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SAATEKS
SUMMARIA IURIDICA alustab oma 15. hooaega. Aja jooksul on muutunud väljaande sisu ja vorm
ning vahetunud tegijad, eesmärk on jäänud aga samaks – vahendada oma lugejatele õigusalaste
välisajakirjade infot teiste riikide kogemustest õigusprobleemide lahendamisel ja tutvustada teemasid,
mis annaksid ideid ja teadmisi Eesti õigusega tegelevatele ametnikele, asjatundjatele, tudengitele,
õppejõududele või lihtsalt huvilistele – et olla teile jätkuvalt oodatud infoallikaks!
KASULIKKU LUGEMIST!

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
Sulgudes sinisega märgitud andmebaas tähendab, 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
Brettschneider, Jörg. Zur rechtspolitischen Orientierungskraft der normativen Theorie der
Regulierung // Der Staat (2015) nr. 4, lk. 501-538. Regulatsiooni mõistest õigus- ja majandusteaduses;
normiteooriast ja õigusloomest.
Märksõnad: õigusteadus; õigusteooria; mõisted; õigusloome; normitehnika; õiguspoliitika;
majandusteadus
Hamann, Hanjo. Das Buch der Bücher, im Original mit Untertiteln // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2015) nr. 4, lk. 381-395. Saksa seaduste liigitamisest ja teksti alajaotuste süsteemist.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; seadused; tekstistruktuur; võrdlev analüüs
Helin, Markku. Oikeustiede ja tutkimusetiikka // Lakimies (2015) nr. 6, lk. 787-810. Uurimistöö eetikast
ja teadusuuringu terviklikkusest õigusteaduses.
Märksõnad: Soome; õigusteadus; eetika; teadustööd; plagieerimine; vargus; autoriõigus
Klatt, Matthias. Integrative Rechtswissenschaft // Der Staat (2015) nr. 4, lk. 469-499. Õiguse
kahetisest olemusest; integratiivse õigusteaduse kontseptsioonist.
Märksõnad: õigusteadus; õigusteooria; metoodika; printsiibid
Koivurova, Timo. Oikeudenalat ja oikeustieteilijät globalisaation murroksessa // Lakimies (2015)
nr. 7/8, lk. 1005-1021. Õiguse üleilmastumisest põlisrahvaste (nt saamide õigused), keskkonna (nt
kliima ja bioloogiline mitmekesisus) ja piirkondlike (nt polaaralad, Arktika) õiguste reguleerimisel.
Märksõnad: õigussüsteemid; õigusteadus; globaliseerimine; rahvusvaheline õigus
Korpisaari, Päivi. Oikeudenalan tunnusmerkeistä ja oikeudenala-jaotuksen tarpeellisuudesta //
Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 987-1004. Õiguse liigitamisest Soome õigussüsteemis.
Märksõnad: Soome; õigusteadus; õigussüsteemid; õigusallikad; õigusharidus; sõnavabadus
Niemi, Johanna. Onko „oikeus ja sukupuoli” oikeudenala? // Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 1022-1039.
Sugude käsitlusest õigusteaduses.
Märksõnad: õigusteadus; mehed; naised; sooline võrdõiguslikkus
ÕIGUSAJALUGU
Lehti, Martti. Henkirikollisuuden kehitys 1500-luvulta nykypäivään // Haaste (2015) nr. 4, lk. 7-9.
Isikuvastaste kuritegude ajaloost.
Märksõnad: kuriteod; isikuvastased kuriteod; Soome; Euroopa; statistilised andmed; karistusõigus
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Macalister-Smith, Peter ; Schwietzke, Joachim. 100 years ago: a bibliographical calendar of
diplomacy and international law: in the years 1916 to 1919 // International Journal of Legal Information
(2015) nr. 2/3, lk. 313-394. Sündmustest diplomaatias ja rahvusvahelises õiguses aastatel 1916-1919
bibliograafilises kalendris.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; diplomaatia; rahvusvahelised lepingud (WESTLAW)
Столповский, Денис. Историко-правовой анализ регулирования валютного обращения в
России в дореволюционный период // История государства и права (2015) nr. 21, lk. 61-64.
Valuutaga seotud seadusandluse arengust Venemaal kuni aastani 1917.
Märksõnad: Venemaa; raha; valuuta; välisvaluuta; seadused
Свиридова, Наталья. Избирательный процесс в органы городского общественного управления
в последней трети XIX в. // История государства и права (2015) nr. 19, lk. 31-35. Kohalikesse
omavalitsustesse valimisest Venemaal 19. saj. viimasel veerandil; 1870. a. Vene üldisest
linnaseadusest.
Märksõnad: Venemaa; kohalikud omavalitsused; valimised; linnavalitsused; 19. saj. lõpp
Забелин, Антон. Саморегулируемые организации в США и Германии: исторический аспект //
История государства и права (2015) nr. 22, lk. 27-31. Eneseregulatsiooniorganisatsioonide (selfregulatory organization) ajaloost USA-s ja Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; organisatsioonid; iseregulatsioon; õigusloome
TSIVIILÕIGUS
Meyer, Susanne. Gratisspiele im Internet und ihre minderjährigen Nutzer // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 51, lk. 3686-3691. Alaealistest kui võimalikest lepingupartneritest
nutitelefonide tasuta allalaaditavate mängude rakenduste ja tasuliste lisafunktsioonide kasutajatena:
müüja riskidest ja kaitsest.
Märksõnad: Saksamaa; tehingud; alaealised; nutitelefonid; elektronmängud; arvutimängud; lepingud;
tarbijakaitse (BECK)
Skusa, Nico R. ; Thürauf, Andreas G. Die Wirksamkeit von Abfindungsregelungen bei Gesellschaft
bürgerlichen Rechts // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 48, lk. 3478-3481.
Kompensatsioonist seltsingust lahkuvale isikule Saksa tsiviilseadustikus.
Märksõnad: Saksamaa; mittetulundusühingud; seltsid; seltsingulepingud; vara; kinnisvara; hüvitised;
seaduste tõlgendamine (BECK)
Asjaõigus
Bauer-Mitterlehner, Ingeborg. Die Schaffung des Immobilienregisters in der Russischen Föderation
// Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2015) nr. 12, lk. 353-359. Kinnisvararegistrist Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; kinnisvara; kinnisvararegistrid; katastrid; maakatastrid (BECK)
Fischer, Mattias G. Möglichkeiten und Grenzen der Beschlagnahme von Immobilien zur
Flüchtlingsunterbringung // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 23, lk. 1644-1647.
Pagulaste majutamise vajadusest tingitud kinnisvara (nt tühjalt seisvad korterid, majad)
konfiskeerimise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; omand; kinnisvara; konfiskeerimine; pagulased; majutus; põhiseadused;
liidumaad (BECK)
Võlaõigus
Loth, Marc A. Corrective and distributive justice in tort law: on the restoration of autonomy and a
minimal level of protection of the victim // Maastricht Journal of European and Comparative Law
(2015) nr. 6, lk. 788-811. Deliktiõiguse põhimõtetest ja süsteemist ning üksikisiku autonoomia
kaitsmisest ja taastamisest deliktiõiguses.
Märksõnad: kahju hüvitamine; kahju tekitamine; tsiviilvastutus; kaitse (jur.); deliktiõigus
Perekonnaõigus
Braeuer, Max ; Lilien, Stephan von. Mitwirkung des deutschen Rechtsanwalts bei der
Sorgerechtsregelung im Ausland // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 48, lk. 3491-3493.
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Advokaadi osast lapse hooldusõigusega seotud vaidluste lahendamisel, kui üks lapsevanematest on
välismaalane.
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; lapsevanemad; välismaalased; hooldusõigus; advokaadid;
nõustamine; õigusabi; vaidluste lahendamine (BECK)
Görisch, Christoph. Einfach-gesetzliche, verfassungsrechtliche und rechtsvergleichende
Perspektiven eines gewandelten Ehebegriffs // Der Staat (2015) nr. 4, lk. 591-614. Mõistest „abielu”
põhiseaduse ja tsiviilseadustiku tähenduses; seaduste ajakohastamise probleemidest samasooliste
partnerite kooselu seadustamise valguses.
Märksõnad: Saksamaa; abielu; samasooliste partnerlus; paarisuhted; mõisted; õigusloome;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Löhnig, Martin ; Runge-Rannow, Maria-Viktoria. Einwilligung = Zeugung? // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 52, lk. 3757-3759. Heteroloogse viljastamise tulemusena abielust ja
abieluväliselt sündinud laste õiguste võrdsustamisest.
Märksõnad: Saksamaa; lapsed; võrdõiguslikkus; isadus; kunstlik viljastamine; elatis; kohtulahendid
(BECK)
Möller, Lena-Maria. An enduring relic: family law reform and the inflexibility of wilāya // The American
Journal of Comparative Law (2015) nr. 4, lk. 893-925. Lapse-vanema suhtest ning perekonnaõiguse
arengust ja kodifitseerimisest islamimaades.
Märksõnad: islamimaad; lapsed; lapsevanema-lapse suhe; peresuhted; lapsehooldus; eestkoste;
omand; reformid; kodfitseerimine (jur.) (WESTLAW)
Pärimisõigus
Klas, Benedikt ; Möhrke-Sobolewski, Christine. Digitaler Nachlass – Erbenschutz trotz
Datenschutz // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 48, lk. 3473-3478. Andmekaitsest ja pärijate
õigusest saada infot pärandaja digitaalsete andmete kohta.
Märksõnad: Saksamaa; pärand; elektroonilised dokumendid; pärijad; juurdepääs infole; andmekaitse
(BECK)
ÄRIÕIGUS
Denoncourt, Janice. True and fair intellectual property information: a corporate governance issue //
The Journal of Business Law (2016) nr. 1, lk. 47-72. Ettevõtte intellektuaalset omandit puudutavast
informatsioonist Suurbritannia äriõiguse aspektist.
Märksõnad: Suurbritannia; intellektuaalne omand; info; ettevõtted; aktsionärid (WESTLAW)
Кузнецов, Алексей ; Козлов, Ростислав. Сравнительно-правовой анализ процедуры
банкротства застройщиков в зарубежных странах // Международное публичное и частное право
(2015) nr. 6, lk. 37-40. Arendajatega seotud pankrotimenetlustest Suurbritannias, Saksamaal,
Prantsusmaal ja Belgias.
Märksõnad: pankrotiõigus; pankrotid; pankrotimenetlus; Suurbritannia; Saksamaa; Ameerika
Ühendriigid; Belgia; võrdlev analüüs
Mähönen, Jukka. Onko kauppaoikeudella mitään virkaa? // Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 973-986.
Äriõigusest kui õigusliigist Soome õigussüsteemis; Soome äriõiguse ajaloost.
Märksõnad: Soome; õigussüsteemid; õiguspoliitika; majandusõigus
Offermann-Burckart, Susanne. Das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 3, lk. 113-120. Teenistuslepingu alusel ettevõtte juriidilise
nõustamisega tegeleva advokaadi õiguste uuest regulatsioonist (jõust. 1. jaanuar 2016).
Märksõnad: Saksamaa; ettevõtted; advokaadid; nõustamine; õigusabi; õigusnõustajad (BECK)
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INTELLEKTUAALNE OMAND
Brennan, David. J. The root of title to copyright in works // Intellectual Property Quarterly (2015) nr. 4,
lk. 289-327. Teoste pealkirja autoriõigusega kaitsmisest ja Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse
konventsiooni mõjust; autoriõigustest angloameerika õigussüsteemis ja seadusjärgsest autoriõigusest.
Märksõnad: autoriõigus; teosed; pealkirjad; õigussüsteemid; kohtulahendid; tavaõigus; õigusajalugu;
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (1886) (WESTLAW)
Еременко, Владимир Иванович. Нововведения в части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации // Государство и право (2015) nr. 11, lk. 59-69. Autoriõigusega seotud
muudatustest Vene tsiviilkoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; õiguskaitse; litsentsid; seadustikud
Griffiths, Jonathan. „On the back of a cigarette packet” : standardised packaging legislation and the
tobacco industry’s fundamental right to (intellectual) property // Intellectual Property Quarterly (2015)
nr. 4, lk. 343-369. Tubakatoodete pakendamisele ja märgistamisele sätestatud ELi nõuetest ja
kaubamärgi kaitsest; omandi kaitsest ELi põhiõiguste hartas (art 17) ning inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioonis.
Märksõnad: Suurbritannia; tubakatööstus; omand; tubakatooted; kaubamärgid; pakendid; pakkimine;
piirangud; põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid (WESTLAW)
Hackett, Teresa. Time for a single global copyright framework for libraries and archives // WIPO
Magazine (2015) nr. 6, lk. 6-11. Digitehnoloogia ja autoriõiguse seadustega arvestamisest
raamatukogudes ning arhiivides.
Märksõnad: autoriõigus; digitehnoloogia; raamatukogud; arhiivid (vt Täistekst)
Rimmer, Matthew ; Lloyd, Mike ; Mokdsi, George ; Spielthenner, Doris ; Driver, Ewan. Intellectual
property and biofuels: the energy crisis, food security, and climate change // The Journal of World
Intellectual Property (2015) nr. 6, lk. 271-297. Biokütustega seotud patendiõigusest.
Märksõnad: biokütused; patendid; energia; energiavarud; omand; patentimine; patendiõigus
Stieper, Malte ; Henke, Hannes. Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes beim isolierten Verkauf
von Produktschlüsseln – Neues vom Handel mit Softwarelizenzen // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 49, lk. 3548-3551. Euroopa Kohtu ja Saksa Liidukohtu arvutiprogrammide ja
tarkvaralitsentside edasimüügiga seotud praktikast.
Märksõnad: autoriõigus; arvutiprogrammid; koopiad; kaubamärgid; tarkvara; litsentsid; müümine;
Euroopa Kohus; Saksamaa; kohtulahendid (BECK)
KESKKONNAÕIGUS
Bennett, Michael ; Gardner, Alex. Regulating groundwater in a drying climate: lessons from South
West Australia // Journal of Energy and Natural Resources Law (2015) nr. 4, lk. 293-319. Põhjavee
jätkusuutlikust kasutamisest; probleemidest kehtivas seadusandluses ja ettepanekuid eesmärkide
saavutamiseks Austaalia näitel.
Märksõnad: Austraalia; põhjavesi; vesi; vedelad maavarad; kliimamuutused; kliimamuutustega
kohanemine; kõrbestumine; õigusloome (täistekst RRi arvutivõrgus)
Fellenberg, Frank. Weiter Wind aus Luxemburg – zu den Klagemöglichkeiten im Umweltrecht // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 24, lk. 1721-1726. Õiguskaitsest keskkonnaõiguslike
vaidluste lahendamisel; Euroopa Kohtu lahendist C-137/14 (15.10.2015).
Märksõnad: Saksamaa; keskkonnakaitse; haldusmenetlus; vaidluste lahendamine; Euroopa Liidu
õigus; seaduste vastuolud (siseriiklik õigus) (BECK)
Хлуденова, Н. И. Перспективы развития правовой охраны арктических экосистем // Журнал
российского права (2015) nr. 11, lk. 114-122. Arktika ökosüsteemide õiguslikust kaitsest Vene
keskkonnaõiguses.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakaitse; ökosüsteemid; Arktika; looduskaitse; rahvusvahelised
lepingud

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

Talus, Kim ; Penttinen, Sirja-Leena. Kohti toimivampia markkinoita – huomioita vihreän energiatuen
kilpailutuksesta // Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 1147-1163. Ressursitõhusa Euroopa tegevuskavast ja
konkurentsist rohelise energia turul; Suurbritannia kogemusest.
Märksõnad: energia; alternatiivenergia; tuuleenergia; energiapoliitika; konkurents (maj.); riigiabi;
Suurbritannia; kohtulahendid
TÖÖÕIGUS
Bauer, Jobst-Hubertus ; Medem, Andreas von. Altersdiskriminierende Kündigung im Kleinbetrieb //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 4, lk. 210-213. Kohtupraktikast vanuse tõttu töösuhte
lõpetamisel.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; vanus; diskrimineerimine; vanuseline diskrimineerimine;
pensioniiga; väikeettevõtted; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (BECK)
Berntsen, Lisa. Precarious posted worlds: posted migrant workers in the Dutch construction and
meat processing industries // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2015) nr. 4, lk. 371-389. Tööjõu vabast liikumisest ELis ja õiguslikest probleemidest
töötajate piiriülestele ametikohtadele määramisel Hollandi näitel.
Märksõnad: Holland; tööjõud; välismaalased; tööhõive; migrandid; tööturg; töötamisvõimalused;
Euroopa Liit; tööjõu vaba liikumine
Демидов, Н. В. Трудовое право России: системные проблемы истории и современности //
Журнал российского права (2015) nr. 11, lk. 106-113. Õigusloome probleemidest ja vastuoludest
palgaliste töösuhete reguleerimisel Venemaal alates tööõiguse kujunemisest 19.-20. saj.
Märksõnad: Venemaa; töösuhted; õigusloome
Forde, Chris ; MacKenzie, Robert ; Ciupijus, Zyama ; Alberti, Gabriella. Understanding the
connections between temporary employment agencies and migration // The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations (2015) nr. 4, lk. 357-370. Tööturuametite tegevusest
migrantide tööhõive korraldamisel.
Märksõnad: tööturg; tööhõive; migrandid; välismaalased; tööjõud; tööturuteenused
Nadakavukaren Schefer, Krista. Introductory note to Fag og Arbejde v Kommunernes Landsforening
// International Legal Materials (2015) nr. 4, lk. 735-746. Võrdsetest võimalustest ja
diskrimineerimisest töösuhetes Euroopa Kohtu kohtuasja C-354/13 põhjal (töölepingu ülesütlemine
töötaja väidetava rasvumuse tõttu).
Märksõnad: Taani; töösuhted; diskrimineerimine; töötajad; rasvumine; töölepingu lõpetamine;
Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Planta, Christoph von. Vereinfachung der Arbeitsmarktintegration von Asylsuchenden // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 1-2, lk. 18-22. Ettepanekutest varjupaigataotlejate tööturule
toomise lihtsustamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; välismaalased; varjupaigataotlejad; asüül; pagulased; tööhõive;
integratsioon; õiguslikud aspektid (BECK)
Серегина, Л. В. Концептуальные подходы к охране труда в Российской Федерации // Журнал
российского права (2015) nr. 11, lk. 95-106. Tööohutuse ja töötervishoiu regulatsioonist Venemaal
Maailma Terviseorganisatsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja ELi ettepanekute valguses.
Märksõnad: Venemaa; tööohutus; töötervishoid; töötingimused; hindamine; seaduste tõlgendamine
Zundel, Frank. Die Entwicklung des Arbeitsrechts im Jahr 2015 // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 3, lk. 132-136. Töölepingust tulenevate õiguste ja kohustustega seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2015. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; töölepingud; tööaeg; puhkus (töökorraldus); kohtulahendid
(BECK)
Thörnquist, Annette. False self-employment and other precarious forms of employment in the „grey
area” of the labour market // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2015) nr. 4, lk. 411-429. Töösuhetest ja tööhõive vormidest Rootsi tööturul.
Märksõnad: Rootsi; tööturg; ettevõtjad; töötajad; töösuhted; eraettevõtted

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

Wind, Marlene. Is green better than blue? The Danish JHA opt-out and the unilateral attempt to
attract highly skilled labour // European Journal of Migration and Law (2015) nr. 4, lk. 329-360. Taanis
rakendatud rohelise kaardi süsteemist ning ELi sinise kaardi direktiivist kõrget kvalifikatsiooni nõudval
töökohal töötamiseks; probleemidest kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu liikumisega ELis.
Märksõnad: Taani; tööjõud; välistööjõud; tööturg; majandusaktiivne rahvastik; Euroopa Liit
SOTSIAALÕIGUS
Hakalehto, Suvianna ; Kotkas, Toomas. Subjektiivinen päivähoito-oikeus – sosiaalioikeutta,
lapsioikeutta vai molempia? // Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 1040-1063. Laste päevahoiu ja
lasteaiakohtadega seotud piirangutest Soomes sotsiaalõiguse ja lapse õiguste tähenduses.
Märksõnad: Soome; lapsed; lastehoid; lapse õigused; lasteaiad; koolieelne kasvatus; piirangud
Rixen, Stephan ; Marckmann, Georg ; in der Schmitten, Jürgen. Gesundheitliche Versorgungsplan
für die letzte Lebensphase – das Hospitz- und Palliativgesetz // Neue Juristische Wochenschrift (2016)
nr. 3, lk. 125-129. Toetavatest teenustest ja ravist elu lõpul 8. detsembril 2015 jõustunud seaduses.
Märksõnad: Saksamaa; sotsiaalhoolekanne; hospiitsid; palliatiivne ravi; teenused (BECK)
Зыкина, Т. А. Совершенствование системы социальной защиты работника в современных
условиях // Государство и право (2015) nr. 10, lk. 45-53. Sotsiaalkaitsesüsteemi ajakohastamisest
Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalkaitse; hüvitised; töötajad; sotsiaalkindlustus
FINANTSÕIGUS
Hambre, Anna-Maria. Tax confidentiality in Sweden and the United States – a comparative study //
International Journal of Legal Information (2015) nr. 2/3, lk. 165-233. Maksude konfidentsiaalsusest
Rootsis ja Ameerika Ühendriikides: ajaloost, mõistest, õigusloomest.
Märksõnad:
Rootsi;
Ameerika
Ühendriigid;
maksustamine;
konfidentsiaalsuskohustus;
konfidentsiaalne info; õigusloome; võrdlev õigusteadus (WESTLAW)
Kiviat, Trevor I. Beyond bitcoin: issues in regulating blockchain transactions // Duke Law Journal. Vol.
65 (2015), nr. 3, lk. 569-608. Bitcoinitehingute turvalisusest ja nn blockchain-tehnoloogiast õiguslikus
tähenduses (nt lepingud, autentimine jms).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; e-raha; maksevahendid; tehingud; turvalisus; tehnoloogia;
litsentsid; tarbijakaitse (WESTLAW)
Knuutinen, Reijo. Legaliteettiperiaate vero-oikeudessa // Lakimies (2015) nr. 6, lk. 811-833.
Seaduslikkuse põhimõttest Soome maksuõiguses.
Märksõnad: Soome; maksustamine; seaduslikkus; maksuõigus; kohtulahendid; õigusteadus
Linna, Tuula. Actio pauliana and res judicata in EU insolvency proceedings // Journal of Private
International Law (2015) nr. 3, lk. 568-584. Maksejõuetusmenetlustest ning mõistetest actio pauliana
ja res judicata; Euroopa maksejõuetusmenetluse määrusest ja mõjust ELi liikmesriikidele.
Märksõnad: maksejõuetus; pankrotid; pankrotimenetlus; Euroopa Liidu õigus; kohtualluvus; vetoõigus
(Academic Search Complete EBSCO)
KARISTUSÕIGUS
Dann, Matthias. Und immer ein Stück weiter – die Reform des deutschen Korruptionsstrafrechts //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 4, lk. 203-206. Korruptsioonikuritegudega seotud reformist
26. novembril 2015 jõustunud korruptsioonivastase võitluse seaduses ja karistusseadustiku
muudatustes.
Märksõnad: Saksamaa; korruptsioon; kuritegevus; altkäemaks; ametialased süüteod; rahvusvaheline
koostöö; Euroopa Liit (BECK)
Dolliver, Diana S. Socio-cultural impacts on drug trafficking trends in Europe // European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2015) nr. 4, lk. 383-406. Kanepi, heroiini, kokaiini ja
amfetamiiniga kaubitsemisest Euroopas – uuring aastatel 1995 kuni 2009 neljateistkümnest Euroopa
riigist kogutud andmete põhjal.
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Märksõnad: Euroopa; kuritegevus; narkootikumid; narkokaubandus; amfetamiin; kokaiin; heroiin;
kanep; uuringud
Duttge, Gunnar. Strafrechtlich reguliertes Sterben // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 3, lk.
120-125. Uuest kuriteokoosseisust nn abistatud enesetapu juhtudel.
Märksõnad: Saksamaa; suitsiidid; suitsiidikatsed; abistamine; vastutus; karistused (BECK)
Гумеров, Т. А. Уголовно-процессуальная политика борьбы с коррупционной преступностью:
зарубежный формат // Журнал российского права (2015) nr. 12, lk. 78-87. Suurbritannia, Ameerika
Ühendriikide,
Kanada,
Prantsusmaa,
Saksamaa,
Singapuri
ja
Hiina
seadustest
korruptsioonikuritegude vastases võitluses; ettepanekutest regulatsiooni ajakohastamiseks Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; korruptsioon; kuritegevus; õigusloome; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid;
Kanada; Prantsusmaa; Saksamaa; Hiina; Singapur; võrdlev analüüs
Henrion-Stoffel, Hervé. Das Strafrecht im Fokus der Commission nationale consultative des droits de
l’homme // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015) nr. 12, lk. 701-706. Riiklikust inimõiguste
nõuandekomisjonist (CNCDH) kui institutsioonist Prantsusmaal; komisjoni seisukohtadest
karistusõiguslikel teemadel (terrorismivastane võitlus, vihakuritegevus Internetis, karistuse
individualiseerimine ja korduvkuritegude vältimine).
Märksõnad: Prantsusmaa; kuritegevus; karistused; inimõigused; komisjonid
Häikiö, Jenni. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn panostettava // Haaste (2015)
nr. 4, lk. 40-41. Ennetustegevusest laste seksuaalse väärkohtlemise ärahoidmiseks Soomes;
veebilehest otanvastuun.fi.
Märksõnad: Soome; lastekaitse; seksuaalkuriteod; lapsed; seksuaalne väärkohtlemine; ennetamine;
kuritegevus; kriminaalpreventsioon
Kostiainen, Riikka. Menneisyys ja nykyisyys linkittyvät toisiinsa // Haaste (2015) nr. 4, lk. 4-6.
Vägivalla ja vägivallakuritegude käsitlemisest Soomes alates 16. sajandist; emeriitprofessor Heikki
Ylikangase kirjutistest.
Märksõnad: Soome; kriminoloogia; vägivald; kuriteod; õigusajalugu; juristid; professorid
Lappi-Seppälä, Tapio. Vankilukujen historiaa // Haaste (2015) nr. 4, lk. 19-21. Kriminaalpoliitikast ja
vangide arvust Soomes (1843–2010); võrdlusandmeid ka Rootsist ja Norrast.
Märksõnad: Soome; vangid; kriminaalpoliitika; õigusajalugu; Rootsi; Norra; Põhjamaad; statistilised
andmed
Melander, Sakari. Kriminalisoinnit yhteiskuntakehityksen vietävänä // Haaste (2015) nr. 4, lk. 14-16.
Lühike ülevaade karistusseadustiku arengust Soomes.
Märksõnad: Soome; kuritegevus; karistused; seadustikud; õigusajalugu
Näsi, Matti ; Oksanen, Atte ; Keipi, Teo ; Räsänen, Pekka. Cybercrime victimization among young
people: a multi-nation study // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
(2015) nr. 2, lk. 203-210. Küberkuritegude tunnustest ning ohvriks langemise eeldustest noorte ja
täiskasvanute seas.
Märksõnad: küberkuriteod; täiskasvanud; alaealised; kuriteoohvrid (täistekst RRi arvutivõrgus)
Oksanen, Atte ; Kaltiala-Heino, Riittakerttu ; Holkerie, Emma ; Lindberg, Nina. School shooting
threats as a national phenomenon: comparison of police reports and psychiatric reports in Finland //
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2015) nr. 2, lk. 145-159.
Riskiteguritest alaealiste õpilaste (12-18-aastased) kalduvusel tappa (koolitulistamised) Soome politsei
ja psühhiaatrilistel raportitel põhinevas uuringus.
Märksõnad: Soome; alaealised; kuriteod; tapmine; mõrvad; koolid; uuringud; alaealiste kuritegevus
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Pin, Xavier. Gleichheit im Strafrecht // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015) nr. 12, lk. 659-669.
Võrdsuse printsiibist Prantsuse karistusõiguses ja võrdsest kohtlemisest kriminaalkohtu praktikas.
Märksõnad: Prantsusmaa; võrdsus; õigusteooria; kriminaalmenetlus; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid
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Spapens, Toine ; Olfers, Marjan. Match-fixing: the current discussion in Europe and the case of The
Netherlands // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2015) nr. 4, lk. 333-358.
Manipulatsioonidest spordivõistlustel riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil ning võistluste tulemuste
kokkuleppimisega seotud riskidest Hollandis läbiviidud uuringu põhjal.
Märksõnad: Holland; korruptsioon; sport; spordivõistlused; kihlveod; hasartmängud; organiseeritud
kuritegevus; kriminaalpreventsioon
Sutela, Mika. Rattijuopumusta pidetty aina vakavana ongelmana // Haaste (2015) nr. 4, lk. 17-19.
Ülevaade joobes juhtimisega seotud kuritegude ajaloost ja õiguslikust reguleerimisest Soomes.
Märksõnad: Soome; alkoholijoove; kuriteod; karistused
Власов, И. С. О введении в России института уголовной ответственности юридических лиц //
Журнал российского права (2015) nr. 11, lk. 82-89. Juriidiliste isikute kriminaalvastutusest ja selle
seadustamisest Euroopa riikides ja Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; juriidilised isikud; kuritegevus; vastutus; kriminaalvastutus; süü (jur.);
füüsilised isikud; Euroopa; seadused
Walther, Julien. Schuld und Haftung juristischer Personen im deutsch-französischen Vergleich –
kurze Bemerkungen zum Zusammenspiel von Dogmatik und Pragmatik // Goltdammer’s Archiv für
Strafrecht (2015) nr. 12, lk. 682-693. Süü käsitlusest juriidilise isiku vastutuse reguleerimisel
Prantsuse ja Saksa karistusõiguses.
Märksõnad: Prantsusmaa; Saksamaa; juriidilised isikud; süü (jur.); printsiibid; kriminaalvastutus;
vastutus; põhiseadused; õigusloome; võrdlev analüüs
MENETLUSÕIGUS
de Godzinsky, Virve. Kohti lapsiystävällisempää oikeudenkäyttöä // Lakimies (2015) nr. 6,
lk. 856-878. Lapsesõbralikumast ja lapse õigusi rohkem arvestavast kohtumenetlusest; laste
ülekuulamisest, informeerimisest, õigusest abile ja esindajale.
Märksõnad: Soome; kohtumenetlus; lapsed; lapse õigused; lastekaitse; ülekuulamine; Euroopa Liidu
õigus
Greco, Luís. „Fortgeleiteter Schmerz” – Überlegungen zum Verhältnis von Prozessabsprache,
Wahrheitsermittlung und Prozessstruktur // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016) nr. 1, lk. 1-15.
Kokkulepetest kriminaalmenetluses ja nende regulatsioonist; eksperthinnangust kriminaalmenetluse
reformimiseks.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; kokkulepped; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
reformid
Hyttinen,
Tatu.
Voiko
rikosoikeudellisen
oikeustapauskommentin
kirjoittaja
syyllistyä
kunnianloukkaukseen? // Lakimies (2015) nr. 6, lk. 879-897. Kriminaalasja kommenteerimisest ja
kommenteerijate vastutusest; tahtlikust ja tahtmatust solvamisest.
Märksõnad: Soome; kriminaalmenetlus; sõnavabadus; laim; kommentaarid; kohtulahendid
Кашепов, В. П. Гуманизация уголовного судопроизводства как принцип регулирования
российского правосудия // Журнал российского права (2015) nr. 12, lk. 101-112.
Väärtuspõhimõtetest kriminaalmenetluses; poolte õigustest ja kohustustest humanismi aspektist.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; pooled (jur.); humaansus
Klusmeyer, Douglas B. Violence, law, and politics: Hannah Arendt and Robert M. Cover in
comparative perspective // Criminal Justice Ethics (2015) nr. 3, lk. 312-337. Õiguse ja vägivalla seose
teooriast kriminaalasjade menetlemisel politoloogi Hannah Arendti ja õigusteadlase Robert M. Coveri
käsitluste võrdluses.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; vägivald; õiguskord; vastutus; karistused; õigusteooria; võrdlev
analüüs (täistekst RRi arvutivõrgus)
Князькин, С. И. Единство судебной практики и средства его обеспечения // Журнал российского
права (2015) nr. 11, lk. 160-168. Kohtupraktika ühtlusest alama astme kohtutes ja õigusnormide ühtse
tõlgendamise järelevalvest.
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Märksõnad: Venemaa; kohtud; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; ülemkohtud; järelevalve
Leblois-Happe, Jocelyne ; Stuckenberg, Carl-Friedrich. Die Stellung des Opfers im französischen
Strafverfahren // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015) nr. 12, lk. 670-681. Ohvri õiguslikust
seisundist Prantsuse kriminaalmenetluses; näiteid ka Saksa ja Šveitsi õigusest.
Märksõnad: Prantsusmaa; Saksamaa; Šveits; kriminaalmenetlus; pooled (jur.); kuriteoohvrid;
tõendamine (jur.); tunnistajad; õiguslik seisund; võrdlev õigusteadus
Opgenhaffen, Tim ; Put, Johan. Searching and seizing evidence at lawyers’ and doctors’ premises:
Belgium, France and The Netherlands put to the European Court of Human Rights test // European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2015) nr. 4, lk. 359-382. Konfidentsiaalsest infost
advokaatide ja arstide tööruumide läbiotsimistel ja vara arestimistel; ametisaladuse kaitsest Belgias,
Hollandis ja Prantsusmaal.
Märksõnad: Belgia; Holland; Prantsusmaa; läbiotsimine; vara arestimine; advokaadid; arstid;
konfidentsiaalne info; konfidentsiaalsuskohustus; ametisaladused; kutse-eetika; Euroopa Inimõiguste
Kohus; kohtulahendid
Rosebury, Brian. The theory of the offender’s forfeited right // Criminal Justice Ethics (2015) nr. 3,
lk. 259-283. Kurjategijate õiguste kaotamisest karistamisel.
Märksõnad: Suurbritannia; kuriteod; kurjategijad; karistused; inimväärikus; õigusteooria (täistekst RRi
arvutivõrgus)
Schmieder, Philipp ; Ulrich, Carsten. Die untrennbare Verbindung bei elektronischer Aktenführung //
Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 48, lk. 3482-3484. Elektroonilise dokumentatsiooni
ajakohastamisega seotud probleemidest üleminekul e-toimikute kasutamisele kohtumenetluses (nt
täiendavate märgete ja märkuste lisamine originaaldokumendile).
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; tsiviilkohtumenetlus; elektrooniline kommunikatsioon;
elektroonilised dokumendid; andmetöötlus; arvutisüsteemid (BECK)
Seibl, Maximilian. Iura novit curia, Justizgewährungsanspruch und die Frage der Kostentragung für
gerichtlich erholte Gutachten zum Inhalt ausländischen Rechts // Zeitschrift für Zivilprozess (2015)
nr. 4, lk. 431-463. Teise riigi õiguse selgitamisega seotud kulude kandmisest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; pooled (jur.); välismaalased; ekspertiis; õigusinfo; kulud;
seaduste tõlgendamine
Steinbach, Armin. Evidenz als Rechtskriterium // Archiv des öffentlichen Rechts (2015) nr. 3,
lk. 367-414. Tõendamisest kohtumenetluses ja mõistest „ilmne/silmnähtav”. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; tõendamine (jur.); mõisted; kohtulahendid
Zwanzger, Michael. Der unerkannte Scheinerbe im Zivilprozess // Zeitschrift für Zivilprozess (2015)
nr. 4, lk. 495-527. „Poole” formaalse mõiste piiritlemisest ja pärimisjärglusest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; pooled (jur.); pärimine; pärijad; seaduste tõlgendamine
Unterreimeister, Johannes. Obsiege und zahle! // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 24,
lk. 1044-1052. Kohtukuludest ja nende hüvitamisest riigiasutustega seotud kohtuasjades.
Märksõnad: Saksamaa; avalik sektor; riigiasutused; kohtumenetlus; halduskohtumenetlus;
tsiviilkohtumenetlus; kohtukulud; hüvitised
Верещагина, А. Л. Определение размера компензации морального вреда за незаконное
уголовное преследование // Журнал российского права (2015) nr. 11, lk. 151-159. Kohtupraktikast
hüvitiste suuruse määramisel moraalse kahju tekitamise eest ebaseadusliku süüdimõistmise korral.
Märksõnad: Venemaa; tsiviilkohtumenetlus; mittevaraline kahju; hüvitised; kohtulahendid
Wittmann, Antje. Anwaltliche Berufsgeheimnisse in Gefahr? // Neue Juristische Wochenschrift (2015)
nr. 47, lk. 3420-3422. Advokaatide konfidentsiaalsuskohustusest ja ametisaladuste kaitsest politsei- ja
julgeolekuteenistuste varjatud jälitustegevuse ja andmete kogumisega seotud regulatsioonide taustal;
Saksa põhiseaduskohtu seisukohast (7. juuli 2015).
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; konfidentsiaalsuskohustus; ametisaladused; politsei;
kriminaalpolitsei; julgeolekuteenistused; jälitustegevus; põhiseadused; konstitutsioonikohtud (BECK)
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RIIGIÕIGUS
Badura, Peter. Die Wirtschafts- und Arbeitsordnung der Verfassung // Archiv des öffentlichen Rechts
(2015) nr. 3, lk. 333-366. Tegevusala, elukutse ja töökoha valiku vabadusest põhiseaduses ja ELi
õiguses (vaba konkurentsiga, avatud turumajanduse põhimõte). Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; ettevõtlus; kutsevalik; põhiseadused; Euroopa Liidu õigus;
integratsioon; konkurents (maj.); ülimuslikkus (jur.); seaduste tõlgendamine
Beckermann, Benedikt. Iudex calculat // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 23, lk. 1009-1015.
Põhiseaduskohtu otsustuspädevuse piiridest kahe kohtulahendi põhjal (25.03.2014 ZDF-riigileping;
05.05.2015 üleminekumandaat valimisseaduses).
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; pädevus; poliitika; kohtulahendid
Bergemann, Nils. Die Freiheit im Kopf? – Neue Befugnisse für die Nachrichtendienste // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 24, lk. 1705-1710. Julgeolekuteenistuste uutest
kohustustest ja koostööst politseiga põhiseadusliku korra kaitsel.
Märksõnad: Saksamaa; julgeolekuteenistused; politsei; koostöö; kommunikatsioon; andmekaitse;
põhiseadused (BECK)
Brosius-Gersdorf, Frauke. Die Ehe für alle durch Änderung des BGB // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 49, lk. 3557-3561. Samasooliste paaride abielu põhiseaduslikkusest; mõiste
„abielu” määratlemisest.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; abielu; samasooliste partnerlus; homoseksuaalsus;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine; konstitutsioonikohtud; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950) (BECK)
Carolan, Eoin. Ireland’s Constitutional Convention: behind the hype about citizen-led constitutional
change // International Journal of Constitutional Law (2015) nr. 3, lk. 733-748. Kodanike kaasamisest
otsuste tegemisse; Iirimaa põhiseadusliku konvendi tegevusest.
Märksõnad: Iirimaa; põhiseadused; kodanikud; otsustamine; osalusdemokraatia (Oxford University
Press Journals)
Dodge, William S. International comity in American law // Columbia Law Review (2015) nr. 8,
lk. 2071-2141. Rahvusvahelise viisakuse käsitlusest Ameerika õiguses ja Ülemkohtu praktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; rahvusvahelised suhted; printsiibid; siseriiklik õigus; tunnustamine
(pol., jur.); rahvusvaheline õigus; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Feh Widmer, Antoinette ; Vatter, Adrian. Institutionelle Regeln oder politische Kultur? Faktoren der
parlamentarischen Mitgliedfluktuation in der Schweiz // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2015) nr. 4,
lk. 795-809. Institutsionaalsete eeskirjade ja poliitilise kultuuri mõjust parlamendiliikmete
fluktuatsioonile Šveitsi kantonites aastatel 1960–2012.
Märksõnad: Šveits; parlamendid; parlamendiliikmed; poliitiline kultuur; uuringud
Gard, Andre. Entscheidungen über Aspekte der Flüchtlingshilfe durch das Volk // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 24, lk. 1038-1044. Rahvahääletusest pagulaste majutamist (ja majutuskohtade
ehitamist) puudutavates küsimustes.
Märksõnad: Saksamaa; pagulased; majutus; referendumid; osalusdemokraatia
Kempny, Simon. Die „verbotene Gleichbehandlung”. Zur Verabschiedung eines Stücks überflüssiger
Gleichheitsdogmatik // Juristenzeitung (2015) nr. 22, lk. 1086-1091. Saksa põhiseaduse art 3 lg 1
tõlgendamisest ja põhiseaduskohtu otsusest, mis käsitleb „keelatud võrdset kohtlemist”.
Märksõnad: Saksamaa; võrdõiguslikkus; võrdsus; võrdsed võimalused; diskrimineerimine;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Kleih, Björn-Christian ; Rex, Christine. Die zeitliche Begrenzung des Untersuchungsausschusses //
Zeitschrift für Parlamentsfragen (2015) nr. 4, lk. 820-829. Parlamendi uurimiskomisjonide tegevuse
ajalise piiramise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendikomisjonid
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Kämmerer, Jörn Axel ; Ernst, Christian ; Winter, Alina. Das Referendum: rechtliche und politische
Betrachtungen zum staatlich initiierten Volksentscheid // Zeitschrift für Gesetzgebung (2015) nr. 4,
lk. 349-371. Parlamendi algatatud referendumi õiguslikust ja poliitilisest tähendusest;
rahvahääletustest ja referendumitest saksakeelsetes riikides.
Märksõnad: Saksamaa; Austria; Šveits; referendumid; parlamendid; valitsused; osalusdemokraatia
Lenski, Sophie. Parteiordnungsmaßnahmen in der Mediendemokratie // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 24, lk. 1730-1735. Erakondade abinõudest oma liikmete
korralekutsumiseks (sh erakonna ridadest väljaarvamine) eraeluliste eksimuste korral Saksa
parlamendi endise liikme Sebastian Edathy juhtumi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; parteid; liikmeskond; kodukorrad; parlamendiliikmed; eraelu; karistused;
avalik arvamus; põhiseadused (BECK)
Lenze, Anne. Das Ende der Familienförderung, so wie wir es kennen // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 23, lk. 1658-1661. Lapsehooldushüvitistest ja peretoetustest Saksa
põhiseaduskohtu lahendis (21.07.2015) ning selle mõjust riigi senisele perepoliitikale.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; võrdsed võimalused; lapsehooldus; hüvitised; peretoetused;
lastetoetused; perepoliitika; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid (BECK)
Lindner, Josef Franz. Gibt es ein besoldungsrechtliches Homogenitätsprinzip? // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 24, lk. 1025-1031. Ühtsuse põhimõttest riigiametnike tasustamisel liidu ja
liidumaade tasandil; kohtunike ja ametnike tasustamisest Saksa põhiseaduskohtu lahendi
(05.05.2015) põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; põhiseadused; riigiametnikud; kohtunikud; hüvitised; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Marscholleck, Dietmar. Das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des
Verfassungsschutzes // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 50, lk. 3611-3616. Põhiseadusliku
korra kaitsega seotud reformist ja ülevaade 21. novembril 2015 jõustunud seadusemuudatustest.
Märksõnad: Saksamaa; julgeolek; julgeolekuteenistused; politsei; jälitustegevus; koostöö; andmeside
(BECK)
Martini, Mario. Die Bürger-/Volksbefragung als Baustein der Demokratie // Die Öffentliche Verwaltung
(2015) nr. 23, lk. 981-992. Rahvaküsitluste mõjust institutsioonide usaldusväärsuse suurendamisele
kohalikul ja riigi tasandil; õiguslikest nõuetest küsitluse korraldamisele.
Märksõnad: Saksamaa; osalusdemokraatia; referendumid; põhiseadused
Осминин, Б. И. Международные договоры в российской правовой системе // Журнал
российского права (2015) nr. 12, lk. 126-139. Õigusaktide hierarhiast Vene õigussüsteemis
rahvusvaheliste lepingute ja riigisisese õiguse suhtes.
Märksõnad: Venemaa; õigussüsteemid; põhiseadused; siseriiklik õigus; rahvusvahelised lepingud;
ülimuslikkus (jur.)
Penz, Marco. Frauenquote innerhalb politischer Parteien // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 22,
lk. 963-967. Kvoodist naiste osakaalu suurendamiseks ning põhiseadusest tulenevate valimisõiguslike
põhimõtete kehtivusest erakonnasisestel valimistel (ja ametikohtade määramisel) Saksa
põhiseaduskohtu lahendi (01.04.2015) põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; parteid; valimised; printsiibid; naised; põhiseadused; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Ritgen, Klaus. Grundlagen, Entwicklung und Perspektiven der Gesetzgebung zur Organisation und
Verfahren der Asylverwaltung in Deutschland // Zeitschrift für Gesetzgebung (2015) nr. 4, lk. 297-349.
Varjupaigataotlejate ja pagulasküsimustega seotud õiguse arengust ning probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; pagulased; asüül; varjupaigataotlejad; välismaalased; õigusloome;
haldusmenetlus; seaduste tõlgendamine; põhiseadused
Smets, Christoph. Zum Recht von Liedermachern – durfte Wolf Biermann im Deutschen Bundestag
reden, obwohl er singen sollte? // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2015) nr. 4, lk. 810-819.
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Parlamendi kodukorrast ja külaliste kõneaja reguleerimisest laulja ja luuletaja Wolf Biermanni Saksa
parlamendis esinemise juhtumi valguses.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; kodukorrad; sõnavabadus; piirangud; põhiseadused; seaduste
tõlgendamine
HALDUSÕIGUS
Alter, Maximilian J. „Judicial Review” im englischen Sicherheitsrecht: von der Rationalitäts- zur
Verhältnismäßigkeitskontrolle // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2015)
nr. 4, lk. 847-868. Sisejulgeolekust ja korrakaitsest Inglise õiguses ja kohtupraktikas; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni tõlgendamisest.
Märksõnad: Inglismaa; avalik kord; sisejulgeolek; turvalisus; isikuõigused; kohtud; kontroll; seaduste
tõlgendamine; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); kohtulahendid (BECK)
Benecke, Alexander ; Döhmann, Indra Spiecker. Der Schutz öffentlicher Unternehmen im
Informationsfreiheitsrecht, insbesondere in mehrpoligen Verhältnissen // Juristenzeitung (2015) nr. 21,
lk. 1018-1026. Informatsioonivabadusest riigiettevõtetes andmekaitse, autoriõiguste, ettevõtte- ja
ärisaladuste tagamise tähenduses mitmepoolsete suhete korral; kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; informatsioonivabadus; avalik teave; avalik huvi; andmekaitse; privaatsus;
isikuandmed; juurdepääs infole; konfidentsiaalne info; ärisaladused; autoriõigus; kohtulahendid
Braun, Frank ; Albrecht, Florian. Polizei-Compliance // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 22,
lk. 937-947. Normide ja seaduste järgimisest politsei tegevuses ning vastavussüsteemi juurutamisest
politseiorganisatsioonis tegevuse läbipaistvamaks muutmiseks, halduse optimeerimiseks ja kodanike
usalduse suurendamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; läbipaistvus; usaldusväärsus; organisatsioonikultuur; optimeerimine;
avatus
Ennuschat, Jörg. Erdgas in der deutschen Energiewende und europäischen Energieunion // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 22, lk. 1553-1559. Maagaasi osast energiamajanduses ning
gaasivarustuse ja -tarnega seotud regulatsioonist Saksamaal; Euroopa energialiidust.
Märksõnad: Saksamaa; energia; energiaallikad; maagaas; gaasijaotus; gaasihoidlad; taastuvad
energiaallikad; energiavarustus; energiajulgeolek; energiamajandus; Euroopa Liit; energiapoliitika
(BECK)
Ertl, Kilian. Die Kennzeichnungspflicht für die Polizeibedienstete auf dem Prüfstand // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 1, lk. 23-30. Politseinike kohustusest olla rahvakogunemistel identifitseeritav
(kanda vormiriietusel nimesilti või individuaalset, anonüümsust võimaldavat numbrikombinatsiooni)
põhiseaduse ja koosolekute seaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; teenistujad; politseinikud; identifitseerimine; üritused; avalik kord;
informatsioonivabadus; põhiseadused; seaduste tõlgendamine
Fairfield, Joshua A. T. ; Engel, Christoph. Privacy as a public good // Duke Law Journal. Vol. 65
(2015), nr. 3, lk. 385-457. Isiklike ja teiste andmete kaitsest privaatsuse kui avaliku hüve käsitluses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; andmekaitse; privaatsus; isikuandmed; infoeetika; võrgusuhtlus;
ühishüved; piirangud (Academic Search Complete EBSCO)
Gade, Gunther Dietrich. Erlaubnisfreier Schusswaffentransport // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 49, lk. 3542-3548. Tulirelvade transportimisega seotud eranditest Saksa relvaseaduses.
Märksõnad: Saksamaa; relvad; tulirelvad; transport; seaduste tõlgendamine (BECK)
Gowdey, Logan J. Disabling discipline: locating a right to representation of students with disabilities
in the ADA // Columbia Law Review (2015) nr. 8, lk. 2265-2309. Puuetega inimeste seadusest
tulenevatest võimalustest nende kaitseks koolist eemaldamise vastu.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; haridus; riigikoolid; puuetega inimesed; diskrimineerimine;
kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Guckelberger, Annette ; Dilek, Emrah. Deutsch-französische Zusammenarbeit in der Grenzregion //
Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 1, lk. 1-12. Riikidevahelisest koostööst piirialadel mõlemat riiki
puudutavate probleemide lahendamisel (nt keskkonnakaitse, haldusotsused).
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Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; avalik haldus; haldusmenetlus; seaduste kooskõlastamine;
piiriülene koostöö
Halila, Heikki. Oikeustieteellinen väitöskirja ennen ja nyt // Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 1108-1130.
Väitekirjade olemusest, sisulisest arengust ja tähendusest õigusteadusele.
Märksõnad: Soome; kõrgharidus; õigusharidus; teadustekstid; akadeemiliste teadustekstide
kirjutamine; õigusteadus
Häkkänen, Martti. Väitöskirjatyöskentely tohtorikoulutuksen muuttuvassa toimintaympäristössä //
Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 1131-1135. Doktoriõppega seotud seadusemuudatustest; doktoriväitekirja
esitamise tähtaegadest kinnipidamisest.
Märksõnad: Soome; haridus; õigusharidus; teadustööd; doktoriõpe; akadeemiliste teadustekstide
kirjutamine
Koivisto, Ida. Oikeus on, miten se systematisoidaan? Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallintooikeudesta // Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 954-972. Õiguse süstematiseerimisest ja liikidest;
haldusõigusest kui eraldi liigist õiguses.
Märksõnad: Soome; õigusteooria; õiguspoliitika
Lee, Jootaek. Frontiers of legal information: the U.S. law librarians of the future // International
Journal of Legal Information (2015) nr. 2/3, lk. 411-433. Raamatukoguhoidja osast õigusinfo
vahendamisel ja õigusraamatukogude tulevikust.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; õigusinfo; raamatukoguhoidjad; infotöötajad; raamatukogud;
erialaraamatukogud (WESTLAW)
Lehtoviita, Juho ; Voutilainen, Tomi. Yhteentoimivuus julkisissa IT-hankinnoissa // Lakimies (2015)
nr. 6, lk. 834-855. Koostööst avaliku sektori IT-alastes riigihangetes.
Märksõnad: Soome; riigihanked; avalik sektor; riigiasutused; infotehnoloogia; teenused;
arvutiprogrammid; haldusasutused
Morgenroth, Carsten. Das lernzielorientierte Verständnis der Prüfung und dessen Auswirkungen auf
das Prüfungsrechtsverhältnis und das Statusverhältnis eines Studierenden // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 1, lk. 30-34. Õpieesmärgi ja õpitulemuse (eksamitulemuse) seosest kõrgkoolide
eksamiregulatsioonides; Saksa põhiseaduse artikli 12 tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; kõrgharidus; eksamid; õppeedukus; pädevus; kõrgkoolid; põhiseadused
Reich, Andreas. Die Rückzahlung beamtenrechtlicher Fortbildungskosten // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 22, lk. 957-963. Koolituskulude tagasimaksmisest avalikus teenistuses töösuhte
omal soovil lõpetamise korral; Liidu töökohtu lahendist (18.03.2014).
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; koolitus; täienduskoolitus; kulud; koolituskulud; töösuhted;
erikohtud; kohtulahendid
Samaha, Adam H. Death and paperwork reduction // Duke Law Journal. Vol. 65 (2015), nr. 2,
lk. 279-344. Bürokraatia vähendamise seadusest teoorias ja praktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; bürokraatia; asjaajamine; riigiasutused (Academic Search
Complete EBSCO)
Schrader, Paul T. Haftungsrechtlicher Begriff des Fahrzeugführers bei zunehmender Automatisierung
von Kraftfahrzeugen // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 49, lk. 3537-3542. Sõidukijuhi ja
tootja vastutusest sõiduki juhtimisprotsesside automatiseerimisel.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; liiklusvahendid; autod; autotööstus; automaatika; autojuhtimine;
autojuhid; vastutus; liiklusõnnetused (BECK)
Stack, Kevin M. An administrative jurisprudence: the rule of law in the administrative state // Columbia
Law Review (2015) nr. 7, lk. 1985-2018. Õiguskorra põhimõtetest avalikus halduses; professor Peter
L. Straussi teooriast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; avalik haldus; õiguskord; printsiibid; õigusteooria (Academic
Search Complete EBSCO)
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Stöber, Michael. Zulässigkeit und Grenzen der Videoüberwachung durch Private // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 51, lk. 3681-3685. Eraisikute õigusest kasutada videovalvet; riigiõigusest,
tsiviilõigusest ja andmekaitsest tulenevatest piirangutest.
Märksõnad: Saksamaa; videovalve; valvesüsteemid; eraomand; põhiõigused; andmekaitse;
piirangud; kohtulahendid (BECK)
MEDITSIINIÕIGUS
Foster, Charles ; Miola, Jose. Who’s in charge? The relationship between medical law, medical
ethics, and medical morality? // Medical Law Review (2015) nr. 4, lk. 505-530. Meditsiinieetikast
meditsiiniliste otsuste tegemisel; vastutusest ja regulatsioonist.
Märksõnad: Suurbritannia; patsiendid; arstid; ravi; otsustamine; arsti-patsiendi suhe; meditsiinieetika;
vastutus (Oxford University Press Journals)
Хзанян, Н. Ш. Развитие правового статуса медицинских учреждений // Журнал российского
права (2015) nr. 11, lk. 142-151. Meditsiiniasutuste ülesannetest, pädevusest, õiguslikust staatusest
ja regulatsiooni ajakohastamisest.
Märksõnad: Venemaa; tervishoiuasutused; efektiivsus; tervishoiuteenused; rahvatervis; õigusloome
Jung, Heike. Zur Entwicklung des Medizinstrafrechts. Versuch einer wissenschaftstheoretischen und
disziplingeschichtlichen Standortbestimmung // Juristenzeitung (2015) nr. 23, lk. 1113-1121.
Meditsiinivaldkonna õiguse mõistete muutumisest (arstiõigus – meditsiiniõigus – terviseõigus) ja
karistusõiguse osast meditsiinis.
Märksõnad: Saksamaa; meditsiin; tervishoid; kuritegevus; karistused; biomeditsiin; bioeetika
Krajewska, Atina. Access of single women to fertility treatment: a case of incidental discrimination? //
Medical Law Review (2015) nr. 4, lk. 620-645. Vallaliste naiste diskrimineerimisest
reproduktiivmeditsiinis riiklikult rahastatud viljatusravile pääsemisel.
Märksõnad: Suurbritannia; Wales; reproduktiivmeditsiin; kunstlik viljastamine; naised; vallalised;
peresuhted; ravi; finantseerimine; diskrimineerimine; võrdsed võimalused (Oxford University Press
Journals)
Stirton, Ruth H. ; Wilkinson, Mark J. In search of a father: legal challenges surrounding posthumous
paternity testing // Medical Law Review (2015) nr. 4, lk. 531-555. DNA-analüüsiga seotud
õigusprobleemidest isaduse postuumsel testimisel; inimkudede seaduse (2004) tõlgendamisest.
Märksõnad: Suurbritannia; isadus; DNA-analüüs; koed; põlvnemise tuvastamine; karistusõigus
(Oxford University Press Journals)
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Bergman, Neale H. United Nations Convention on Transparency in Treaty-Based Investor-State
Arbitration // International Legal Materials (2015) nr. 4, lk. 747-757. ÜRO konventsioonist lepingul
põhinevate investori ja riigi vaheliste vahekohtumenetluste läbipaistvuse kohta.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); rahvusvahelised lepingud; investorid; riik;
vahekohtumenetlus; juurdepääs infole (WESTLAW)
de Visser, Maartje. A critical assessment of the role of the Venice Commission in processes of
domestic constitutional reform // The American Journal of Comparative Law (2015) nr. 4, lk. 963-1008.
Veneetsia Komisjoni osast riikide põhiseaduslikes reformides Islandil, Tuneesias, Belgias ja Ungaris.
Märksõnad: Island; Tuneesia; Belgia; Ungari; põhiseadused; reformid; Euroopa Nõukogu. Veneetsia
Komisjon; õigussüsteemid; riigiõigus; siseriiklik õigus; võrdlev analüüs (WESTLAW)
Faria, Angelo Estrella. The international protection of religious cultural property // Uniform Law
Review (2015) nr. 4, lk. 594-609. Roomakatoliku kirikuga seotud kultuuripärandi kaitsest
rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: kultuuripärand; kultuurivarad; õiguskaitse; roomakatoliku kirik; kirikud (org.); siseriiklik
õigus; rahvusvahelised lepingud
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Fuchs, Michael. Fluchtverursachung und das Völkerrecht // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 24,
lk. 1031-1037. Massilist pagulasrännet põhjustava riigi vastutusest rahvusvahelise õiguse tähenduses.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; sõjalised konfliktid; pagulased; vastutus; rahvusvahelised
lepingud
Hailbronner, Kay. Refugee status to conscientious objectors to military service // Maastricht Journal
of European and Comparative Law (2015) nr. 5, lk. 751-760. Pagulasseisundist sõjaväeteenistusest
keeldujate puhul; Euroopa Kohtu lahendist C-472/13.
Märksõnad: kaitseväeteenistus; sõjaväelased; pagulased; varjupaigataotlejad; piirangud;
inimõigused; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Safferling, Christoph. Nürnberg und die Zukunft des Völkerstrafrechts. Die Bedeutung des
Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses 70 Jahre nach seinem Beginn // Juristenzeitung (2015)
nr. 22, lk. 1061-1068. Nürnbergi kohtuprotsessist ja selle mõjust rahvusvahelisele karistusõigusele.
Märksõnad: Saksamaa; inimsusevastased kuriteod; karistused; kohtumenetlus; rahvusvahelised
kohtud; karistusõigus; Teine Maailmasõda, 1939-1945
Siehr, Kurt. Private international law and the difficult problem to return illegally exported cultural
property // Uniform Law Review (2015) nr. 4, lk. 503-515. Riiklike kultuurivarade ekspordist
kohtupraktika põhjal; lepingulistes suhetes kohaldatava õiguse konventsiooni (Rooma konventsiooni)
tõlgendamisest.
Märksõnad: kultuurivarad; eksport; illegaalne tegevus; kohtulahendid; Rooma konventsioon (1980)
Тимошиков, С. Г. Применение международного обычая как источника ответственности за
преступление агрессии // Журнал российского права (2015) nr. 12, lk. 149-156. Vastutusest
agressioonikuritegude eest rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: kuriteod; agressioon; vastutus; õigusallikad; rahvusvahelised lepingud
van Wijnbergen, Sweder J. G. ; Willems, Tim. Learning dynamics and support for economic
reforms: why good news can be bad // The World Bank Economic Review (2016) nr. 1, lk. 1-23.
Majandusreformidest Hiinas, Ladina-Ameerikas, Kesk- ja Ida-Euroopas.
Märksõnad: majandusreformid; edukus; valitsused; poliitika; Hiina; Ladina-Ameerika; Kesk-Euroopa;
Ida-Euroopa; võrdlev analüüs (Oxford University Press Journals)
Inimõigused
Dunkelberg, Alonso Gurmendi. „Their way of punishing”: corporal punishment by indigenous
peoples and the prohibition of torture // Netherlands Quarterly of Human Rights (2015) nr. 4,
lk. 382-404. Identiteedi- ja kultuurierinevustest rahvusvahelises õiguses; põlisrahvaste
enesemääramisõigusest ja kehalise karistamise keelust; ILO konventsioonist nr 169 (põlisrahvaste
õiguste konventsioon).
Märksõnad: põlisrahvastik; identiteet; enesemääratlus; kultuurierinevused; kehaline karistamine;
piinamine; religioon; rahvusvahelised lepingud
Krommendijk, Jasper. The use of ECtHR case law by the Court of Justice after Lisbon: the view of
Luxembourg insiders // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2015) nr. 6,
lk. 812-835. Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahenditele viitamisest ja nendele tuginemisest Euroopa
Liidu Kohtu praktikas.
Märksõnad: Euroopa Liidu Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtuasjad; kohtulahendid
McEleavy, Peter. The European Court of Human Rights and the Hague Child Abduction Convention:
prioritising return or reflection? // Netherlands International Law Review (2015) nr. 3, lk. 365-405.
Euroopa Inimõiguste Kohtu lapserööviga seotud lahenditest ja suunistest kohtutele lapseröövi Haagi
konventsiooni kohaldamisel analüüsida perekonna olukorda ja lapse huvisid.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; lapserööv; lapse õigused; rahvusvaheline lapserööv;
lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon (1980); kohtulahendid
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Opas, Matthew E. ; McMurray, David A. Under the gaze of the state: ICT use and state surveillance
of Eritrean refugees in Italy // Refugee Survey Quarterly (2015) nr. 4, lk. 105-125. Pagulaste ja
Eritreast pärit varjupaigataotlejate IT-teenuste kasutamise ja suhtluse järelevalvest Itaalias.
Märksõnad: Itaalia; Eritrea; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; pagulased; sisseränne;
varjupaigataotlejad; IT-teenused; järelevalve; sõnavabadus (Oxford University Press Journals)
Peers, Steve. Irregular migrants: can humane treatment be balanced against efficient removal? //
European Journal of Migration and Law (2015) nr. 4, lk. 289-304. Tasakaalu leidmisest ebaseaduslike
sisserändajate inimõiguste tagamise ja EList väljasaatmise vahel.
Märksõnad: Euroopa Liit; sisserändajad; migrandid; inimõigused; varjupaigataotlejad; kohtulahendid
Pirjola, Jari. Flights of shame or dignified return? Return flights and post-return monitoring //
European Journal of Migration and Law (2015) nr. 4, lk. 305-328. Inimõiguste rahvusvahelistest
normidest
sisserändajate
tagasisaatmislendudel;
rahvusvaheliste
organisatsioonide
ja
järelevalveasutuste standarditest ning nende rakendamisest.
Märksõnad: sisserändajad; migrandid; inimõigused; varjupaigataotlejad; asüül; pagulased;
lennureisid; maalt väljasaatmine
Riegner, Michael. Towards an international institutional law of information // International
Organizations Law Review (2015) nr. 1, lk. 50-80. Informatsiooni kogumisest, avaldamisest ning
andmekaitsest rahvusvahelistes institutsioonides.
Märksõnad: info; juurdepääs infole; infotöötlus; informatsioonivabadus; andmekaitse; rahvusvaheline
koostöö
Sarvarian, Arman. Splitting the baby: incidental review of United Nations Security Council resolutions
by the European Court of Human Rights // International Organizations Law Review (2015) nr. 1,
lk. 169-203. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide tõlgendamisest Euroopa Inimõiguste Kohtus
(Kadi, Nada, al-Dulimi kohtuasjad).
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid; resolutsioonid; seaduste tõlgendamine; põhikirjad; seaduslikkus
Walter, Christian. Der Internationale Menschenrechtsschutz zwischen Konstitualisierung und
Fragmentierung // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2015) nr. 4,
lk. 753-770. Inimõiguste rahvusvahelisest kaitsest ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast riigisisese
õiguse aspektist; Liidu Halduskohtu avalike teenistujate streigikeelu lahendist (27.02.2014).
Märksõnad: avalik teenistus; põhiõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
Euroopa Inimõiguste Kohus; Saksamaa; halduskohtud; seaduste tõlgendamine; siseriiklik õigus;
põhiseadused (BECK)
Euroopa Liidu õigus
Baldan, Federica ; Van Zimmeren, Esther. The future role of the Unified Patent Court in
safeguarding coherence in the European Patent System // Common Market Law Review (2015) nr. 6,
lk. 1529-1578. Euroopa patendisüsteemist ja ühtse patendikohtu osast süsteemi sidususes.
Märksõnad: Euroopa; patendid; patentimine; patendiõigus; kohtud; erikohtud; rahvusvaheline koostöö
Brauneck, Jens. EU-Kommission: ist die neue Macht der Vizepräsidenten unionsrechtswidrig? // Die
Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 21, lk. 904-916. Kollegiaalsuspõhimõttest Euroopa Komisjonis
volinike ja asepresidentide tegevuse taustal ELi lepingu, ELi toimimise lepingu ja Euroopa Komisjoni
töökorraseaduse tõlgenduses.
Märksõnad: Euroopa Komisjon; institutsioonid; töökorraldus; printsiibid; seaduste tõlgendamine;
Euroopa Kohus; kohtulahendid
Brittain, Stephen. The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and the European
Convention on Human Rights: an originalist analysis // European Constitutional Law Review (2015) nr.
3, lk. 482-511. ELi põhiõiguste harta ja Euroopa inimõiguste konventsiooni tõlgendamisest Euroopa
Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas; harta artikli 52(3) esialgsest mõttest.
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Märksõnad: põhiõigused; inimõigused; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid; võrdlev analüüs (WESTLAW)
Busby, Nicole ; James, Grace. Regulating working families in the European Union: a history of
disjointed strategies // The Journal of Social Welfare & Family Law (2015) nr. 3, lk. 295-308. Töö ja
pereelu ühitamise regulatsioonist ELis. Terve ajakiri samal teemal artiklitega erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Euroopa Liit; töösuhted; töö- ja pereelu ühitamine; töötajad; tööandjad; rasedad;
töökaitse; tööaeg; emad; isad; lapsehooldus; lapsed; võrdõiguslikkus; perekonnaõigus (täistekst RRi
arvutivõrgus)
Cejnar, Leela. Competition law and policy in higher education: an overview of the position in the UK
and its impact on the EU and beyond // European Competition Law Review (2016) nr. 1, lk. 25-32. ELi
konkurentsiõigusest kõrghariduses; kõrgharidusasutuste konkurentsist Suurbritannia näitel.
Märksõnad: kõrgharidus; õppeasutused; konkurentsiõigus; konkurentsipoliitika; kõrgkoolid; liitumine;
riigiabi; Suurbritannia (WESTLAW)
Dafnomilis, Vasileios (Vassilis). Double taxation of inheritances: does the ineffectiveness of EU law
lead to an effective EC recommendation // EC Tax Review (2015) nr. 6, lk. 320-336. Pärandi
topeltmaksustamisest Euroopa Kohtu praktikas; Euroopa Komisjoni soovitusest 2011/856/EL.
Märksõnad: Euroopa Liit; pärand; maksustamine; topeltmaksustamine; pärandimaks; kinnisvara;
omand; Euroopa Kohus; kohtulahendid
De Bondt, Wedny ; Miettinen, Samuli. Minimum criminal penalties in the European Union: in search
of a credible justification // European Law Journal (2015) nr. 6, lk. 722-737. Karistusõiguse
ühtlustamisest ELis ja minimaalkaristuste kehtestamisest (karistused in abstracto ja in concreto).
Märksõnad: liikmesriigid; karistusõigus; karistused; seaduste kooskõlastamine; kriminoloogia;
koostöö
De Lange, Tesseltje. Third-country national students and trainees in the EU: caught between learning
and work // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2015) nr. 4,
lk. 453-471. Kolmandate riikide välisüliõpilaste ja praktikantide ELis õppimise ja töötamisega seotud
probleemidest.
Märksõnad: Euroopa Liit; praktikandid; üliõpilased; migrandid; välismaalased; haridus; töösuhted
Deutelmoser, Anna. Kennt das Initiativrecht der Europäischen Kommission keine Grenzen? // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 22, lk. 1577-1581. Institutsionaalse tasakaalu tagamisest
ELi õigusloomes Euroopa Komisjoni seaduste algatamise õiguse taustal; Euroopa Kohtu lahendist
C-409/13.
Märksõnad: Euroopa Komisjon; õigusloome; reformid; Euroopa Parlament; Euroopa Liit. Nõukogu;
Euroopa Liidu toimimise leping (2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid (BECK)
Dörig, Harald ; Langenfeld, Christine. Vollharmonisierung des Flüchtlingsrechts in Europa // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 1-2, lk. 1-5. Vajadusest harmoneerida varjupaigataotlejate ja
pagulastega seotud regulatsioone ja pädevusi ELi tasandil.
Märksõnad: Euroopa Liit; pagulased; asüül; välismaalased; sisseränne; sundränne; liikmesriigid;
seaduste kooskõlastamine (BECK)
Fabbrini, Federico. Representation in the European Parliament: of false problems and real
challenges // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2015) nr. 4, lk. 823-846.
Euroopa Parlamendi esindusfunktsioonist ja valimistest ELi põhiseadusliku arengu taustal.
Märksõnad: Euroopa Parlament; esinduskogud; valimised; õigusloome (BECK)
Fijnaut, Cyrille. The refugee crisis: the end of Schengen // European Journal of Crime, Criminal Law
and Criminal Justice (2015) nr. 4, lk. 313-332. Euroopa rändekriisist Schengeni (viisa)ruumi aspektist.
Märksõnad: Euroopa; varjupaigataotlejad; pagulased; sisseränne; kriisid; maalt väljasaatmine;
pagulaskeskused; Euroopa Liit; piirikontroll
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Gamble, Roger. The Parliament, the Commission and the Court – three European institutions and
their effect on private enforcement of anti-competitive conduct in the EU // European Competition Law
Review (2015) nr. 12, lk. 501-512. Konkurentsiõigusest ELis ja direktiivi 2014/104/EL põhimõtetest
ning mõjust Euroopa Kohtu praktikale.
Märksõnad: konkurents (maj.); konkurentsiõigus; liikmesriigid; kahju hüvitamine; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (WESTLAW)
Geilmann, Maria ; Nicolaides, Phedon. Public statements and their qualification as state aid //
Maastricht Journal of European and Comparative Law (2015) nr. 5, lk. 761-770. Riigiabist ja riigi
enamusaktsiatega ettevõtete toetamisest; Euroopa Kohtu lahendist T-425/04.
Märksõnad: riigiabi; riigiettevõtted; aktsiad; majandusabi; majandusõigus; kohtulahendid
Haug, Volker M. Begriffs- und Zulässigkeitsvoraussetzungen einer EU-Petition // Juristenzeitung
(2015) nr. 21, lk. 1042-1047. Õigusest pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole; nõuetest ja
tingimustest petitsiooni esitamiseks.
Märksõnad: petitsioonid; kodanikualgatus; Euroopa Parlament
Janczuk-Gorywoda, Agnieszka. Evolution of EU detail payments law // European Law Review
(2015) nr. 6, lk. 858-876. Maksusüsteemist ELis (piiriülesed tehingud ja ühtne euromaksete piirkond
(SEPA ala)); ELi maksuõiguse arengust.
Märksõnad: Euroopa Liit; maksukorraldus; tehingud; euroala; maksuõigus (WESTLAW)
Kochenov, Dimitry ; Pech, Laurent. Monitoring and enforcement of the rule of law in the EU: rhetoric
and reality // European Constitutional Law Review (2015) nr. 3, lk. 512-540. ELi väärtustest
kinnipidamisest ja ELi lepingu artiklite 2 ja 7 tõlgendamisest Euroopa Komisjoni teatise „ELi uus
õigusriigi tugevdamise raamistik” (COM(2014) 158 final) taustal.
Märksõnad: Euroopa Komisjon; õigusnormid; õigusriik; liikmesriigid; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid (WESTLAW)
Kröger, Malte ; Pilniok, Arne. Verwaltungsorganisation unter Europäisierungsdruck // Die Öffentliche
Verwaltung (2015) nr. 21, lk. 917-927. ELi ametliku statistika määrusest 2015/579, selle nõuetest ja
mõjust statistikaametite tegevusele Saksamaa näitel.
Märksõnad: Euroopa Liit; statistika; riiklik statistika; printsiibid; liikmesriigid; haldussüsteem;
Saksamaa; statistikaametid; pädevus
Kuoppamäki, Petri. Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausdirektiivi julkis- ja yksityisoikeudellisen
soveltamisen rajapinnassa // Lakimies (2015) nr. 7/8, lk. 1064-1090. ELi direktiivi 2014/104 (kahju
hüvitamisest konkurentsireeglite rikkumise korral) kohaldamisest Soomes.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); kahju hüvitamine;
Soome; siseriiklik õigus; seaduste kooskõlastamine
Łazowski, Adam. „Darling you are not going anywhere”: the right to exit and restrictions in EU law //
European Law Review (2015) nr. 6, lk. 877-894. Isikute vabast liikumisest ELis ja riigist lahkumise
piiramisest julgeoleku kaalutlustel; ELi toimimise lepingu artikli 21 ja Euroopa inimõiguste
konventsiooni protokolli nr 4 tõlgendamisest.
Märksõnad: liikumisvabadus; isikute vaba liikumine; piirangud; julgeolek; liikmesriigid; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); kohtulahendid
(WESTLAW)
Linklater, Emma. The end of story for reduced VAT rates for e-books? // Common Market Law
Review (2015) nr. 6, lk. 1679-1690. Digi- ja e-raamatute käibemaksust Euroopa Kohtu lahendis
C-479/13; direktiivist 2006/112/EÜ (ühine käibemaksusüsteem).
Märksõnad: käibemaks; maksustamine; e-raamatud; Prantsusmaa; Euroopa Kohus; kohtulahendid
McIver, Timothy ; Pomana, Andrea ; Schmidt, Judith. Between patent protection and abuse of
dominance: highest EU Court issues landmark decision on standard-essential patents // European
Competition Law Review (2015) nr. 12, lk. 533-535. Euroopa Kohtu otsusest (16.07.2015) kohtuasjas
C-170/13 (standardi rakendamiseks olulise patendi (SEP) rikkumine).
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Märksõnad: patendid; patentimine; standardid (normid); intellektuaalne omand; mobiiltelefonid;
litsentsid; Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Ness, Richard. An analysis of the financial transaction tax in the context of the EU enhanced
cooperation procedure // EC Tax Review (2015) nr. 6, lk. 294-308. Finantstehingute maksustamisest
ELis: põhimõtted ja probleemid.
Märksõnad: Euroopa Liit; finantstehingud; tehingud; maksustamine; finantsinstrumendid; printsiibid
Oeter, Stefan. Bundesstaat, Föderation, Staatenverbund – Trennlinien und Gemeinsamkeiten
föderaler Systeme // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2015) nr. 4, lk.
733-752. Mõistetest „liitriik”, „föderatsioon”, „riikide liit” ELi institutsionaalsete reformide taustal.
Märksõnad: Euroopa Liit; integratsioon; mõisted; põhiseadused; reformid (BECK)
Omar, Paul J. The inevitability of „insolvency tourism” // Netherlands International Law Review (2015)
nr. 3, lk. 429-444. Nn pankrotiturismist ELis; Euroopa maksejõuetusmenetluse määrusest.
Märksõnad: Euroopa Liit; pankrotid; võlad; maksejõuetus; terminid; pankrotiõigus
Penttinen, Sirja-Leena. The first examples of designing the national renewable energy support
schemes under the revised EU state aid guidelines // European Competition Law Review (2016) nr. 2,
lk. 77-83. ELi taastuvenergia direktiivist 2009/28/EÜ, Euroopa Komisjoni energiaalase riigiabi
suunistest (vt Keskkonnakaitse ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014-2020) ja taastuvatest
energiaallikatest energia tootmise kavadest liikmesriikides (Eesti, Suurbritannia, Saksamaa, Holland).
Märksõnad: taastuvad energiaallikad; riigiabi; energia; riiklikud toetused; liikmesriigid (WESTLAW)
Perulli, Adalberto. Sustainability, social rights and international trade: the TTIP // The International
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2015) nr. 4, lk. 473-495. ELi ja Ameerika
Ühendriikide vahelisest Atlandi-ülesest kaubandus- ja investeerimispartnerlusest, selle mõjudest
tööõigusele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.
Märksõnad: Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; sissetulek; tööjõud; globaliseerumine; sotsiaalõigus
Roderburg, Georg. Wesentliche steuerliche Entwicklungen auf EU-Ebene seit Ende 2013 //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015) nr. 24, lk. 940-946. Olulisematest arengutest
Euroopa maksuõiguses 2013. aasta lõpust kuni novembrini 2015.
Märksõnad: Euroopa Liit; maksustamine; maksukuriteod; majanduskriisid; maksuõigus (BECK)
Sauter, Wolf. Public services and the internal market: building blocks or persistent irritant? //
European Law Journal (2015) nr. 6, lk. 738-757. ELi õiguse mõjust avalikele teenustele ja nende
regulatsioonile; avalikud teenused siseturu tähenduses.
Märksõnad: avalikud teenused; siseturg; põhiõigused; mõisted; integratsioon; elektrooniline
kommunikatsioon; tervishoid
Schiff, Alexander. Sekundär- vor Primärrecht? // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015)
nr. 22, lk. 899-904. Teenuste direktiivi (2006/13) kohaldamise probleemidest.
Märksõnad: teenused; õigusaktid; seaduste kooskõlastamine (BECK)
Spencer, Sarah ; Hughes, Vanessa. Fundamental rights for irregular migrants: legal entitlements to
healthcare and school education across the EU28 // European Human Rights Law Review (2015)
nr. 6, lk. 604-616. Ebaseaduslike sisserändajate põhiõiguste tagamisest (õigusest tervishoiule ja
haridusele) ELi liikmesriikides.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; pagulased; kriisid; põhiõigused; migrandid (WESTLAW)
Ziekow, Jan. Soziale Aspekte in der Vergabe // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 21, lk. 898-904.
ELi riigihangete direktiivist 2014/24; sotsiaalsetest kriteeriumitest riigihangetes ja Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni (ILO) normidega arvestamisest.
Märksõnad: riigihanked; konkurents (maj.); sotsiaalsed aspektid; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
(ILO); liikmesriigid; siseriiklik õigus
Thörnqvist, Christer. Welfare states and the need for social protection of self-employed migrant
workers in the European Union // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
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Relations (2015) nr. 4, lk. 391-410. Eraettevõtluses ja FIE-na töötavate välismaalaste sotsiaalkaitsest
ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; välismaalased; eraettevõtted; füüsilised isikud; ettevõtjad; töötajad;
sisserändajad; sotsiaalkaitse
Thüsing, Gregor ; Pötters, Stephan. Altersdiskriminierung in Besoldungs- und Vergütungssystemen
// Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015) nr. 24, lk. 935-939. Vanuselisest
diskrimineerimisest palkade ja hüvitiste süsteemis; Euroopa Kohtu lahenditest.
Märksõnad: vanus; diskrimineerimine; palk; hüvitised; vanuseline diskrimineerimine; kohtulahendid;
Euroopa Kohus (BECK)
Titi, Catharine. International investment law and the European Union: towards a new generation of
international investment agreements // The European Journal of International Law (2015) nr. 3,
lk. 639-661. Investeerimislepetest ELis ja kavandatavatest uuendustest.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; investeerimispoliitika; investeeringud; innovatsioon; lepingud
(Oxford University Press Journals)
Toda Castán, Daniel. Die Öffnung des EU-Rechte für die Europäische Menschenrechtskonvention //
Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 1, lk. 12-22. Euroopa Kohtu arvamusest 2/13 ELi ühinemise
kohta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ELi õiguse ja liikmesriikide
(Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hispaania) õiguse aspektist.
Märksõnad: Euroopa Liit; inimõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); Euroopa Kohus; Saksamaa; Prantsusmaa; Suurbritannia;
Hispaania; siseriiklik õigus
Топорнин, Николай. Некоторые правовые аспекты выхода государства из Европейского Союза
// Международное, публичное и частное право (2015) nr. 6, lk. 3-6. Õiguslikest aspektidest
liikmesriigi EList lahkumiseks.
Märksõnad: Euroopa Liit; Lissaboni leping (2007); seaduste tõlgendamine; õiguslikud aspektid
Wieckowski, Matt. The state aid sector inquiry into electricity capacity mechanisms // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015) nr. 22, lk. 859-863. Riigiabist investeeringute suurendamiseks
energiasektoris.
Märksõnad: energia; riigiabi; elektrienergia; investeerimine (BECK)
Wischmeyer, Thomas. Nationale Identität und Verfassungsidentität. Schutzgehalte, Instrumente,
Perspektiven // Archiv des öffentlichen Rechts (2015) nr. 3, lk. 415-460. Identiteedist (nt riik,
põhiseadus) ja selle kaitsest ELis; ELi lepingu art 4 lg 2 tõlgendamisest. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; identiteet; põhiseadused; euroidentiteet; Euroopa Liidu leping
(1992, 2007); Saksamaa; põhiseadused
Mereõigus
Lamont-Black, Simone. Third party rights and transport documents under the DCFR – potential for
an appropriate and effective EU unification and an improvement for the UK? // The Journal of
International Maritime Law (2015) nr. 4, lk. 280-299. Meretranspordist ja -kaubandusest Euroopa
lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku kavandis (DCFR), ELi ning Suurbritannia seadusandluses.
Märksõnad: Suurbritannia; Euroopa; merekaubandus; meretransport; lepingud; kaubad; piirangud;
laevandus; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liidu õigus
Жудро, Иван. О модернизации международно-правовой концепции обоснования внешних
границ континентального шельфа Российской Федерации в Арктике // Международное,
публичное и частное право (2015) nr. 6, lk. 10-14. Venemaa mandrilava piiridega Arktikas seotud
rahvusvahelise õiguse normide ajakohastamisest.
Märksõnad: Arktika; Venemaa; mandrilavad; rahvusvahelised lepingud
Woolley, Olivia. Ecological governance for offshore wind energy in United Kingdom waters: has an
effective legal framework been established for preventing ecologically harmful development? // The
International Journal of Marine and Coastal Law (2015) nr. 4, lk. 765-793. Keskkonnakaitsest ja
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avamere-tuuleenergia kasutamise õiguslikust regulatsioonist Suurbritannias; ELi merestrateegia
raamdirektiivi (2008/56/EÜ) mõjust.
Märksõnad: Suurbritannia; tuuleenergia; avameri; energiamajandus; keskkonnakaitse; taastuvad
energiaallikad; tuuleelektrijaamad; Euroopa Liidu õigus
Rahvusvaheline eraõigus
Forner-Delaygua, Quim. Changes to jurisdiction based on exclusive jurisdiction agreements under
the Brussels I Regulation recast // Journal of Private International Law (2015) nr. 3, lk. 379-405.
Õigusemõistmisest tsiviil- ja kaubandusasjades määruse 1215/2012 (Brüsseli I määrus (uuesti
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