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LIIKLUSKURITEGUDEST JA KARISTUSTEST : valik artikleid ja internetiallikaid
Sõidukijuhi alkoholi- või narkojoove, lubatust suurem sõidukiirus ja hoolimatu käitumine
kaasliiklejate suhtes on sageli liiklusõnnetuste põhjusteks. Mida teha liiklusohutuse tagamiseks? Kas
karmistada karistusi ja suurendada liiklustrahve? Kas tuleks piirata alkoholi kättesaadavust? Need on
küsimused, millele otsitakse vastuseid mitte ainult Eestis. Seetõttu pakumegi teile Summaria Iuridica
selles numbris valiku teemakohaseid artikleid ja internetiallikaid teiste riikide kogemustest.

ARTIKLEID
Alonso, Francisco ; Pastor, Juan C ; Montoro, Luis ; Esteban, Cristina. Driving under the
influence of alcohol: frequency, reasons, perceived risk and punishment // Substance Abuse
Treatment, Prevention & Policy (2015) nr. 1, lk. 1-10. Sõidukijuhtide alkoholitarbimise uuringust
Hispaanias (sh teadlikkusest karistustest ja karistuste mõjust).
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s13011-015-0007-4.pdf
Borzym, Christian. Das neue Fahreignungsregister // Straßenverkehrsrecht (2013) nr. 5, lk. 167-174.
Sõidusobivuse registrist ja liikluseeskirjarikkumiste veapunktisüsteemist Saksamaal.
(vt ka Saksa Statistikaameti ülevaadet liiklusõnnetuste põhjustest Saksamaal (2010-2013)
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle/Ta
bellen/FehlverhaltenFahrzeugfuehrer.htm).
Bönke, Detlef Otto. Im Promillebereich: Alkoholgrenzwerte für Radfahrer // Neue Zeitschrift für
Verkehrsrecht (2015) nr. 1, lk. 16-20. Liiklusohutusest ja arutelust alkoholi piirmäärade
kehtestamiseks ka jalgratturitele.
Castillo-Manzano, Jose ; Castro-Nuño, Marcedes ; Fageda, Xavier. Are traffic violators criminals?
Searching for answers in the experiences of European countries // Transport Policy (2015/Feb) lk. 8694. Kuritegeliku käitumise ja liiklusõnnetuste ning liikluseeskirjarikkumiste seostest; liikluskuritegude
käsitlusest Euroopa riikide karistusseadustikes.
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57511/1/IR14-015_Castillo.pdf
Green, Colin P. ; Heywood, John S. ; Navarro, Maria. Did liberalising English and Welsh bar
hours cause traffic accidents? // Economics Working Paper Series 2013/009, lk. 1-36. Baaride
lahtiolekuaja mõjust liiklusõnnetuste arvule Inglismaal ja Walesis.
http://eprints.lancs.ac.uk/65368/1/Drink_Drive.pdf
Impinen, Antti. Arrested drunk drivers : trends, social background, recidivism and mortality (2011)
lk. 1-82. Alkoholijoobes sõidukijuhtide uuringust Soomes aastatel 1989-2007.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26552/arrested.pdf
Костылева, О. В. Ответственность за преступления против безопасности дорожного движения
и эксплуатации транспорта: тенденции реформирования // Вестник Московского университета :
право (2010) nr. 2, lk. 61-74. Liikluseeskirjarikkumistega seotud vastutusest Vene
kriminaalkoodeksis.
Kilger, Hartmut. „Fahrverbot als Hauptstrafe? Nein!” // Zeitschrift für Rechtspolitik (2009) nr. 1, lk.
13-15. Liikluskaristuste mõjususest ja diferentseerimisest.
Kropp, Christian. Strafverschärfung der Nötigung im Straßenverkehr // Zeitschrift für Rechtspolitik,
(2004) nr. 1, lk. 4-5. Ettepanekutest karistuste karmistamiseks liikluseeskirja rikkumise eest Saksa
karistusseadustikus.
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Manssen, Gerrit. Aggression im Straßenverkehr – staatliche Schutzpflicht gegen Rücksichtslosigkeit
im Verkehr // Straßenverkehrsrecht (2013), nr. 7, lk. 246-250. Agressiivsest ja hoolimatust käitumisest
liikluses; abinõudest sellise käitumise ohjeldamiseks.
Novoa, Ana M.; Pérez, Katherine; Santamariña-Rubio, Elena; Borrell, Carme. Effect on road
traffic injuries of criminalizing road traffic offences : a time series study // Bulletin of the World
Health Organization (2011/Jun) nr. 6, lk. 422-431. Liiklusohutusest ja karistustest
liikluseeskirjarikkumiste eest; Hispaania karistusseadustiku 2007. aasta reformist.
Puppe, Ingeborg. Negligence and responsibility in German road traffic law // European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2003) nr. 2, lk. 151-163. Liiklusohutusest,
ettevaatamatusest ja vastutusest liiklusõnnetuste põhjustamise eest Saksa karistusõiguses ja
kohtupraktikas.
Ridyard, Tim. None for the road // Commercial Motor. Vol. 204 (2006), nr. 5207, lk. 42-44.
Alkoholijoobe tõttu põhjustatud liiklusõnnetustest ja karistustest Suurbritannias (vt ka ülevaade
karistustest liikluseeskirjarikkumiste eest https://www.lawontheweb.co.uk/personal/drink-driving).
Sen, Anindya. Do stricter penalties or media publicity reduce alcohol consumption by drivers? //
Canadian Public Policy (2005/Dec) nr. 4, lk. 359-379. Karmimate karistuste ja sõidukijuhtide
alkoholitarbimise seosest Kanada näitel.
Sutela, Mika. Liikennerikos ja rangaistus // Haaste (2014) nr. 3, lk. 20-21. Karistustest joobes
juhtimisega põhjustatud liikluskuritegude eest Soomes.
Lisaks:
Drugs and driving : detection and deterrence / Organisation for Economic Co-operation and
Development, Transport Research Centre], International Transport Forum. - Paris : Organisation for
Economic Co-operation and Development, 2010. - 110 lk.
http://www.ester.ee/record=b2668453*est

INTERNETIALLIKAID
Euroopa Komisjoni transpordivaldkonna liiklusohutuse statistika ja info
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm
Comparative study of road traffic rules
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/trafficrules/reports/rtr_final_en.pdf

Overview of the current state of road safety in European countries
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/erso/country-overviews/index_en.htm
Road safety planning : good practice examples from national road safety strategies in the EU
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/national-road-safety-strategies_en.pdf
European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/052.htm
European Road Safety Charter
http://www.erscharter.eu/
IARD International Alliance for Responsible Drinking
Legal blood alcohol concentration (BAC) limits data by country (updated May 2015)
http://iard.org/Policy/Policy-Resources/Blood-Alcohol-Concentration-BAC-Limits-Worldwide
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ITF International Transport Forum
http://www.internationaltransportforum.org/statistics/index.html
Road Safety Annual Report 2014
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2014_irtad-2014-en
Koostanud Marika Lillemäe, Tiia Melts, Mari Teede

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
Sulgudes sinisega märgitud andmebaas tähendab seda, et artikli täistekst on elektrooniliselt
kättesaadav. See võimaldab Rahvusraamatukogu registreerunud ja otsinguportaali sisseloginud
kasutajal sealt kohe sobiv andmebaas valida ja soovitud artikli täistekstini jõuda.
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Bernstorff, Jochen von. Hans Kelsen on judicial law-making by international courts and tribunals : a
theory of global judicial imperialism?// The Law and Practice of International Courts and Tribunals
(2015) nr. 1, lk. 35-50. Rahvusvaheliste kohtute lahendite osast õigusloomes; Hans Kelseni (18811973) teooriast.
Märksõnad: õigusteadus; õigusloome; rahvusvahelised kohtud; konstitutsioonikohtud; õigusteooria;
kohtulahendid
Keinänen, Anssi ; Vuorela, Miikka. Toteutuvatko lainvalmistelun ihanteet käytännössä? // Lakimies
(2015) nr. 2, lk. 170-195. Seaduste ettevalmistamisest autorite aspektist; ratsionaalsest mudelist
õigusloomes.
Märksõnad: Soome; õigusteadus; õigusloome; seaduseelnõud; uuringud
Steininger, Andreas. Die Jurisprudenz auf Erkenntnissuche? – Ein Plädoyer für eine Neuorientierung
der Rechtswissenschaft // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 15, lk. 1072-1077. Õigusteaduse
olemusest ja funktsioonidest õigusteaduse ja -hariduse süsteemi kriitika taustal.
Märksõnad: Saksamaa; õigusteadus; õigusteooria; õigusharidus; õigusloome (BECK)
ÕIGUSAJALUGU
Allan, Gregory. Ceylon coffee, the comtesse and the consignee : a historical reappraisal of
Rochefoucauld v Boustead // The Journal of Legal History (2015) nr. 1, lk. 43-82. Maaomandiga
seotud 1897. aasta Rochefoucauld vs. Boustead kohtulahendist.
Märksõnad: Suurbritannia; maaomand; pettus; usaldus; kohtulahendid; kohtuasjad; 19. saj. (täistekst
RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Иглин, Алексей. Международное римское право // История государства и права (2015) nr. 4,
lk. 35-39. Rahvusvahelise õiguse allikatest Rooma õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; õigusallikad; rahvusvaheline õigus; diplomaatia; rahvusvahelised suhted
Лебедева, Светлана. Некоторые аспекты деятельности волостных судов после судебной
реформы 1864 г. (на материалах Нижегородской губернии) // История государства и права
(2015) nr. 5, lk. 15-19. Vallakohtute tegevusest pärast 1864. aasta kohtureformi.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; vallakohtud; reformid; 19. saj.
Lepsius, Susanne. Bartolus von Sassoferrato und das europäische Ius commune // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2015) nr. 2, lk. 313-334. Itaalia õigusteadlase Bartolus de Sassoferrato
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(1314-u.1358) elust ja tegevusest ning tema teoste mõjust Euroopas.
Märksõnad: Rooma õigus; Itaalia; juristid; õigusteadus; Euroopa; õigussüsteemid
TSIVIILÕIGUS
Motzke, Gerd. Minderung des Architektenhonorars wegen Unwirtschaftlichkeit des
Planungsergebnisses // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 22, lk. 1565-1568.
Projektilahenduse majanduslikkuse mõjust arhitekti tasule.
Märksõnad: Saksamaa; arhitektuur; arhitektid; lepingud; ehitus; honorarid; planeerimine (arhit.);
vastutus; kohtulahendid (BECK)
Asjaõigus
Dirix, Eric. Das neue belgische Gesetz zu den Mobiliarsicherheiten // Zeitschrift für Europäisches
Privatrecht (2015) nr. 2, lk. 273-287. Vallasvara asjaõiguslikest tagatistest Belgia tsiviilseadustiku
2013. aasta muudatustes.
Märksõnad: Belgia; asjaõigus; vallasvara; pant; garantii; laenud; omand; reformid
Hoffrén, Mia. Kollisionratkaisunormien kollisio: kiinteistön luovutus ja vuokrasopimuksen sitovuus //
Lakimies (2015) nr. 2, lk. 196-221. Kollisiooninormide konfliktist kinnisvara omandiõiguse
loovutamisel; maa rentimise ja hoonete üürimise erisustest Soomes.
Märksõnad: Soome; kinnivara; maaomand; rentimine; üürimine; hooned
Карпов, Евгений. О некоторых вопросах реализации имущественных прав собственника в
гражданском праве романо-германской правовой семьи (сравнительное исследование) //
Международное публичное и частное право (2015) nr. 2, lk. 44-46. Omandist ja varalistest
õigustest Mandri-Euroopa õigussüsteemis ja Vene õiguses.
Märksõnad: omand; vara; varaline õigus; seadusandlus; võrdlev õigusteadus; Venemaa; MandriEuroopa õigussüsteem
Rostill, Luke. Relative title and deemed ownership in English personal property law // Oxford Journal
of Legal Studies (2015) nr. 1, lk. 31-54. Omandist ja omandiõigusest Inglise õiguses.
Märksõnad: Suurbritannia; omand; eraõigus; tavaõigus (Oxford University Press Journals)
Võlaõigus
Ali, Paul ; McRae, Cosima ; Ramsay, Ian. Payday lending regulation and borrower vulnerability in
the UK and Australia // The Journal of Business Law (2015) nr. 3, lk. 223-255. Lühiajaliste
(väike)laenude ja nende regulatsiooniga seonduvatest probleemidest Suurbritannias ja Austraalias.
Märksõnad: Suurbritannia; Austraalia; laenud; tarbimislaenud; tarbijakaitse; võrdlev õigusteadus
(WESTLAW)
Barker, Kit ; Steele, Jenny. Drifting towards proportionate liability: ethics and pragmatic // The
Cambridge Law Journal (2015) nr. 1, lk. 49-77. Individuaalsest ja solidaarvastutusest ning
proportsionaalse vastutuse põhimõtete muutumisest teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: lepingud; vastutus; õigussüsteemid; tavaõigus; eetika; kohtulahendid; võrdlev
õigusteadus (WESTLAW)
Burghardt, Boris ; Bröckers, Boris. Bezahlung von Schwarzarbeit und Untreuestrafbarkeit // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 13, lk. 903-908. Ebaseadusliku töö tasustamisest ja ebalojaalsuse
karistatavusest; Liidu Ülemkohtu praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; töösuhted; illegaalne tegevus; lojaalsus; kohtulahendid (BECK)
Morgan, Jonathan. Liability for independent contractors in contract and tort: duties to ensure that
care is taken // The Cambridge Law Journal (2015) nr. 1, lk. 109-139. Lepingulistest kohustustest ja
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vastutusest; sõltumatu lepinguosalise (kaas)vastutusest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Suurbritannia; lepinguõigus; lepingud; kohustused; vastutus; kahju tekitamine;
kohtulahendid (WESTLAW)
Watts, Peter. Contracts made by agents on behalf of principals with latent mental incapacity: the
common law position // The Cambridge Law Journal (2015) nr. 1, lk. 140-154. Varjatud
psüühikahäirega isiku nimel lepingu sõlmimisest; piirist vaimse puudega isiku kaitse ja lepingu
sõlmimise õiguse vahel.
Märksõnad: Inglismaa; Wales; lepinguõigus; lepingud; teovõime; psüühikahäired; vaimne tervis;
tavaõigus; kohtulahendid (WESTLAW)
Perekonnaõigus
Freiherr v. Proff, Maximilian. Der Ausgleich unentgeltlicher Leistungen an die Eltern der
Lebensgefährtin // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 21, lk. 1482-1485. Tasuta töö ja rahalise
panustamise tasaarveldamisest lahkumineku korral; Liidu Ülemkohtu lahendist (04.03.2015).
Märksõnad: Saksamaa; paarisuhted; kooselu; vabaabielu; abielulahutus; kohtulahendid (BECK)
Lagarde, Paul. Die Leihmutterschaft: Probleme des Sach- und des Kollisionsrechts // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2015) nr. 2, lk. 233-240. Asendusemadusega seotud õiguslikest aspektidest;
lapse õiguslikust seisundist.
Märksõnad: asendusemadus; lapse õigused; õiguslikud aspektid; rahvusvahelised lepingud;
rahvusvaheline eraõigus
Löhnig, Martin. Zivilrechtliche Aspekte der Samenspende de lege ferenda // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2015) nr. 3, lk. 76-78. Kunstlikult viljastatud laste õigusest teada oma päritolu ja
vanemaid.
Märksõnad: Saksamaa; kunstlik viljastamine; doonorid; lapsed; põlvnemine; päritolu; lapsendamine;
lapsevanemad; juurdepääs infole (BECK)
Scott, Elizabeth S. ; Scott, Robert E. From contract to status: collaboration and the evolution of
novel family relationships // Columbia Law Review (2015) nr. 2, lk. 293-374. Perekonna tähendusest,
peremudelite ja kooseluvormide muutumisest samasooliste paaride õiguste seadustamise taustal.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; perekond; peresuhted; abielu; kooselu; samasooliste partnerlus;
homoseksuaalid; õiguslik seisund (WESTLAW)
ÄRIÕIGUS
Dowdle, Michael W. On the public law character of competition law : a lesson from Asian capitalism
// Fordham International Law Journal (2015) nr. 2, lk. 301-386. Kapitalismi mudelist Aasias; turu ja
konkurentsi regulatsioonist.
Märksõnad: Aasia; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); turg (süsteem); kapitalism; avalik õigus
(WESTLAW)
Giliker, Paula. The transposition of the consumer rights directive into UK law: implementing a
maximum harmonization directive // European Review of Private Law (2015) nr. 1, lk. 5-28. ELi
tarbijaõiguste direktiivi (2011/83) riigisisesesse õigusesse ülevõtmisest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; äriõigus; tarbijakaitse; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liidu õigus;
siseriiklik õigus
Lieder, Jan ; Hoffmann, Thomas. Die PartG mbH – Rechtstatsachen und Rechtsprobleme // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 13, lk. 897-903. Piiratud vastutusega partnerlusühingutega
seonduvatest õigusprobleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; vabakutselised; advokaadid; audiitorid; patendivolinikud;
maksuametnikud; vastutus; kohtulahendid (BECK)
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INTELLEKTUAALNE OMAND
Bacache-Beauvallet, Maya ; Bourreau, Marc ; Moreau, Francois. Piracy and creation: the case of
the music industry // European Journal of Law and Economics (2015) nr. 2, lk. 245-262.
Autoriõigustest muusikatööstuses; muusikute lepingutest, hüvitistest ja suhtumisest muusika jagamisse
(nt P2P-võrgustikus).
Märksõnad: Suurbritannia; Prantsusmaa; Lõuna-Korea; Taiwan; autoriõigus; muusikatööstus;
muusikud; looming; piraatlus (autoriõigus); hüvitised; lepingud; partnervõrgud
Bellido, Jose. Towards a history of trade mark watching // Intellectual Property Quarterly (2015) nr. 2,
lk. 130-151. Kaubamärgiõiguse kujunemisest alates 19. sajandist; veinitööstuse osast kaubamärkide
registreerimisel ja järelevalves ning infotehnoloogia mõjudest.
Märksõnad: kaubamärgid; registreerimine; järelevalve; teenused; veinitööstus; infotehnoloogia;
õigusajalugu (WESTLAW)
Fox, Ariel M. Aggregation analysis in copyright infringement claims: the fate of fictional facts //
Columbia Law Review (2015) nr. 3, lk. 661-699. Liitanalüüsist autoriõiguste rikkumisega seotud
kohtuasjades; autoriõiguse seaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; autoriõigus; autorsus; looming; originaalid; kopeerimine;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (WESTLAW)
Hegemann, Jan. Das Urheberrecht muss vom Urheber ausgehen// Zeitschrift für Rechtspolitik (2015)
nr. 3, lk. 65. Autoriõigusest digitaalühiskonnas; Saksa riigiministri ja liiduvalitsuse voliniku kultuuri ja
meedia küsimustes Monika Grüttersi seisukohtadest (vt ka Kulturpolitische Forderunugen für das
Urheberrecht im digitalen Umfeld).
Märksõnad: autoriõigus; kultuuripoliitika; teadmusühiskond (BECK)
Müßig, Ulrike. ,,Ein Knauf als Tür”: Open Access-Verpflichtung durch Forschungsförderung vs.
Gemeinfreiheitsgrenzen digitaler Wissenschaftskommunikation : zugleich eine Auseinandersetzung
mit der Open Access-Klausel der ERC-grant agreements und der Regelung des § 38 Abs. 4 UrhG //
Juristenzeitung (2015) nr. 5, lk. 221-232. Riiklikult rahastatud teadusuuringute kättesaadavaks
tegemisest Saksa autoriõiguse seaduses ja Euroopa Teadusnõukogu grandilepingutes.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; teadustööd; e-teavikud; kopeerimine; digiteerimine; lepingud;
juurdepääs infole
Nordemann, Jan Bernd ; Rüberg, Michael ; Schaefer, Martin. 3D-Druck als Herausforderung für
Immaterialgüterrechte // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 18, lk. 1265-1271. 3D-printimisest
intellektuaalse omandi ja autoriõiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; kaubamärgid; patendid; 3D-printimine (BECK)
Рожкова, М. А. О допустимости использования терминов „торговая марка”, „сервисный знак”
и „производственная марка” // Журнал российского права (2015) nr. 4, lk. 46-53. Kaubamärkidega
seotud terminite kujunemisest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; kaubamärgid; tooted; teenused; terminid
Schmitz, Sandra. The RedTube copyright infringement affair in Germany: shame on who? //
International Review of Law Computers & Technology (2015) nr. 1, lk. 33-49. Autoriõiguste
rikkumisest ja internetikasutajate identifitseerimisest Saksamaal veebisaidi RedTube juhtumi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; Internet; veebisaidid (täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Смирнова, В. М. Правовое регулирование отношений по использованию хореографических
произведений // Журнал российского права (2015) nr. 3, lk. 64-71. Koreograaflise teose
kasutamisega seotud autoriõiguslikest probleemidest.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; looming; koreograafia; tantsulavastused; kopeerimine
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Spearman, DeCarlous Y. Citing sources or mitigating plagiarism: teaching law student the proper
use of authority attribution in the digital age // International Journal of Legal Information (2014) nr. 2,
lk. 177-219. Tsiteerimisest ja plagieerimisest õigusüliõpilaste töödes digitaalajastul; kohtulahenditest.
Märksõnad: autoriõigus; õigusharidus; plagieerimine; viited; tsitaadid; üliõpilastööd; e-teavikud;
digitaalinformatsioon; kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid
Verlinden, Michiel ; Minssen, Timo ; Huys, Isabelle. IPRs in biobanking : risk and opportunities for
translational research // Intellectual Property Quarterly (2015) nr. 2, lk. 106-129. Biopankadega seotud
intellektuaalse omandi õigustest.
Märksõnad: biotehnoloogia; patendid; kaubamärgid; meditsiiniuuringud; autoriõigus; andmekaitse;
andmebaasid (WESTLAW)
KESKKONNAÕIGUS
De Lucia, Vito. Competing narratives and complex genealogies: the ecosystem approach in
international environmental law // Journal of Environmental Law (2015) nr. 1, lk. 91-117. Öko- ja
antropotsentrismist ökosüsteemse käsitluse tähenduses rahvusvahelises keskkonnaõiguses.
Märksõnad: keskkonnakaitse; ökosüsteemid; antropotsentrism; bioloogiline mitmekesisus;
rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud (Oxford University Press Journals)
Moules, Richard. Significant EU environmental cases: 2014 // Journal of Environmental Law (2015)
nr. 1, lk. 151-163. Ülevaade ELi keskkonnaõigusega seotud kohtuasjadest 2014. aastal.
Märksõnad: keskkonnakaitse; Euroopa Kohus; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus (Oxford
University Press Journals)
Tegner Anker, Helle ; de Graaf, Kars ; Purdy, Ray ; Squintani, Lorenzo. Coping with EU
environmental legislation – transposition principles and practices // Journal of Environmental Law
(2015) nr. 1, lk. 17-44. ELi keskkonna-alaste õigusaktide riigisisesesse õigusesse ülevõtmise
põhimõtetest ja praktikast Suurbritannias, Hollandis ja Taanis.
Märksõnad: Suurbritannia; Holland; Taani; keskkonnakaitse; õigusloome; printsiibid; siseriiklik
õigus; Euroopa Liidu õigus (Oxford University Press Journals)
TÖÖÕIGUS
Dewhurst, Elaine. Are older workers past their sell-by-date? A view from UK age discrimination law
// The Modern Law Review (2015) nr. 2, lk. 189-215. Vanuselisest diskrimineerimisest töösuhetes
Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; töösuhted; vanuseline diskrimineerimine; töötajad; tööandjad; vanus;
diskrimineerimine
Heider, Benjamin. Wirksame Maßnahmen des Arbeitgebers zur Verringerung von Fehlzeiten // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 15, lk. 1051-1057. Tööandja võimalustest kontrollida
töövõimetuslehe põhjendatust.
Märksõnad: Saksamaa; töötajad; haigused; töövõimetus; töövõimetuslehed; pettus; tööandjad;
kontroll; haigekassad; ravikindlustus; erikohtud; kohtulahendid (BECK)
Heuschmid, Johannes ; Hlava, Daniel. Die Durchsetzungsmechanismen des Mindestlohngesetzes //
Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 24, lk. 1719-1723. Töötasu alammäära (miinimumpalga)
seaduse rakendamisest ja tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; palk; palgamäärad; miinimumpalk; ettevõtjad; vastutus; seaduste
tõlgendamine (BECK)
Huggins, Michael R. Not „fit” for hire: the United States and France on weight discrimination in
employment // Fordham International Law Journal (2015) nr. 3, lk. 889-951. Kehakaalu tõttu
diskrimineerimisest töösuhetes Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal.
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Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Prantsusmaa; töösuhted; võrdsus; printsiibid; kehakaal; välimus;
diskrimineerimine; kohtulahendid (WESTLAW)
Ломакина, Л. А. Влияние судебной практики на совершенствование законодательства о
дисциплинарной ответственности // Журнал российского права (2015) nr. 4, lk. 61-77.
Kohtupraktika mõjust õigusloomele Vene töökoodeksi distsiplinaarvastutuse regulatsiooni näitel.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; vastutus; töödistsipliin; distsiplinaarvastutus; ülemkohtud;
kohtulahendid; õigusloome
Lunk, Stefan ; Leder, Tobias. Der Arbeitsvertrag – allgemeine Grundlagen // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 22, lk. 1577-1580. Töölepingu üldpõhimõtetest Saksa õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; lepingud; töölepingud (BECK)
Schubert, Jens M. ; Jerchel, Kerstin. Die aktuelle Entwicklung des europäischen Arbeitsrechts //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015) nr. 9, lk. 340-347. Euroopa tööõiguse arengust
Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: töösuhted; diskrimineerimine; kollektiivlepingud; töökaitse; kohtulahendid; Euroopa
Liidu õigus; Euroopa Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus; Saksamaa (BECK)
Wiebauer, Bernd. Sonntagsarbeit und Bedürfnisse der Bevölkerung // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 9, lk. 543-549. Puhkepäevadest ja kaupluste pühapäevasest lahtiolekust;
Saksa põhiseaduskohtu ja Liidu Halduskohtu seisukohtadest.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; tööaeg; puhkepäevad; kauplused; meelelahutus; kohtulahendid
(BECK)
SOTSIAALÕIGUS
Devine, Lauren. Considering social work assessment of families // The Journal of Social Welfare &
Family Law (2015) nr. 1, lk. 70-83. Lastekaitsesüsteemist Suurbritannias; laste heaolu ja perekonna
(riski)hindamise seostest sotsiaaltöös.
Märksõnad: Suurbritannia; sotsiaaltöö; lastekaitse; lapsed; heaolu; perekond; riskirühmad; hindamine
(täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Henneke, Hans-Günter. 10 Jahre SGB II: Rückschau und Ausblick aus staatsorganisationsrechtlicher
Perspektive // Zeitschrift für Gesetzgebung (2015) nr. 1, lk. 12-33. Tööturupoliitikaga seotud
sotsiaalseadustiku II osast riigikorralduslikus tähenduses; regulatsiooni kujunemisest ja
kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; töötuskindlustus; töötud; töötuabiraha; finantseerimine; õigusloome;
põhiseadused; kohtulahendid
FINANTSÕIGUS
Bilsdorfer, Peter. Die Entwicklung des Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenrechts // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 20, lk. 1426-1430. Ülevaade olulisematest maksukuritegudega
seotud kohtulahenditest 2014. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; maksukorraldus; maksukuriteod; väärteod; kohtulahendid;
karistusõigus (BECK)
Jochum, Heike. Faires Steuerrecht für Europa // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 4, lk.
115-118. Maksueeskirjadest Euroopas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)
maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava (BEPS) taustal.
Märksõnad: maksustamine; maksukorraldus; konkurents (maj.); topeltmaksustamine; Euroopa Liit;
rahvusvaheline koostöö; seaduste kooskõlastamine (BECK)
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Lange, Klaus. Der Kampf um die Hebesätze // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 11,
lk. 695-700. Subsidiaarsusest maksustamisel; ettevõtlusmaksu ja maamaksu määradest.
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; ettevõtlus; maamaks; kohtulahendid (BECK)
Merkx, Madeleine. VAT on private use of company cars in cross-border situations: double or nontaxation? // EC Tax Review (2015) nr. 2, lk. 96-104. Tööandja sõiduki erasõitudeks kasutamise
maksustamisest Hollandi ja Saksa piiriülestes ettevõtetes; ELi käibemaksudirektiivist.
Märksõnad: Holland, Saksamaa; autod; maksustamine; käibemaks; ametisõidukid; töötajad;
eratransport; topeltmaksustamine; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
Myllymäki, Janne. 2014:66 – Johdon holdingyhtiö verotuksessa // Lakimies (2015) nr. 2, lk.
272-289. Holding firmade maksustamisega seotud kohtupraktikast Soomes.
Märksõnad: Soome; ettevõtted; maksustamine; kohtulahendid
Ruffert, Matthias. Europarechtliche Fragen einer Bankenabwicklung in Österreich // Zeitschrift für
Gesetzgebung (2015) nr. 1, lk. 51-65. Kapitali vabast liikumisest ja ELi õiguse mõjust pankade
arengule Austrias.
Märksõnad: Austria; finantskriisid; pangandus; pangad (maj.); kapitali vaba liikumine; avatud turg;
omand; põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
Самохвалова, Юлиа. Упрощенная система налогообложения – 2015 г. // Экономико-правовой
бюллетень (2014) nr. 11, lk. 3-158. Maksusüsteemi lihtsustamisest Venemaal 2015. aastal.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; maksukorraldus; raamatupidamine
KARISTUSÕIGUS
Busch, Ralf. Strafrechtlicher Schutz gegen Kinderpornographie und Missbrauch // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 14, lk. 977-981. Saksa karistusseadustiku seksuaalkuritegude regulatsiooni
(eelkõige § 201 a) muudatustest, mis jõustusid 27. jaanuaril 2015.
Märksõnad: Saksamaa; seksuaalkuriteod; seksuaalne väärkohtlemine; alaealised; lapsed; noored;
fotod; ahistamine; kiusamine; küberkiusamine; sotsiaalmeedia; pornograafia; isikuõigused (BECK)
Freitas, Pedro Miguel F. ; Gonçalves, Nuno. Illegal access to information systems and the directive
2013/40/EU // International Review of Law Computers & Technology (2015) nr. 1, lk. 50-62.
Küberkuritegevusest ja seadusvastasest juurdepääsust infosüsteemidele; ELi direktiivist 2013/40.
Märksõnad: küberkuriteod; infosüsteemid; turvameetmed; küberkuriteod; juurdepääs infole;
Euroopa Liidu õigus (täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Gooch, Kate. Who needs restraining? Re-examining the use of physical restraint in an English young
offender institution // The Journal of Social Welfare & Family Law (2015) nr. 1, lk. 3-20. Lapse
õigustest alaealiste kurjategijate vangistuse ja vanglas kehtestatavate füüsiliste piirangute taustal.
Märksõnad: Suurbritannia; lapsed; lapse õigused; alaealised; vangid; vangistus; distsipliin; piirangud;
(täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Гриб, Владимир ; Адамян, Роберт. Особенности противодействия совершению тайных
хищений автотранспортных средств в некоторых зарубежных странах // Международное
публичное и частное право (2015) nr. 2, lk. 41-43. Riikide kogemustest võitluses mootorsõidukite
röövimiste ja ärandamistega.
Märksõnad: Venemaa; Norra; Prantsusmaa; Saksamaa; mootorsõidukid; vargused; kuritegevus;
röövimine
Haenen, Iris. Down the aisle of criminalization : the practice of forced marriage // European Journal
of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2015) nr. 2, lk. 101-120. Sundabielude käsitlusest
Hollandi ja Suurbritannia karistusõiguses Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla
ennetamise ja tõkestamise konventsiooni taustal.
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Märksõnad: Holland; Suurbritannia; sundabielu; naised; vägivald; perevägivald; tõkestamine;
ennetamine; rahvusvahelised lepingud; võrdlev õigusteadus
Herzberg, Rolf Dietrich. Der strafrechtliche Schuldbegriff im 21. Jahrhundert // Goltdammer’s
Archiv für Strafrecht (2015) nr. 5, lk. 250-259. Süü mõistest karistusõiguse teoorias ja praktikas.
Märksõnad: karistusõigus; kuriteod; süü (jur.); õigusteadus; õigusteooria; juristid; kohtulahendid
Hörnle, Tatjana. Bekenntnisbeschimpfung (§ 166 StGB) : Aufheben oder Ausweiten? //
Juristenzeitung (2015) nr. 6, lk. 293-297. Usuvabaduse kaitsest ja aruteludest Saksa karistusseadustiku
§ 166 muutmiseks.
Märksõnad: Saksamaa; usuvabadus; solvamine; karistused; avalik kord
Iqbal, Asifata ; Ceccato, Vania. Does crime in parks affect apartment prices? // Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2015) nr. 1, lk. 97-121. Kuritegevusest
Stockholmi parkides ja haljasaladel ning selle mõjust ümbruskonna kinnisvarahindadele.
Märksõnad: Rootsi; kuritegevus; linnaruum; pargid; haljasalad; kinnisvara; hinnad (täistekst RRi
arvutivõrgus või tellimisel)
Kaspar, Johannes. Mediation und konsensuale Konfliktlösungen im Strafrecht // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 23, lk. 1642-1647. Mediatsioonist karistusõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; mediatsioon; printsiibid; vaidluste lahendamine (BECK)
Назаренко, Б. А. Уголовная политика в сфере налогообложения // Журнал российского права
(2015) nr. 4, lk. 78-86. Maksukuritegudest ja kriminaalpoliitika osast maksunduses.
Märksõnad: Venemaa; maksukuriteod; kriminaalpoliitika; maksustamine; juriidilised isikud;
kriminaalvastutus
Obstbaum, Yaira ; Tyni, Sasu. Who receives substance abuse treatment in the „real world” of the
prison? A register-based study of Finnish inmates // Journal of Scandinavian Studies in Criminology
and Crime Prevention (2015) nr. 1, lk. 76-96. Vangide sõltuvushäirete käsitlusest Soome vanglates.
Märksõnad: Soome; vangid; sõltuvushäired; ravi; narkootikumid; võõrutusravi; uuringud (täistekst
RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Østergaard Larsen, Britt ; Kleif, Helle Bendix ; Kolodziejczyk, Christophe. The volunteer
programme „Night Ravens” : a difference-in-difference analysis of the effects on crime rates // Journal
of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2015) nr. 1, lk. 2-24. Vabatahtlike
programmi „Night Ravens” mõjust kuritegevuse ennetamisele Taanis.
Märksõnad: Taani; kriminaalpreventsioon; linnaruum; avalik kord; vabatahtlikud organisatsioonid;
kuritegevus; ennetamine (täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Roxin, Claus. Prävention, Tadel und Verantwortung – zur neuesten Strafzweckdiskussion //
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015) nr. 4, lk. 185-202. Karistamisest, vastutusest ja karistuse
eesmärgipärasusest.
Märksõnad: kuritegevus; karistused; vastutus; kriminaalpreventsioon; õigusteooria
Sahramäki, Iina ; Korsell, Lars ; Kankaanranta, Tarhi. Prevention of environmental crime
through enforcement – Finland and Sweden compared // Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention (2015) nr. 1, lk. 41-59. Keskkonnakuritegude ennetamisest
Soomes ja Rootsis.
Märksõnad: Soome; Rootsi; keskkonnakuriteod; kriminaalpreventsioon; sanktsioonid; võrdlev
analüüs (täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Звягин, В. А. О декриминализации изготовления и сбыта холодного оружия // Журнал
российского права (2015) nr. 3, lk. 102-107. Külmrelvade valmistamisest ja müügist Vene
kriminaalkoodeksis.
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Märksõnad: Venemaa; relvad; külmrelvad; valmistamine; müümine; kuritegevus; kuriteod;
klassifitseerimine
Uhnoo, Sara ; Persson, Sofia ; Ekbrand, Hans ; Lindgren, Sven-Åke. Juvenile school firesetting in
Sweden: causes and countermeasures // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2015) nr. 1, lk. 25-40. Koolitulekahjude ja neid põhjustanud alaealiste käitumise ja
motiivide uuringust Rootsis; abinõudest selliste kuritegude ennetamiseks.
Märksõnad: Rootsi; alaealised; hälbiv käitumine; kuritegevus; alaealiste kuritegevus; süütamine;
koolid; kriminaalpreventsioon (täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
MENETLUSÕIGUS
Engel, Martin. Außergerichtliche Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten – mehr Zugang zu
weniger Recht // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 23, lk. 1633-1637. Tarbijavaidlustega
seotud ELi õigusaktidest ja nende kavandatavast rakendamisest riigisiseses õiguses; advokaatide
muutunud rollist.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; tarbijakaitse; advokaadid; õigusabi; vaidluste
lahendamine; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus (BECK)
Epstein, Lee ; Landes, William M. ; Posner, Richard A. The best for last: the timing of U.S.
Supreme Court decisions // Duke Law Journal (2015) nr. 6, lk. 991-1022. Avalikkuse tähelepanu all
olevates nn suurtes kohtuasjades otsuste tegemise ajast Ülemkohtus.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; ülemkohtud; kohtulahendid; avalik huvi; menetlusaeg
(Academic Search Complete EBSCO)
Hughes, Jonathan A. ; Jonas, Monique. Time and crime: which cold-case investigations should be
reheated? // Criminal Justice Ethics (2015) nr. 1, lk. 18-41. Kriminaalmenetluse eesmärkidest ja
tõendamisest; ideest (taas)uurida ajaloolisi, avalikkuse jätkuva huvi all olevaid kuritegusid (nt Rappija
Jackiga seonduv) praegusaegsete tehnoloogiliste vahenditega.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; kuriteod; seksuaalkuriteod; tõendamine (jur.); DNA analüüs
(täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Janzen, Alex. Gerichtsreform in Russland: das neue Oberste Gericht der Russischen Föderation //
Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2015) nr. 3, lk. 65-73. Kohtureformist Venemaal, kohtusüsteemi
ja ülemkohtu tegevuse muutmisega seotud uutest seadustest.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; reformid; ülemkohtud; prokuratuur (BECK)
Kulla, Heikki. Suppea tulkinta korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä // Lakimies (2015)
nr. 2, lk. 151-169. Piirangutest kõrgema astme kohtu otsuste tõlgendamisel.
Märksõnad: Soome; kohtulahendid; ülemkohtud; seaduste tõlgendamine
Ritter, Thomas. Zeithonorarabrechnung und Lesegeschwindigkeit // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 16, lk. 1147-1149. Juriidiliste tekstide lugemiskiiruse arvestamisest advokaadi tunnitasus.
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; kutseoskused; lugemisoskus; hüvitised; kontroll; kohtulahendid
(BECK)
Siegmund, Alexander. Outsourcing in der Anwaltschaft – (K)eine Lösung auf Satzungsebene? //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 3, lk. 78-81. Teenuste (nt serverite tehnilise hoolduse)
sisseostmisest advokaadibüroodes advokaatide vaikimiskohustuse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; advokaadibürood; andmekaitse; konfidentsiaalne info; teenused;
piirangud (BECK)
Vaitoja, Jari. Pakottavasti säänneltyjen tosiasiaperusteiden tutkiminen siviiliprosessissa // Lakimies
(2015) nr. 2, lk. 257-264. Asjaolude uurimisest tsiviilkohtumenetluses
Märksõnad: Soome; tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.)
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Wolf, Christian. Zivilprozess versus außergerichtliche Konfliktlösung – Wandel der Streitkultur in
Zahlen // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 23, lk. 1656-1661. Menetlusõiguse arengust
viimase 20 aasta jooksul; alternatiividest vaidluste lahendamisel, statistilisi andmeid.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; tsiviilkohtumenetlus; mediatsioon; vaidluste lahendamine;
vahekohtumenetlus; statistilised andmed (BECK)
RIIGIÕIGUS
Bleistein, Romana ; Degenhart, Christoph. Sportschiedsgerichtsbarkeit und Verfassungsrecht //
Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 19, lk. 1353-1357. Dopinguvastasest seadusandlusest
tippspordis ja vahekohtute praktikast põhiseaduse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; sportlased; tippsport; doping; põhiõigused; põhiseadused; sport; vahekohtud;
kohtulahendid; inimõigused; rahvusvahelised lepingud (BECK)
Bradley, Curtis A. ; Siegel, Neil S. Constructed constraint and the constitutional text // Duke Law
Journal (2015) nr. 7, lk. 1213-1294. Põhiseaduse tekstist ja selle tõlgendamisest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; põhiseadused; õiguskeel; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
(Academic Search Complete EBSCO)
Bull, Hans Peter. Der „digitale Staat“ und seine rechtliche Ordnung // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2015) nr. 4, lk. 98-101. Digitaalriigiga seotud vajalikest muudatustest õiguspoliitikas; andmekaitsest
kui põhiõigusest põhiseaduses.
Märksõnad: Saksamaa; e-riik; õiguspoliitika; põhiõigused; isikuõigused; põhiseadused; andmekaitse;
eetika; Internet; teenused (BECK)
Däubler, Wolfgang. Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015)
nr. 3, lk. 66-68. Kvalifitseeritud tööjõu sissetoomise eeldustest ja regulatsioonist.
Märksõnad: Saksamaa; tööjõud; välismaalased; sisseränne; elamisload (BECK)
Ernst, Julia L. Making the case for antiestablishmentarianism: the church and state in Norway //
Fordham International Law Journal (2015) nr. 2, lk. 543-594. Usuvabadusest ja riigi-kiriku suhtest
Norras.
Märksõnad: Norra; riigi-kiriku suhe; religioonipoliitika; usuvabadus; põhiõigused; inimõigused
(WESTLAW)
Geißel, Brigitte ; Neunecker, Martina ; Kolleck, Alma. Dialogorientierte Beteiligungsverfahren:
wirkungsvolle oder sinnlose Innovationen? Das Beispiel Bürgerhaushalt // Zeitschrift für
Parlamentsfragen (2015) nr. 1, lk. 151-165. Kodanike osalusest otsustusprotsessis kaasava eelarve
näitel.
Märksõnad: Saksamaa; kodanikualgatus; osalusdemokraatia; dialoog; eelarve; hindamine
Geßler, Sebastian. Autonomie und institutionelle Handlungsspielräume regionaler Parteien in
Katalonien, Québec und Schottland im Vergleich // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2015) nr. 1, lk.
183-204. Erakondade konkurentsist ja kohalike vähemuserakondade tegevusvabadusest Kataloonias,
Québecis ja Šotimaal.
Märksõnad: Kataloonia; Quebec; Šotimaa; parteid; vähemusrahvused; valimissüsteemid;
põhiseadused; võrdlev analüüs
Gilbert, Michael D. The problem of voter fraud // Columbia Law Review (2015) nr. 3, lk. 739-775.
Valija identifitseerimise nõudest hääletuspettuste vältimiseks.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; valimised; valimissüsteemid; valijakäitumine; hääletamine;
pettus; identifitseerimine; kohtulahendid (WESTLAW)
Hill, B. Jessie. Constituting children’s bodily integrity // Duke Law Journal (2015) nr. 7,
lk. 1295-1362. Lapse õigusest kehalisele terviklikkusele; perekonna ja lapsevanemate õigusest
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otsustada alaealiste eest (nt abort); lastekaitsest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; lapsed; alaealised; lapse õigused; põhiõigused; perekond;
lapsevanemad; lastekaitse; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Hölscheidt, Sven. Der Gruppenstatus als Zwitterstatus // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 7,
lk. 266-270. Fraktsioonitute parlamendiliikmete õigusest moodustada koostöögruppe analoogselt
fraktsioonidega.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; parlamendifraktsioonid; põhiseadused;
konstitusioonikohtud; seaduste tõlgendamine
Koerner, Matthew R. Drones and the Fourth Amendment: redefining expectations of privacy // Duke
Law Journal (2015) nr. 6, lk. 1129-1172. Privaatsuse käsitlusest droonide kasutamisel, põhiseaduse
neljandas paranduses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; privaatsus; droonid; põhiseadused; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Maciejewski, Tim ; Theilen, Jens T. Die aktuelle bundesverfassungsgerichtliche Spruchpraxis zu
rückwirkenden Gesetzen // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 7, lk. 271-278. Ülevaade Saksa
põhiseaduskohtu praktikast tagasiulatuva jõuga seaduste kohta.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; seadused; tagasiulatuv jõud; konstitusioonikohtud;
kohtulahendid
Mandelartz, Herbert. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 8, lk. 326-329. Saksa põhiseaduskohtu praktikast valitsuse tegevuse kohta info
edastamisel avalikkusele (sh valitsuse liikmete sõnavõttudest); minister Manuela Schwesigi lahendist.
Märksõnad:
Saksamaa; valitsused;
ministrid;
avalikkus;
info; juurdepääs
infole;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Merten, Detlef. „Gute” Gesetzgebung als Verfassungspflicht oder Verfahrenslast? // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 9, lk. 349-360. Hea, mõjusa ja põhiseadusega kooskõlas oleva seaduse loomise
põhiseaduslikest, menetluslikest aspektidest; Saksa põhiseaduskohtu hinnangust.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; seadusandlus; põhisedused; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Neuvonen, Riku ; Rautiainen, Pauli. Lakivaraukset Suomen perusoikeusjärjestelmässä // Lakimies
(2015) nr. 2, lk. 222-248. Põhiõiguste seaduslikest piirangutest Soome põhiseaduse ja teiste seaduste
suhestuses.
Märksõnad: Soome; põhiõigused; põhiseadused; inimõigused; piirangud
Панова, И. В. ; Кузянов, А. В. Актуальные вопросы призыва граждан на военную службу в
Российской Федерации // Государство и право (2015) nr. 1, lk. 98-102. Sõjaväeteenistusse
kutsumisega seotud probleemidest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; sõjaväekohustus; sõjaväeteenistusse võtmine; haldusreformid
Schmidt, Thorsten Ingo. Das Abstandsgebot zwischen Fraktionen und parlamentarischen Gruppen //
Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 7, lk. 261-266. Fraktsiooni õigustest ja kohustustest ning
fraktsioonitute parlamendiliikmete moodustatud gruppide õiguslikust staatusest.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendifraktsioonid; parlamendiliikmed; koostöö; õiguslik
seisund; põhiseadused
Traub, Thomas. Abstrakte und konkrete Gefahren religiöser Symbole in öffentlichen Schulen // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 19, lk. 1338-1341. Riigikoolide islamiusuliste õpetajate
religioosse sümboolika kandmise õigusega seotud otsestest ja kaudsetest ohtudest; Saksa
põhiseaduskohtu otsusest (27.01.2015).
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Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; usuvabadus; õpetajad; riigikoolid; religioosne sümboolika;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid (BECK)
Weill, Rivka. The living-dead // Fordham International Law Journal (2015) nr. 2, lk. 387-456.
Järjepidevusest ja suveräänsusest õigusloomes – poolt- ja vastuargumente; Iisraeli kogemusest.
Märksõnad: parlamendid; õigusloome; valitsused; põhiseadused; prinstiibid; Iisrael; Suurbritannia;
Holland; võrdlev õigusteadus (WESTLAW)
HALDUSÕIGUS
Chwee, Philip. Bringing in a new scale: proposing a global metric of internet censorship // Fordham
International Law Journal (2015) nr. 3, lk. 825-888. Internetitsensuuri mudelitest Ameerika
Ühendriikides, Suurbritannias ja Hiinas; sõnavabadusest ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste
rahvusvahelise pakti artikli 19 tõlgendamisest.
Märksõnd: Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; Hiina; Internet; tsensuur; sõnavabadus; piirangud;
autoriõigus; inimõigused; kodaniku- ja poliitilite õiguste rahvusvaheline pakt (1966) (WESTLAW)
Coe, Peter. The Defamation Act 2013: we need to talk about corporate reputation // The Journal of
Business Law (2015) nr. 4, lk. 313-333. Ettevõtte mainest kui omandist ja selle kaitsest sõnavabaduse
ja laimamisega seotud kohtupraktikas.
Märksõnad: Suurbritannia; sõnavabadus; ettevõtted; laim; ettevõtte kuvand; kahju tekitamine;
kohtulahendid (WESTLAW)
Дементьева, О. А. Законодательное обеспечение прозрачности деятельности публичной власти
// Журнал российского права (2015) nr. 3, lk. 108-119. Avaliku võimu tegevuse ja eelkõige
finantsotsuste langetamise protsessi läbipaistvuse tagamisest.
Märksõnad: Venemaa; avalik võim; eelarve; otsustamine; regionaalplaneerimine; läbipaistvus (info);
juurdepääs infole; haldusmenetlus
Engelken, Klaas. Mehrbelastungsausgleichspflicht der Länder gegenüber den Kommunen bei
bundesrechtlichen Aufgabenerweiterungen? // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 5, lk. 184-192.
Kohalike omavalitsuste kohustuste, rahastamise ja regulatsiooniga seotud probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; põhiseadused; kohustused; teenused;
finantseerimine; föderalism; seaduste tõlgendamine
Grantiņš, Juris. Zugang zu Informationen und die öffentliche Auftragsvergabe in Lettland //
Osteuropa Recht (2015) nr. 1, lk. 34-41. Riigihangetest ja juurdepääsust infole Lätis.
Märksõnad: Läti; riigihanked; avalik info; informatsioonivabadus; põhiseadused
Gusy, Christoph. Neutralität staatlicher Öffentlichkeitsarbeit – Voraussetzungen und Grenzen // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 11, lk. 700-704. Neutraalsusest avalikkusega suhtlemisel ja
kõrgemate riigiametnike avalikest esinemistest valimisperioodil.
Märksõnad: Saksamaa; riigiametnikud; avalik teenistus; valimised; info; avalikkus; avalik teave;
poliitikud; parlamendiliikmed, piirangud (BECK)
Hill, Hermann. Strategische Perspektiven der Verwaltungsentwicklung // Die Öffentliche Verwaltung
(2015) nr. 6, lk. 214-220. Avaliku halduse funktsioonist ning arengusuundadest.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; haldussüsteem; haldusmenetlus; õigussüsteemid
Jandt, Silke. Beweissicherheit im elektronischen Rechtsverkehr // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 17, lk. 1205-1211. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr. 910/2014 e-identimise ja
e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul; elektroonilise kommunikatsiooni
usaldusväärsusest kohtumenetluses; riigisisese õiguse ühtlustamisest.
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Märksõnad: Saksamaa; elektrooniline kommunikatsioon; elektroonilised dokumendid; tõendamine
(jur.); digitaalallkiri; tsiviilkohtumenetlus; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik
õigus (BECK)
Kim-Prieto, Dennis ; Kahvecioglu, Mustafa Kerem. Three faces of information literacy in legal
studies: research instruction and law student information literacy standards in the American common
law, British common law, and Turkish civilian legal traditions // International Journal of Legal
Information (2014) nr. 2, lk. 293-302. Õigusüliõpilaste infokirjaoskusest Ameerikas, Suurbritannias ja
Türgis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; Türgi; info; õigusinfo; õigusharidus; üliõpilased
Kingreen, Thorsten ; Kühling, Jürgen. Weniger Schutz durch mehr Recht : der überspannte
Parlamentsvorbehalt im Datenschutzrecht : eine Problemskizze am Beispiel des
Gesundheitsdatenschutzrechts // Juristenzeitung (2015) nr. 5, lk. 213-221. Andmekaitseseaduse
eripäradest andmete töötlemisel avalikus ja erasektoris; andmekaitse piiridest ja kontrollist
terviseandmete näitel.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; andmetöötlus; isikuandmed; terviseandmed; privaatsus;
järelevalve
Koller, Thomas. Grillierien auf dem Balkon // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2015) nr. 2,
lk. 453-460. Šveitsis 1. aprillil 2013 jõustunud regulatsioonist rõdudel grillimise kohta kui eeskujust
ELi vastava direktiivi loomisel.
Märksõnad: Šveits; avalik kord; rõdud; toiduvalmistamine; grilltoidud; avalik õigus; eraõigus
Kremer, Eva-Maria. Alkohol und jagdlicher Waffengebrauch // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 15, lk. 1061-1063. Liidu Halduskohtu hinnangust relvaloa äravõtmisele jahimehelt, kelle
väljahingatavas õhus mõõdeti alkoholisisalduseks 0,39 mg/l; relvaseaduse ja jahiseaduse
tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; relvad; jahimehed; alkoholijoove; väärteod; kohtulahendid (BECK)
Linke, Tobias. Brauchen wir ein „Promotions- und Prüfungsstrafrecht?” // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 6, lk. 327-333. Aruteludest eraldi kuriteokoosseisu kehtestamiseks
akadeemilise petturluse eest; õiguspoliitilistest ja põhiseaduslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; teadus; teadustööd; akadeemiline petturlus; autoriõigus; autorsus;
karistused; põhiseadused (BECK)
Maslaton, Martin ; Hau, Ulrich. Das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) – „Das wird schon klappen” //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 9, lk. 555-559. Elektriautode kasutamise
soodustamisest 5. märtsil 2015 vastuvõetud seaduses.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; energia; autod; elektriautod; keskkonnakaitse; seadused (BECK)
McCarty-Snead, Stevens S. ; Titus Hilby, Anne. Research guide to European data protection law //
International Journal of Legal Information (2014) nr. 2, lk. 348-417. Juhiseid ja soovitusi erinevatest
infoallikatest Euroopa andmekaitse õigusega seotud materjalide leidmiseks.
Märksõnad: infoallikad; õigusinfo; andmekaitse; andmebaasid; õiguskeel; terminid; Euroopa Liidu
õigus
Meškauskaitė, Liudvika ; Ragulskytė-Markovienė, Rasa. Garantie und Beschränkung des Rechts
auf freie Meinungsäußerung in Litauen // Osteuropa Recht (2015) nr. 1, lk. 42-52. Sõnavabadusest
Leedus; avaliku elu tegelaste eraelu kaitse piiridest.
Märksõnad: Leedu; informatsioonivabadus; sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; eraelu; privaatsus;
ühiskonnategelased; põhiseadused; kohtulahendid
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Pautsch, Arne ; Müller-Török, Robert. Grenzüberschreitende Zustellung von Briefwahlunterlagen –
(Völker-)rechtlicher Anpassungsbedarf? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 3, lk. 88-91.
Piiriüleste haldustoimingutega seotud probleemidest (nt valimisdokumentide kättetoimetamine
välismaal elavatele kodanikele).
Märksõnad: avalik haldus; haldustoimingud; dokumendid; elukoht (BECK)
Васильев, В. И. Местное самоуправление: история и современная практика // Журнал
российского права (2015) nr. 3, lk. 5-15. Kohaliku omavalitsuse põhimõtetest ja regulatsiooni
kujunemisest Venemaal alates 9. aprillil 1990 vastuvõetud seadusest.
Märksõnad: Venemaa; kohalikud omavalitsused; printsiibid; reformid
Wegener, Bernhard. Aktuelle Fragen der Umweltinformationsfreiheit // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 10, lk. 609-616. Keskkonnateabele avalikust juurdepääsust teoorias ja
kohtupraktikas; ELi direktiivist 90/313/EMÜ, mille vastuvõtmisest möödus 25 aastat ja selle mõjust
Saksa õigusele.
Märksõnad: Saksamaa; keskkond; juurdepääs infole; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid (BECK)
MEDITSIINIÕIGUS
Gassner, Ulrich M. ; Hüppe, Hubert. Legalisierung der Eizellspende? // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2015) nr. 4, lk. 126-127. Poolt- ja vastuargumente munarakudoonorluse seadustamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; munarakud; munarakudoonorlus; kunstlik viljastamine; naised; tervis;
doonorlus; piirangud; reproduktiivmeditsiin (BECK)
Herzog, Felix. Hände weg von der ärztlichen Schweigepflicht! // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015)
nr. 4, lk. 121-123. Arstide vaikimiskohustusest ja selle teatud juhtudel eiramisest Germanwingsi
lennukatastroofi taustal.
Märksõnad: Saksamaa; arstid; konfidentsiaalsuskohustus; psüühikahäirega inimesed; elukutsed; arstipatsiendi suhe; piirangud; karistused; kohtulahendid (BECK)
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Alexander, Amanda. A short history of international humanitarian law // European Journal of
International Law (2015) nr. 1, lk. 109-138. Humanitaarõiguse ajaloost, kodifitseerimisest ja Genfi
konventsioonide lisaprotokollidest.
Märksõnad: õigusajalugu; humanitaarõigus; kodifitseerimine (jur.); rahvusvahelised lepingud
(WESTLAW)
Бальхаева, С. Б. Ретроактивное действие международных договоров // Журнал российского
права (2015) nr. 4, lk. 122-130. Rahvusvaheliste lepingute tagasiulatuvast jõust.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; tagasiulatuv jõud; rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini
konventsioon (1969)
Freund, Caroline ; Hallward-Driemeier, Mary ; Rijkers, Bob. Deals and delays: firm-level
evidence on corruption and policy implementation times // The World Bank Economic Review (2015)
nr. 2, lk. 1-29. Korruptsiooni mõjust erasektori arengule; riikide andmete analüüs.
Märksõnad: korruptsioon; ettevõtlus; poliitika; majanduskasv; erasektor; rahvusvahelised lepingud;
riigid; küsitlusuuringud; võrdlev analüüs (Oxford University Press Journals)
Искевич, Ирина ; Белов, Андрей. Роль венской конвенции о консульских сношениях от 24
апреля 1963 года в развитии консульского права // Международное публичное и частное
право (2015) nr. 2, lk. 15-18. Diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni osast diplomaatiliste suhete
arengus.
Märksõnad: diplomaatia; diplomaadid; diplomaatiliste suhete Viini konventsioon (1961);
rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised lepingud
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Moser, Luiz Gustavo Meira. Parties’ preferences in international sales contracts : an empirical
analysis of the choice of law // Uniform Law Review (2015) nr. 1, lk. 19-55. Poolte eelistustest
kohaldatava õiguse valikul rahvusvahelistes müügilepingutes.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised lepingud, Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980); siseriiklik
õigus; seaduste tõlgendamine
Weidenfeller, Milena. Nicht mehr privat und nicht mehr geheim? – Reform des internationalen
Schiedsverfahrensrechts // Zeitschrift für Rechtspolitik (2015) nr. 4, lk. 112-115. Muudatustest
rahvusvahelise vahekohtumenetluse regulatsioonis ja selle mõjust ELi vabakaubanduslepetele
Ameerika Ühendriikide (TTIP) ja Kanadaga (CETA).
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; vahekohtud; vahekohtumenetlus; vabakaubandus;
investeeringud; Euroopa Liit; rahvusvahelised lepingud (BECK)
Wu, Mark. Rethinking the temporary breach puzzle: a window on the future international trade
conflicts // The Yale Journal of International Law (2015) nr. 1, lk. 95-155. Maailma
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) osast rahvusvaheliste kaubandussuhete reguleerimisel ja vaidluste
lahendamisel.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); rahvusvaheline kaubandus; eeskirjad;
vaidluste lahendamine; rahvusvahelised lepingud (WESTLAW)
Inimõigused
Backer, Larry Catá. Moving forward the UN Guiding Principles for Business and Human Rights:
between enterprise social norm, state domestic legal orders, and the treaty law that night bind them all
// Fordham International Law Journal (2015) nr. 2, lk. 457-542. Ettevõtete ja riigi kohustustest
inimõiguste tagamisel ÜRO äritegevuse ja inimõiguste suuniste (2011) tähenduses.
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; inimõigus; ettevõtlus; printsiibid; rahvusvahelised lepingud;
Ühinenud Rahvaste Organiastsioon (ÜRO) (WESTLAW)
Chuang, Janie A. Exploitation creep and the unmaking of human trafficking law // American Journal
of International Law (2014) nr. 4, lk. 609-649. Inimkaubandusega seotud probleemidest ja nende vastu
võitlemisest Ameerika Ühendriikides; rahvusvaheliste normide ja poliitika mõjust.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; inimkaubandus; orjastamine; töösuhted; kriminaalõigus;
organiseeritud kuritegevus (WESTLAW)
Dickson, Brice. The EU Charter of Fundamental Rights in the case law of the European Court of
Human Rights // European Human Rights Law Review (2015) nr. 1, lk. 27-40. ELi põhiõiguste hartast
ja selle tõlgendamisest Euroopa Inimõiguste Kohtus.
Märksõnad: põhiõigused; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); õigusallikad; seaduste
tõlgendamine; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Dzehtsiarou, Kanstantsin ; Fontanelli, Filippo. Family visits and the right to hope – Vinter is
coming (back) // European Human Rights Law Review (2015) nr. 2, lk. 163-173. Eluaegsest
vangistusest ja vangide õigustest Euroopa Inimõiguste Kohtu Vinter versus Suurbritannia lahendi
põhjal; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 tõlgendamisest.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; vangid; põhiõigused; eraelu; perekond; eluaegne vangistus;
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); kohtulahendid (WESTLAW)
Gil-Bazo, Maria-Teresa. Refugee protection under international human rights law : from nonrefoulement to residence and citizenship // Refugee Survey Quarterly (2015) nr. 1, lk. 11-42. Pagulaste
kaitsest rahvusvahelisel tasandil ja inimõiguste kaitse rahvusvaheliste organisatsioonide osast selles.
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Märksõnad: pagulased; põhiõigused; järelevalve; rahvusvahelised organisatsioonid; kaitse; elukoht;
kodakondsus; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Pagulaste Ülemkomissar (Oxford University Press
Journals)
Hammarberg, Thomas. Legal capacity in Europe : a call to action to governments and to the EU //
Journal of Constitutional Law in Eastern & Central Europe (2014) nr. 2, lk. 137-246. Puuetega
inimeste õigusvõimest ja selle regulatsioonist ELis; puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikli 12
tõlgendamisest.
Märksõnad: puuetega inimesed; õigusvõime; teovõime; eestkoste; võrdõiguslikkus; Euroopa Liit;
puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006); Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
Johnson, Paul. „The choice of wording must be regarded as deliberate” : same-sex marriage and
article 12 of the European Convention on Human Rights // European Law Review (2015) nr. 2, lk.
207-224. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 12 tõlgendamisest samasooliste
abielu aspektist; Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.
Märksõnad: samasooliste partnerlus; abielu; inimõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); inimõiguste ülddeklaratsioon (1948); seaduste tõlgendamine; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Напсо, М. Б. Права человека, права меньшинств и права народов // Журнал российского права
(2015) nr. 4, lk. 36-45. Multikultuursusest ja rahvuste vahelistest suhetest; vähemuste ja inimõiguste
kaitsest.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; vähemuste õigused; rahvuslik enesemääramine; rahvuslik
identiteet; multikultuursus; rahvusvahelised lepingud
Euroopa Liidu õigus
Alexander, Kern. European Banking Union : a legal and institutional analysis of the Single
Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanim // European Law Review (2015) nr. 2,
lk. 154-187. Euroopa pangandusliidu; ühtse pangandusjärelevalve mehhanismi (SSM) ja ühtse
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