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ERADETEKTIIVIDE TEGEVUST REGULEERIVAID ÕIGUSAKTE EUROOPA RIIKIDES
Valitsusliidu tegevuskava aastateks 2015-2019 kohaselt on üheks õiguspoliitiliseks eesmärgiks
reguleerida seadusandlikult eradetektiivinduse valdkond, kaitstes isikute põhiõigusi ja -vabadusi.
Siseministeerium on alustanud eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamist.
Selle esimese etapina viidi 2016. aasta märtsis läbi avalik konsultatsioon (lõppes 04.04.2016), et
selgitada välja huvirühmad ning markeerida huvirühmade ja valdkonnaga kokkupuudet omavate
ministeeriumite esmahinnang eradetektiiviteenuse reguleerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta.
Eradetektiivinduse seaduse väljatöötamiskavatsuse valmimise tähtajaks on seatud 2017. aasta
detsember.
Summaria Iuridica käesolevas numbris püüame anda ülevaate Euroopa riikide õigusaktidest, millega
reguleeritakse eradetektiivide tegevust. Riigiti on käsitlused erinevad – on eraldi seaduseid, kuid
sageli on eradetektiividega seonduv sätestatud eraturvateenuste seaduse või majandustegevuse
seaduse raamides. Kui riikide vastavad seadused on olnud kättesaadavad inglise keeles, oleme
lisanud seaduse ingliskeelse versiooni. Ülevaate koostamise peamisteks allikateks olid riikide
seaduste veebilehed, The EU Single Market : regulated professions database ja Private Security
Monitor.

AUSTRIA
Gewerbeordnung – GewO (1994)
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10007517/GewO1994, Fassung vom
21.04.2016.pdf
Sicherheitsgewerbe-Verordnung-Zugangsvoraussetzungen
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20002491/SicherheitsgewerbeVerordnung Zugangsvoraussetzungen Fassung vom 21.04.2016.pdf
Vaata ka:
BERUFSDETEKTIVE : bewachen und ermitteln // Öffentliche Sicherheit : Das Magazin des
Innenministeriums, Nr. 5-6/2004

BELGIA
Loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d'exécution Arrêté royal
du 10 février 2008 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelle et à la
reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective
privé, ainsi que l'agrément des formations (MB du 3 mars 2008)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1991071933&table_name
=loi
This 1991 law regulates the activities of private detectives in Belgium.
Loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé (1996)
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
Law on Private Protection Agencies and Detective Activities of Federation of Bosnia and Herzegovina
(2002)
This law regulates the activities of private detectives, their responsibilities and duties, and the
supervision of their work.
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HISPAANIA
Ley de Seguridad Privada (1992)
Law on Private Security (1992) regulates the provision of private security services in Spain.
REAL DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados artículos del
Reglamento de Seguridad Privada.
Vaata ka:
http://www.detectives-spain.info/english/legislacion.htm

HORVAATIA
Zakon o privatnim detektivima (2009)

IIRIMAA
Private Security Services Act (2004)
Private Security (Licensing and Standards) (Private Investigator) Regulations 2015 - S.I. No. 195/2015
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/195/made/en/pdf
Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act (2011)
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2011/act/23/enacted/en/pdf
Vaata ka:
The Private Security Authority
https://www.psa.gov.ie/

ITAALIA
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (1931)
Law on Public Security (1931) provides for the regulation of the Italian police and consolidates existing
public safety and security laws.

LEEDU
Asmens ir turto saugos (2004)
In Lithuania, private security and detective services are regulated by the Law on the Security of the
Person and Property, not translated in English.

LUKSEMBURG
Activites privees de gardiennage et de surveillance (2002)
Law on Private Guarding Services (2002) regulates the activities of private security guards and
companies providing security services in Luxembourg.
LÄTI
Detektīvdarbības likums (2001)
inglise keeles: Law on Detective Activity (2001);
Cab. Reg. No. 98 - Regulations for the Licensing and Certification of Detective Activities

POOLA
Ustawa o uslugach detektywistycznych (2001)
Law on Private Detective Services (2001) regulates economic activity involving detective services, the
rights and responsibilities of investigators, and the rules and procedures for vesting detective services.

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

PORTUGAL
Decreto- Lei 35/2004 a actividade de segurança privada
Law on Private Security Activities (2004) sets the foundation for the practice of private security
activities in Portugal (with added alternations by decree law of 10 November 2005 and 8 August 2008)
and states that private security services in Portugal have a subsidiary and complementary function in
relation to the activity of the State’s public security forces.

PRANTSUSMAA
Code de la sécurité intérieure (dernière modification : 9 avril 2016)
Livre VI du code de la sécurité intérieure Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour
l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et
relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des
agences de recherches privées
Vaata ka:
Syndicat National des Agents de Recherches Privées (SNARP) – France Detectives
http://www.snarp.org/accueil

RUMEENIA
Lege nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

SAKSAMAA
Gewerbeordnung – GewO (1999)
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gewo/gesamt.pdf
Verordnung über das Bewachungsgewerbe (Bewachungsordnung – BewachV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bewachv_1996/gesamt.pdf
Vaata ka:
Rechtsfragen um den Einsatz von (Privat-)Detektiven
http://www.deutscher-detektiv-verband.de/html/documents/rechtsfragen_einsatz_detektiv_haurand.pdf

SLOVAKKIA
Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (2005)

SLOVEENIA
Zakon o detektivski dejavnosti (2002)
Law on Private Detective Services (2002) regulates the activities of private detective services in
Slovenia and establishes conditions and systems for its monitoring.

SOOME
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (N:o 282/2002)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020282
inglise keeles (Private Security Services Act)
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2002/en20020282.pdf
Decree on Private Security Services (534/2002) outlines the licensing and certificate requirements for
private security guards and agents in Finland.
inglise keeles: http://finlex.fi/en/laki/kaannokset/2002/en20020534.pdf
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SUURBRITANNIA
Private Security Industry Act (2001)
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/12/pdfs/ukpga_20010012_en.pdf
Vaata ka:
Private investigators
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264093/8691.pdf
Regulation of Private Investigations
http://www.sia.homeoffice.gov.uk/Pages/licensing-private-investigations.aspx
Private investigators : the role of private investigator
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmhaff/100/10005.htm
TŠEHHI
Act No. 455/1991 Coll. on Trades (Trade Act)
Sections 6, 6a, 7, 8, and 27 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended Ministerial
Regulation No. 16/2009 Coll. on the content and extent of the qualification for the personal
performance of the security guard and service of private detective

UNGARI
Act on Private Security and Investigation Services (1998)
The goal of this Act is to strengthen the legal basis for security and private investigation services in the
interests of improving public order and safety. Additionally, it aims to increase the efficiency of security
services and crime prevention units in Hungary.

VENEMAA
Закон о частной детективной и охранной деятельности (1992)
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/

LISAKS:
Berufsbildung für Detektive (3/2011)
http://www.sherion-detektei.de/DD_3_2011_Berufsbildung_AHeim.pdf
Bilius, Mindaugas. The Right to Privacy and Private Detective Activities in Lithuania // Baltic Journal
of Law & Politics. Vol. 5 (2012/Dec), Issue 2, pp. 1-26.
Bryden, Alan ; Caparini, Marina. Private actors and security governance. - [Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces (DCAF)] - Münster ; Wien : Lit, 2006. - XV, 314 lk.
http://www.ester.ee/record=b2452987*est
Bureš, Oldřich. Private security companies in the Czech Republic: an exploratory analysis // Central
European Journal of International and Security Studies. Vol. 06 (2012), Issue 02, pp. 41-60.
Button, Mark. Assessing the regulation of private security across Europe // European Journal of
Criminology. Vol. 4 (2007), Issue 1, pp. 109-128.
Dupont, Benoit. Private security regimes: conceptualizing the forces that shape the private delivery of
security // Theoretical Criminology. Vol. 18 (2014/Aug), Issue 3, pp. 263-281.
Prenzler, Tim ; Sarre, Rick. Developing a risk profile and model regulatory system for the security
industry // Security Journal. Vol. 21 (2008/Oct), Issue 4, pp. 264-277.
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Pues, Anni. A grey zone under the spotlight – illegal GPS tracking by private investigators // Journal
of Criminal Law. Vol. 78 (2014/Feb), Issue 1, pp. 22-26.
Schaub, Roland. Der Privatdetektiv im schweizerischen Recht. - Zürich ; St. Gallen : DIKE, 2011. XXIX, 208 lk.
http://www.ester.ee/record=b2892929*est
Семенов, В. Г. Деятельность частного детектива по защите интересов участников уголовного
судопроизводства. - Москва : Юрлитинформ, 2008. - 283 lk.
http://www.ester.ee/record=b2420699*est
State regulation concerning civilian private security services and their contribution to crime prevention
and community safety (2014)
Täistekst
van Steden, Ronald ; Sarre, Rick. The growth of private security trends in the European Union //
Security Journal (2007), Issue 20, pp. 222-235.
Вэл, А. А. Справочник по частному сыску : для детективов, бизнесменов, ревнивых супругов,
сотрудников службы безопасности и просто любопытных. - Москва : АСТ : Астрель : Хранитель,
2007. - 413 lk.
http://www.ester.ee/record=b2404846*est

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
Alexy, Robert. Menschenwürde und Verhältnismäßigkeit // Archiv des öffentlichen Rechts (2015)
nr. 4, lk. 497-513. Inimväärikuse mõistest õigus- ja printsiibiteoorias ning proportsionaalsuse
põhimõtte taustal. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: inimväärikus; mõisted; printsiibid; proportsionaalsuse põhimõt; õigusteooria
Tala, Jyrki. Laki ei ole ilmaishyödyke – sääntelyn kustannusten ja niiden hillitsemisen tarkastelua //
Lakimies (2016) nr. 1, lk. 3-25. Õigusaktide koostamise ja rakendamisega seotud kuludest, nende
kontrollimisest ja tasakaalus hoidmisest; Euroopa Komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse
programmist (REFIT).
Märksõnad: Soome; õigusloome; kulud; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liidu õigus
Ullrich, Norbert. „Extremismus” : ein Rechtsbegriff und seine Bedeutung // Juristenzeitung (2016)
nr. 4, lk. 169-176. Ekstremismist ehk äärmuslusest juriidilise, poliitilise ja teadusliku terminina;
ekstremismi ja demokraatia piiridest.
Märksõnad: õiguskeel; ekstremism; mõisted; poliitika; demokraatia
ÕIGUSAJALUGU
Bird, Wendell. Liberties of press and speech: ’Evidence does not exist to contradict the...
Blackstonian sense’ in late 18th century England? // Oxford Journal of Legal Studies (2016) nr. 1,
lk. 1-25. Sõna- ja ajakirjandusvabadusest 18. sajandi Inglismaal William Blackstone’i (1723–1780) ja
ameerika ajaloolase Leonard Levy (1923–2006) käsitluses.
Märksõnad: Inglismaa; Ameerika Ühendriigid; ajakirjandusvabadus; sõnavabadus; põhiõigused;
ajakirjandus; 18. saj.; põhiseadused; õigusteooria (Oxford University Press Journals)
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Holste, Heiko. Deutschlands erster Justizminister – der Hamburger Rechtsanwalt Johann Gustav
Moritz Heckscher // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 11, lk. 760-764. Saksa poliitiku ja
esimese justiitsministri Johann Gustav Moritz Heckscheri (1797–1865) elust ja tööst.
Märksõnad: Saksamaa; juristid; justiitsministrid; poliitikud; parlamendiliikmed; 19. saj. (BECK)
Юрченко, Екатерина. Проблема независимости Финляндии 1917–1918 гг. : внешний фактор //
История государства и права (2016) nr. 2, lk. 32-37. Soome iseseisvumisest ja teiste riikide osast
selles.
Märksõnad: Soome; iseseisvumine; Venemaa; rahvusvahelised suhted; 20. saj. algus
Кучеров, И. И. Порча денег и фальшивомонетничество: правовая сторона явлений и
ответственность // Журнал российского права (2016) nr. 1, lk. 107-120. Valerahast rahasüsteemis,
rahatähtede võltsimisest ja sellega seotud vastutusest: ülevaade ajaloost.
Märksõnad: raha; maksevahendid; rahasüsteemid; rahamärgid; valeraha; võltsimine; vastutus;
õigusajalugu
TSIVIILÕIGUS
McBain, Graham. Modernising the law on notarisation and public notaries // The Journal of Business
Law (2016) nr. 2, lk. 91-114. Notariaaltoimingutest, notarite rollist ning vastava seadusandluse
ajakohastamisest Inglismaal ja Walesis.
Märksõnad: Inglismaa; Wales; notarid; notariaaltoimingud (WESTLAW)
Schmoeckel, Mathias. Die Geschäfts- und Testierfähigkeit von Demenzerkrankten // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 7, lk. 433-439. Dementsete ja eakate teovõimest teoorias ja
praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilõiguse üldosa; eakad; dementsus; teovõime; õigusvõime; testamendid;
kohtulahendid (BECK)
Сойфер, Т. В. Экономическая деятельность некоммерческих организаций и ее гражданскоправовое обеспечение // Журнал российского права (2016) nr. 1, lk. 22-30. Mittetulundusühingute
ettevõtlus- ja majandustegevuse regulatsioonist Vene tsiviilkoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; mittetulundusühingud; ühingud; juriidilised isikud; majandustegevus;
ettevõtlus; seaduste tõlgendamine
Asjaõigus
Froese, Judith. Die Sicherstellung privaten Eigentums zur Flüchtlingsunterbringung // Juristenzeitung
(2016) nr. 4, lk. 176-183. Eraomandi kaitsest ja rändekriisist tingitud erijuhtudest pagulaste
majutamisel.
Märksõnad: Saksamaa; eraomand; pagulased; majutus; rändepoliitika; varjupaigataotlejad;
põhiseadused
Kaisto, Janne. Lisäpuheenvuoro keskusteluun panttioikeuden liitännäisyydestä // Lakimies (2016)
nr. 1, lk. 125-137. Probleemidest ja seadusemuudatustest Soome pandiõiguses.
Märksõnad: Soome; võlad; pant; omand
Võlaõigus
Абдуджалилов, А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в Интернете // Журнал
российского права (2016) nr. 2, lk. 71-82. Internetis sõlmitud lepingute käsitlusest Vene tsiviilõiguses.
Märksõnad: Venemaa; lepinguõigus; lepingud; Internet; teenused
Davies, Paul S. Rectification versus interpretation: the nature and scope of the equitable jurisdiction //
The Cambridge Law Journal (2016/Mar) nr. 1, lk. 62-85. Veaparandus või tõlgendamine lepinguvigade
käsitlemisel kohtupraktikas.
Märksõnad: Suurbritannia; lepingud; vead; interpretatsioon; kohtulahendid (WESTLAW)
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Gounalakis, Georgios. Geldentschädigung bei vorverurteilenden Äußerungen durch Medien oder
Justiz // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 11, lk. 737-744. Moraalse kahju hüvitamisest
seoses kohtueelse avaliku süüdimõistmisega meedias.
Märksõnad: Saksamaa; moraalne kahju; kahju hüvitamine; meedia; info; vastutus; isikuõigused;
kohtuasjad; põhiseadused (BECK)
Gössl, Susanne L. Das Gesetz über alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen – Chancen
und Risiken // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 12, lk. 838-842. Ülevaade 1. aprillil 2016
jõustunud tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise seaduse olulisematest punktidest.
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; tarbijakaitse; vaidluste lahendamine (BECK)
Perekonnaõigus
Sloan, Brian. Adoption decisions in England: Re B (a child) (care proceedings: appeal) and beyond //
The Journal of Social Welfare & Family Law (2015) nr. 4, lk. 437-457. Vanematelt tahte vastaselt laste
äravõtmisest ülemkohtu Re B lahendis (2013) ning selle mõjust kehtivale regulatsioonile.
Märksõnad: Inglismaa; lapsed; lapse õigused; lastekaitse; lapsevanemad; lapsendamine; kohtuasjad
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Tolonen, Hannele. Lapsi, perhe ja tuomioistuin. Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja
huostaanotto-oikeudenkäynneissä // Lakimies (2016) nr. 1, lk. 144-148. Lapsed ja nende positsioon
hooldusõigusega seotud kohtuasjades.
Märksõnad: Soome; lapsed; lapse õigused; hooldusõigus; kohtumenetlus; kohtuasjad
ÄRIÕIGUS
Korkka, Heli. Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen ja modernin lainopin ideaali //
Lakimies (2016) nr. 1, lk. 138-143. Äritegevuse käigus sooritatud kuriteo ja sellest saadud tuluga
seotud juriidilistest probleemidest õigusteaduse seisukohalt.
Märksõnad: Soome; ettevõtlus; kuriteod; tulud; majanduskuriteod; õigusteadus
Passman, Pamela. Eight steps to secure trade secrets // WIPO Magazine (2016) nr. 1, lk. 22-25.
Ärisaladuste kaitsest e-kaubanduses ja föderaalkohtute praktika statistilises analüüsis.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; ärisaladused; kübersõda; e-kaubandus; Interneti-teenused;
rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid (Täistekst)
Soyer, Baris. Risk control clauses in insurance law: law reform and the future // The Cambridge Law
Journal (2016/Mar) nr 1, lk. 109-127. Riski hindamisest, juhtimisest ja kontrollist uues
kindlustusseaduses, mõjust kindlustuslepingutele.
Märksõnad: Suurbritannia; kindlustusõigus; kindlustus; lepingud; kindlustuslepingud; merekindlustus;
risk; riskihaldus; kindlustusjärelevalve (WESTLAW)
Zipperer, Helmut. Die Insolvenz – historische, literarische und philosophische Aspekte des
wirtschaftlichen Scheiterns // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 11, lk. 750-755.
Pankrotiõigus: ajalooline (nt 12 tahvli seaduste mõju), kirjanduslik (Gustav Freytagi kaupmeheromaan
„Soll und Haben”; Thomas Manni „Buddenbrookid”) ja filosoofiline aspekt (pankrotimenetlus ja õiglus).
Märksõnad: Saksamaa; pankrotiõigus; pankrotid; pankrotimenetlus; õigusfilosoofia; õigusajalugu;
kirjandus; kohtulahendid (BECK)
Varis, Kaisa. Omien osakkeiden hankinta ja yhdenvertaisuus pörssiyhtiössä // Lakimies (2016) nr. 1,
lk. 77-101. Äriühingu õigusest omandada oma aktsiaid äriühingu huvides tegutseva kolmanda isiku
kaudu; börsiettevõtete õigustest oma aktsiate omandamisel.
Märksõnad: Soome; äriühingud; aktsiad; aktsiaturg; Euroopa Liidu õigus
Vartiainen, Niko. Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön ja pikaluottomarkkinoiden kehitys vuosina
2009–2015 // Lakimies (2016) nr. 1, lk. 102-124. Kiirlaenudega seotud seadusemuudatustest aastatel
2009–2015.
Märksõnad: Soome; laenud; kiirlaenud
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Weller, Marc-Philippe. Wind of change im Gesellschaftsrecht: von den „closed” zu den „framed open
societies” // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2016) nr. 1, lk. 53-75. Saksa ja Euroopa
äriühinguõiguse arengust kolmes etapis (1949–1990; 1990ndad; finants- ja majanduskriis 2008).
Märksõnad: Saksamaa; Euroopa Liit; äriühingud; konkurents (maj.); kapitali vaba liikumine;
finantskriisid; majanduskriisid
INTELLEKTUAALNE OMAND
Allison, John R. ; Larrimore Ouellette, Lisa. How courts adjudicate patent definiteness and
disclosure // Duke Law Journal. Vol. 65 (2016) nr. 4, lk. 609-695. Patendiseaduse § 112
tõlgendamisest patentidega seotud kohtupraktikas aastatel 1982–2012.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; patendiõigus; patendid; tööstus; tehnoloogiad; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Beck, Dieter ; Nettesheim, Martin. EU-Recht erzwingt nicht die Enteignung von Verlegern // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 8, lk. 529-533. Autoriõigusega kaitstud teoste kasutusõiguse
süsteemist (VG Wort tegevus) ELi õiguse tähenduses; direktiivist 2014/26 ja kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; autorid; koopiad; kirjastajad; hüvitised; seaduste tõlgendamine;
Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid (BECK)
Еременко, Владимир Иванович. Нововведения в части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации // Государство и право (2015) nr. 12, lk. 69-79. Patendiõigusega seotud
muudatustest Vene tsiviilkoodeksis.
Märksõnad: Venemaa; patendiõigus; patendid; õiguskaitse; seadustikud
Hunter, Dan ; Thomas, Julian. Lego and the system of intellectual property, 1955–2015 // Intellectual
Property Quarterly (2016) nr. 1, lk. 1-18. Lego ettevõtte intellektuaalse omandi ajaloost ja Lego
klotside patenteerimisest; seaduste mõjust ettevõtte arengule, turundamisest ja digitaalsest meediast.
Märksõnad: autoriõigus; disain; patendid; mänguasjad; Lego (WESTLAW)
Lauber-Rönsberg, Anne. Das Recht am eigenen Bild in sozialen Netzwerken // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 11, lk. 744-750. Sotsiaalmeedias avaldatud fotode ja tekstide kasutamisest
ja levitamisest autoriõiguse seaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; sotsiaalmeedia; fotod; sisuloome; autoriõigus; andmekaitse; sõnavabadus;
vastutus; kohtulahendid (BECK)
Leistner, Matthias. Urheberrecht unter dem Einfluss der EuGH-Rechtsprechung // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 5, lk. 166-171. Euroopa Kohtu praktika mõjust autoriõiguse
riigisisesele regulatsioonile Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; siseriiklik õigus; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus; Euroopa
Kohus (BECK)
Nordemann, Jan Bernd ; Waiblinger, Julian. Gesetzgebung und höchstrichterliche Rechtsprechung
im Urheberrecht 2015 // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 11, lk. 772-778. Euroopa Kohtu ja
Liidu Ülemkohtu 2015. aasta olulisematest autoriõigusega seotud lahenditest.
Märksõnad: autoriõigus; Euroopa Kohus; Saksamaa; kohtulahendid (BECK)
Perez, Rafael Garcia. Injunctions in intellectual property cases: what is the power of the courts? //
Intellectual Property Quarterly (2016) nr. 1, lk. 87-101. Direktiivist 2004/48 intellektuaalomandi õiguste
jõustamise kohta, diskretsiooniõiguse säilitamisest Inglismaa kohtutes; direktiivi artikli 12
tõlgendamisest.
Märksõnad: Inglismaa; autoriõigus; kaalutlusõigus; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid (WESTLAW)
Schwent, Jason M. Five tips for managing your patent assets // WIPO Magazine (2016) nr. 1,
lk. 30-33. Patendikaitsest, patendikoostöölepingust (PCT – Patent Cooperation Treaty) ja patentide
ülemaailmsest tasuta andmebaasist (WIPO patentscope).
Märksõnad: patendiõigus; patendid; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO)
(Täistekst)
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KESKKONNAÕIGUS
Herzog, Felix. Nothilfe für Tiere? // Juristenzeitung (2016) nr. 4, lk. 190-197. Loomade ja nende
heaolu kaitsest ning karistusõigusest tulenevatest eeldustest loomade päästmiseks.
Märksõnad: Saksamaa; loomakaitse; loomad; heaolu; vastutus; karistusõigus
Ohdedar, Birsha. Loss and damage from the impacts of climate change: a framework for
implementation // Nordic Journal of International Law (2016) nr. 1, lk. 1-36. Kliimamuutustest ja riikide
vastutusest keskkonnakahju ja -kahjustuste eest rahvusvahelises õiguses; kahju ja kahjustusi
käsitlevast Varssavi rahvusvahelisest mehhanismist, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist.
Märksõnad: kliimamuutused; kliimapoliitika; vastutus; rahvusvaheline õigus; ÜRO kliimamuutuste
raamkonventsioon (1992)
Otto, Christian-W. Rechtsschutz im Umweltrecht nach dem EuGH-Urteil vom 15.10.2015 – C-137/14
// Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 5, lk. 292-293. Kaebeõigusest keskkonnaasjades ja
Euroopa Kohtu lahendi C-137/14 tähendusest.
Märksõnad: Saksamaa; keskkonnakaitse; kaebeõigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid (BECK)
TÖÖÕIGUS
Hervey, Tamara ; Rostant, Philip. „All about that bass”? Is non-ideal-weight discrimination unlawful
in the UK? // The Modern Law Review (2016) nr. 2, lk. 248-282. Töötaja diskrimineerimisest kehakaalu
(üle- ja alakaal) tõttu võrdse kohtlemise seaduse ja ELi õiguse aspektist.
Märksõnad: Suurbritannia; töötajad; kehakaal; diskrimineerimine; võrdõiguslikkus; ebavõrdsus;
seaduste tõlgendamine; puuetega inimesed; Euroopa Liidu õigus
Landry, Joseph R. Fair responses to unfair labor practices: enforcing federal labor law through
nontraditional forms of labor action // Columbia Law Review (2016) nr. 1, lk. 147-194. Töövaidluste
lahendamise vormidest (nt streik) Ameerika tööõiguses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; töösuhted; streigid; töövaidlused; vaidluste lahendamine
(Academic Search Complete EBSCO)
Matz, Tobias ; Baumann, Claudia. Die Reichweite der Haftungsprivilegien nach dem SGB VII
außerhalb des klassischen Arbeitsunfalls // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 10, lk. 673-679.
Ettevõtte ja kollektiivi vastutusest sotsiaalseadustiku § 104 jj tähenduses ebatraditsiooniliste
tööõnnetuste korral (nt õpilaste/õpetajate vigastused koolides; praktikandid kutseõppes; loomade
tekitatud vigastused jms).
Märksõnad: Saksamaa; tööõnnetused; vastutus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (BECK)
Sittard, Ulrich ; Sassen, Merle. Ein Jahr Mindestlohn – ein Update // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 6, lk. 364-368. Miinimumpalga seadustamisega tekkinud probleemidest praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; palk; miinimumpalk; töösuhted; seaduste tõlgendamine (BECK)
Weldon-Johns, Michelle. From modern workplaces to modern families – re-envisioning the workfamily conflict // The Journal of Social Welfare & Family Law (2015) nr. 4, lk. 395-415. Töö- ja pereelu
ühitamisega seotud regulatsioonist Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; töösuhted; töö- ja pereelu ühitamine; vanemahüvitis; tööaeg; emad; isad;
lapsed; võrdõiguslikkus (täistekst RRi arvutivõrgus)
SOTSIAALÕIGUS
Többen, Gerhard. Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts und des Unterhaltsverfahrensrechts //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 5, lk. 273-278. Alaealistele lastele elatisrahade maksmise
ja menetlemisega seotud seadusemuudatustest.
Märksõnad: Saksamaa; elatis; lapsed; alaealised (BECK)

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

FINANTSÕIGUS
Bilsdorfer, Peter. Die neue Erbschaftsteuer – nach Karlsruhe oder schon wieder vor Karlsruhe? //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 1, lk. 9-12. Pärandi ja kinke maksustamise uuest regulatsioonist;
Saksa konstitutsioonikohtu 17.12.2014 lahendist.
Märksõnad: Saksamaa; pärand; kinkimine; maksustamine; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
(BECK)
Plewka, Harald. Die Entwicklung des Steuerrechts im zweiten Halbjahr 2015 // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 9, lk. 611-616. Maksudega seotud seadusemuudatustest ja 2015. aasta teise
poole kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; tulumaks; pärandimaks; kohtulahendid (BECK)
KARISTUSÕIGUS
Behringer, Stefan. Korruptionsregister auf Bundesebene // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 1,
lk. 20-22. Üleriigilise korruptsiooniregistri eesmärgist ja seadustamisest.
Märksõnad: Saksamaa; korruptsioon; registrid; riigihanked; ettevõtted; järelevalve; Euroopa Liidu
õigus (BECK)
Frisch, Wolfgang. Strafrecht und Solidarität // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016) nr. 3,
lk. 121-137. Solidaarsuse (abiandmiskohustuse) mõistest karistusõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; solidaarsus; abistamine; hädaolukorrad; vastutus; õigusteooria
Korkka, Heli. Lahjontariskin tunnistaminen yritystoiminnassa // Haaste (2016) nr. 1, lk. 14-15.
Korruptsiooni ja altkäemaksuga võitlemisest Soome ettevõtetes.
Märksõnad: Soome; ettevõtted; korruptsioon; altkäemaks; karistused
Muttilainen, Vesa. Korruption riskikohteet // Haaste (2016) nr. 1, lk. 7-9. Korruptsiooni ja selle
võimalikke riskikohti käsitlevast uuringust; varjatud korruptsioonist ehitussektoris.
Märksõnad: Soome; korruptsioon; ehitus
Rostalski, Frauke. Normentheorie und Fahrlässigkeit // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016) nr.
2, lk. 73-89. Ettevaatamatusest põhjustatud kuriteost kui käitumisnormi riive põhivormist.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; käitumisnormid; ettevaatamatus (jur.); õigusteooria
Saliger, Frank ; Saucken, Alexander von ; Graf, Pia-Franziska. Strafgesetzgebung als Fehlerquelle
// Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 2, lk. 54-56. Õigusloomevigadest karistusõiguse
haruseadustes.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; vead; järelevalve (BECK)
Zöller, Mark A. Der Terrorist und sein (Straf-)Recht // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016) nr. 2,
lk. 90-108. Terrorismikuritegude ettevalmistamise karistatavusest terrorismi tõkestamise ja
rahastamisega seotud 2015. aasta seadusemuudatuste taustal.
Märksõnad: Saksamaa; terrorism; kuritegevus; karistused; õigusloome
MENETLUSÕIGUS
Caroll, Maureen. Class action myopia // Duke Law Journal. Vol. 65 (2016), nr. 5, lk. 843-908.
Kollektiivse hagi regulatsioonist ja selle tõlgendamisest teoorias ja praktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; tsiviilkohtumenetlus; hagimenetlus; kahju hüvitamine;
kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Ferber, Sabine. Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren – das 3. Opferrechtsreformgesetz //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 5, lk. 279-282. Kuriteoohvrite kaitsest kriminaalmenetluses
31.12.2015 jõustunud seadusemuudatustes; psühhosotsiaalse toetamise regulatsioonist.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; kuriteoohvrid; kogemusnõustamine (BECK)
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Gräfin von Galen, Margarete. Mehr Stillstand als Reform – Bericht der Expertenkommission zur
StPO-Reform // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 2, lk. 42-45. Saksa kriminaalmenetluse reformist
ekspertkomisjoni hinnangutes.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; reformid; eksperthinnangud (BECK)
Huck, Winfried. Das System des rechtlichen Gehörs im europäisch geprägten Verwaltungsverfahren
// Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 4, lk. 132-136. Euroopa Kohtu lahenditest
haldusasjades, mis puudutavad ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike
tagasisaatmist ja nende õigust olla mis tahes menetluses ära kuulatud.
Märksõnad: Saksamaa; sisserändajad; halduskohtumenetlus; kohtumenetlus; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (BECK)
Kern Griffin, Lisa. Silence, confessions, and the new accuracy imperative // Duke Law Journal. Vol.
65 (2016) nr. 4, lk. 697-753. Mõistest „vaikimine” õiguslikus tähenduses ning „õigusest vaikida”
kohtumenetluses; muusiku ja publitsisti John Cage’i teooriast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kohtumenetlus; kriminaalmenetlus; vaikus; süü (jur.); mõisted;
põhiseadused; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Семыкина, О. И. Генезис уголовно-процессуального законодательства об ответственности
юридических лиц в России // Журнал российского права (2016) nr. 1, lk. 138-146. Juriidilise isiku
vastutusest ja regulatsiooni kujunemisest Vene kriminaalmenetluses pärast 1864. aasta kohtureformi.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; juriidilised isikud; vastutus; kohtud; reformid
Stürner, Johannes. Protokollierung von Aussagen im deutschen Zivilverfahren // Juristenzeitung
(2016) nr. 3, lk. 137-142. Dokumentide (nt ütluste protokollide) digiteerimisega seonduvatest
probleemidest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; digiteerimine; dokumendid; protokollid
Thommen, Marc ; Samadi, Mojan. The bigger the crime, the smaller the chance of a fair trial?
Evidence exclusion in serious crime cases under Swiss, Dutch and European human rights law //
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2016) nr. 1, lk. 65-86. Inimõiguste
kaitsest kriminaalmenetluses, tõendusmaterjali väljajätmisest Šveitsi ja Hollandi kohtute ning Euroopa
Inimõiguste Kohtu praktikas; Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite mõjust liikmesriikide kohtute
praktikale.
Märksõnad: Holland; Šveits; kriminaalmenetlus; kuriteod; tõendamine (jur.); inimõigused; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
RIIGIÕIGUS
Alter, Maximilian J. Das Parteiverbot: Weltanschauungsvorsorge oder Gefahrenabwehr? // Archiv
des öffentlichen Rechts (2015) nr. 4, lk. 571-597. Saksa põhiseaduse (eelkõige artikli 21 lõige 2)
tõlgendamisest (poliitiliste) parteide keelustamise taustal. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; parteid; demokraatia; poliitilised õigused; sõnavabadus; piirangud;
proportsionaalsuse põhimõte; seaduste tõlgendamine
Brocker, Lars. Plenaröffentlichkeit und nicht öffentliche Ausschussberatung: das arbeitsteilige
Konzept des Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2016) nr. 1, lk. 50-57.
Avalikkuse põhimõttest parlamenditöös ja komisjonide istungite avalikkusest; Saksa põhiseaduse art
42 lg 1 tõlgendamisest.
Märksõnad:
Saksamaa;
parlamendid;
parlamendikomisjonid;
komisjonid;
töökorraldus;
avalikustamine; põhiseadused; seaduste tõlgendamine (BECK)
Froese, Judith. Männlich, weiblich oder „weder noch”? // Archiv des öffentlichen Rechts (2015) nr. 4,
lk. 598-625. Sugude binaarsüsteemist kehtivas Saksa õiguses; interseksuaalsuse sätestamisest
õiguskorras. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; sooline diskrimineerimine; õiguskord; põhiseadused; identiteet;
võrdõiguslikkus
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Hartmann, Bernd J. Dienende Freiheit – notwendige Verstärkung oder widersprüchliche
Beschränkung subjektiver Rechte? // Juristenzeitung (2016) nr. 1, lk.
18-26. Saksa
konstitutsioonikohtu lahenditest, milles käsitletakse ringhäälinguvabadust põhiseaduse mõistes.
Märksõnad: Saksamaa; sõnavabadus; ringhääling; põhiseadused; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid
Huotarinen, Heini. Vaalirahakohusta moderniin ja avoimeen lainsäädäntöön // Haaste (2016) nr. 1,
lk. 20-21. Valimiste ja erakondade rahastamisega seotud seadusemuudatustest Soomes korruptsiooni
ennetamise eesmärgil. (Vaata ka: Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön tarkistaminen)
Märksõnad: Soome; parteid; valimised; parlamendivalimised; finantseerimine; korruptsioon
Karow, Sophie ; Bukow, Sebastian. Demokratie unter Zeitdruck? Befunde zur Beschleunigung der
deutschen Gesetzgebung // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2016) nr. 1, lk. 69-84. Õigusloome
komplekssusest ja seadusandja osast õigusloomeprotsessi kiirendamisel Saksa parlamendi näitel
kuue valimisperioodi (1990–2013) andmete põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; õigusloome; valitsused; poliitika; seadusandlik võim;
täidesaatev võim (BECK)
Klein, Winfried. „Einigkeit und Recht und Freiheit” ins Grundgesetz? // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2016) nr. 1, lk. 12-14. Deutschlandlied’i tähendusest Saksa ajaloos ja kolmanda salmi
seadustamisest riigihümnina.
Märksõnad: Saksamaa; riigisümboolika; rahvussümboolika; riigihümnid; põhiseadused (BECK)
Lamprecht, Rolf. Rechtsfrieden durch Rotation im Vorsitz // Neue Juristische Wochenschrift (2016)
nr. 5, lk. 298-301. Kohtunike hindamisest ja toetamisest kõrgemale ametikohale nimetamisel.
Märksõnad: Saksamaa; kohtunikud; karjäär (teenistuskäik); hindamine (BECK)
Lindner, Josef Franz. Fremdbestimmung durch Selbstbestimmung // Archiv des öffentlichen Rechts
(2015) nr. 4, lk. 542-570. Enesemääramisest põhiseaduses; isiku meditsiini ja tervisega seotud
otsustusõigusest ja alternatiivsete otsuste põhiseaduslikust kaitsest. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; põhiseadused; enesemääratlus; otsustamine; meditsiiniõigus;
biomeditsiin; tervishoid; õigusteadus
Meyer, Hans. Grundgesetzliche Demokratie und Wahlrecht für ansässige Nichtdeutsche. Oder: Über
die Wirkung fixer Ideen in der Verfassungsrechtsprechung // Juristenzeitung (2016) nr. 3, lk. 121-127.
Saksamaal elavate mittekodanike valimisõigusest.
Märksõnad: Saksamaa; valimisõigus; valimised; kodanikud; välismaalased; mittekodanikud
Radojevic, Marco. Die Einsetzung parlamentarischer Untersuchungsausschüsse im Deutschen
Bundestag: welchen Einfluss hat die Auffälligkeit eines Themas? // Zeitschrift für Parlamentsfragen
(2016) nr. 1, lk. 58-68. Parlamendi uurimiskomisjonide osast parlamentaarses kontrollisüsteemis;
avaliku arvamuse, meedia ja teema olulisuse mõjust uurimiskomisjoni moodustamisele Saksa
parlamendi uurimiskomisjonide liikmete küsitluse põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; komisjonid; parlamendikomisjonid; parlamentaarne kontroll;
avalik huvi; meedia (BECK)
Sales, Philip. Rights and fundamental rights in English law // The Cambridge Law Journal (2016/Mar)
nr 1, lk. 86-108. Põhiõiguste käsitlusest Inglise avalikus ja eraõiguses ning võrdluses inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooniga.
Märksõnad: Suurbritannia; põhiõigused; inimõigused; avalik õigus; eraõigus; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); seaduste tõlgendamine; õigussüsteemid (WESTLAW)
Schulenberg, Sebastian. Der „Bierdosen-Flashmob für die Freizeit”: zu Versammlungen auf
Grundstücken im Eigentum Privater // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 2, lk. 55-65. Eramaal
avalike koosolekute pidamisest Saksa konstitutsioonikohtu kahes lahendis (18.07.2015 ja
20.07.2015); Saksa põhiseaduse artikli 8 tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; eramaa; eraomand; koosolekud; avalik kord; põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
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Schwarz, Kyrill-A. Das neue Recht der Abgeordnetenentschädigung // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 3, lk. 97-102. Parlamendiliikmete tasustamisest ja hüvitistest 2014. aastal
jõustunud seadusemuudatustes.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendiliikmed; hüvitised; põhiseadused; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid (BECK)
Volp, Daniel. Parteiverbot und wehrhafte Demokratie // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 7,
lk. 459-464. Demokraatiast, õigusriigist ja põhiseaduse tõlgendamisest (eelkõige artikkel 21 II) seoses
parteide keelustamisega.
Märksõnad:
Saksamaa;
parteid;
piirangud;
põhiseadused;
demokraatia;
õigusriik;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid (BECK)
Yazici, Serap. Turkey in the last two decades: from democratization to authoritarianism // European
Public Law (2015) nr. 4, lk. 635-656. Demokratiseerumisprotsessist Türgis ning põhiseaduslikest
muudatustest.
Märksõnad: Türgi; põhiseadused; demokraatia; demokratiseerimine
HALDUSÕIGUS
Battis, Ulrich ; Grigoleit, Klaus Joachim ; Hebeler, Timo. Entwicklung des Beamtenrechts in den
Jahren 2010–2015 // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 4, lk. 194-201. Avalike
teenistujatega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast aastatel 2010–2015 (nt
vanuseline/sooline diskrimineerimine, tasustamine, streigiõigus; ametikohale kandideerimine;
pensioneerumine).
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; avalikud teenistujad; riigiametnikud; kohtulahendid (BECK)
Halonen, Kirsi-Maria. Julkisiin hankintoihin liittyy korruptioriski // Haaste (2016) nr. 1, lk. 10-11.
Riigihangetega seotud korruptsiooniriskidest Soomes.
Märksõnad: Soome; riigihanked; korruptsioon
Herrmann, Klaus. Kooperation von Kommunen und Schulen in freier Trägerschaft //
Verwaltungsarchiv (2016) nr. 1, lk. 86-119. Vajaduspõhisest koolikorraldusest; alternatiivkoolide ja
kohalike omavalitsuste koostöö õiguslikke aspekte.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; haridus; koolid; alternatiivkoolid; erakoolid;
riigikoolid; hariduskorraldus; finantseerimine; koostöö; põhiseadused; kohtulahendid
Hohenlohe, Diana zu. „Lichter aus als Zeichen gegen Intoleranz” – zu den Grenzen der politischen
Äußerungsbefugnis von (Ober-)Bürgermeistern // Verwaltungsarchiv (2016) nr. 1, lk. 62-85.
Riigiametnike (eelkõige kohalike omavalitsuste juhtide) neutraalsuskohustusest ja piirangutest isiklike
poliitiliste hoiakute väljendamisel (Düsseldorfi linnapea juhtum PEGIDA-vastases tegevuses).
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; linnapead; riigiametnikud; parteid; sõnavabadus;
piirangud; valimisvõitlus; poliitika; liidumaad; põhiseadused; kohtulahendid
Knebel, Sophie Victoria ; Schoss, Robin Christopher. Umfang und Legitimationsprobleme
staatlichen Informationshandelns im Internet // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 3, lk. 105-112.
Riigi infokäitumisest: info jagamisest ning levitamisest Internetis ja sotsiaalmeedias; põhiseaduse ja
andmekaitseseaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; info; e-riik; avalik teave; Internet; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus; andmekaitse;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; seaduste tõlgendamine
Koillinen, Mikael. Oikeudesta anonyymiin julkisen vallan käyttöön // Lakimies (2016) nr. 1, lk. 26-52.
Isikuandmete kaitsest ja andmete edastamisest väljapoole Euroopa Liitu (kohtuasi C-362/14);
andmekaitsest Soomes (kohtuasi T-82/09) ja Euroopa Kohtu praktika mõjust sellele.
Märksõnad: Soome; andmekaitse; isikuandmed; dokumendid; põhiseadused; Euroopa Kohus;
kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
Kugelmann, Dieter. Der Entzug des Personalausweises als Mittel der Terrorismusbekämpfung //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 1-2, lk. 25-28. Isikutunnistuste ja passidega seotud
seadusemuudatusest terrorismis kahtlustatavate kodanike riigist või EList väljasõidu takistamiseks.
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Märksõnad: Saksamaa; kodakondsus; isikutunnistused; passid; dokumendid; terrorism; piirangud;
põhiõigused; Euroopa Liit (BECK)
Kümper, Boas. Die Akzessorietät der privaten Ersatzschule zwischen Bundesverfassungsrecht und
Landesrecht // Verwaltungsarchiv (2016) nr. 1, lk. 120-142. Mõistetest „erakool” ja „alternatiivkool”
riikliku koolikorralduse süsteemis ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; koolid; hariduskorraldus; koolikohustus; erakoolid; alternatiivkoolid;
seaduste tõlgendamine; põhiseadused; kohtulahendid
Lohse, Eva Julia. Durchsetzung von Unionsrecht durch Kommunalaufsichtsbehörden // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 3, lk. 102-107. ELi õiguse teostamise järelevalvega
kohaliku omavalitsuse tasandil seotud probleemidest Saksamaa ja Prantsusmaa võrdluses.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; kohalikud omavalitsused; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik
õigus; järelevalve; ametid (riigiasutused); põhiseadused (BECK)
Melzer, Alexander. Die Kodifikation des französischen Verwaltungsverfahrensrechts // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 4, lk. 149-158. Haldusmenetluse kodifitseerimisest Prantsusmaal ja 1. jaanuaril
2016 jõustunud uuest haldusmenetluse seadustikust (Code des relations entre le public et
l’administration).
Märksõnad: Prantsusmaa; haldusmenetlus; kodifitseerimine (jur.)
Messerschmidt, Nicoletta ; Krebs, Andreas. Amtshaftung bei freiwilligen Ersthelfern im Rahmen
mobiler Ersthelfersysteme? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 5, lk. 275-280.
Vabatahtlike päästjate kaasamise ja vastutusega seotud probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; päästeteenistused; halduskorraldus; tuletõrje; kiirabi; vabatahtlik tegevus;
vastutus; põhiseadused; kohtulahendid (BECK)
Oilinki, Juuso. Yksityistä vai julkista palvelua? Julkishallinnon yhtiöittäminen korruption torjunnan
haasteena // Haaste (2016) nr. 1, lk. 12-13. Läbipaistvusest ja korruptsiooniriskidest kohalike
omavalitsuste korraldatud riigihangetes.
Märksõnad: Soome; riigihanked; kohalikud omavalitsused; korruptsioon; kohalik õigus
Селезнев, В. А. Исполнение отдельных видов административных наказаний // Журнал
российского права (2016) nr. 2, lk. 93-104. Halduskaristustest ja nende täitmisest; Vene
haldusõiguserikkumiste koodeksi tõlgendamisest.
Märksõnad: Venemaa; väärteod; halduskaristused; seaduste tõlgendamine
Spahiu, Irma. Case note: Google Spain and Google // European Public Law (2015) nr. 4, lk. 691-702.
Andmekaitsest Internetis, privaatsusest ning kohtuasjast Google versus Google Hispaania (C-131/12).
Märksõnad: Hispaania; andmekaitse; privaatsus; kohtuasjad; isikuandmed; Google (tarkvara)
Uscherkeit, Tim ; Zdanowiecki, Konrad. Rechtsrahmen für den Betrieb ziviler Drohnen // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 7, lk. 444-449. Droonide kasutamisest tsiviilkäibes lennuliikluse
seaduse tähenduses ja andmekaitse ning isikuõiguste aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; lennuliiklus; õhutransport; droonid; õhusõidukid; andmekaitse; isikuõigused
(BECK)
Wewer, Göttrik. Darf der Staat Facebook und Twitter nutzen? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016)
nr. 1, lk. 23-25. Facebook ja Twitter riigiametite kasutuses: tasuta reklaam ja kliendibaas erafirmadele.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; digitaalmajandus; riigiasutused; sotsiaalmeedia; võrgusuhtlus
(BECK)
Wüstenberg, Dirk. Grundlagen des Taxirechts an Flughäfen und Bahnhöfen // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 2, lk. 65-75. Taksoettevõtete maksustamisest lennu- või raudteejaamades
teenuse pakkumise eest.
Märksõnad: Saksamaa; taksod; eratransport; maksustamine; käibemaks; omand; lennujaamad;
raudteejaamad; seaduste tõlgendamine
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MEDITSIINIÕIGUS
Cherkassky, Lisa. The interfamilial principle and the harvest festival // European Journal of Health
Law (2016) nr. 1, lk. 61-79. Alaealistest lastest kui elundi- või luudoonoritest oma haigetele õdedelevendadele Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; doonorid; doonorlus; lapsed; lapse õigused; vereülekanne; luuüdi
siirdamine; alaealised; õed-vennad
Fenton-Glynn, Claire. Outsourcing ethical dilemmas: regulating international surrogacy arrangements
// Medical Law Review (2016) nr. 1. lk. 59-75. Asendusemaduse regulatsiooni probleemkohtadest
Inglise õiguses; vajadusest kaitsta laste huve ja naisi rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: Inglismaa; asendusemadus; kunstlik viljastamine; lapse õigused; terviseturism (Oxford
University Press Journals)
Frischhut, Markus ; Fahy, Nick. Patient mobility in times of austerity: a legal and policy analysis of
the Petru case // European Journal of Health Law (2016) nr. 1, lk. 36-60. Patsientide piiriülestest
ravivõimalustest seadusandluses ja Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: Euroopa Liit; patsiendid; patsiendi õigused; piiriülene arstiabi; ravi; tervishoid;
tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiukorraldus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Scott, Rosamund. Risks, reasons and rights: the European convention on human rights and English
abortion law // Medical Law Review (2016) nr. 1, lk. 1-33. Abordiõigusest ja 1967. aasta
abordiseadusest Inglismaal; Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 8 tõlgendamisest.
Märksõnad: Inglismaa; Suurbritannia; abort; inimõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (Oxford University Press Journals)
Sheldon, Sally. British abortion law: speaking from the past to govern the future // The Modern Law
Review (2016) nr. 2, lk. 283-316. Abordiõigusest ja selle regulatsioonist Suurbritannias arstide,
teenusepakkujate, seadusandja ja kohtute aspektist.
Märksõnad: Suurbritannia; abort; tervishoiuteenused; õigusloome; kohtud
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Fuchs, Michael. „Militarisierung der Kultur” und das Völkerrecht // Die Öffentliche Verwaltung (2016)
nr. 4, lk. 141-149. Ajalooliste kultuurimälestiste kaitsest hävitamise eest sõjalistes konfliktides (nt
Afganistanis, Iraagis, Süürias) rahvusvahelise õiguse aspektist.
Märksõnad: kultuuripärand; kultuurivarad; ajaloo- ja kultuurimälestised; hävitamine; sõjalised
konfliktid; rahvusvahelised lepingud; UNESCO; ÜRO Julgeolekunõukogu
Germelmann, Claas Friedrich. Perspektiven bilateraler und regionaler Freihandelsabkommen im
Welthandelsrecht // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 6, lk. 207-212.
Kahepoolsete ja regioonidevaheliste vabakaubanduslepingute osast rahvusvahelises kaubanduses;
reguleerimisala ulatusest, kooskõlastamisest ja tõlgendamisest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; vabakaubandus; kaubanduslepingud; majanduskoostöö;
rahvusvahelised lepingud; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); majanduskriisid (BECK)
Hoehne, Jutta ; Michalowski, Ines. Long-term effects of language course timing on language
acquisition and social contacts: Turkish and Moroccan immigrants in Western Europe // International
Migration Review (2016) nr. 1, lk. 133-162. Keelekursuste ajastuse mõjust keeleoskusele ja
sotsiaalsetele suhetele Türgist ja Marokost sisserännanud võõrtööliste näitel kuue Euroopa riigi
võrdluses.
Märksõnad: sisserändajad; välismaalased; keeleoskus; keeleõpetus; keelekursused; sotsiaalsed
suhted; Austria; Belgia; Holland; Prantsusmaa; Rootsi; Saksamaa; võrdlev analüüs
Joutsen, Matti. Korruption torjunnan kansainväliset ulottuvuudet // Haaste (2016) nr. 1, lk. 25-27.
Rahvusvahelisest õigusalasest ja politseikoostööst korruptsiooniga võitlemisel.
Märksõnad: korruptsioon; politsei; rahvusvaheline koostöö

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

Киселёв, Анатолий. Вызовы внутренней безопасности Европы XXI века // История государства
и права (2016) nr. 1, lk. 49-54. Euroopa sisejulgeoleku aktuaalsetest probleemidest 21. sajandil.
Märksõnad: Euroopa; julgeolek; rahvusvaheline koostöö; politsei; migratsioon; rändepoliitika
Pues, Anni. A victim’s right to a fair trial at the International Criminal Court? // Journal of International
Criminal Justice (2015) nr. 5, lk. 951-972. Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuudi artikli 68(3)
tõlgendamisest ohvri õiguste ja õiglase kohtupidamise aspektist.
Märksõnad:
rahvusvaheline
kriminaalõigus;
kohtumenetlus;
kuriteoohvrid;
inimõigused;
Rahvusvaheline Kriminaalkohus; seaduste tõlgendamine (Oxford University Press Journals)
Inimõigused
Аль-Бусаиди Яхья Якуб Саид. Особенности соблюдения прав человека в арабском мире //
История государства и права (2016) nr. 4, lk. 55-58. Inimõiguste kaitse erisustest araabia riikides.
Märksõnad: põhiõigused; šariaat; islamism; araabia maad; araabia kevad, 2010–2011
Lippold, Matthias. Between humanization and humanitarization? Detention in armed conflicts and the
European Convention on Human Rights // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht (2016) nr. 1, lk. 55-95. Rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste konventsiooni
tõlgendamisest Inglise kõrgema astme kohtu Serdar Mohammedi lahendi (2014) ja Euroopa
Inimõiguste Kohtu Hassani lahendi põhjal.
Märksõnad: humanitaarõigus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa
Inimõiguste Kohus; Inglismaa; kohtulahendid (BECK)
Santos Vara, Juan. In deep water: towards a greater commitment for human rights in sea operations
coordinated by Frontex? // European Journal of Migration and Law (2016) nr. 1, lk. 65-87. Frontexi
merevalveoperatsioonidest ELi välispiiridel inimõiguste aspektist ja määruse 656/2014 tähenduses.
Märksõnad: põhiõigused; sisserändajad; Euroopa Liit; merepiirid; piirikontroll; territoriaalveed; ränne
(demogr.); päästetööd; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Euroopa Liidu õigus
Bouchagiar, Antonios. The Commission’s recent decisional practice on tonnage taxation schemes in
favour of maritime transport and the application of EU state aid rules // European Competition Law
Review (2016) nr. 3, lk. 89-92. Tonnaaži maksustamise süsteemi põhimõtetest meretranspordile
antava riigiabi suuniste (2004/C 13/03) taustal.
Märksõnad: Euroopa Liit; meretransport; laevad; kandevõime; maksustamine; laevandus; riigiabi
(WESTLAW)
Can Canbolat, Ertuğrul. 2009 guidance on the Commission’s enforcement priorities on article 102:
greater precision to the parameters? // European Competition Law Review (2016) nr. 4, lk. 151-156.
Euroopa Komisjoni suunistest komisjoni täitetegevuse prioriteetide kohta EÜ asutamislepingu artikli 82
kohaldamisel turgu valitsevate ettevõtjate konkurente tõrjuva kuritahtliku tegevuse suhtes (art 102
suunised, 2009/C 45/02).
Märksõnad: Euroopa Liit; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); tarbijakaitse; Euroopa Komisjon;
Euroopa Liidu toimimise leping (2007); seaduste tõlgendamine (WESTLAW)
Chalmers, Damian ; Trotter, Sarah. Fundamental rights and legal wrongs: the two sides of the same
EU coin // European Law Journal (2016) nr. 1, lk. 9-39. Põhiõiguste osast ja kaitsest ELi õiguses; ELi
õiguse tõlgendamisest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: põhiõigused; poliitiline ökonoomia; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); õiguspoliitika;
Euroopa Kohus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Cox, Angelina ; Charleton, Peter. Accepting the judgments of the Court of Justice of the European
Union as authoritative: the Supreme Court of Ireland, the European Stability Mechanism and the
importance of legal certainty // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 1, lk.
204-215. Iirimaa ja Saksamaa selgelt eristuvast konstitutsioonilisest mudelist; Euroopa
stabiilsusmehhanismi (ESM) kehtivusest Iiri õiguses; liikmesriikide konstitutsioonikohtute ja Euroopa
Kohtu suhestusest.
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Märksõnad: Iirimaa; Saksamaa; põhiseadused; õiguskindlus; liikmesriigid; iseseisvus (pol.);
majanduskriisid; majanduslik stabiliseerimine; konstitutsioonikohtud; Euroopa Kohus
Farahat, Anuscheh. Solidarität und Inklusion // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 2, lk. 45-55. ELi
kodakondsusest ja kodanike sotsiaalsetest õigustest Euroopa Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: Euroopa Liit; kodakondsus; sotsiaalkaitse; solidaarsus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Favalli, Silvia ; Ferri, Delia. Tracing the boundaries between disability and sickness in the European
Union: squaring the circle? // European Journal of Health Law (2016) nr. 1, lk. 5-35. Puude mõistest
ELi õiguses, direktiivist 2000/78/EÜ ning puude kontseptsioonist Euroopa Kohtu praktikas ja ÜRO
puuetega inimeste õiguste konventsioonis.
Märksõnad: puuetega inimesed; haigused; diskrimineerimine; ebavõrdsus; tööhõive; puuetega
inimeste õiguste konventsioon (2006)
Feria, Rita de la ; Clemens, Fuest. The economic effects of the EU tax jurisprudence // European
Law Review (2016) nr. 1, lk. 44-71. Euroopa Kohtu praktika mõjust äriühingute maksustamisele ja
asutamisvabadusele ELis.
Märksõnad: maksustamine; äriühingud; diskrimineerimine; siseturg; kapitali vaba liikumine;
majanduslikud aspektid; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid
(WESTLAW)
Hartmann, Moritz. Emissionshandel in der vierten Zuteilungsperiode (2021–2030) // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2016) nr. 4, lk. 189-193. Saastekvootidega kauplemise süsteemi reformimisest;
Euroopa Komisjoni ettepanekutest.
Märksõnad: keskkonnakaitse; heitkogused; kvoodid; energiamajandus; reformid; Euroopa Komisjon
(BECK)
Keay, Andrew. Security rights, the European insolvency regulation and concerns about the nonapplication of avoidance rules // European Law Review (2016) nr. 1, lk. 72-90. ELi
maksejõuetusmenetluse määruse 1346/2000/EÜ artiklite 5 ja 13 tõlgendamisest ja 2017. aastal
jõustuvast maksejõuetusmenetluse (uuesti sõnastatud) määrusest 2015/848/EL.
Märksõnad: pankrotid; maksejõuetus; tehingud; pankrotimenetlus; garantii; seaduste tõlgendamine
(WESTLAW)
Kennedy, Lindsay H. Homeward bound: the European Union’s freedom of movement in an age of
transnational terrorism // Georgetown Journal of International Law (2015) nr. 1, lk. 279-316. ELi
seadusandlikest võimalustest piirata rahvusvaheliste terroristide liikumist.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; liikumisvabadus; terrorism; piirikontroll; Schengeni leping
(1985); Schengeni infosüsteem (SIS); terrorismivastane võitlus (WESTLAW)
Kuijper, P. J. Litigation on external relations powers after Lisbon: the member states reject their own
treaty // Legal Issues of Economic Integration (2016) nr. 1, lk. 1-14. ELi välispädevusest, liikmesriikide
ja ELi institutsioonide osast ELi toimimise lepingus (eelkõige artiklid 3(2), 207) ja Euroopa Kohtu
praktikas (nt ERTA lahend).
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; liikmesriigid; majanduspoliitika; Euroopa Liidu toimimise leping
(2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Lee, Maria. GMOs in the internal market: new legislation on national flexibility // The Modern Law
Review (2016) nr. 2, lk. 317-340. Geneetiliselt muundatud toiduainetest ELi õiguses.
Märksõnad: Euroopa Liit; sisekaubandus; siseturg; geneetiliselt muundatud toiduained
Ritleng, Dominique. Does the European Court of Justice take democracy seriously? Some thoughts
about the Macro-Financial Assistance case // Common Market Law Review (2016) nr. 1, lk. 11-34.
Institutsioonidevahelisest pädevusjaotusest ja demokraatiast ELis Euroopa Kohtu lahendi C-409/13
taustal.
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Komisjon; Euroopa Liidu Nõukogu; pädevus; demokraatia;
Lissaboni leping (2007); rahaline abi; Euroopa Kohus; kohtulahendid
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Schiek, Dagmar. Intersectionality and the notion of disability in EU discrimination law // Common
Market Law Review (2016) nr. 1, lk. 35-64. Intersektsionaalsusest diskrimineerimisel, puuetega
inimeste õiguste konventsiooni tõlgendamisest ja puude määratlemisest Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: puuetega inimesed; diskrimineerimine; ebavõrdsus; mõisted; puuetega inimeste õiguste
konventsioon (2006); Euroopa Kohus; kohtulahendid
Storskrubb, Eva. Alternative dispute resolution in the EU: regulatory challenges // European Review
of Private Law (2016) nr. 1, lk. 7-31. Vaidluste kohtuvälisest lahendamisest ja selle mõjust
tsiviilkohtumenetlusele ELis. Terve ajakiri samal teemal artiklitega erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Euroopa Liit; tsiviilkohtumenetlus; lepitamine; vaidluste lahendamine; pooled (jur.)
Šadl, Urška ; Rask Madsen, Mikael. Did the financial crisis hange European citizenship law? An
analysis of citizenship rights adjudication before and after financial crisis // European Law Journal
(2016) nr. 1, lk. 40-60. Euroopa Kohtu praktikast seoses 2007.-2008. aasta ülemaailmse
majanduskriisi mõjuga kodanike õigustele ELis.
Märksõnad: Euroopa Liit; kodanikud; kodakondsus; välismaalased; majanduskriisid; finantskriisid;
Euroopa Kohus; kohtulahendid
Tridimas, Takis ; Xanthoulis, Napoleon. A legal analysis of the Gauweiler case: between policy and
constitutional conflict // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 1, lk. 17-39.
Pädevusjaotusest ELi majandus- ja rahapoliitikas; Euroopa Keskpanga osast ning Euroopa Kohtu ja
liikmesriikide kohtute suhetest Euroopa Kohtu Gauweileri kaasuse (C-62/14) põhjal. Ajakirjanumbris
artiklid samal teemal erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: majanduskriisid; rahapoliitika; Euroopa Kohus; kohtulahendid; Euroopa Keskpank
Tsourdi, Evangelia (Lilian). Asylum detention in EU law: falling between two stools? // Refugee
Survey Quarterly (2016) nr. 1, lk. 7-28. Varjupaigataotlejate kinnipidamisest ELis; migratsiooni
juhtimisest ja võimalikest alternatiividest. Ajakirja erinumber samateemaliste artiklitega erinevatelt
autoritelt.
Märksõnad: Euroopa Liit; sisseränne; varjupaigaõigus; varjupaigataotlejad; vangistus; asüül (Oxford
University Press Journals)
van der Schyff, Gerhard. EU member state constitutional identity: a comparison of German and the
Netherlands as pollar opposites // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(2016) nr. 1, lk. 167-191. Riigi põhiseaduslikust identiteedist ELis Saksamaa ja Hollandi näitel.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; põhiseadused; Saksamaa; Holland; identiteet;
eurointegratsioon (BECK)
Varju, Marton ; Sándor, Judit. Creating European markets through regulation: the case of the
Regulation on Advanced Therapy Medicinal Products // European Law Review (2016) nr. 1, lk. 25-43.
Uudsete (kõrgtehnoloogiliste) ravimite turustamise õigusraamistikust ELis; Euroopa Komisjoni
aruandest (28.03.2014) COM(2014) 188 final. (Vt ka EP teemalehte Ravimid ja meditsiiniseadmed,
03/2016)
Märksõnad: ravimid; turg (süsteem); ravimiturg; õigusloome; geenitehnoloogia; koe- ja rakuteraapia
(WESTLAW)
Velarde Aramayo, Silvia. A common GAAR to protect the harmonized corporate tax base: more
chaos in the labyrinth // EC Tax Review (2016) nr. 1, lk. 4-17. Äriühingute tulumaksustamisest ja
kuritarvituste vältimise eeskirjadest ELi viies liikmesriigis (Suurbritannias, Austrias, Saksamaal,
Rootsis, Prantsusmaal).
Märksõnad: maksustamine; äriühingud; tulumaks; topeltmaksustamine; pettus; eeskirjad; Austria;
Prantsusmaa; Rootsi; Saksamaa; Suurbritannia; siseriiklik õigus
Wagner, Gerhard. Der Verbrauchergüterkauf in den Händen des EuGH: überzogener
Verbraucherschutz oder ökonomische Rationalität? // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2016)
nr. 1, lk. 87-120. Müügiõigusest ja tarbijakaitsest tarbijalemüügi direktiivi (1999/44/EÜ) tõlgendamisel
Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: kaubad; tarbekaubad; müümine; tarbijakaitse; liikmesriigid; siseriiklik õigus; seaduste
tõlgendamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid
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Weber, Franziska. Labour market access for asylum seekers and refugees under the common
European asylum system // European Journal of Migration and Law (2016) nr. 1, lk. 34-64. Poliitilistest
pagulastest ja sisserändajatest ELi tööturul; ELi asüüli- ja tööturupoliitikast, sinise kaardi süsteemist ja
Saksamaa kogemusest.
Märksõnad: asüül; varjupaigataotlejad; tööturg; tööhõivepoliitika; tööjõud; piirangud; välismaalased;
oskustöölised; välistööjõud; Saksamaa
Wendland, Matthias. Ein neues europäisches Vertragsrecht für den Online-Handel? // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 4, lk. 126-131. Euroopa Komisjoni lepinguõiguslikest
algatustest seoses digitaalse infosisu üleandmise lepingute ning internetimüügi või muu kaugmüügi
lepingute teatavate aspektidega.
Märksõnad: lepinguõigus; Internet; lepingud; digitaalinformatsioon; müümine; kaubad; piiriülene
koostöö; e-kaubandus; tarbijakaitse (BECK)
Mereõigus
Абхадеев, В. Р. Многосторонние международные соглашения, регулирующие правовой режим
Арктики // Журнал российского права (2016) nr. 2, lk. 135-143. Erinevatest rahvusvahelistest
lepingutest (universaalsed, regionaalsed ja kohalikud) Arktika alade õigusregulatsioonis.
Märksõnad: Arktika; Põhja-Jäämeri; rahvusvahelised lepingud
Bai, Jiayu. The IMO Polar Code: the emerging rules of Arctic shipping governance // The International
Journal of Marine and Coastal Law (2015) nr. 4, lk. 674-699. Merekeskkonna kaitse põhimõtetest IMO
polaarvetes sõitvate laevade rahvusvahelises koodeksis (nn polaarkoodeks), mis peaks jõustuma 1.
jaanuaril 2017.
Märksõnad: laevandus; mereohutus; merekaitse; printsiibid; polaaralad; Arktika; Rahvusvaheline
Mereorganisatsioon (IMO); rahvusvahelised lepingud
Goddard, Kathleen S. Rescuing refugees and migrants at sea: some commercial shipping
implications // The Journal of International Maritime Law (2015) nr. 5, lk. 352-367. Pagulaste ja
sisserändajate merepäästest kaubalaevade poolt; seadusandluse probleemkohtadest.
Märksõnad: merehädalised; pagulased; migrandid; kaubalaevad; päästetööd; elupäästmine

* Artiklid on valitud Rahvusraamatukokku, 6. korruse õigusteaduse
organisatsioonide lugemissaali tellitud välisajakirjadest:
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