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DROONIDE KASUTAMISE MÕJUST RAHVUSVAHELISTE KONFLIKTIDE LAHENDAMISELE,
POLIITIKALE JA ÕIGUSELE : RAAMATUTUTVUSTUS
Drone wars : transforming conflict, law, and policy / edited by Peter L. Bergen and Daniel Rothenberg
New York (N.Y.) : Cambridge University Press, 2015. xv, 478 lk.
http://www.ester.ee/record=b4543753*est
Droonidest on saanud mõjuvõimas surve avaldamise vahend eelkõige terrorismivastases võitluses.
Kuigi droonide kasutamine nõuab sõjaõiguse järgimist, esitab see kehtivale sõjaõigusele ka uusi
väljakutseid. Sõjalise otstarbe kõrval leiavad droonid üha rohkem kasutust ka tavatingimustes. Eri
tüüpi droonide kasutuselevõtmise ja võimekusega seondub aga mitmeid probleeme, mis võivad nt
ohustada julgeolekut ning põhjustada tsiviilisikute hukkumist.
Kirjastuselt Cambridge University Press 2015. aastal ilmunud artiklikogumik „Drone wars :
transforming conflict, law, and policy” käsitleb droonide kasutamist neljast aspektist: poliitika, ajalugu,
tähendus ja mõju. Artiklites analüüsitakse droonide mõju ühiskonnale, rahvusvahelistele suhetele,
sõjapidamisele ja kehtivatele õigusnormidele, peatutakse droonide kasutamisega seonduvatel
õnnetusjuhtumitel, vaadeldakse Ameerika Ühendriikide Luure Keskagentuuri (CIA) droonirünnakuid ja
poliitikat. Arutletakse ka droonide kasutamise üle poliitiliste ja rahvusvaheliste suhete ning siseriikliku
julgeoleku tähenduses ja püütakse hinnata droonide arendamise ja tulevikusõja seoseid.
Kogumiku esimeses osas keskendutakse Afganistanis, Pakistanis ja Jeemenis aastatel 2002–2013
toimunud droonirünnakute analüüsile. Teises osas käsitlevad autorid tänapäevase sõjapidamise
keerukust ja arutlevad, kuidas droonide kasutuselevõtt haakub nüüdisaegseid konflikte reguleeriva
sõjaõigusega. Kolmas osa vaatleb droonide kasutamist kui ajendit laialdasemateks aruteludeks uute
sõjatehnoloogiate arendamisega kaasnevate õiguslike, eetiliste ja poliitiliste küsimuste üle. Raamatu
neljandas osas hinnatakse droonide kasutamise võimalusi tulevikusõja mõistes.
Droonid on muutnud ülemaailmset poliitikat ning esitanud väljakutse kehtivatele reeglitele, normidele
ja moraalsetele arusaamadele. Autorid, kelle hulgas on õigusteadlasi, ajakirjanikke, riigiametnikke,
sotsiaalteadlasi ning välispoliitika eksperte, soovivad käesoleva kogumikuga julgustada ja tekitada
diskussioone droonide kasutuselevõtmisega seonduvatel olulistel teemadel, mis mõjutavad sõdade
loomust ja poliitikat – aeg, mil riigid omavad kontrolli militariseeritud droonide üle, hakkab lõpule
jõudma.

Vaata ka:
Ahmed, Akbar S. The thistle and the drone : how America’s war on terror became a global war on
tribal Islam. - Washington : Brookings Institution Press, 2013. - 424 lk.
http://www.ester.ee/record=b3515536*est
Astrov, Igor. Flight control of unmanned rotocrafts for enhanced situational awareness. - New York,
NY : Novinka, 2014. - x, 157 lk.
http://www.ester.ee/record=b4528435*est
Austin, Reg. Unmanned aircraft systems. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2010. - 364 lk.
http://www.ester.ee/record=b3047694*est
Baichtal, John. Building your own drones : a beginners’ guide to drones, UAVs, and ROVs. Indianapolis : Que, 2016. - xiv, 249 lk.
http://www.ester.ee/record=b4521948*est
Benjamin, Medea. Drone warfare : killing by remote control. - London ; New York : Verso, 2013. - ix,
246 lk.
http://www.ester.ee/record=b3050031*est
Brook, Henry. Drones. - London : Usborne, 2015. - 80 lk.
http://www.ester.ee/record=b4558663*est
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Chamayou, Gregoire. A theory of the drone [Võrguteavik]. - New York ; London : The New Press,
2015. - 305 lk.
http://www.ester.ee/record=b4444632*est
Coker, Christopher. Warrior geeks : how 21st-century technology is changing the way we fight and
think about war. - London : Hurst, 2013. - xxv, 330 lk.
http://www.ester.ee/record=b4444413*est
Enemark, Christian. Armed drones and the ethics of war : military virtue in a post-heroic age. London ; New York : Routledge, 2014. - 150 lk.
http://www.ester.ee/record=b4499988*est
Fahlstrom, Paul Gerin ; Gleason, Thomas James. Introduction to UAV systems [Võrguteavik]. Hoboken : Wiley, 2012. - 308 lk.
http://www.ester.ee/record=b3049798*est
Lafay, Mark. Drones for dummies : a Wiley brand. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2015. - xi, 272 lk.
http://www.ester.ee/record=b4552487*est
Nasu, Hitoshi ; McLaughlin, Robert. New technologies and the law of armed conflict. - The Hague :
Asser Press ; Berlin [etc.] : produced and distributed by Springer, 2014. - xx, 259 lk.
http://www.ester.ee/record=b3073416*est
Springer, Paul J. Military robots and drones [Võrguteavik] : a reference handbook. - Santa Barbara
[etc.] : ABC-CLIO, 2013. - 313 lk.
http://www.ester.ee/record=b4445905*est
Strawser, Bradley Jay. Killing by remote control : the ethics of an unmanned military. - Oxford :
Oxford University Press, 2013. - xxv, 264 lk.
http://www.ester.ee/record=b3519273*est
Unmanned Aircraft Systems (UAS) / International Civil Aviation Organization. - Montréal : International
Civil Aviation Organization, 2011. - XII, 38 lk.
http://www.ester.ee/record=b1104066*est
Vainer, Miiko. Lahingdroonidega jõu kasutamine: lubatavus ja väljakutsed rahvusvahelisele õigusele :
magistritöö. - Tartu : Tartu Ülikool, 2012. - 94 lk. - Täistekst
http://www.ester.ee/record=b4069315*est
Valavanis, Kimon P. ; Vachtsevanos, George J. Handbook of unmanned aerial vehicles. Dordrecht [etc.] : Springer, [2014], 2015. - 5 kd. (lxxix, lxxix, lxxix, lxxix, lxxix ; 3022 lk.)
http://www.ester.ee/record=b4427337*est
Walsh, James I. The effectiveness of drone strikes in counterinsurgency and counterterrorism
campaigns. - Carlisle (Pa.) : Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2013. - xi, 61 lk.
http://www.ester.ee/record=b4437373*est
Wilson, Daniel H. Popular mechanics robots : a new age of bionics, drones & artificial intelligence. New York : Hearst Books, 2015. - 143 lk.
http://www.ester.ee/record=b4548237*est
Wittes, Benjamin. The future of violence : robots and germs, hackers and drones : confronting a new
age of threat. - New York : Basic Books, 2015. - 324 lk.
http://www.ester.ee/record=b4481685*est
Koostanud Elena Rattur
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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
Батюшкина, М. В. О лингвистической экспертизе законопроектов // Журнал россиийского права
(2016) nr. 4, lk. 24-32. Seaduseelnõude keelelisest ekspertiisist: mõiste ja hindamiskriteeriumite
määratlemisest.
Märksõnad: Venemaa; õigusloome; riigikeel; õiguskeel; ekspertiis; hindamine; eksperthinnangud
Bu, Yuanshi. Rechtsdogmatik: vom Transfer des deutschen Rechts zum Transfer des deutschen
Konzepts der Rechtswissenschaft // Juristenzeitung (2016) nr. 8, lk. 382-390. Hiina õiguse
hetkeolukorrast, tulevikust ja Saksa õiguse mõjust.
Märksõnad: Hiina; Saksamaa; õigusteadus; oskusteave
Исаев, Игорь. Воля в праве: история и философия // История государства и права (2016) nr. 5,
lk. 3-11. Tahte käsitlusest õigusajaloolisest ja õigusfilosoofilisest aspektist.
Märksõnad: õigusfilosoofia; tahe; vabadus; õigusajalugu
Leino-Sandberg, Päivi ; Leppävirta, Liisa ; Miettinen, Samuli. Onko pohjoismaisella oikeudellisella
yhteistyöllä tulevaisuutta Euroopan unionissa? // Lakimies (2016) nr. 2, lk. 195-218. Põhjamaade
õigusalase koostöö ajaloost ja selle tulevikust Euroopa Liidus.
Märksõnad: Põhjamaad; Soome; Rootsi; Norra; Taani, Island; Euroopa Liit; õigusloome; seaduste
kooskõlastamine; koostöö
Majanen, Maria. Relation between morality and law // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i
Finland (2016) nr. 1/2, lk. 137-149. Moraali ja õiguse seostest; Frank Haldemanni artiklist „Gustav
Radbruch vs. Hans Kelsen: a debate on nazi law”.
Märksõnad: Saksamaa; õigus; moraal; õigusfilosoofia
Mäntysaari, Petri. Oikeudenaloista tieteenaloihin // Lakimies (2016) nr. 2, lk. 297-304. Õiguse
süstematiseerimisest ja liikidest, dogmaatikast ja tõlgendamisest.
Märksõnad: õigusteadus; dogmaatika; õigusteooria
Seckelmann, Margit ; Lamping, Wolfram. Verhaltensökonomischer Experimentalismus im PolitikLabor // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 5, lk. 189-200. Käitumisökonoomikast kui otsuste ja
valikute teadlikust suunamisest õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; majandus; psühholoogia; teadvus; juhtimine; käitumine; otsustamine;
valikud; poliitika; põhiseadused
Сорокина, Юлия. Язык и правовая коммуникация // История государства и права (2016) nr. 5,
lk. 32-37. Keele mõjust õigusalasele suhtlusele.
Märksõnad: õiguskeel; õigusfilosoofia; tekst; õigusnormid; kommunikatsioon
ÕIGUSAJALUGU
Брылева, Елена. Особенности исправительных учреждений для несовершеннолетних в
России и Западной Европе в конце XIX — начале XX века // История государства и права (2016)
nr. 6, lk. 47-50. Alaealiste karistamise erisusi Venemaal ja Lääne-Euroopas 19. saj. lõpus–20. saj.
alguses.
Märksõnad: Venemaa; Lääne-Euroopa; alaealised; kuritegevus; alaealiste kuritegevus; karistused;
19. saj. lõpp; 20. saj. algus
Коновалов, Игорь. Основные черты государственной политики в отношении коренных народов
Сибири в дореволюционный период // История государства и права (2016) nr. 8, lk. 7-12.
Venemaa poliitikast põlisrahvaste suhtes aastani 1917.
Märksõnad: Venemaa; Siber; põlisrahvastik; riiklik poliitika
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TSIVIILÕIGUS
Asjaõigus
Pfeffer, Gerd. Ferienwohnungen im Wohngebiet – Ende oder Wende? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 11, lk. 729-735. Tühjalt seisvate eluruumide probleemist, nn
puhkusekorteri mõistest (ainult teatud perioodidel kasutatavad eluruumid) ja käsitlusest Greifswaldi ja
Lüneburgi kõrgema halduskohtu lahendites.
Märksõnad: Saksamaa; omand; korteriomand; kasutamine; korterelamud; elamud; elamurajoonid;
ehitus; halduskohtud; kohtulahendid (BECK)
Porat, Benjamin. Ownership and exclusivity : two visions, two traditions // The American Journal of
Comparative Law (2016) nr. 1, lk. 147-190. Omandi ja ainuõiguse käsitlusest Anglo-Ameerika ja juudi
õiguses.
Märksõnad: omand; tehingud; ainuõigus; õigussüsteemid; Anglo-Ameerika õigussüsteem; juudid;
Iisrael; Talmud; Midraš; õigusajalugu; võrdlev analüüs (WESTLAW)
Суханов, Е. А. Проблемы вещного права в современном российском праве // Журнал
россиийского права (2016) nr. 4, lk. 33-38. Asjaõiguse regulatsiooni ajakohastamisest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; omand; maaomand; piiratud asjaõigused; seaduste kooskõlastamine
Tammi-Salminen, Eva. Panttioikeuden liitännäisyyden monet merkitykset // Lakimies (2016) nr. 2,
lk. 305-320. Nõudeõiguse ja pandiõiguse suhte erisustest Soome õiguses.
Märksõnad: Soome; pandiõigus; pant
Võlaõigus
Bohata, Petr. Tschechische Republik: Gesetz über Vertragsregister // Wirtschaft und Recht in
Osteuropa (2016) nr. 4, lk. 110-113. Lepinguregistrite seadusest Tšehhis.
Märksõnad: Tšehhi; lepinguõigus; lepingud; registrid; seadused (BECK)
Kampen, Niels-Wenno. Haftungsrechtliche Aspekte der nichtehelichen Lebensgemeinschaft // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 15, lk. 1046-1050. Vastutusest ja hüvitisnõuetega seotud
eripäradest vabaabielulises suhtes ühe elukaaslase õnnetusse sattumise või surma korral.
Märksõnad: Saksamaa; kahju tekitamine; elukaaslased; vastutus; kooselu; vabaabielu; kahju
hüvitamine; kohtulahendid (BECK)
Wuolijoki, Sakari. Sopimusrikkomuksen olennaisuus liikesopimuksissa // Lakimies (2016) nr. 2,
lk. 219-244. Ärilepingute rikkumisest ja kokkulepete muutmisest Soome ja rahvusvahelise õiguse
tähenduses.
Märksõnad: Soome; lepinguõigus; lepingud; lepingurikkumine; äriettevõtted; kaubanduslepingud;
rahvusvaheline õigus
Perekonnaõigus
Левушкин, А. Н. Реализация прав супругов при осущеcтвлении деятельности юридического
лица // Журнал российского права (2016) nr. 3, lk. 47-55. Abikaasade varaliste suhete
regulatsioonist ettevõtluses.
Märksõnad: Venemaa; abikaasad; abieluvara; ettevõtlus; juriidilised isikud; ühine omand; vastutus;
kohtulahendid
Murray, Melissa. Rights and regulation: the evolution of sexual regulation // Columbia Law Review
(2016) nr. 2, lk. 573-623. Seksuaalsuhete regulatsiooni muutumisest Ameerika Ühendriikides viimase
10 aasta jooksul pärast Lawrence vs. Texas kohtulahendit (2003).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; seksuaalsuhted; samasoolised; paarisuhted; abieluvälised suhted;
karistused; kohtulahendid; karistusõigus (Academic Search Complete EBSCO)
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Pärimisõigus
Zimmermann, Reinhard. Kulturelle Prägung des Erbrechts? // Juristenzeitung (2016) nr. 7,
lk. 321-332. Pärimisõiguse seotusest religiooni ja kultuuriga; pärimisõiguse ühtlustamise
probleemidest.
Märksõnad: Euroopa; pärimine; pärand; testamendid; seaduste kooskõlastamine
ÄRIÕIGUS
Beale, Hugh ; Gullifer, Louise ; Paterson, Sarah. A case for interfering with freedom of contract? An
empirically informed study of bans on assignment // The Journal of Business Law (2016) nr. 3,
lk. 203-230. Lepingulistest kohustustest, lepinguvabadusest ja kaupade üleandmise regulatsioonist
Suurbritannia seadusandluses.
Märksõnad: Suurbritannia; lepinguõigus; lepinguvabadus; lepingud; kohustused; tehingud; piirangud
(WESTLAW)
Hirte, Heribert. Die Entwicklung des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts im Jahr 2015 // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 17, lk. 1216-1221. Ettevõtete (kontsernide) ja äriühingutega
seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2015. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; ettevõtted; kontsernid; õigusloome; kohtulahendid (BECK)
Ingström, Markus. Takaisinsaantilain soveltamisalasta – erityisesti velallisen passiviteetin
merkityksestä // Lakimies (2016) nr. 2, lk. 269-290. Passiivsest võlgnikust ja pankrotistunud võlgniku
varaga seotud regulatsioonist (758/1991).
Märksõnad: Soome; pankrotiõigus; pankrotid; võlad; võlgnikud
Samuels, Alec. The Consumer Rights Act 2015 // The Journal of Business Law (2016) nr. 3,
lk. 159-185. Tarbijakaitsest ja tarbija õiguste uuest regulatsioonist Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; tarbijakaitse; tarbijad; lepingud; e-teenused (WESTLAW)
Savolainen, Hanna ; Saastamoinen, Jani. OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi
noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräytymisestä // Lakimies
(2016) nr. 2, lk. 245-268. Aktsiate hinna määramisest nende väljaostul Soome õiguses.
Märksõnad: Soome; aktsiaseltsid; aktsiad; hind; seaduste tõlgendamine
Schmidt-Preuß, Matthias. Entschädigungspflicht für den Verlust von Anteilseigentum in der
Insolvenz // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 18, lk. 1269-1273. Ettevõtte saneerimisest ja
võlgade aktsiateks konverteerimisest pankrotiseaduse § 225a II tähenduses ning sellega seotud
omandiprobleemidest põhiseaduse artikli 14 tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; pankrotiõigus; pankrotid; ettevõtted; võlad; saneerimine; aktsiad; tehingud;
pankrotimenetlus; omand; põhiseadused; seaduste tõlgendamine (BECK)
Schulz, Stephan. Informelle Abstimmungen mit dem Handelsregister // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 21, lk. 1483-1487. Äriõiguslike tehingute (nt kapitali suurendamise)
äriregistriga kooskõlastamise probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; äriühingud; aktsiaseltsid; kapital; tehingud; äriregistrid; järelevalve (BECK)
Wagner, Gerhard. Der Fehlerverdacht als Produktfehler // Juristenzeitung (2016) nr. 6, lk. 292-303.
Tooteohutusest tootevastutuse direktiivi artiklis 6 ja Euroopa Kohtu vastavast praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; tooted; tarbijakaitse; kahju hüvitamine; meditsiiniseadmed; kaitse; Euroopa
Liidu õigus; kohtulahendid; Euroopa Kohus
INTELLEKTUAALNE OMAND
Bostyn, Sven J. R. Personalised medicine, medical indication patents and patent infringement:
emergency treatment required // Intellectual Property Quarterly (2016) nr. 2, lk. 151-201. Patentidest,
geneerilistest ravimitest ja isikustatud meditsiinist.
Märksõnad: patendid; autoriõigus; ravimid; farmaatsiatööstus; geneerilised ravimid; arstid; apteekrid;
meditsiinitehnoloogia; õigusrikkumised; kaebused
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Frakes, Michael D. ; Wassermann, Melissa F. Patent Office cohorts // Duke Law Journal. Vol. 65
(2016) nr. 8, lk. 1601-1655. Patendi- ja Kaubamärgiameti tegevusega seotud probleemidest patentide
andmisel ja patendipoliitikast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; patendiõigus; patendid; kaubamärgid; patentimine; riigiametid
(Academic Search Complete EBSCO)
Hofseth, Bendik. From pirates to privateers: a musician’s take on the digital market // WIPO
Magazine (2016) nr. 2, lk. 10-15. Muusikute varalistest ja mittevaralistest autoriõigustest digitaalturul.
Märksõnad: autoriõigus; e-kaubandus; e-turundus; Internet; Interneti-teenused; piraatlus
(autoriõigus); muusikud; digitaalne kultuur (Täistekst)
Makeen, M. F. Rationalising performance „in public” under UK copyright law // Intellectual Property
Quarterly (2016) nr. 2, lk. 117-134. Mõiste „avalikult” sisustamisest Suurbritannia autoriõiguses ja
kohtupraktikas.
Märksõnad: Suurbritannia; autoriõigus; õigusajalugu; kohtulahendid
TÖÖÕIGUS
Dimsic, Matthias. Fehler im Massenentlassungsverfahren // Neue Juristische Wochenschrift (2016)
nr. 13, lk. 901-906. Eksimustest töötajate massilisel koondamisel riigisisese ja Euroopa Kohtu praktika
põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; töötajad; töösuhted; koondamine; vallandamine; erikohtud; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (BECK)
Drakopoulos, Stavros A. ; Theodossiou, Ioannis. Workers’ risk underestimation and occupational
health and safety regulation // European Journal of Law and Economics (2016) nr. 3, lk. 641-656.
Tööriskide alahindamisest ja regulatsiooni mõjust tööohutusele ja -tervishoiule.
Märksõnad: töötajad; tööandjad; tööohutus; töötervishoid; töötingimused; töökeskkond
Finkin, Matthew W. „The kindness of strangers” : the tip and the minimum wage in France, Germany,
and the United States // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2016) nr. 1, lk. 3-31. Jootrahast kui palgast; jootraha maksmisest Prantsusmaal, Saksamaal ja
Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; Ameerika Ühendriigid; töösuhted; töötajad; majandus;
teenindustöötajad; palk; ettekandjad; lisatasud
Venetis, Frank ; Oberwetter, Christian. Videoüberwachung von Arbeitnehmern // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 15, lk. 1051-1057. Töötajate videovalve lubatavusest töökohal põhiseaduse,
andmekaitseseaduse ja tsiviilseadustiku tähenduses ning Saksa Töökohtu lahendis (19.02.2015).
Märksõnad: Saksamaa; töötajad; videovalve; isikuõigused; isikuandmed; andmekaitse; kahju
hüvitamine; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; erikohtud; kohtulahendid (BECK)
SOTSIAALÕIGUS
Banafsche, Minou. Die Friedensfunktion sozialstaatlicher Gewährleistungen // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 5, lk. 200-212. Erinevate huvidega arvestamise võimalikkusest
sotsiaalmajandusliku toimetulekumiinimumi tagamisel sotsiaalõiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; toimetulek; elatusmiinimum; inimväärikus; põhiseadused; maksuõigus
The Constitutional Court of the Republic of Lithuania // East European Case Reporter of Constitutional
Law (2015) nr. 2, lk. 157-183. Pensionisüsteemi reformist ja Leedu Riigikohtu lahendist 10/2012.
Märksõnad: Leedu; pensionid; pensionisüsteemid; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Захаров, М. Л. Законодательство о страховых пособиях: современное состояние и тенденции
дальнейшего развития // Журнал российского права (2016) nr. 3, lk. 64-79. Ülevaade
sotsiaalkindlustusest ja hüvitistest nt ajutise töövõimetuse, raseduse, lapsehoolduspuhkuse,
tööõnnetuse vm korral Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; sotsiaalkindlustus; sotsiaalkaitse; hüvitised; palk; töövõimetus; rasedus;
lapsehooldus; tööõnnetused; kohtulahendid
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FINANTSÕIGUS
Roth, Hans-Peter. Bedeutende steuerpolitische Entwicklungen 2015/2016 // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2016) nr. 4, lk. 111-114. Maksupoliitikast ja olulisematest arengusuundadest Saksa
maksuõiguses (nt kinnisvara maksustamine, maksudest kõrvalehoidmise vältimine, bürokraatia
vähendamine).
Märksõnad: Saksamaa; maksustamine; maksupoliitika; bürokraatia; kinnisvara; maksukuriteod
(BECK)
KARISTUSÕIGUS
Ambos, Kai. Zur Zukunft der deutschen Strafrechtswissenschaft: Offenheit und diskursive Methodik
statt selbstbewusster Provinzialität // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016) nr. 4, lk. 177-194.
Saksa karistusõigusteaduse edasisest arengust: euroopastumine või provintsistumine.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalpoliitika; õigusteadus; õigusloome; euroopastumine; kohtulahendid
Antholz, Birger. Evidenzbasierte Kriminalstatistik // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 4,
lk. 118-120. Tõenduspõhisest kriminaalstatistikast, mõjust kriminaalpoliitikale ja vajalikest
muudatustest.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalpoliitika; statistilised andmed (BECK)
Greco, Luís. Annäherungen an eine Theorie der Korruption // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2016) nr. 5, lk. 249-257. Korruptsiooni olemusest ja korruptsioonikuritegudest.
Märksõnad: Saksamaa; korruptsioon; õigusteooria; avalik teenistus; altkäemaks; võimu
kuritarvitamine; deliktiõigus
Hamm, Rainer. Richten mit und über Strafrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 22, lk.
1537-1542. Karistamise vajalikkusest käitumisnormide vastu eksimisel ja ultima ratio põhimõtte
rakendamisest karistusõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; karistused; printsiibid; käitumisnormid; ohtlikkus; kohtulahendid (BECK)
Herning, Lara ; Illgner, Johannah. „Ja heißt Ja” – konsensorientierter Ansatz im deutschen
Sexualstrafrecht // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 3, lk. 77-80. Seksuaalkuritegude käsitluse
muutunud kontseptsioonist Saksa karistusõiguses; karistusseadustiku §-de 177 ja 179 muutmisest.
Märksõnad: Saksamaa; seksuaalkuriteod; vägivald; seksuaalne vägivald; otsustamine; reformid;
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon
(2011) (BECK)
Jung, Heike. Auf den Spuren des Strafprozesskonzepts der Alternativ-Entwürfe // Goltdammer’s
Archiv für Strafrecht (2016) nr. 5, lk. 266-274. Kriminaalmenetluse reformimise ettepanekutest
karistusõiguse üldosa reformi taustal.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalpoliitika; kriminaalmenetlus; reformid
Levine, Kate. Police suspects // Columbia Law Review (2016) nr. 5, lk. 1197-1258. Menetluslikest
võimalustest kahtlusaluste kaitsmiseks politsei vägivalla eest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kuritegevus; eeluurimine; tunnistajad; politsei; vägivald;
kurjategijad; kohtud; põhiseadused (Academic Search Complete EBSCO)
Шилин, Д. В. Уголовная и административная ответственность за нарушение права на свободу
совести и вероисповедания: проблемы разграничения // Журнал россиийского права (2016)
nr. 5, lk. 81-89. Vastutusest südametunnistuse- ja usuvabaduse rikkumise eest; vastuolust Vene
kriminaalkoodeksi artikli 148 ja haldusõiguserikkumiste koodeksi artikli 5.26 vahel.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalvastutus; tsiviilvastutus; usuvabadus; südametunnistus; põhiõigused;
õigusrikkumised; vastutus; seaduste vastuolud (siseriiklik õigus)
Yanni, Stephen J. Experts as final arbiters: state law and problematic expert testimony on domestic
violence in child custody cases // Columbia Law Review (2016) nr. 2, lk. 533-572. Perevägivalla
tõendamise ekspertiisist laste hooldusõigusega seotud kohtuvaidlustes; hooldusõiguse ja tõendamise
regulatsiooni mõjust selliste ekspertiiside kasutamisele.
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Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; perevägivald; tõendamine (jur.); ekspertiis; lapsed; lapse õigused;
eestkoste; hooldusõigus; seadusandlus; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
MENETLUSÕIGUS
Haddad, Andrew A. Cruel timing: retroactive application of state criminal procedural rules to direct
appeals // Columbia Law Review (2016) nr. 5, lk. 1259-1297. Edasikaebamisega seotud
probleemidest kriminaalmenetluse föderaal- ja osariikide tasandi regulatsioonides.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kriminaalmenetlus; edasikaebemenetlus; kohtulahendid
(Academic Search Complete EBSCO)
Heese, Michael. Bindung des Zivilrichters an strafrichterliche Tatsachenfeststellungen – ein
zukunftsweisendes Reformvorhaben? // Juristenzeitung (2016) nr. 8, lk. 390-400. Menetlusõigusliku
reformi kavast kannatanu tsiviilhagi lahendamisel kriminaalmenetluse raames.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; tsiviilkohtumenetlus; hagimenetlus; reformid
Hilgert, Peter. Aussagepsychologische Gutachten im Strafprozess // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 14, lk. 985-989. Ütluste usaldusväärsuse psühholoogilisest ekspertiisist
kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; õiguspsühholoogia; ekspertiis; tunnistajad; tõendamine
(jur.); seaduste tõlgendamine (BECK)
Jansson, Julia. Drawing the line between the prosecutor and the police in Finland – two hundred
years of search for best practices // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2016) nr. 1/2,
lk. 112-136. Politsei ja prokuröride koostööst ajaloos ja tänapäeva Soomes, võrdlevandmeid Rootsist.
Märksõnad: Soome; Rootsi; politsei; prokurörid; koostöö; õigusajalugu; seadused; süüdistus (jur.);
kriminaalmenetlus; eeluurimine
Jeger, Christoph ; Zehentbauer, Tamara. Grundlage und Geltendmachung von Schäden im
Zusammenhang mit der Finanzierung des Zivilprozesses // Neue Juristische Wochenschrift (2016)
nr. 19, lk. 1353-1357. Kohtukulude (sh intresside) hüvitamisest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; tsiviilkohtumenetlus; kohtukulud; kahju hüvitamine (BECK)
Roth, Herbert. Die Zukunft der Ziviljustiz // Zeitschrift für Zivilprozess (2016) nr. 1, lk. 3-24. Vaidluste
lahendamise muutunud vormidest ja tsiviilkohtumenetluse arengusuundadest.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; vaidluste lahendamine; õigusabi; teenused; reformid
Scherpe, Julia Caroline. Recht auf Beweis und Beibringungsgrundsatz im Zivilprozess // Zeitschrift
für Zivilprozess (2016) nr. 2, lk. 153-186. Tõendamisest ja tõendite esitamise õigusest
tsiviilkohtumenetluses – põhimõtetest, kohtupraktikast ja riigisisesest regulatsioonist Austria, Inglise,
Prantsuse, Saksa ja Šveitsi õiguse võrdluses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.); printsiibid; inimõigused; põhiõigused; Euroopa
Kohus; kohtulahendid; siseriiklik õigus; võrdlev analüüs
Сушина, Т. Е. Гражданский иск в уголовном деле: от теории к практике // Журнал российского
права (2016) nr. 3, lk. 136-147. Tsiviilhagist kriminaalmenetluses: mõiste määratlemisest ja
menetluslikest probleemidest.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; hagimenetlus; kahju tekitamine; moraalne kahju; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid
RIIGIÕIGUS
Arnim, Hans Herbert von. Gesetzesbegründung und Gesetzesvorbehalt bei der Finanzierung von
Fraktionen, parteinahen Stiftungen und Abgeordnetenmitarbeitern // Die Öffentliche Verwaltung (2016)
nr. 9, lk. 368-375. Konstitutsioonikohtu nõudest põhjendada fraktsioonide, erakondadega seotud
fondide/sihtasutuste ja parlamendiliikmete abide rahastamist täpse regulatsiooni puudumise tõttu.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parteid; parlamendiliikmed; sihtasutused; finantseerimine;
põhjendamine; kontroll; konstitutsioonikohtud; põhiseadused
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Banaszak, Boguslaw. The changes to the Act on the Constitutional Tribunal and the changes in the
make-up of the Constitutional Tribunal in Poland // Osteuropa-Recht (2016) nr. 1, lk. 94-102. Poola
konstitutsioonikohut puudutavatest seadusemuudatustest.
Märksõnad: Poola; konstitutsioonikohtud; kohtunikud; seadused
Баранков, В. Л. Гарантии судей в сфере труда: денежное содержание и пенсионное
обеспечение судей в отставке // Журнал россиийского права (2016) nr. 5, lk. 159-167. Kohtunike
tasustamisest, sotsiaalkaitsest ja pensionikindlustusest.
Märksõnad: Venemaa; kohtunikud; hüvitised; pensionikindlustus; sotsiaalkaitse
Bode, Matthias. Vorlagepflicht nach Art. 100 GG und vorläufiger Rechtsschutz: Inhalt und Grenzen
einstweiliger Anordnungen unter besonderer Berücksichtigung von Massenverfahren im
Hochschulzulassungsrecht // Verwaltungsarchiv (2016) nr. 2, lk. 206-232. Esialgsest õiguskaitsest
põhiseaduslikkuse järelevalves riiklike kõrgkoolikohtade saamise näitel põhiseaduse artikli 100
tähenduses ja konstitutsioonikohtu praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; õiguskaitse; halduskohtud; haldusaktid; kõrgkoolid; põhiseaduslikkuse
järelevalve; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Corrias, Luigi. Populism in a constitutional key: constituent power, popular sovereignity and
constitutional identity // European Constitutional Law Review (2016) nr. 1, lk. 6-26. Populismist
riigiõiguse teoorias.
Märksõnad: populism; õigusteooria; parteid; võimupoliitika; põhiseadused; demokraatia;
konstitutsionalism (WESTLAW)
Fleuß, Martin. Minderjährige und Heranwachsende im Ausländerrecht // Verwaltungsarchiv (2016)
nr. 2, lk. 143-176. Alaealistele ja 18–21aastastele välismaalastele elamislubade andmisega seotud
probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; elamisload; välismaalased; alaealised; noored; vastutus; asüül; seaduste
tõlgendamine
Fontana, Sina. Verfassungsrechtliche Fragen der aktuellen Asyl- und Flüchtlingspolitik im unions- und
völkerrechtlichen Kontext // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 11, lk. 735-742. Saksa
asüüli- ja pagulaspoliitikast ning mõistete erinevusest rahvusvahelise ja ELi õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; asüül; pagulased; sisseränne; rändepoliitika; põhiseadused; rahvusvaheline
õigus; Euroopa Liidu õigus (BECK)
González Pascual, Maribel ; Toda Castán, Daniel. Katalonien und Spanien: Bruch oder
Verfassungsreform? // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 7, lk. 269-278. Kataloonia
iseseisvumisest Hispaania põhiseaduse ja konstitutsioonikohtu otsuse (02.12.2015) tähenduses.
Märksõnad: Hispaania; Kataloonia; iseseisvus (pol.); autonoomsed piirkonnad; reformid;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Harbou, Frederik v. Der Zugang Asylsuchender und Geduldeter zu Erwerbstätigkeit und Bildung //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 7, lk. 421-426. Varjupaigataotlejate võimalustest
saada haridust ja tööd – olemasoleva regulatsiooni reformimisest.
Märksõnad: Saksamaa; varjupaigataotlejad; asüül; pagulased; keeleoskus; haridus; töökohad;
riiklikud toetused; reformid (BECK)
Малеина, М. Н. Право главы государства на тайну частной жизни: от сложившейся практики к
правовому регулированию // Государство и право (2016) nr. 2, kl. 15-21. Riigipea õigusest eraelu
puutumatusele Vene õiguses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Venemaa; riigipead; presidendid; eraelu; privaatsus; isikuandmed; terviseandmed;
põhiseadused; kohtulahendid
Marceau, Justin ; Chen, Alan K. Free speech and democracy in the video age // Columbia Law
Review (2016) nr. 4, lk. 991-1062. Videosalvestistest kui väljendusvormist ja omandist;
salvestusõigusest sõnavabaduse ja põhiõiguste kaitse tähenduses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; põhiõigused; sõnavabadus; videosalvestised; omand; eraomand;
põhiseadused (Academic Search Complete EBSCO)
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Payandeh, Mehrdad. Grenzen der Völkerrechtsfreundlichkeit // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 18, lk. 1279-1282. Rahvusvaheliste lepingute siduvusest riigisiseses õigusloomes Saksa
konstitutsioonikohtu hinnangutes (eelkõige lahendis 15.12.2015) ning põhiseaduse artiklite 25 ja 59
tõlgendamisel.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; õigusloome; põhiseadused; siseriiklik õigus; rahvusvahelised
lepingud; konstitutsioonikohtud; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (BECK)
Petersen, Niels. Legislative inconsistency and the „smoking out” of illicit motives // The American
Journal of Comparative Law (2016) nr. 1, lk. 121-145. Proportsionaalsuse põhimõttest põhiõiguste
kaitsmisel viie riigi konstitutsiooni- või ülemkohtute praktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Kanada; Saksamaa; Suurbritannia; Lõuna-Aafrika; põhiõigused;
vähemuste õigused; konstitutsioonikohtud; ülemkohtud; proportsionaalsuse põhimõte; argumendid;
kohtulahendid (WESTLAW)
Pilniok, Arne. Die staatliche Finanzierung der Jugendorganisationen der politischen Parteien: eine
Kritik der gesetzlichen Neuregelung // Zeitschrift für Gesetzgebung (2016) nr. 1, lk. 62-80. Erakondade
noorteorganisatsioonide funktsioonist, organisatsioonivormist ja riikliku rahastamise regulatsioonist.
Märksõnad: Saksamaa; parteid; noorteorganisatsioonid; finantseerimine; põhiseadused; riiklikud
toetused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Sauer, Heiko. „Solange” geht in Altersteilzeit – der unbedingte Vorrang der Menschenwürde vor dem
Unionsrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 16, lk. 1134-1138. Põhiõiguste kaitsest isiku
Euroopa vahistamismääruse alusel väljaandmisel Saksa konstitutsioonikohtu lahendis (15.12.2015).
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; inimõigused; siseriiklik
õigus; ülimuslikkus (jur.); Euroopa Liidu õigus; seaduste tõlgendamine (BECK)
Steinbach, Armin. Spiegelbildlichkeit als Proporzprinzip // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 7,
lk. 286-293. Peegelduslikkuse põhimõttest ning poliitiliste kompromisside osast õigusloomes.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; õigusloome; efektiivsus; printsiibid; kokkulepped;
parlamendikomisjonid; põhiseadused
Stumpf, Gerrit Helmuth. Der Ruf nach der „Rückkehr zum Recht” bei der Bewältigung der
Flüchtlingskrise // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 9, lk. 357-368. Saksa valitsuse tegevusest
põgenikekriisi vältimiseks – analüüs õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; valitsused; kriisid; sisseränne; seaduslikkus; põhiseadused; Euroopa Liidu
õigus; kohtulahendid
HALDUSÕIGUS
Abromeit, Wolfgang. Der ReNEUAL-Musterentwurf für ein europäisches Verwaltungsverfahrensrecht
// Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 8, lk. 345-348. Ülevaade 5.-6. novembril 2015 Leipzigis
toimunud Euroopa haldusõiguse ühtlustamise teemalisest arutelust; ReNEUAL-projektist (vt ka
http://www.reneual.eu/) ja Euroopa haldusmenetluse näidiseelnõust.
Märksõnad: Saksamaa; haldusmenetlus; kodifitseerimine (jur.); seaduste kooskõlastamine; Euroopa
Liit
Андреев, Д. С. Процедурные дефекты административно-правовых актов // Журнал
россиийского права (2016) nr. 4, lk. 81-92. Menetluslikest probleemidest haldusaktides Vene ja teiste
riikide õiguses (Saksamaal, Suurbritannias, Bulgaarias ja Poolas).
Märksõnad: Venemaa; haldusaktid; haldusmenetlus; vead; õigussüsteemid; võrdlev analüüs
Boehm, Franziska. Herausforderungen von Cloud Computing-Verträgen: vertragstypologische
Einordnung, Haftung und Eigentum an Daten // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2016) nr. 2,
lk. 358-387. Andmete omamise ja vastutuse regulatsioonist pilvandmetöötlusega seotud lepingutes
Saksa ja ELi õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; pilvandmetöötlus; Interneti-teenused; omand; lepingud; andmekaitse;
Euroopa Liidu õigus
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Braun Binder, Nadja. Elektronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten über Behördenportale //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 6, lk. 342-347. Haldusaktide elektroonilise teavitusega
seotud probleemidest; tulumaksuseaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; haldusaktid; e-riik; elektrooniline kommunikatsioon; maksustamine; avalik
teave (BECK)
Determann, Lothar. Datenschutz in den USA – Dichtung und Wahrheit // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 9, lk. 561-567. Ameerika Ühendriikide andmekaitse taseme sobivusest
Euroopa Majanduspiirkonnaga; Euroopa Kohtu lahendist C-362/14 (6. oktoober 2015).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; andmekaitse; isikuandmed; andmetöötlus; Euroopa
Majanduspiirkond; võrdlev analüüs; Euroopa Kohus; kohtulahendid (BECK)
Erzinger, Lisa. Männer als Gleichstellungsbeauftragte im öffentlichen Dienst // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 6, lk. 359-362. Meeste õigusest töötada võrdõigusvolinikuna; argumente
regulatsiooni muutmiseks.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; võrdõiguslikkus; mehed; naised; ametid (töökohad); sooline
võrdõiguslikkus; liidumaad (BECK)
Giegerich, Thomas. Automatisierte Einzelabfrage von Halterdaten aus ausländischen
Fahrzeugregistern zwecks Ahndung bloßer Parkverstöße? // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 11,
lk. 456-465. Liikluseeskirju (eriti parkimiskorda) rikkuvate välismaise numbrimärgiga autode andmetele
juurdepääsust teise riigi registrites ja riikidevahelisest regulatsioonist Saksa ja Prantsusmaa näitel.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; liikluseeskirjad; välismaalased; liikluseeskirjarikkumised; registrid;
isikuandmed; politsei; rahvusvaheline koostöö; Euroopa Liidu õigus
Goldberg, Erica. Free speech consequentialism // Columbia Law Review (2016) nr. 3, lk. 687-756.
Sõnavabadusest, selle kaitsest ja sõnavõtu tagajärgede eest vastutamisest teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; sõnavabadus; põhiõigused; viha õhutamine; kuritegevus;
vastutus; põhiseadused; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Grzeszick, Bernd ; Limanowski, Michael. Nachamtliche Berufsverbote für Politiker // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 8, lk. 313-322. Elukutsevabadusest ja piirangutest kõrgetel ametikohtadel olnud
riigiametnike/poliitikute suundumisel eraettevõtlusse.
Märksõnad: Saksamaa; riigiametnikud; poliitikud; avalik sektor; ettevõtlus; erasektor; huvide
konfliktid; piirangud; sanktsioonid; põhiseadused
Halila, Leena. Onko hallintoprosessilla tulevaisuutta? // Lakimies (2016) nr. 2, lk. 291-296. Soome
haldusmenetluse ajaloost ja tulevikust.
Märksõnad: Soome; haldusmenetlus
Hohnerlein, Jakob. Verdeckte Ermittler – verdeckter Rechtsstaat? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 8, lk. 511-515. Salapolitseinike kaasamisest äärmusrühmituste tegevuse
jälgimisse nn Heidelbergi juhtumi näitel politseiseaduses, põhiseaduses ja konstitutsioonikohtu
hinnangutes.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; salapolitseinikud; jälitustegevus; sisejulgeolek; turvalisus;
vasakäärmuslus; üliõpilased; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid (BECK)
Kawik, Michael. Streikverbot für Beamte? // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 5, lk. 212-222.
Riigiametnike streigiõiguse piiramisest põhiseaduse artikli 33 lg 5 tähenduses ja Saksa
konstitutsioonikohtu lahendis (27.02.2014); Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika mõjust streigiõigusele.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; streigid; piirangud; põhiseadused; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Krönke, Christoph. Das neue Vergaberecht aus verwaltungsrechtlicher Perspektive // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 9, lk. 568-575. Riigihangete regulatsiooni reformimisest ja
18. aprillil 2016 jõustunud uuest riigihangete seadusest.
Märksõnad: Saksamaa; riigihanked; reformid (BECK)

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

Kurjačaja, Marina M. Elektronische Demokratie im heutigen Russland: Schaffung, Entwicklung,
Perspektiven // Osteuropa-Recht
(2016) nr. 1, lk. 103-110. Elektroonilise arvamusavalduse
võimaluste loomisest, arendamisest ja perspektiividest tänapäeva Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; Internet; elektrooniline kommunikatsioon; demokraatia; elektrooniline meedia;
inimõigused
Кузнецов, В. И. Разрешительная деятельность органов государственной власти в оборонный
сфере // Журнал российского права (2016) nr. 3, lk. 105-114. Relvajõudude ja erirelvastuse
kasutamise litsentside ja lubade andmise süsteemist ja regulatsioonist Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; avalik haldus; relvad; litsentsid; sõjavägi; riigikaitse; riigivõimuorganid
Kwoka, Margaret B. FOIA, INC // Duke Law Journal. Vol. 65 (2016) nr. 7, lk. 1361-1437.
Informatsioonivabaduse seadusest (FOIA – Freedom of Information Act) ning infole juurdepääsust ja
selle kasutamisest ajakirjanduslikel ja ärilistel eesmärkidel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; informatsioonivabadus; valitsused; avalik sektor; ajakirjandus;
äriühingud; erasektor; teenused; juurdepääs infole (Academic Search Complete EBSCO)
Landau, Joseph. Bureaucratic administration: experimentation and immigration law // Duke Law
Journal. Vol. 65 (2016) nr. 6, lk. 1173-1240. Horisontaalsest ja vertikaalsest otsustamisest
riigistruktuuris; mõjudest ja uuendustest sisserändeõiguse näitel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; bürokraatia; haldussüsteem; võimude lahusus; otsustamine;
kohalikud omavalitsused; valitsused; sisseränne; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Müller-Eiselt, Peter Gerrit. Abwehr terroristischer Bedrohungen bei Fußballspielen // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2016) nr. 10, lk. 643-649. Suurüritustel (nt jalgpallivõistlustel) julgeoleku
tagamisest ja võimalikest turvameetmetest õiguslikust ja rakenduslikust aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; avalik kord; turvalisus; spordivõistlused; jalgpall; üritused; turvameetmed;
terrorism; julgeolek (BECK)
Ohly, Ansgar. Die lauterkeitsrechtliche Haftung für Hyperlinks // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 20, lk. 1417-1420. Info vahendamisega Internetis (linkimine) seotud vastutusest Liidu
Ülemkohtu 18.06.2015 lahendis; kõlvatu konkurentsi seaduse ja telemeediaseaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; Internet; info; veebisaidid; hüpertekst; kõlvatu konkurents (maj.); vastutus;
kohtulahendid (BECK)
Paasonen, Jyri ; Santonen, Teemu. The functionality of private security regulation in Finland – a
practitioner perspective // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2016) nr. 1/2,
lk. 150-178. Eraturvateenustest ja nende regulatsioonist Soomes ja Euroopas.
Märksõnad: Soome; Euroopa; turvateenused; eraettevõtted; turvalisus; eradetektiivid; jälitustegevus;
turvatöötajad
Rittig, Steffen. Dienstpostenbewertung: der aktuelle Stand in Rechtsprechung und Literatur // Die
Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 6, lk. 253-260. Ameti- ja teenistuskohtade hindamisest ning selle
kontrollist.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; ametid (töökohad); hindamine; kontroll;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Rittig, Steffen. Dienstpostenbündelung in Rechtsprechung, Literatur und Verwaltungspraxis // Die
Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 8, lk. 330-337. Ametnike tasustamisest ning ametikohtade
ühendamisest; Saksa konstitutsioonikohtu lahendist (16.12.2015).
Märksõnad: Saksamaa; ametid (töökohad); riigiametnikud; palk; kulud; eelarve; finantseerimine;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Ronellenfitsch, Michael. Der Datenschutz bei fluiden Widerstandsbewegungen // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 6, lk. 229-235. Isikuandmete kaitsest ja põhiõigustest vastupanuaktivistide
elektrooniliste sidevahendite ja -teenuste andmete kogumise ja säilitamise taustal.
Märksõnad:
Saksamaa;
isikuandmed;
andmekaitse;
põhiõigused;
telekommunikatsioon;
võrgusuhtlus; jälitustegevus; julgeolek; kübersõda; Euroopa Kohus; kohtulahendid
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Taeger, Jürgen. Scoring in Deutschland nach der EU-Datenschutzgrundverordnung // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2016) nr. 3, lk. 72-75. Saksa andmekaitseregulatsiooni ELi andmekaitsemäärusega
kooskõlla viimise probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; tarbijad; juurdepääs infole; seaduste kooskõlastamine;
Euroopa Liidu õigus (BECK)
MEDITSIINIÕIGUS
Dahi, Alan ; Forgó, Nikolaus ; Jensen, Sarah ; Stauch, Marc. Using patient avatars to promote
health data sharing applications: perspectives and regulatory challenges // European Journal of Health
Law (2016) nr. 2, lk. 175-194. Probleemidest terviseandmete kaitse ja IKT võimaluste
tervishoiusüsteemis kasutamisega seotud regulatsioonis.
Märksõnad: arstiabi; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; terviseandmed; andmekaitse; tarkvara;
meditsiiniseadmed
Schöch, Heinz. Hypothetische Einwilligung bei ärztlichen Dopingmaßnahmen // Goltdammer’s Archiv
für Strafrecht (2016) nr. 5, lk. 294-300. Arsti vastutusest sportlaste tervise rikkumise eest dopingu
kasutamise juhtudel; 10.12.2015 jõustunud dopinguvastasest seadusest.
Märksõnad: Saksamaa; arstid; vastutus; sportlased; ravi; ravimid; doping; kahju tekitamine; seaduste
tõlgendamine
Sheppard, Maria K. Foetal injury in clinical trials and accountability to the child once born // European
Journal of Health Law (2016) nr. 2, lk. 113-140. Rasedate osalemisest kliinilistes uuringutes ja loote
kahjustamise eest vastutamisest; regulatsioonist ja kompensatsioonisüsteemist Inglise õiguses.
Märksõnad: meditsiiniuuringud; kliinilised uuringud; rasedad; lootekahjustused; puuetega lapsed;
vastutus; kahju tekitamine; kahju hüvitamine; hüvitised
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Andresen, Joshua. Due process of war in the age of drones // The Yale Journal of International Law
(2016) nr. 1. lk. 155-188. Sõjalise jõu ja droonide kasutamise seaduslikkuse järelevalvest tsiviilisikute
ründamise vältimiseks.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kaugjuhitavad sõidukid; sõjatehnika; sõjavägi; droonid;
sõjategevus; rünnakud; tapmine; seaduslikkus; kohtud; kohtulahendid (WESTLAW)
Basedow, Jürgen. Hundert Jahre Rechtsvergleichung. Von wissenschaftlicher Erkenntnisquelle zur
obligatorischen Methode der Rechtsanwendung // Juristenzeitung (2016) nr. 6, lk. 269-280. Võrdleva
õiguse arengust rahvusvahelise õiguse, inimõiguste, Euroopa Liidu õiguse ja eraõiguse aspektist.
Märksõnad: võrdlev õigusteadus; õigusajalugu; rahvusvaheline õigus; seaduste kooskõlastamine;
rahvusvaheline eraõigus
Blix, Hans. UN Security Council vs. weapons of mass destruction // Nordic Journal of International
Law (2016) nr. 2, lk. 147-161. ÜRO Julgeolekunõukogu rollist massihävitusrelvade leviku
tõkestamisel.
Märksõnad: rahvusvaheline julgeolek; massihävitusrelvad; tuumarelvad; desarmeerimine;
sanktsioonid; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu
Calliess, Gralf-Peter ; Buchmann, Insa. Global commercial law between unity, pluralism, and
competition: the case of the CISG // Uniform Law Review (2016) nr 1, lk. 1-22. Õigusprintsiipide ja
-normide süsteemidest rahvusvahelises kaubanduses ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi
lepingute konventsiooni taustal.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; müügilepingud; rahvusvahelised lepingud; Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980)
Defossez, Delphine. CMR: what if the courts got it wrong? // Uniform Law Review (2016) nr. 1,
lk. 75-100. Kaupade maanteetranspordist ja rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni
(CMR) tõlgendamise erinevustest riikide ja Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: Belgia; Holland; Inglismaa; Itaalia; Portugal; Prantsusmaa; Saksamaa; kaubavedu;
maanteetransport; rahvusvahelised lepingud; seaduste tõlgendamine; rahvusvahelise kaupade
autoveo lepingu konventsioon (1956); kohtud; siseriiklik õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
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Доронина, Н. Г. Принципы регулирования как источник толкования нормы права (на примере
двусторонних соглашений о защите капиталовложений) // Журнал россиийского права (2016) nr.
5, lk. 123-128. Õiguse tõlgendamisest ja regulatsiooni põhimõtetest välisinvesteeringutega seotud
vaidluste lahendamisel investeeringute kaitse kahepoolsete lepingute näitel.
Märksõnad: välisinvesteeringud; vaidluste lahendamine; õigusallikad; printsiibid; rahvusvahelised
lepingud
Egeland, Kjolv. Lethal autonomous weapon system under international humanitarian law // Nordic
Journal of International Law (2016) nr. 2, lk. 89-118. Autonoomsetest relvasüsteemidest
rahvusvahelise humanitaarõiguse aspektist.
Märksõnad: sõjaõigus; humanitaarõigus; kodanikukaitse; sõjatehnika; relvad; robotid; relvasüsteemid;
autonoomsed robotid
Farer, Tom ; Bernard, Frederic. Killing by drone: towards uneasy reconciliation with the values of a
liberal state // Human Rights Quarterly (2016) nr. 1, lk. 108-133. Droonide kasutamisest
terrorismivastases võitluses rahvusvahelise õiguse normide tähenduses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; terrorism; ennetamine; droonid; tapmine; terrorismivastane
võitlus; kaugjuhitavad sõidukid; inimõigused; karistusõigus
Mansbach, Richard W. ; Pirro, Ellen B. Putting the pieces together: international and EU institutions
after the economic crises // Global Governance: a review of multilateralism and international
organizations (2016) nr. 1, lk. 99-115. Rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusest finantskriiside
ajal.
Märksõnad: rahandus; finantskriisid; majanduskriisid; rahvusvahelised organisatsioonid; Euroopa Liit
Müller, Sophia. Chinas Beitrittsprotokoll zur WTO – eine Zwischenbilanz // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2016) nr. 8, lk. 291-296. Hiinale antud eriõigustest pärast Maailma
Kaubandusorganisatsiooniga liitumist; Hiina turumajanduslikust staatusest ja dumpinguvastastest
meetmetest ELis.
Märksõnad: Hiina; Euroopa Liit; kaubanduspoliitika; kaubandussuhted; turumajandus; dumping;
välismajanduspoliitika; rahvusvahelised organisatsioonid; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO)
(BECK)
Nowrot, Karsten. Regulatorische Zusammenarbeit als normatives Steuerungskonzept moderner
Freihandelsabkommen: Betrachtungen zu einer umstrittenen Ordnungsidee der internationalen
Gesetzgebungslehre // Zeitschrift für Gesetzgebung (2016) nr. 1, lk. 1-23. Sotsiaalmajanduslikest
alustest ja ülesannetest riikidevaheliste vabakaubanduslepingute regulatsiooni loomisel.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; vabakaubandus; majanduskoostöö; investeeringud;
lepingud; õigusloome; Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; rahvusvahelised organisatsioonid
Inimõigused
Cho, Seo-Young. Liberal coercion? Prostitution, human trafficking and policy // European Journal of
Law and Economics (2016) nr. 2, lk. 321-348. Prostitutsiooni (mitte)reguleerimisest ning
regulatsioonide mõjust ohvrite kaitsmisele; 149 riigi andmed ajavahemikus 2001–2011.
Märksõnad: inimõigused; inimkaubandus; prostitutsioon; ohvrid; seksuaalkuriteod; prostitutsiooni
vahendamine
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
Peters, Anne. Korruption und Menschenrechte // Juristenzeitung (2016) nr. 5, lk. 217-227.
Korruptsioonivastase võitluse ja inimõiguste kaitse seostest rahvusvahelise õiguse põhimõtete
aspektist; ÜRO Inimõiguste Nõukogust.
Märksõnad: inimõigused; korruptsioon, eetika; rahvusvahelised organisatsioonid
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Ramsden, Michael. British air strikes against ISIS in Syria: legal issues under the European
Convention on Human Rights // European Human Rights Law Review (2016) nr. 2, lk. 151-160.
Suurbritannia ISISe-vastastest õhurünnakutest Süürias, selle tegevuse legaalsusest Euroopa
inimõiguste konventsiooni aspektist.
Märksõnad: Suurbritannia; Süüria; karistusõigus; inimõigused; terrorism; õhusõda; Islamiriik
(organisatsioon); inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) (WESTLAW)
Sicilianos, Linos-Alexandre. The European Court of Human Rights at a time of crisis in Europe //
European Human Rights Law Review (2016) nr. 2, lk. 121-135. Euroopa Inimõiguste Kohtu rollist
üleeuroopalises kriisis ja tegevusest seoses inimõigusi puudutavate teemadega nagu nt
majanduskriis, pagulaskriis, terrorism ja relvastatud konfliktid.
Märksõnad: Euroopa; inimõigused; Euroopa Inimõiguste Kohus; kriisid; majanduskriisid; poliitilised
kriisid; pagulased; terrorism; relvastatud konfliktid (WESTLAW)
Weatherburn, Amy. Using an integrated human rights-based approach to address modern slavery:
the UK experience // European Human Rights Law Review (2016) nr. 2, lk. 184-194. Orjapidamisest
tänapäeva Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; orjapidamine; omand; inimkaubandus; ohvrid; inimõigused; karistusõigus
(WESTLAW)
Euroopa Liidu õigus
Ackermann, Ralf ; Höft, Teresa. Die steuerliche Berücksichtigung grenzüberschreitender Verluste –
das endgültige Finale der finalen Verluste? // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 7,
lk. 258-261. Äriühingute tulumaksustamisest ja topeltmaksustamise vältimisest mitteresidendi püsiva
tegevuskoha tulu maksust vabastamisel; kohtuasjast C-388/14.
Märksõnad: maksuõigus; äriühingud; tulumaks; maksustamine; topeltmaksustamine; kahju
hüvitamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid (BECK)
Andreangeli, Arianna. Healthcare services, the EU single market and beyond: meeting local needs in
an open economy – how much market or how little market? // Legal Issues of Economic Integration
(2016) nr. 2, lk. 145-172. Liikmesriikide otsustest seoses riiklikult rahastatud tervishoiuteenustega ELi
ühisturu põhimõtete, konkurentsireeglite ja riigihangete regulatsiooni taustal; erinevast käsitlusest
Suurbritannias.
Märksõnad: tervishoiuteenused; finantseerimine; arstiabi; konkurents (maj.); siseturg; riigihanked;
liikmesriigid; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); Euroopa Kohus;
kohtulahendid; Suurbritannia; sotsiaalhoolekanne
Berg, Werner ; Mudrony, Miklos. A year of in-depth assessment – EU merger control 2015 //
European Competition Law Review (2016) nr. 6, lk. 215-225. Euroopa Komisjoni tegevusest
ettevõtjate koondumiste kontrollis; õigusloome ja kohtupraktika 2015. aastal.
Märksõnad: Euroopa Komisjon; turg (süsteem); ettevõtted; ühisettevõtted; fusioon; kontroll;
rahvusvaheline koostöö; kohtulahendid (WESTLAW)
Crawford, Gordon. Evaluating EU promotion of human rights, democracy and good governance:
towards a participatory approach // Journal of Constitutional Law in Eastern & Central Europe (2015)
nr. 2, lk. 135-163. Inimõiguste arengut käsitlevate uuringute võrdlev analüüs, inimõiguste ja
demokraatia edendamisest ELis.
Märksõnad: inimõigused; demokraatia; uuringud; valitsemine; Euroopa Liit
Dawson, Mark ; de Witte, Floris. From balance to conflict: a new constitution for the EU // European
Law Journal (2016) nr. 2, lk. 204-224. Stabiilsuse ja legitiimsuse probleemidest ELis ning kriisijärgse
ELi põhiseaduslikust mudelist.
Märksõnad: Euroopa Liit; kriisid; õiguskord; põhiseadused; asutused; reformid
De Baere, Geert ; Van den Sanden, Tina. Interinstitutional gravity and pirates of the parliament on
stranger tides: the continued constitutional significance of the choice of legal basis in post-Lisbon
external action // European Constitutional Law Review (2016) nr. 1, lk. 85-113. ELi välissuhetest ja
õigusliku aluse valikuga seotud probleemidest rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel; institutsioonide
koostööst ja kohtu põhiseaduslikust rollist.
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Märksõnad: Euroopa Liit; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised suhted; koostöö; seaduste
tõlgendamine; kohtud; kohtulahendid (WESTLAW)
Düsterhaus, Dominik. Procedural primacy and effective judicial protection: a trilogue // Maastricht
Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 2, lk. 317-331. Menetluse ülimuslikkusest ja
efektiivsest kohtulikust kaitsest; määrusest 44/2001, kohtu poolt määratud esindajast, siseriikliku
õiguse ühilduvusest hartaga; kohtulahendi C-112/13 analüüs.
Märksõnad: kaitse (jur.); kohtumenetlus; Austria; menetlusõigus; õigused; põhiõigused;
kohtulahendid
Eichenhofer, Johannes. Privatheit im Internet als Vertrauensschutz // Der Staat (2016) nr. 1,
lk. 41-67. Privaatsuse kontseptsioonist ja kasutaja usalduse kaitsest Internetis ning õiguse osast
selles; ELi põhiõiguste harta ja inimõiguste konventsiooni tõlgendamisest.
Märksõnad: Internet; privaatsus; andmekaitse; usaldusväärsus; põhiõigused; Euroopa Liidu
põhiõiguste harta (2004); inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Kohus;
Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Epiney, Astrid. Die Rechtsprechung des EuGH im Jahr 2015 : Europäisches Verfassungsrecht //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 10, lk. 655-664. Ülevaade ELi õiguse arengust riigi- ja
haldusõiguslikest aspektidest ning Euroopa Kohtu olulisematest lahenditest 2015. aastal.
Märksõnad: õigusloome; riigiõigus; haldusõigus; põhiõigused; juurdepääs infole; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (BECK)
Epiney, Astrid. Die Rechtsprechung des EuGH im Jahr 2015 : Unionsbürgerschaft,
Diskriminierungsverbot, Grundfreiheiten // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 8,
lk. 503-511. Ülevaade ELi õiguse arengust ja Euroopa Kohtu 2015. aasta olulisematest kodakondsuse
tõttu diskrimineerimise, põhiõiguste kaitse ning naiste ja meeste võrdse kohtlemisega seotud
lahenditest.
Märksõnad: õigusloome; kodakondsus; diskrimineerimine; naised; mehed; võrdsed võimalused;
Euroopa Kohus; kohtulahendid (BECK)
Fasone, Cristina ; Fromage, Diane. From veto players to agenda-setters? National parliaments and
their „green card” to the European Commission // Maastricht Journal of European and Comparative
Law (2016) nr. 2, lk. 294-316. Liikmesriikide parlamentide rollist ELi poliitikas pärast Lissaboni
lepingut; Komisjoni presidendi Barroso 2006. aastal algatatud poliitilisest dialoogist.
Märksõnad: parlamendid; Euroopa Komisjon; tegevuskavad; poliitika
Fullarton, Max A. P. ; Singh, Amit K. Amnesty Plus: the way forward for EU leniency policy? //
European Competition Law Review (2016) nr. 5, lk. 193-206. Kartellidest ja kartellidevastasest
leebusprogrammist ja -poliitikast ELis; Ameerika Ühendriikide leebussüsteemi Amnesty Plus
kasutatavusest ELis.
Märksõnad: kartellid; konkurents (maj.); konkurentsivabadus; Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liit;
võrdlev analüüs (WESTLAW)
Gambaro, Edoardo ; Mazzocchi, Francesco. Private parties and state aid procedures: a critical
analysis of the changes brought by Regulation 734/2013 // Common Market Law Review (2016) nr. 2,
lk. 385-418. ELi riigiabi regulatsiooni ajakohastamisest, regulatsioonist 734/2013 erasektori aspektist
ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 tõlgendamisest.
Märksõnad: riigiabi; reformid; erasektor; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid
Gee, Graham ; Rubini, Luca ; Trybus, Martin. Leaving the EU? The legal impact of „Brexit” on the
United Kingdom // European Public Law (2016) nr. 1, lk. 51-56. Suurbritannia EList väljaastumise
õiguslikke aspekte. Samas numbris ka teisi Brexiti teemat käsitlevaid artikleid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Suurbritannia; Euroopa Liit; liikmesriigid; majandus; poliitika; rahvusvahelised
organisatsioonid
Gioia-Carabellese, Pierre ; Chessa, Corrado. The so-called pan-european depositor’s protection
scheme: a critical analysis of directive 2014/49 // Maastricht Journal of European and Comparative
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Law (2016) nr. 2, lk. 241-260. ELi direktiivist 2014/49 hoiuste tagamise skeemi kohta; riiklikest
skeemidest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: hoiused; pangad; Kreeka; kohtulahendid
Hofmann, Ekkehard ; Iliadou, Ekaterini. Die Hilfspakete für Griechenland und ihre Umsetzung im
Bereich der Altersrenten // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 10, lk. 401-410. ELi liikmesriikidele
antavast rahalisest abist Kreeka näitel viimase 10 aasta jooksul; Kreeka kõrgema halduskohtu
lahendist 2287/2015 pensionite vähendamise kohta ja selle õiguslikest tagajärgedest.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; majanduskriisid; Kreeka; rahaline abi; pensionid;
kohtulahendid
Kohler, Christian ; Puffer-Mariette, Jean-Christophe ; Maderbacher, Gregor. Unionsrecht und
Privatrecht – zur Rechtsprechung des EuGH im Jahre 2014 // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
(2016) nr. 2, lk. 455-501. Valitud lahendeid Euroopa Kohtu 2014. aasta praktikast eraõiguse,
põhiõiguste kaitse, tarbijalepingute, tööõiguse, autori- ja kaubamärgiõiguse valdkonnas.
Märksõnad: rahvusvaheline eraõigus; põhiõigused; tööõigus; autoriõigus; intellektuaalne omand;
kaubamärgid; Euroopa Kohus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
Minderhoud, Paul. Job-seekers have a right of residence but no access to social assistance benefits
under directive 2004/38 // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 2,
lk. 342-349. Tööotsijate elamisloast ja sotsiaaltoetustest; kohtulahendist C-67/14 ja ELi direktiivist
2004/38.
Märksõnad: töö (maj.); tööjõud; töötajad; elukoht; sotsiaaltoetused; Saksamaa; sotsiaalõigus
Mooiy, Benjamin ; Rusu, Catalin S. Innovation and EU competition law: in need of narrative for
where the money is put // Legal Issues of Economic Integration (2016) nr. 2, lk. 173-200. Innovatsiooni
ja uute tehnoloogiate osast ELi konkurentsiõiguses.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); konkurentsipoliitika; innovatsioon; tehnoloogilised
uuendused
Nagy, Csongor István. EU competition law’s fair trial revolution: much ado about nothing? //
European Competition Law Review (2016) nr. 6, lk. 232-238. Õigusest õiglasele kohtulikule
arutamisele konkurentsiga seotud vaidlustes Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurentsipoliitika; kohtumenetlus; põhiõigused; Euroopa Inimõiguste
Kohus; Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Nicolaides, Phedon. „All bad things must come to an end”: the application of state aid rules to the
new EU regime for bank resolution // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016)
nr. 2, lk. 222-240. ELi direktiivist 806/2014 pangakriiside lahendamise kohta, selle kooskõlast ELi
toimimise lepinguga; riigiabi kontrollist ning kohtupraktikast.
Märksõnad: pangad; kriisid; riigiabi; rahaline abi; Euroopa Liidu toimimise leping (2007);
kohtulahendid
Peeters, Bart. Kieback: when Schumacker emigrates... // EC Tax Review (2016) nr. 2, lk. 58-69.
Töötajate vabast liikumisest ja tulumaksuga maksustamisest ELis, Euroopa Kohtu nn Kiebacki
kohtuasjast (C-9/14) ja ELi toimimise lepingu artikli 45 tõlgendamisest.
Märksõnad: töötajate vaba liikumine; töötajad; liikmesriigid; maksustamine; tulumaks; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid
Püstow, Moritz ; Meiners, Johannes. Vorrang des Unionsrechts bei vergaberechtswidrigen
Verträgen // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 9, lk. 325-330. Probleemidest
piiriüleste ühishangetega; avaliku sektori õiguslikest ja praktilistest raskustest riigihankelepingute
sõlmimisel.
Märksõnad: riigihanked; hankelepingud; avalik sektor (BECK)
Svantesson, Dan Jerker B. The CJEU’s Weltimmo data privacy ruling: lost in the data privacy
turmoil, yet so very important // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 2, lk.
332-341. Andmekaitsest, kohalduvast õigusest ja kohtualluvusest, ELi direktiivist 95/46; kohtulahendi
C-230/14 analüüs.
Märksõnad: andmekaitse; kohtualluvus; Ungari; õigusemõistmine; kohtulahendid
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Uwera, Giesele. Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in future EU investment-related
agreements: is the autonomy of the EU legal order an obstacle? // The Law & Practice of International
Courts and Tribunals (2016) nr. 1, lk. 102-151. Investorite ja riigi vaheliste vaidluste lahendamisest ELi
õiguse aspektist; liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistest investeeringutega seotud lepingutest.
Märksõnad: liikmesriigid; rahvusvahelised lepingud; investeeringud; investorid; vahekohtud; vaidluste
lahendamine; vahekohtumenetlus
Van Meerbeeck, Jérémie. The principle of legal certainty in the case law of the European Court of
Justice: from certainty to trust // European Law Review (2016) nr. 2, lk. 275-288. Õiguskindluse
põhimõtte olemusest ja selle järgimisest Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: õiguskindlus; printsiibid; Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Verse, Dirk A. ; Wiersch, Rachid René. Die Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts
2014–2015 // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 9, lk. 330-338. Euroopa
äriühinguõiguse arengust aastatel 2014–2015; äriühinguõiguse reformimisest ärikeskkonna
parandamiseks.
Märksõnad: äriühinguõigus; äriühingud; reformid; raamatupidamine; ettevõtlus (BECK)
Vogiatzis, Nikos. The linguistic policy of the EU institutions and political participation post-Lisbon //
European Law Review (2016) nr. 2, lk. 176-200. Keelelisest mitmekesisusest ja rahvuslikust
identiteedist ELi keelepoliitikas, institutsioonide tegevuses ja õigusloomes Lissaboni lepingu järel.
Märksõnad: keeleline mitmekesisus; keelepoliitika; õigusloome; asjaajamine; keelelised vähemused;
asutused; muukeelsed; proportsionaalsus; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); Lissaboni leping
(2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Wallermann, Anna. Towards an EU law doctrine on the exercise of discretion in national courts? The
member states’ self-imposed limits on national procedural autonomy // Common Market Law Review
(2016) nr. 2, lk. 339-360. ELi õiguse mõjust riigisiseses õiguses ning ELi liikmesriikide kohtute
vabadusest hinnata iseseisvalt riigisisese õiguse kokkusobivust ELi õigusega.
Märksõnad: liikmesriigid; kohtud; autonoomia; vastutus; Euroopa Kohus; siseriiklik õigus;
kohtulahendid
Wollenschläger, Ferdinand ; Krönke, Lukas. Telekommunikationsüberwachung und
Verkehrsdatenspeicherung – eine Frage des EU-Grundrechtsschutzes? // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 13, lk. 906-910. ELi põhiõiguste harta siduvusest liikmesriikidele
telekommunikatsioonivahendite jälgimise kaudu andmete kogumisel.
Märksõnad: põhiõigused; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); liikmesriigid; julgeolek;
jälitustegevus; telekommunikatsioonivahendid; andmetöötlus; Saksamaa; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid (BECK)
Mereõigus
Bugden, P. M. Freight forwarders – agent or carrier? Categories of forwarding contracts // The
Journal of International Maritime Law (2015) nr. 6, lk. 433-444. Lepingutest kaupade meretranspordil.
Terve ajakiri käsitleb meretranspordi ning kaubavedudega seotud õiguslikke ja logistilisi küsimusi.
Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: merekaubandus; meretransport; kaubavedu; prahtimine; lepingud; logistika
Kommer, Steffen. Private Gefahrenabwehr auf Hoher See // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 6,
lk. 236-245. Eraturvafirmade tegevuse reguleerimisest kaubalaevade kaitsmisel rahvusvahelise ja
riigisisese õiguse aspektist.
Märksõnad: Saksamaa; laevandus; kaubalaevad; piraaditõrje; turvateenused; relvad; eraettevõtted;
vastutus; siseriiklik õigus
Rahvusvaheline eraõigus
Dutta, Anatol. Entwicklungen im internationalen Familien- und Erbrecht der Europäischen Union bis
Gogova // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2016) nr. 2, lk. 427-463. Ülevaade pere- ja
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pärimissuhete regulatsioonist ELis ning Euroopa Kohtu praktikast kuni 2015. aasta sügiseni
(kohtuasjani C-215/15).
Märksõnad: perekonnaõigus; pärimisõigus; peresuhted; paarisuhted; kooselu; lapsed;
lapsevanemad; hooldusõigus; vastutus; pärimine; õigusloome; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Луткова, О. В. Расщепление статута в международном частном праве // Журнал россиийского
права (2016) nr. 4, lk. 133-142. Normide lahknemisest ja kohaldatava õiguse valikust rahvusvahelises
eraõiguses.
Märksõnad: õigusnormid; terminoloogia; seaduste vastuolud (siseriiklik õigus)
* Artiklid on valitud Rahvusraamatukokku, 6. korruse õigusteaduse
organisatsioonide lugemissaali tellitud välisajakirjadest:
õigus: http://www.nlib.ee/oigusalased-ajakirjad/
rahvusvahelised organisatsioonid:
http://www.nlib.ee/en/international-organisations/index.php?id=14000

ja

rahvusvaheliste

ja Euroopa Liidu õigusalastest teadusajakirjadest:
http://elik.nlib.ee/infoallikad/ajakirjad-2/
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