtumiga seotud kohtuprotsessis.
Märksõnad: kohtumenetlus; surmajuhtumid; tapmine; jahid; laevad; ohvrid; uppumine;
rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid
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Biondi, Andrea ; Bartolini, Silvia. Recent developments in Luxembourg : the courts’ activities in
2013 // European Public Law (2014/Dec) nr. 4, lk. 611-630. Arengusuundadest Euroopa Kohtu
tegevuses 2013. aastal.
Märksõnad: Euroopa Kohus; kohtud; areng; kohtulahendid
Haug, Thomas. Informationspflichten bei Social Media-Präsenzen von Rechtsanwälten // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 10, lk. 661-665. Kohustuslikust infost advokaatide kodulehtedel
ja sotsiaalmeedias.
Märksõnad: Saksamaa; info; advokaadid; veebisaidid; sotsiaalmeedia (BECK)
Junker, Abbo. Die Steuerung des Zivilprozesses durch das Kosten- und Streitwertrecht im angloameriknischen System // Zeitchrift für Zivilprozess (2015) nr. 1, lk. 3-28. Kohtukulude ja hagihinna
osast tsiviilkohtumenetluses anglo-ameerika õigussüsteemis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; tsiviilkohtumenetlus; kohtukulud; hagimenetlus;
menetlusaeg; õigussüsteemid; Anglo-Ameerika õigussüsteem
Юрлов, С. А. Органы, рассматривающие спортвные споры: понятие и классификация //
Законодательство (2014) nr. 10, lk. 54-65. Spordiga seotud vaidluste lahendamise süsteemist
Venemaal ja teistes riikides (nt Ameerika Ühendriigid, Kreeka, Prantsusmaa).
Märksõnad: Venemaa; Ameerika Ühendriigid; Euroopa; sport; sportlased; vaidluste lahendamine;
vahekohtud; vahekohtumenetlus
Kodek, Georg E. Funktion und Dogmatik des Prozesskostenersatzes aus österreichischer Sicht //
Zeitchrift für Zivilprozess (2015) nr. 1, lk. 29-68. Kohtukuludest ja nende hüvitamisest Austria
tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Austria; tsiviilkohtumenetlus; kohtukulud; hüvitised; seaduste tõlgendamine
Семилютина, Н. Г. Корпоративные споры и развитие альтернативных механизмов разрешения
споров // Журнал российского права (2015) nr. 2, lk. 112-127. Äriõiguslike vaidluste lahendamise
alternatiivsetest võimalustest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; ettevõtlus; vaidluste lahendamine; mediatsioon; halduskohtumenetlus;
vahekohtud; vahekohtumenetlus
Сычёв, П. Г. Взаимодействие гражданской и уголовной юстиции: арест имущества и иных
объектов гражданского оборота при расследовании уголовного дела // Законодательство (2014)
nr. 12, lk. 50-56. Varade arestimisest kriminaalmenetluses; vajadusest ajakohastada regulatsiooni.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; kinnisvara; majanduskuriteod; väärtpaberid; vara
arestimine; kohtulahendid
RIIGIÕIGUS
Achenbach, Jelena von. Informationsrechte von Bundestagsabgeordneten über Rüstungsexporte //
Juristenzeitung (2015) nr. 2, lk. 84-99. Parlamendiliikmete õigusest saada infot relvaeksporti
puudutavate valitsuse otsuste kohta Saksa põhiseaduskohtu lahendi (21.10.2014 – 2 BvE 5/11) põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlmendiliikmed; arupärimised; valitsused; võimude lahusus;
parlamentaarne kontroll; relvad; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Benassi, Günter. Kinderrechte ins Grundgesetz – alternativlos! // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015)
nr. 1, lk. 24-26. Vajadusest sätestada laste õigused põhiseaduses.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; lapse õigused; lastekaitse; inimväärikus; lapse õiguste
konventsioon (1989); seaduste kooskõlastamine (BECK)
Burkiczak, Christian. Eine neue Zuständigkeit für das BVerfG? // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2015) nr. 1, lk. 21-24. Saksa seaduste ELi õigusega vastuolu üle otsustamise kohtulikust pädevusest.
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Märksõnad: Saksamaa; seaduslikkuse järelevalve; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; erikohtud;
siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; seaduste vastuolud (siseriiklik õigus) (BECK)
Дубынина, Т. В. Военные организации в системе субъектов гражданско-правовых отношений
// Государство и право (2014) nr. 12, lk. 69-78. Sõjaväeliste organisatsioonide mõistest ja kohast
tsiviilsuhetes.
Märksõnad: Venemaa; riigikaitse; sõjaväelised organisatsioonid; juriidilised isikud; avalik-õiguslikud
juriidilised isikud
Glaser, Henning. Weichenstellung für den thailändischen Konstitutionalismus? // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 2, lk. 60-69. Konstitutsionalismist Tais ja 2014. aasta põhiseadusest.
Märksõnad: Tai; põhiseadused; konstitutsionalism; riigivõimuorganid; põhiõigused
Grzeszick, Bernd. Nationale Staatsangehörigkeit und europäische Unionsbürgerschaft // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2015) nr. 2, lk. 42-45. Saksa kodakondsusseaduse 20. detsembril 2014 jõustunud
muudatusest välismaalastest vanemate Saksamaal sündinud laste kodakondsuse kohta.
Märksõnad: Saksamaa; kodakondsus; välismaalased; lapsed; Euroopa Liidu õigus (BECK)
Guckelberger, Annette. Abstimmungsmöglichkeiten von (betroffenen) Bürger/-innen über
administrative Planungs- oder Genehmigungsentscheidungen // Verwaltungsarchiv (2015) nr. 1, lk.
1-33. Rahvahääletusest suuri taristuprojekte puudutavates haldusotsustes põhiseaduse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; referendumid; taristu; regionaalplaneerimine; põhiseadused
Haberzettl, Kai. Die Tatsachenfeststellung in Verfahren vor dem BVerfG // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 1-2, lk. 30-31. Tõendamisest ja asjaolude kindlakstegemisest
põhiseaduskohtus. (Artikli täistekst avaldatud ainult elektrooniliselt).
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; kohtumenetlus; tõendamine (jur.)
Hailbronner, Michaela. We the experts. Die gesschlossene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten //
Der Staat (2014) nr. 3, lk. 425-443. Põhiseaduse tõlgendamisest ja tõlgendajatest Saksamaal ja
Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; põhiseadused; interpretatsioon; õigusteooria; seaduste
tõlgendamine; võrdlev õigusteadus (täistekst elektrooniliselt ainult tellimisel)
Ingold, Albert. „Extremismusklauseln” bei der Vergabe öffentlicher Fördermittel // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 1, lk. 13-21. Ekstremismi vastu võitlemise projektide ja tegevuse riikliku
rahastamise regulatsioonist.
Märksõnad: Saksamaa; projektid (tegevused); riiklikud toetused; võrdsed võimalused; ekstremism;
põhiseadused
Kempny,
Simon.
Mittelbare
Rechtssatzverfassungsbeschwerde
und
unmittelbare
Grundrechtsverletzung // Der Staat (2014) nr. 4, lk. 577-631. Kaudse õigusprintsiibi ja otsese
põhiõiguste riivega seotud kaebuste menetluslikest ja põhiõiguslikest aspektidest Saksa
põhiseaduskohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; põhiseadused; põhiõigused; põhiseaduslikkuse
järelevalve; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (täistekst elektrooniliselt ainult tellimisel)
Kluth, Winfried. Verfassungsrechtliche Direktiven der Bekämpfung des internationalen Terrorismus
am Beispiel der Dschihadisten // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 1, lk. 6-10. Võitlusest
rahvusvahelise terrorismiga riigisiseste õigusaktide aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; julgeolek; riiklik julgeolek; terrorism; islam; põhiseadused;
julgeolekuteenistused (BECK)
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Koliushko, Igor. Die erneute Diskussion über die Reform der ukrainischen Verfassung // Osteuropa
Recht (2014) nr. 4, lk. 398-412. Ukraina põhiseaduse muutmisest (1991-2014).
Märksõnad: Ukraina; põhiseadused; reformid
Lewinski, Manfred v. Sterbehilfe im Bundestag – an den Problemen vorbei // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2015) nr. 1, lk. 26-27. Saksa parlamendis 13. novembril 2014 toimunud arutelust
eutanaasia seadustamise teemal (vt ka http://www.mein-ende-gehoert-mir.de/gesetzesentwuerfe/).
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; eutanaasia; diskussioonid; põhiseadused; seaduseelnõud
(BECK)
Minkkinen, Panu. Valta, sen jakaminen, ja parlamentarismi: PL 3 §:stä Walter Bagehotin valossa //
Lakimies (2015) nr. 1, lk. 3-27. Võimust, selle jagamisest ja parlamentarismist Soome põhiseaduses
(eelkõige § 3) ja inglise majandutegelase Walter Bagehoti (1826-1877) teoorias.
Märksõnad: Soome; põhiseadused; parlamentarism; võim; riigivõimurganid
Neuvonen, Riku ; Rautiainen, Pauli. Perusoikeuksien tunnistaminen ja niiden sisällön
määritteleminen Suomen perusoikeusjärjestelmässä // Lakimies (2015) nr. 1, lk. 28-53. Põhiõigustest
ja nende määratlemisest Soome põhiseaduses.
Märksõnad: Soome; põhiõigused; printsiibid; inimõigused; põhiseadused
Thym, Daniel. Vereinigt die Grundrechte! // Juristenzeitung (2015) nr. 2, lk. 53-63. Vajadusest
ühtlustada põhiõiguste riigisisest ja rahvusvahelist käsitlust.
Märksõnad: põhiõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsion (1950); Euroopa Liidu
põhiõiguste harta (2004); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; Saksamaa; põhiseadused
HALDUSÕIGUS
Berlit, Uwe. Elektronische Verwaltungsakte und verwaltungsgerichtliche Kontrolle // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2015) nr. 4, lk. 197-200. Elektroonilise haldusaktiga seonduvatest
probleemidest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; haldusaktid; e-riik; elektroonilised dokumendid; ametid (riigiasutused);
välismaalased; andmekaitse; halduskohtumenetlus; tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.);
kohtulahendid (BECK)
Braun, Stefan. Zulässigkeit einer Waffenbesitzsteuer // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 3, lk.
97-107. Relvaseadusesest ja relvaomamismaksu kui kohaliku maksu kehtestamise seaduslikkusest.
Märksõnad: Saksamaa; relvad; piirangud; maksustamine; kohalikud maksud; põhiseadused
Bräutigam, Peter ; Wilmer, Stefan. Big brother is watching you? – Meldepflichten im geplanten ITSicherheitsgesetz // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 2, lk. 38-42. Andme- ja infoturbest ning ITturvalisuse seaduse eelnõust.
Märksõnad: Saksamaa; Internet; andmekaitse; infoturbepoliitika; küberturve; seaduseelnõud (BECK)
Fehling, Michael. Die Pkw-Maut // Zeitschrift für Gesetzgebung (2014) nr. 4, lk. 305-324.
Kavandatavast maanteemaksust kõigile kuni 3,5 tonnise massiga sõidukitele ELi ja riigisisese õiguse
aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; maanteed; kiirteed; maksustamine; teemaksud; Euroopa Liidu toimimise
leping (2007); siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus
Fritz, Gernot. Lehrer als Beamte „light”? // Zeitschrift für Gesetzgebung (2014) nr. 4, lk. 372-391.
Streikimisest avalikus teenistuses õpetajate näitel Saksa halduskohtu 27.02.2014 lahendis; Saksa
põhiseaduskohtu hinnangust, inimõiguste kaitse konventsiooni ja põhiseaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; õpetajad; streigid; põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); kohtulahendid

11

Grit, Ludwig ; Köck, Wolfgang ; Tronicke, Cornelius ; Gawel, Erik. Der Rechtsrahmen für die
Bioökonomie // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 2, lk. 41-53. Bioökonoomiast kehtivas õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; biotehnoloogia; bioenergia (füüs.); majandus; tööstus; toorained;
keskkonnakaitse; riigihanked; Euroopa Liidu õigus
Hautamäki, Veli-Pekka. Pelastuslain yleinen toimintavelvollisuus // Lakimies (2015) nr. 1, lk.
105-114. Päästeseaduse täitmise kohustusest; päästeseaduse § 3 tõlgendamisest.
Märksõnad: Soome; päästetööd; tulekahjud; vastutus
Hörauf, Dominic. Das neue Antiterrordateigesetz // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015)
nr. 4, lk. 181-186. Terrorismiga võitlemise eesmärgil kogutud andmete kasutamisest ja edastamisest
Saksa põhiseaduskohtu lahendi (24.04.2013 – 1 BvR 1215/07) põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; info; andmed; terrorism; ennetus; luureteenistused; politsei; koostöö;
andmekaitse; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; seaduste tõlgebdamine; kohtulahendid (BECK)
Kästner, Ann-Kristin. „Unabhängiges Verwalten in Europa” // Die Öffentliche Verwaltung (2015)
nr. 3, lk. 107-112. Ülevaade Hamburgis 23.-24. septembril 2014 toimunud konverentsil „Sõltumatu
haldus Euroopas” käsitletust.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; haldussüsteem; andmekaitse; Euroopa Liit; liikmesriigid;
konverentsid
Linke, Tobias. Rechtsfragen der Einrichtung und des Betriebes eines Nationalen CyberAbwehrzentrums als informelle institutionalisierte Sicherheitskooperation // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 4, lk. 128-139. Küberkaitsekeskuse kui erinevate riigiasutuste (sealhulgas
Saksa Infoturbeameti) koostööplatvormi loomisega seotud õiguslikest probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; küberturve; julgeolek; luureteenistused; infoturve; ametid (riigiastused);
koostöö; põhiseadused
O’Sullivan, Matthew. Laboratories for inequality: state experimentation and educational access for
english-language learners // Duke Law Journal (2015) nr. 4, lk. 671-715. Õigusest haridusele,
hariduspoliitikast ja keeleliste vähemustega (sisserändajad) seotud probleemidest ingliskeelse
asjaajamise tingimustes.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; haridus; keelepoliitika; asjaajamiskeel; keeleoskus; inglise keel;
keelelised vähemused; sisserändajad; võrdsed võimalused; kohtulahendid (Academic Search Complete
EBSCO)
Ovaska, Maria. Kunnallinen virkavaali 2000-luvulla // Lakimies (2015) nr. 1, lk. 81-104. Kohaliku
omavalitsuse ametnike tööle võtmise põhimõtetest ja tehtud valiku põhjendamisest Soomes.
Märksõnad: Soome; kohalikud omavalitsused; avalikud teenistujad; töötajad; töölepingud;
kohtulahendid
Schliesky, Utz. Eine Verfassung für den digitalen Staat? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 2,
lk. 56-58. Digitaalühiskonna arengust tingitud vajadusest ajakohastada põhiseadust.
Märksõnad: Saksamaa; Internet; digitaalinformatsioon; turvalisus; privaatsus; eetika; andmekaitse;
juurdepääs infole; põhiseadused (BECK)
Schoch, Friedrich. Informationszugang im parlamentarischen Bereich // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 1-2, lk. 1-8. Ametkondlikule infole juurdepääsust infovabaduse seaduse
tähenduses, parlamendi tegevuse läbipaistvusest.
Märksõnad: Saksamaa; info; juurdepääs infole; parlamendid; riigiasutused; avalikkus; parlamendid;
valitsused; põhiseadused; kohtulahendid (BECK)
Терещенко, Л. К. ; Тиунов, О. И. Правовой режим персональных данных // Журнал
российского права (2014) nr. 12, lk. 42-49. Isikuandmete kaitsest Venemaal teoorias ja
kohtupraktikas; Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest.
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Märksõnad: Venemaa; andmekaitse; isikuandmed; eraelu; inimõigused; kohtulahendid; Euroopa
Inimõiguste Kohus
Виноградова, П. А. Условия реализации внутренней миграции: правовые аспекты // Журнал
российского права (2015) nr. 2, lk. 35-43. Sisemigratsiooni reguleerimise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Venemaa; ränne (demogr.); siseränne; asustus; elukoht; sotsiaalne integratsioon;
rahvastikupoliitika; sotsiaalkorterid; munitsipaalomand; põhiseadused; õiguslikud aspektid
Войниканис, Е. А. ; Машукова, Е. О. ; Степанов-Егиянц, В. Г. Неприкосновенность частной
жизни, персональные данные и ответственность за незаконные сбор и распространение
сведений о частной жизни, персональных данных: проблемы совершенствования
законодательства // Законодательство (2014) nr. 12, lk. 74-80. Eraelulise info ja isikuandmete
mõistest andmekaitse tähenduses; regulatsiooni ajakohastamise probleemidest.
Märksõnad: Venemaa; andmekaitse; isikuandmed; privaatsus; eraelu; konfidentsiaalne info;
põhiõigused; põhiseadused
Waechter, Kay. Bundestrojaner – die Selbstgefährdung der Rechtsstaatlichkeit am Beispiel der
Gefahrbegriffe // Juristenzeitung (2015) nr. 1, lk. 8-14. Õigusloomest demokraatia tingimustes ohu
mõiste käsitluse näitel avaliku korra seaduses ja kriminaalpolitsei seaduses.
Märksõnad: Saksamaa; avalik kord; politsei; turvalisus; õigusloome; õigusriik; demokraatia;
põhiseadused
MEDITSIINIÕIGUS
Chan, Tracey E. Regulating the placebo effect in clinical practice // Medical Law Review (2015)
nr. 1, lk. 1-26. Platseeboefektist meditsiinis ja ravipraktikas; eetilistest ja õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: patsiendid; ravi; platseeboefekt; arsti-patsiendi suhe; meditsiinieetika; farmakoteraapia;
õiguslikud aspektid (Oxford University Press Journals)
Eggermont, Marlies. Safety of birth: a comparative analysis of the legal guarantees in maternity care
(Belgium – France – The Netherlands) // European Journal of Health Law (2015) nr. 2, lk. 113-140.
Meditsiinilistest ja õiguslikest aspektidest ohutu sünnituse tagamiseks Belgias, Prantsusmaal ja
Hollandis.
Märksõnad: Belgia; Prantsusmaa; Holland; sünnitus; arstiabi; vastutus; tervisekahjustused
Jämsä, Jurkka. Lääkinnällisen laitteen luokitteleminen lääkkeeksi: KHO 2014:32 // Lakimies (2015)
nr. 1, lk. 115-125. Ravimite klassifitseerimisest ja turule lubamisest Soomes; Euroopa Kohtu lahendist
C-109/12.
Märksõnad: Soome; ravimid; meditsiiniseadmed; klassifitseerimine; ravimiturg; piirangud; Euroopa
Kohus; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
Kotovirta, Elina ; Pihlainen, Katja. Muuntohuumeiden koskeva lainsäädänto uudistui // Haaste
(2015) nr. 1, lk. 22-23. Psühhoaktiivseid aineid puudutavatest muudatustest Soome ravimiseaduses ja
narkootiliste ainete seaduses.
Märksõnad: Soome; ravimid; narkootikumid; seadused
Rommelaere, Claire. Mental disorders and decision-making capacity: what is the role of law? //
European Journal of Health Law (2015) nr. 1, lk. 75-82. Patsiendi otsustusvõimekuse hindamise
õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Belgia; patsiendid; patsiendi õigused; vaimne tervis; hindamine; puuetega inimesed
Roscam Abbing, Henriette D. C. EU cross-border healthcare and health law // European Journal of
Health Law (2015) nr. 1, lk. 1-12. Ülevaade patsiendi õiguste ja piiriüleste tervishoiuteenustega seotud
õigusloomest ELis.
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Märksõnad: tervishoid; patsiendid; tervishoiuteenused; patsiendi õigused; andmekaitse; e-tervis:
Euroopa Liit; Euroopa Liidu õigus
Spickhoff, Andreas. Behandlungsfehler und Offenbarungspflicht: Gründe und Grenzen //
Juristenzeitung (2015) nr. 1, lk. 15-27. Patsiendi õiguste ja ravivigade põhjendamisega seotud
muudatustest Saksa lepinguõiguse 2013. aastal jõustunud muudatustes.
Märksõnad: Saksamaa; patsiendid; ravi; ravikvaliteet; arstid; vastutus; lepinguõigus
Vrancken, Isabelle. Off-label prescription of medication // European Journal of Health Law (2015)
nr. 2, lk. 165-186. Müügiloata ravimite kasutamise õigulikest aspektidest.
Märksõnad: ravimid; ravimikasutus; arstid; patsiendid; vastutus; informeeritud nõusolek; õiguslikud
aspektid
Wade, Kathleen V. Challenging the exclusion of gambling disorder as a disability under the
Americans with Disabilities Act // Duke Law Journal (2015) nr. 5, lk. 947-989. Hasartmängusõltuvuse
käsitlusest käitumishäirena puuetega inimeste seaduse (ADA, 1990) tähenduses tööalase
diskrimineerimise vältimiseks.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; hasartmängusõltuvus; sõltuvushäired; puuetega inimesed;
käitumishäired; töösuhted; diskrimineerimine (Academic Search Complete EBSCO)
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Chaisse, Julien. Deconstructing the WTO conformity obligation: a theory of compliance as a process
// Fordham International Law Journal (2015) nr. 1, lk. 57-98. Maailma Kaubandusorganistasiooni
kohustuste ja regulatsiooni vastavusest.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised
lepingud; seaduste kooskõlastamine; liikmesriigid; siseriiklik õigus (WESTLAW)
Hillgruber, Christian. Die Souveränität der Staaten: Grundlage und Geltungsbedingung des
Völkerrechts // Der Staat (2014) nr. 3, lk. 475-493. Riikide suveräänsusest 21. sajandil ja saksa
õigusteadlase Hermann Helleri (1891-1933) rahvusvahelise õiguse teoorias.
Märksõnad: õigusteooria; riigid; iseseisvus (pol.) (täistekst elektrooniliselt ainult tellimisel)
Хлестова, И. О. Международно-правовое регулирование ответственности за ядерный ущерб //
Журнал российского права (2015) nr. 1, lk. 127-139. Tuumakahjustuste eest tsiviilvastutuse Viini
konventsioonist (1963) ja 1997. aasta protokollist.
Märksõnad: tuumenergia; tuumaohutus; tsiviilvastutus; rahvusvahelised lepingud; võrdlev analüüs
Исполинов, А. С. Санкции в ВТО: специфика и практика применения // Законодательство
(2014) nr. 10, lk. 66-77. WTO sanktsioonidest ja nende rakendamisest; ettepanekutest reformideks.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); sanktsioonid; terminid; reformid; Ameerika
Ühendriigid; Euroopa Liit; Venemaa
Каширкина, А. А. Международные рекомендательные акты в российской правовой системе:
пределы и возможности использования // Журнал российского права (2015) nr. 2, lk. 135-147.
Rahvusvaheliste soovituslike õigusaktide mõjust riigisisesele õigusele.
Märksõnad: õigussüsteemid; rahvusvahelised lepingud; Venemaa; siseriiklik õigus
Lafontaine, Fannie ; Rikhof, Joseph ; Baig, Laurel. The interaction between refugee law and
international criminal justice // Journal of International Criminal Justice (2014/Dec) nr. 5, lk. 901-905.
Varjupaigaõiguse ja rahvusvahelise kriminaalõiguse vahelistest seostest (sh nt sõjapõgenike kaitse,
inimkaubandus, terrorism). Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: pagulus; varjupaigaõigus; pagulased; sõjapõgenikud; inimõigused; inimkaubandus;
terrorism; kriminaalõigus; Holland; Austraalia; Suurbritannia; Kanada (Oxford University Press
Journals)
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Marxen, C. ; Peters, A. ; Hartwig, M. Symposium „The incorporation of Crimea by the Russian
Federation in the light of international law” // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (2015) nr. 1, lk. 3-5. Krimmi kriisist ja Ukraina-Venemaa konfliktist rahvusvahelise
õiguse tähenduses 3.-4. septembril 2014 Heidelbergis toimunud konverentsi materjalide põhjal.
Artiklid (10) erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; Ukraina; iseseisvus (pol.); Krimm; Venemaa; Euroopa;
relvastatud konfliktid; rahvusvahelised suhted; konverentsid (BECK)
Nelson, Douglas R. Prospects for constitutionalization of the WTO // World Trade Review (2015)
nr. 1, lk. 135-153. Globaliseerumisest rahvusvahelises kaubanduses ja Maailma
Kaubandusorganisatsiooni reformimisest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); reformid;
kaubanduspoliitika; globaliseerumine (WESTLAW)
Odell, John S. How should the WTO launch and negotiate a future round? // World Trade Review
(2015) nr.1, lk. 117-133. Rahvusvahelisest kaubandusest ja kokkulepete saavutamisest enne Doha
vooru (2001) ja selle järel.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; läbirääkimised; kokkulepped; vaidluste
lahendamine; Doha voor; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) (WESTLAW)
Vielechner, Lars. Zur Konvergenz von konstitutionalistischen und pluralistischen Perspektiven auf
die Globalisierung des Rechts // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(2015) nr. 1, lk. 233-258. Õiguse üleilmastumisest ja põhiseaduse mõistest nüüdisaegses õigusteoorias.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; õigusteooria; konstitutsionalism; pluralism; globaliseerumine;
põhiseadused (BECK)
Inimõigused
Dyer, Andrew. Freedom of expression and the advocacy of violence : which test should the European
Court of Human Rights adopt? // Netherlands Quarterly of Human Rights (2015/Mar) nr. 1, lk.
78-107. Sõnavabadusest Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendis Leroy vs. France inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 10 tähenduses.
Märksõnad: sõnavabadus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid (täistekst elektrooniliselt ainult tellimisel)
Garlick, Madeline. International protection in court: the asylum jurisprudence of the Court of Justice
of the EU and UNHCR // Refugee Survey Quarterly (2015) nr. 1, lk. 107-130. Euroopa Kohtu praktika
mõjust rahvusvahelisele varjupaigaõigusele ja ELi pagulaspoliitikale.
Märksõnad: pagulased; Euroopa Kohus; pagulasseisundi konventsioon (1951); õiguslik seisund;
õiguskaitse; varjupaigaõigus; asüül; varjupaigataotlejad; Euroopa Liit; rahvusvahelised lepingud;
(Oxford University Press Journals)
Грачева, С. А. ; Рафалюк, Е. Е. Обеспечение прав человека в рамках европейской и
межамериканской интеграции (компаративистский анализ) // Журнал российского права (2014)
nr. 12, lk. 107-125. Inimõiguste kaitse regionaalsetest ja universaalsetest mehhanismidest
integratsiooniprotsessis Euroopas, Ladina-Ameerika riikides ja Kariibi mere saartel.
Märksõnad: põhiõigused; eurointegratsioon; integratsioon; Euroopa Inimõiguste Kohus; Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Komisjon; kohtulahendid
Harvey, Colin. Time for reform? Refugees, asylum-seekers, and protection under international hyman
rights law // Refugee Survey Quarterly (2015) nr. 1, lk. 43-60. Inimõigustest ning pagulaste ja
varjupaigataotlejate kaitsest rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: pagulased; varjupaigataotlejad; asüül; reformid (Oxford University Press Journals)
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Jewell, Catherine. Removing barriers to literacy: how the Marrakesh VIP treaty can change lives //
WIPO Magazine (2015) nr. 1, lk. 16-20. Nägemispuudega inimeste juurepääsust raamatutele ja
27. juunil 2013 vastu võetud Marrakeshi lepingust.
Märksõnad: puuetega inimesed; vaegnägijad; juurdepääs infole; haridus; rahvusvahelised lepingud
McKenzie, David ; Yang Dean. Evidence on policies to increase the development impacts of
international migration // The World Bank Research Observer (2015) nr. 1, lk. 1-38. Rändepoliitikate
ja riikidevaheliste kokkulepete mõjust rändele rahuvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: ränne (demogr.); sisseränne; rändepoliitika; kulud; tulud; topeltkodakondsus;
rahvusvahelised lepingud; inimkaubandus (täistekst elektrooniliselt ainult tellimisel)
Smyth, Ciara. The best interests of the child in the expulsion and first-entry jurisprudence of the
European Court of Human Rights : how principled is the court’s use of the principle? // European
Journal of Migration and Law (2015) nr. 1, lk. 70-103. Lapse parimate huvide põhimõttest lapse maalt
väljasaatmisel ja riiki sisenemisel Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika ning inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 põhjal.
Märksõnad: sisseränne; lapsed; lastekaitse; maalt väljasaatmine; perekonna taasühinemine; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Zureick, Alyson. (En)gendering suffering: denial of abortion a form of cruel, inhuman, or degarding
treatment // Fordham International Law Journal (2015) nr. 1, lk. 99-140. Inimõigustest ja mõistest
„julm, ebainimlik ja alandav kohtlemine” abordi kontekstis; Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; inimõigused; printsiibid; abort; piinamine; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Tzouvala, Ntina. The Holy See and children’s rights : international human rights law and its ghosts //
Nordic Journal of International Law (2015) nr. 1, lk. 59-88. Vatikani ning Püha Tooli vastutusest
katoliku kiriku preestrite poolt laste seksuaalse väärkohtlemise juhtude eest inimõiguste aspektist;
laste õiguste komitee 2014. aasta raportist.
Märksõnad: lapsed; lastekaitse; seksuaalne väärkohtlemine; roomakatoliku kirik; vastutus; lapse
õiguste konventsioon (1989); Vatikan; Püha Tool; rahvusvahelised lepingud
Euroopa Liidu õigus
Acosta Arcarazo, Diego. Civic citizenship reintroduced? The long-term residence directive as a postnational form of membership // European Law Journal (2015) nr. 2, lk. 200-219. Pikaajalistest
elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse regulatsioonist ELi õiguses.
Märksõnad: rändepoliitika; kodakondsus; liikumisvabadus; sisserändajad; põhiõigused; inimõigused;
liikmesriigid
Albors-Llorens, Albertina. The direct effect of EU directives: fresh controversy or a storm in an
teacup? Comment on Portgás // European Current Law (2015) nr. 3, lk. 237-247. ELi direktiivide
otsesest mõjust ELi toimimise lepingu artiklis 288; direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtmata
jätmisest kohtuasja C-425/12 näitel.
Märksõnad: õigusaktid; seaduste tõlgendamine; Euroopa Liidu toimimise leping (2007);
liikmesriigid; siseriiklik õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Basilien-Gainche, Marie-Laure. Immigration detention under the Return Directive : the CJEU
shadowed lights // European Journal of Migration and Law (2015) nr. 1, lk. 104-126. ELi direktiivist
2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide
kodanike tagasisaatmisel.
Märksõnad: ebaseaduslik ränne; maalt väljasaatmine; põhiõigused; Euroopa Kohus; kohtulahendid

16

Erdos, David. From the Skylla of restriction to the Charybdis of licence? Exploring the scope of the
„special purposes” freedom of expression shield in European data protection // Common Market Law
Review (2015) nr. 1, lk. 119-154. Sõnavabadusest ja andmekaitsest ELis; isikuandmete kaitse
direktiivist 95/46 ja selle tõlgendamisest ning kohtupraktikast.
Märksõnad: andmekaitse; sõnavabadus; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid
(ProQuest)
Gerhards, Ralf. Einführung EU-weiter Rechnungslegungsstandards durch EPSAS? // Zeitschrift für
Gesetzgebung (2014) nr. 4, lk. 341-352. Euroopa avaliku sektori raamatupidamisstandardist (EPSAS);
normide ühtlustamisest ELis.
Märksõnad: avalik sektor; raamatupidamine; standardid (normid); Euroopa Liit
Ippolito, Francesca. Migration and asylum cases before the Court of Justice of the European Union:
putting the EU Charter of Fundamental Rights to test? // European Journal of Migration and Law
(2015) nr. 1, lk. 1-38. Rände- ja varjupaigapoliitikast Euroopa Liidu põhiõiguste harta kontekstis.
Märksõnad: inimõigused; põhiõigused; kodanikud; ebaseaduslik ränne; varjupaigataotlejad;
integratsioon; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); Euroopa Kohus
Kilpatrick, Claire. Are the bailouts immune to EU social challenge because they are not EU law? //
European Constitutional Law Review (2014) nr. 3, lk. 393-424. Liikmesiikidele antavatest ELi
päästeabi meetmetest ELi põhiõiguste harta, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning
Euroopa sotsiaalharta aspektist.
Märksõnad: finantskriisid; liikmesriigid; toetused; sotsiaalkaitse; põhiõigused; hartad; inimõiguste ja
põhuvabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa sotsiaalharta (1961, 1996)
Lyal, Richard. Compatibility of national tax measures with EU law: the role of the European
Commission in tax litigation before the European Court of Justice // EC Tax Review (2015) nr. 1, lk.
5-14. ELi õiguse tõlgendamisest maksuasjades Euroopa Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: maksustamine; vaidluste lahendamine; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Maass, Tobias P. ; Schmidt, Florian. Die Entwicklung des EU-Gesundheitsrechts seit 2012 //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015) nr. 3, lk. 85-92. Euroopa tervishoiualase
seadusandluse arengust konkurentsiõiguse aspektist.
Märksõnad: tervishoid; konkurents (maj.); meditsiin; arstid; ravimid; uuringud (BECK)
Müller, Jan-Werner. Should the EU protect democracy and the rule of law inside Member States? //
European Law Journal (2015) nr. 2, lk. 141-160. ELi võimalustest demokraatia ja õiguskorra
kaitsmiseks liikmesriikides (nt Ungaris).
Märksõnad: demokraatia; õiguskord; põhiõigused; inimõigused; liikmesriigid; rahvusvahelised
lepingud; rahvusvahelised organisatsioonid
Nagy, Csongor István. The new concept of anti-competitive object: a loose cannon in EU
competition law // European Competition Law Review (2015) nr. 4, lk. 154-159. Mõiste
„konkurentsivastane eesmärk” tõlgendamisest ELi konkurentsiõiguses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); kokkulepped; Euroopa Kohus; kohtulahendid
(WESTLAW)
Ott, Andrea. The EU-Turkey Association and other EU parallel legal orders in the European legal
space // Legal Issues of Economic Integration (2015) nr. 1, lk. 5-30. Rahvusvaheliste lepingute
normide tõlgendamisest ELi õiguse süsteemis; ELi ja Türgi vahelisest Ankara lepingust.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); välispoliitika;
lepingud; siseturg; vabakaubandus; Türgi; Euroopa Liit; Euroopa Kohus; kohtulahendid
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Pistoia, Emanuela. The unbearable lightness of a piecemeal approach. Moving public policy or public
security offenders in Europe // European Public Law (2014/Dec) nr. 4, lk. 745-770. Isikute
liikumisvabadusest ELis ja turvalisuse tagamisest kurjategijate liikumisvabaduse ning ELi õigusaktide
(direktiiv 2004/38; Euroopa vahistamismäärus; nõukogu raamotsus 2002/584/JSK) aspektist.
Märksõnad: Euroopa Liit; kuritegevus; kurjategijad; liikumisvabadus; isikute vaba liikumine;
piirangud; turvalisus
Schmid, Ronald. Die „Unvollendete”: zehn Jahre Fluggastrechte-Verordnung // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 8, lk. 513-517. Lennureisijate õigustest vastavalt ELi määrusele 261/2004;
probleemkohtadest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: lennundus; lennuliiklus; reisijatevedu; lennureisid; hüvitised; Saksamaa; siseriiklik
õigus; kohtulahendid (BECK)
Schneider, Bernhard ; Thielecke, Susanna. Freihandel und Grundrechte // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 1-2, lk. 34-37. ELi ja liikmesriikide pädevuspiiridest ehitustooteid
käsitevate õigusaktide ühtlustamisel (direktiiv 89/106/EMÜ); Euroopa Kohtu lahendist C-100/13.
Märksõnad: ehitus; tooted; seaduste kooskõlastamine; liikmesriigid; pädevus; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (BECK)
Schroeder, Werner. EU-Beihilfenverbot und Staatlichkeit der Mittel // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2015) nr. 6, lk. 207-212. Konkurentsi kahjustavast riigiabist ELi toimimise lepingu
artikli 107 I tähenduses; sätte tõlgendamisest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: riigiabi; konkurents (maj.); energia; vaidluste lahendamine; Euroopa Liidu toimimise
leping (2007); kohtulahendid (BECK)
Soyez, Volker. The compatibility of MFN with EU competition law // European Competition Law
Review (2015) nr. 3, lk. 107-111. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest ja parima hinna klauslist
ELi toimimise lepingu artikli 101 tähenduses Saksa konkurentsiameti seisukoha ja Düsseldorfi
ülemkohtu lahendi (09.01.2015 – VI - Kart 1/14 (V)) taustal.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); Euroopa Liidu toimimise leping (2007); Saksamaa;
kohtulahendid (WESTLAW)
Zbíral, Robert. Restoring tasks from the European Union to Member States: a bumpy road to an
unclear destination // Common Market Law Review (2015) nr. 1, lk. 51-84. ELi ja liikmesriikide
vahelise pädevusjaotusega seotud probleemidest ja arengusuundadest.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; pädevus; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); Lissaboni
leping (2007); seaduste tõlgendamine (ProQuest)
Thym, Daniel. The elusive limits of solidarity: residence rights of and social benefits for
economically inactive Union citizens // Common Market Law Review (2015) nr. 1, lk. 17-50. ELi
kodakondsusest, direktiivi 2004/38 tõlgendamisest ja piiriülesest solidaarsusest majanduslikult
mitteaktiivsete kodanike aspektist ELi õiguses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: liikumisvabadus; tööjõud; kodakondsus; võrdsed võimalused; solidaarsus; piirangud;
liikmesriigid; Euroopa Kohus; kohtulahendid (ProQuest)
Travis, Mitchell. Accommodating intersexuality in European Union anti-discrimination law //
European Law Journal (2015) nr. 2, lk. 180-199. Intersoolisusest ELi võrdse kohtlemise direktiivide ja
Saksa seadusandluse aspektist.
Märksõnad: sooline võrdõiguslikkus; diskrimineerimine; seksuaalne orientatsioon; võrdsed
võimalused; Saksamaa; seadusandlus
Weber, Dennis. An analysis of the past, current and future of the coherence of the tax system as
justification // EC Tax Review (2015) nr. 1, lk. 43-54. Maksusüsteemide sidususest ELi ja
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