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HARIDUSREORMID JA (ERA)KOOLIDE RAHASTAMINE: VALIK RAAMATUID JA ARTIKLEID
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2016. aasta analüüs sedastab: „Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on
eraomanduses alg- või põhikoolide arv kahekordistunud ja õpilaste arv 2,4 kordne. Ülalkirjeldatud
muutusi arvestades on mure võrdse ligipääsu pärast kvaliteetsele haridusele õigustatud. Rääkides
võrdsusest on oluline, et ligipääs kvaliteetsele haridusele ei sõltuks lapse elukohast, vanemate
rahakotist, kodusest keelest vms. Rahvusvahelises võrdluses toetab Eesti haridussüsteem suhteliselt
hästi sotsiaalset mobiilsust, s.t ka madalama haridusega vanemate lastel on võimalus saada hea
haridus ning väga nõrkade tulemustega õpilasi on suhteliselt vähe. Kui koduse tausta rolli õpilaste
tulemustes on hinnatud Eestis pigem väikeseks, siis koolidevahelisi erinevusi pigem suureks.
Võrdsust hariduses mõjutavad paljud erinevad tegurid, millest olulisemad on ligipääs kvaliteetsele
haridusele, mis hõlmab ka vastuvõtu ja koolivaliku küsimusi ning teisalt hariduse rahastamine.
Riikides, kus avaliku raha osakaal erakoolide eelarves on suurem, esineb avalike ja erakoolide vahel
vähem kihistumist. OECD hinnangul tekitab erakoolide rahastamissüsteem Eestis pikemas
perspektiivis kvaliteediprobleeme, sest aktiivsemad vanemad ja nende lapsed liiguvad avalikust
koolivõrgust välja. Olukord, kus õppemaksu küsivad erakoolid saavad sama palju avalikke vahendeid
kui tavakoolid, loob neile konkurentsieelise. Kuigi erakoolide helde toetamine tagab haridussüsteemis
mitmekesise valiku, töötab see vastu koolivõrgu korrastamise eesmärkidele.”
Vt: Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüs 2016. Kokkuvõte
Riigi hariduspoliitika ja -reformid õpilaste arvu vähenemise ja koolide sulgemise tingimustes annavad
ainest aruteludeks ka teistes riikides. Muuhulgas otsitakse vastuseid küsimustele erakoolide
staatusest ning kuidas ja kui suures ulatuses peaks riik erakoolide tegevust rahastama. Pakume
Summaria Iuridica käesolevas numbris valiku teemakohasest kirjandusest.

RAAMATUD
Are school vouchers associated with equity in education? / Organisation for Economic Co-operation
and Development. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 4 lk.
Märksõnad: riigikoolid; erakoolid; koolijuhtimine; finantseerimine; koolikorraldus; hariduskulud;
võrguväljaanded; Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Braconier, Henrik. Reforming education in England. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 51 lk.
Märksõnad: haridus; haridusreformid; hariduskulud; koolisüsteemid; Suurbritannia; e-raamatud;
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Fazekas, Mihály. School funding formulas : review of main characteristics and impacts. - Paris :
OECD Publishing, 2012. - 37 lk.
Märksõnad: koolid; finantseerimine; hariduskulud; haridusökonoomika; Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsioon (OECD)
Global education reform : how privatization and public investment influence education outcomes / ed.
by Frank Adamson, Bjorn Astrand, and Linda Darling-Hammond. - New York ; London : Routledge,
2016. - VI, 231 lk.
Märksõnad: haridus; haridussüsteemid; hariduskorraldus; haridusuuendus; haridusreformid;
haridusökonoomika; hariduskulud
Leo, Elizabeth ; Galloway, David ; Hearn, Phil. Academies and educational reform : governance,
leadership and strategy. - Bristol : Multilingual Matters, 2010. - XII, 222 lk.
Märksõnad: erakoolid; eraharidus; haridusuuendus; kooliarendus; haridusreformid; hariduskorraldus;
Suurbritannia
New public management and the reform of education : European lessons for policy and practice / ed.
by Helen M. Gunter. - London ; New York : Routledge, 2016. - XVIII, 234 lk.
Märksõnad: haridussüsteemid; hariduspoliitika; haridusuuendus; haridusreformid; haldusjuhtimine;
Euroopa
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Public and private schools : how management and funding relate to their socio-economic profile /
Programme for International Student Assessment (PISA). - Paris : Organisation for Economic Cooperation and Development, 2012. - 102 lk.
Märksõnad: PISA (haridusprogramm); Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD);
riigikoolid; erakoolid; koolijuhtimine; finantseerimine; koolikorraldus; sotsiaalne kihistumine; statistilised
andmed
Reckhow, Sarah. Follow the money : how foundation dollars change public school politics. - New
York : Oxford University Press, 2013. - X, 221 lk.
Märksõnad: riiklik haridus; riigikoolid; finantseerimine; investeerimisfondid; sihtasutused; filantroopia;
haridusreformid; hariduspoliitika; Ameerika Ühendriigid; e-raamatud
Reforming education finance in transition countries : six case studies in per capita financing systems.
- Washington DC : World Bank, 2011. - 336 lk.
Märksõnad: haridus; finantseerimine; hariduskulud; reformid; üleminekumajandus; juhtumiuuringud;
Armeenia; Eesti; Gruusia; Leedu; Poola; Venemaa; e-raamatud
TÄISTEKST
Spence, Michael. A context for a renewed economics. - Chatham, NY : Waldorf Publications, 2014. 67 lk.
Märksõnad: haridus; Steineri pedagoogika; Waldorfi koolid; finantseerimine; sotsiaalsed aspektid;
kooli-ühiskonna suhe
Vt ka:
Kork, Kairi. Üldhariduskoolide rahastamismudelite võrdlus ja kehtiva rahastamismudeli täiendamise
võimalused : magistritöö sotsiaalteaduse magistri kraadi taotlemiseks majandusteaduses / Tartu
Ülikool, majandusteaduskond, ettevõttemajanduse instituut; juhendaja: Sinaida Kalnin. - Tartu : Tartu
Ülikool, 2011. - 92 lk.
Märksõnad: haridusökonoomika; avalik sektor; hariduskulud; üldharidus; finantseerimine; mudelid;
pearaha; küsimustikud; küsitlusuuringud; võrdlevuuringud; magistritööd
Pihor, Katrin ; Batueva, Valentina. Üldharidustoetuste ja -kulude analüüs. - Tallinn :
Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2016.
Märksõnad: üldharidus; toetused; üldhariduskoolid; hariduskulud; riigigümnaasiumid; erakoolid;
munitsipaalkoolid; Eesti
TÄISTEKST
Põder, Kaire ; Veski, André ; Kirss, Laura ; Lauri, Triin. Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu
analüüs aastaks 2020. - Tallinn : Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2014
Märksõnad: põhikoolid; gümnaasiumid; koolivõrk; prognoosid; kooliarendus; haridusuuringud; Eesti
TÄISTEKST

ARTIKLID
Märge sulgudes on viide artikli elektroonilise täisteksti kättesaadavusele Rahvusraamatukogu
otsinguportaali ja andmebaaside kaudu.
Cabaleiro-Casal, Roberto; Buch-Gómez, Enrique. Public spending policies and budgetary
balances: evidence from Spanish municipalities // Lex Localis. Vol. 13 (2015/Oct), Issue 4,
p. 973-994.
Unlike the frequent research that analyzes the effects of various demographic, economic and political
factors on fiscal deficits of governments, this research focuses on studying whether certain structures
of public spending policies are associated with situations of fiscal imbalances. Using a panel data
model with endogenous variables and taking into account various socio-economic factors as
instruments, the authors have observed that the spending policies of basic public services, social
protection and social promotion, preferential services, and promotion of economic activity have
different significant effects on the position of the budgetary balance in the Spanish municipal
governments. (ProQuest Research Library)
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Caldas, Stephen J. ; Bernier, Sylvain. The effects of competition from private schooling on French
public school districts in the Province of Québec // Journal of Educational Research. Vol. 105
(2012/Aug), Issue 5, p. 353-365.
The Province of Québec subsidizes nearly 50% of private education, and at the same time heavily
regulates private schools. To date, no studies have been done to determine the effect of the unique
nature of competition from K–12 private schools on public school education of the sort found in
Québec. The authors used multiple regression to determine the effects of private school competition
on school district performance and efficiency. (Academic Search Complete EBSCO)
Heinig, Hans Michael ; Vogel, Viola. Private Ersatzschulen unter dem Eindruck knapper öffentlicher
Kassen // Landes- und Kommunalverwaltung (2012) Nr. 8, S. 337-343.
Der Beitrag zeigt am Beispiel des Brandenburgischen Haushaltsbegleitgesetzes 2012 die durch das
Verfassungsrecht gesetzten Grenzen der staatlichen Privatschulfinanzierung auf. (BECK)
Ichilov, Orit. Privatization and commercialization of public education: consequences for citizenship
and citizenship education // The Urban Review. Vol. 44 (2012/Jun), Issue 2, p. 281-301.
My purpose is to examine and evaluate the implementation of market ideology and practices in
education through the prism of both modern democratic theory and the discourse of rights. I examine
the essence and defining characteristics of public schooling in modern democratic theory, explore the
democratic purposes of education, and the unique mission of public schools. I also analyze the vision
of public schooling that surfaces from the discourse of human rights and children's rights, examining
relevant UN declarations and conventions. I then proceed to discuss some major manifestations of
markets in education, question their congruence with the democratic vision of public schooling, and
examine their consequences for both citizenship and citizenship education. My conclusion is that
markets in education, and the formulation of education policies and practices through decision-making
processes dominated by business and parents, are not necessarily fashioned in the best interest of a
democratic society. (ProQuest Research Library)
Kümper, Boas. Verfassungsrechtliche Aspekte der Anerkennung von Privatschulen:
freiheitsrechtliche und institutionelle Dimensionen // Die Öffentliche Verwaltung (2015) Nr. 20,
S. 864-874.
Die in den (Privat-)Schulgesetzen der Länder vorgesehene Figur der Anerkennung von Privatschulen,
durch welche diese mit öffentlich-rechtlichen Befugnissen zur Durchführung von Prüfungen sowie zur
Erteilung von Zeugnissen und Abschlüssen berechtigt werden, ist hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit
Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG seit jeher umstritten. Der Beitrag analysiert die verschiedenen
Erscheinungsformen der Anerkennung und spricht sich für eine schärfere Unterscheidung von
freiheitsrechtlichen und institutionellen Dimensionen des Privatschulverfassungsrechts aus.
Lubienski, Christopher. Sector distinctions and the privatization of public education policymaking //
Theory and Research in Education. Vol. 14 (2016), Issue 2, p.192-212.
Current trends indicate declining distinctions between ‘public’ and ‘private’ sectors in education.
Reformers see sector barriers as unnecessary impediments to innovation, distracting attention and
effort from ‘what works’. This analysis questions whether trends in education policy are simply a
natural evolution away from state control of public goods, noting the agency involved in blurring the
boundaries between sectors. (otsinguportaal)
Marples, Roger. Parents' rights and educational provision // Studies in Philosophy and Education.
Vol. 33 (2014/Jan), Issue 1, p. 23-39.
Legitimate parental interests need to be distinguished from any putative rights parents qua parents
may be said to possess. Parents have no right to insulate their children from conceptions of the good
at variance with those of their own. Claims to the right to faith schools, private schools, homeschooling or to withdraw a child from any aspect of the curriculum designed to enhance a child's
capacity for autonomous decision-making, are refuted. (ProQuest Research Library)
Patrinos, Harry Anthony. Private education provision and public finance: the Netherlands //
Education Economics. Vol. 21 (2013/Sep), Issue 4, p. 392-414.
One of the key features of the Dutch education system is freedom of education – freedom to establish
schools and organize teaching. Almost 70% of schools in the Netherlands are administered by private
school boards, and all schools are government funded equally. This allows school choice. Using an
instrument to identify private school attendance, it is shown that the Dutch system promotes academic
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performance. The instrumental variable results show that private school attendance is associated with
higher test scores. (otsinguportaal)
Pecker, Katrin. Privatschulfreiheit unter Organisationsvorbehalt? – Zurückdrängung von Schulen in
freier Trägerschaft in Brandenburg // Landes- und Kommunalverwaltung (2013) Nr.11, S. 486-494.
Der Beitrag zeigt auf, wie mit verfassungsrechtlich äußerst bedenklichen Mitteln die Privatschulfreiheit
im Land Brandenburg beschränkt werden soll, um die Entwicklung von Schulen in freier Trägerschaft
zu hemmen. Es werden exemplarisch die Strategien der Brandenburger Bildungsverwaltung im
Umgang mit rückläufigen Schülerzahlen beleuchtet. Dabei steht das Spannungsverhältnis zwischen
dem Bildungsministerium und den allgemeinbildenden Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft
im Mittelpunkt. Betrachtet werden die rechtliche Ausgestaltung beider Schularten und ihre
Wettbewerbsposition. (BECK)
Schwabenbauer, Thomas. Privatschulfinanzierung unter Haushaltsvorbehalt // Die Öffentliche
Verwaltung (2011) Nr. 17, S. 672-680.
Die staatliche Bildungspolitik ist ständiger Gegenstand von Diskussionen. Einen Aspekt der Debatte
bilden die Art und der Umfang der öffentlichen Finanzierung von Privatschulen. Während teilweise
eine staatliche Vollfinanzierung gefordert wird, nehmen die Länder immer häufiger Einsparungen vor.
Ein Instrument zur Begrenzung der Lasten für die öffentlichen Haushalte ist der sog.
Haushaltsvorbehalt. Der Beitrag geht – unter Darstellung der bundesverfassungsgerichtlichen
Rechtsprechung zu Art. 7 Abs. 4 GG – der Frage nach, ob und inwieweit es verfassungsrechtlich
zulässig ist, Finanzierungsansprüche der Privatschulen nur unter Haushaltsvorbehalt einzuräumen.
Vogel, Johann Peter. Eindämmen oder Kooperation? : Rechtsfragen zum Verhältnis von staatlichen
und freien Schulen in Zeiten des Schülerschwund // Die Öffentliche Verwaltung (2011) Nr. 17,
S. 661-672.
Die demografische Entwicklung bringt es mit sich, dass dort, wo es der Staat Schulen schließt, freie
Initiativen Platz greifen und Schulen in freier Trägerschaft gründen. In den neuen Bundesländern
werden deshalb Maßnahmen überlegt und teilweise bereits eingeführt, die diese Gründungen
erschweren und verhindern sollen. Deren Rechtsmäßigkeit ist fraglich. Eine Alternative wäre die
Kooperation zwischen Staat und freien Schulen zur Versorgung der Region.
Watson, Louise ; Ryan, Chris. Choosers and losers: the impact of government subsidies on
Australian secondary schools // Australian Journal of Education. Vol. 54 (2010/Apr), Issue 1,
p. 86-107.
For over three decades, government subsidies have been a major source of funds for private schools
in Australia. Private schools now enrol more than one-third of all students. Analysing administrative
and participation data, we find that Australian private schools have used government subsidies to
increase the quality of their services (that is, to reduce student:teacher ratios) rather than to reduce
their fees. As a consequence, the socio-economic composition of private schools has remained above
average while a higher proportion of public school students now come from low socio-economic status
(SES) backgrounds. The data suggest that Australia's government funding scheme is ineffective in
facilitating access to private schools for students from lower socio-economic backgrounds and has
undermined the viability of public secondary schools. (Academic Search Complete EBSCO)
Wrase, Michael ; Helbig, Marcel. Das missachtete Verfassungsgebot – Wie das Sonderungsverbot
nach Art. 7 IV 3 GG unterlaufen wird // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) Nr. 22, S. 15911598.
Die Privatschulfreiheit ist in Deutschland in Art. GG Artikel 7 GG Artikel 7 Absatz IV GG
verfassungsrechtlich gewährleistet. Allerdings dürfen private Schulen als Ersatz für staatliche Schulen
nach Art. GG Artikel 7 GG Artikel 7 Absatz IV 3 GG nur genehmigt werden, wenn „eine Sonderung der
Schüler
nach
den
Besitzverhältnissen
der
Eltern
nicht
gefördert
wird“.
Diese
Genehmigungsvoraussetzung ist nach der Rechtsprechung des BVerfG strikt und muss fortlaufend
eingehalten werden. In der Gesetzgebung der Länder und der behördlichen Genehmigungs- und
Aufsichtspraxis wird den Vorgaben des Sonderungsverbots jedoch weitgehend nicht entsprochen. So
kommt es zu einer sozialen Segregation der Schüler an den Privatschulen, die das Verfassungsgebot
aushöhlt. (BECK)
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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
Dagan, Hanoch ; Dorfman, Avihay. Just relationships // Columbia Law Review (2016) nr. 6,
lk. 1395-1460. Eraõiguse kontseptsioonist ja käsitlusest väärtuste muutumise taustal; avaliku ja
eraõiguse suhestusest.
Märksõnad: eraõigus; avalik õigus; õigusnormid; õigusteadus; õigusfilosoofia (Academic Search
Complete EBSCO)
Duve, Thomas. Transnationalization of law and legal scholarship: intellectual and institutional
challenges // International Journal of Legal Information. Vol. 44 (2016), nr. 1, lk. 28-34. Õigusteaduse
ja -hariduse piiriülestest arengusuundadest.
Märksõnad: õigusharidus; õigusteadus; piiriülene koostöö (WESTLAW)
Edlin, Douglas E. The rule of recognition and the rule of law: departmentalism and constitutional
development in the United States and the United Kingdom // The American Journal of Comparative
Law (2016) nr. 2, lk. 371-418. Õigusnormi tunnustamisest angloameerika õigussüsteemis Ameerika
Ühendriikide ja Suurbritannia õiguse võrdluses.
Märksõnad: õigussüsteemid; õigusnormid; ülimuslikkus (jur.); parlamendid; valitsused; õigusloome;
põhiseadused; võrdlev õigusteadus; Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia (WESTLAW)
Лазарев, В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал российского права
(2016) nr. 8, lk. 15-28. Õiguse tõlgendamisest õigusteaduse arengu taustal. Õiguse tõlgendamisest
artiklid ka lk. 28-95.
Märksõnad: õigusteadus; teadusmetodoloogia; memeetika; juristid; kohtulahendid; seaduste
tõlgendamine; Venemaa
Münkler, Laura. Pfadabhängigkeiten in Rechtssystem // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 20,
lk. 839-848. Teiste teadusharude mõistete ja teooriate mõjust õigussüsteemile.
Märksõnad:
õigussüsteemid;
õigusteadus;
õigusteooria;
printsiibid;
majandusteadus;
sotsiaalteadused; Saksamaa
Zimmermann, Reinhard. Juristische Bücher des Jahres – eine Leseempfehlung // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 43, lk. 3142-3146. Statistikat raamatute tutvustamisest õigusajakirjades ja
lugemissoovitusi uuemast õiguskirjandusest.
Märksõnad: õigusinfo; raamatud; juristid; erialainfo; raamatututvustused; raamatuarvustused;
Saksamaa (BECK)
ÕIGUSAJALUGU
Gebauer, Martin. Charles Dumoulin zum 450. Todestag // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
(2016) nr. 4, lk. 928-949. Prantsuse juristi Charles Dumoulini (1500–1566) elust, teadustööst ja mõjust
eraõiguse kujunemisele Prantsusmaal ja mujal Euroopas.
Märksõnad: õigusteadus; eraõigus; võlaõigus; religioon; seaduste vastuolud (siseriiklik õigus); juristid;
16. saj.; Prantsusmaa
Klappert, Sebastian. Von den heiligen Sachen im säkularen Staat // Die Öffentliche Verwaltung
(2016) nr. 20, lk. 857-864. Mõistest „res sacrae” õigusajaloolises traditsioonis ning nn pühade
esemetega seotud omandisuhetest kiriku ja riigi vahel.
Märksõnad: kirikuõigus; kanooniline õigus; kirikud (org.); usuühingud; riigi-kiriku suhe; omand;
kinkimine; asjaõigus; põhiseadused; Saksamaa
Утяшев, Марат ; Гарипов, Алмаз. Социальные функции античного государства // История
государства и права (2016) nr. 18, lk. 34-39. Riigi sotsiaalsetest ülesannetest antiikajal.
Märksõnad: antiikaeg; kodanikud; antiikfilosoofia; stoitsism; humanism; sotsiaalkaitse; riik; heaoluriik
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TSIVIILÕIGUS
Fries, Martin. PayPal law und legal tech – was macht die Digitalisierung mit dem Privatrecht? // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 39, lk. 2860-2865. Digiteerimise mõjust õigussüsteemile ja
eraõiguslike suhete regulatsioonidele.
Märksõnad: eraõigus; õigusloome; digiteerimine; e-kaubandus; e-äri; Internet; lepingud; andmekaitse;
vaidluste lahendamine; Saksamaa (BECK)
Pönkä, Ville. Osuuskunnan jäsenen erottamisesta // Lakimies (2016) nr. 5, lk. 667-690. Ühistu liikme
õiguslikust seisundist ja ühistust väljaheitmisest; Soome ühistuseaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: ühistud; liikmeskond; õiguslik seisund; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Soome
Spindler, Gerald. Digitale Wirtschaft – analoges Recht: braucht das BGB ein Update? //
Juristenzeitung (2016) nr. 17, lk. 805-816. Saksa tsiviilseadustikust digitaalsete majandussuhete
laienemise tingimustes; digitaalse
sisu
üleandmise
lepingute
teatavatest aspektidest,
andmekaitsest, alaealiste kaitsest, müügilepingutest, üürilepingutest ning veebiplatvormide kasvavast
tähtsusest digitaalmajanduses.
Märksõnad: äriõigus; lepinguõigus; tehingud; e-kaubandus; majandus; andmekaitse; Internet;
veebiinfosüsteemid; digitaalmajandus; Saksamaa
Asjaõigus
Schmidt-Räntsch, Joanna. Real property law in the unification treaty – merging two opposite legal
systems // International Journal of Legal Information. Vol. 44 (2016), nr. 1, lk. 43-49. Kinnisvarast
Saksamaade ühendamise lepingus ja praktikast tulenevatest probleemidest.
Märksõnad: kinnisvara; lepingud; poliitika; Saksamaa (WESTLAW)
Perekonnaõigus
Dutta, Anatol.
Bunte neue Welt: gespaltene Elternschaft als Herausforderung für das
Kindschaftsrecht des 21. Jahrhunderts // Juristenzeitung (2016) nr. 17, lk. 845-855. Vanemliku
hoolitsusega seotud muutustest ühiskonnas ja vajadustest ajakohastada õigusloomet.
Märksõnad: lapsed; lapsevanemad; õigusloome; emadus; isadus; perekond; vabaabielu; Saksamaa
ÄRIÕIGUS
Collin, Jesse. Empty voting – äänioikeuden irrottaminen osakkeesta // Lakimies (2016) nr. 5,
lk. 718-740. Nn tühja hääletamise praktikast ehk hääletamisest väärtpabereid ja hääleõiguslikke
aktsiaid omamata.
Märksõnad: väärtpaberiturg; aktsionärid; väärtpaberid; aktsiaseltsid; aktsiad; hääletamine; Soome
Demarsin, Bert ; Keirsbilck, Bert. Brave little Belgium? // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
(2016) nr. 4, lk. 859-887. Majandusõiguse kodifitseerimisest Belgias; ülevaade uuest seadustikust ja
selle suhestusest tsiviil- ja äriseadustikku.
Märksõnad: majandusõigus; kodifitseerimine (jur.); seadustikud; Belgia
Eufinger, Alexander. EU-Geheimnisschutzrichtlinie und Schutz von Whistleblowern // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2016) nr. 8, lk. 229-231. Nn vilepuhujate kaitse regulatsioonist riigisiseses õiguses ja
ELi direktiivist 2016/943 (avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku
omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse).
Märksõnad: ärisaladused; konfidentsiaalne info; oskusteave; konkurents (maj.); siseriiklik õigus;
Saksamaa; Euroopa Liidu õigus (BECK)
Havu, Katri. Kilpailunrajoitus, hyvitysvelan vanhentuminen ja EU-oikeus – huomioita ratkaisusta KKO
2016:11 // Lakimies (2016) nr. 5, lk. 810-822. Konkurentsipiirangutest metsanduses ja kahjude
hüvitamisest Soome ülemkohtu otsuse põhjal.
Märksõnad: kohtulahendid; metsandus; kahju hüvitamine; puit; müümine; konkurents (maj.); Soome
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Korkka, Heli.
Syy-yhteystarkastelun
rakenne
yhtiön johtohenkilön
ja tilintarkastajan
vahingonkorvausvastuussa // Lakimies (2016) nr. 5, lk. 691-717. Ettevõtte juhtide ja raamatupidaja
vastutusest kahjude hüvitamisel Soomes.
Märksõnad: ettevõtted; äriühingud; juhid; raamatupidajad; kahju hüvitamine; vastutus; Soome
Kärki, Anssi. Samastaminen osakeyhtiössä – oppitunteja Yhdysvalloista // Lakimies (2016) nr. 5,
lk. 741-764. Emaettevõtte vastutusest tütarettevõtte kohustuste eest Soomes ja Ameerika
Ühendriikides.
Märksõnad: äriühingud; vastutus; emaettevõtted; tütarettevõtted; kohtulahendid; Soome; Ameerika
Ühendriigid
Liscow, Zachary. Counter-cyclical bankruptcy law: an efficiency argument for employment-preserving
bankruptcy rules // Columbia Law Review (2016) nr. 6, lk. 1461-1501. Töökohtade säilitamise
reguleerimisest pankrotiõiguses ja regulatsiooni tõhususest.
Märksõnad: pankrotiõigus; pankrotid; pankrotimenetlus; töökohad; tööturg; efektiivsus; seaduste
tõlgendamine; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Savolainen, Hanna ; Saastamoinen, Jani. Uskottu mies vähemmistön edunvalvojana OYL 18 luvun
mukaisessa välimiesmenettelyssä // Lakimies (2016) nr. 6, lk. 931-953. Soome aktsiaseltsiseaduse
peatükist 18, usaldusisikust ja vähemusaktsiate ostmisega seotud vahekohtulahenditest.
Märksõnad: aktsiaseltsid; aktsiad; tehingud; vahekohtud; kohtulahendid; Soome
Tröger, Tobias. Gesetzgebung im Recht der Personengesellschaften // Juristenzeitung (2016) nr. 17,
lk. 834-845. Isikuühinguid puudutava seadusandluse muudatustest.
Märksõnad: äriühingud; vabad elukutsed; Saksamaa
INTELLEKTUAALNE OMAND
Cheng-Davies, Tania. Honour in UK copyright law is not ‘a trim reckoning’ – its impact on the integrity
right and the destruction of works of art // Oxford Journal of Legal Studies (2016) nr. 2, lk. 272-303. Au
kontseptsioonist antropoloogilises teoorias, mõistest „iniuria” Rooma õiguses ja vajadusest avardada
au mõiste tähendust autoriõiguses (õigus olla austatud ja keelata oma teose (osaline) hävitamine).
Märksõnad: autoriõigus; looming; au; austus; kunst; kunstiteosed; moraalne kahju; Suurbritannia
(Oxford University Press Journals)
Masiyakurima, Patrick. Copyright in works of artistic craftsmanship: an analysis // Oxford Journal of
Legal Studies (2016) nr. 3, lk. 505-534. Kunstiteoste kvaliteedi ja meisterlikkuse määratlemisest
autoriõiguse ja disainilahenduste kaitse aspektist.
Märksõnad: kunstnikud; kunst; kunstiteosed; disain; autoriõigus; Suurbritannia; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (Oxford University Press Journals)
Pitkänen, Anu. Tavaramerkkioikeuden ja tekijänoikeuden kaksoissuoja // Lakimies (2016) nr. 5,
lk. 796-803. Intellektuaalse omandi kaitsest Soome kaubamärgiseaduse ja autoriõiguse seaduse
tähenduses.
Märksõnad: autoriõigus; kaubamärgid; õiguskaitse; Soome
Wendland, Wend. Managing rights in digitized indigenous music // WIPO Magazine (2016) nr. 5,
lk. 12-20. WIPO tegevusest põlisrahvaste kultuuripärandi kaitsel.
Märksõnad: Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO); rahvusvahelised lepingud;
kultuuripärand; muusika; põlisrahvad; õiguskaitse (TÄISTEKST)
Williams, Margaret. Exchanging accessible books across borders – as easy as ABC // WIPO
Magazine (2016) nr. 5, lk. 9-11. Piirangutest ja eranditest autoriõiguses nägemispuudega isikute
Marrakechi lepingus (jõustus 30.09.2016); lepingu mõjust Kanada näitel.
Märksõnad: Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO); rahvusvahelised lepingud;
autoriõigus; vaegnägijad; puudega inimesed; juurdepääs infole; õiguskaitse; Kanada (TÄISTEKST)
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KESKKONNAÕIGUS
Attenborough, Daniel. An estoppel-based approach to enforcing corporate environmental
responsibilities // Journal of Environmental Law (2016) nr. 2, lk. 275-299. Äriühingute vastutusest
keskkonnaasjades; äriühinguõiguslike regulatsioonide mõjust keskkonnaõigusele.
Märksõnad: äriühingud; vastutus; keskkonnakaitse; õigusloome; äriühinguõigus; seaduste
tõlgendamine; Suurbritannia (Oxford University Press Journals)
Cenevska, Ilina. A thundering silence: environmental rights in the dialogue between the EU Court of
Justice and the European Court of Human Rights // Journal of Environmental Law (2016) nr. 2,
lk. 301-324. Keskkonnaõiguste käsitlusest Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas;
inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni tõlgendamisest.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); keskkonnakaitse; inimõigused; koostöö; kohtulahendid (Oxford University Press
Journals)
Frenz, Walter. Abfallrecht – Verwaltungsrecht – Europarecht // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2016) nr. 21, lk. 1510-1516. Keskkonna kahjustamisega seotud vastutusest karistus- ja haldusõiguse
aspektist.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnakahju; keskkonnakuriteod; jäätmed; põhjavesi; haldusaktid;
väärteod; vastutus; karistused; Saksamaa (BECK)
Rajamani, Lavanya. The 2015 Paris Agreement: interplay between hard, soft and non-obligations //
Journal of Environmental Law (2016) nr. 2, lk. 337-358. Pariisi kliimakokkuleppe õiguslikust
olemusest.
Märksõnad: kliimamuutused; keskkonnakaitse; rahvusvahelised lepingud; vastutus; rahvusvaheline
koostöö; õiguslikud aspektid (Oxford University Press Journals)
Zhang, Bo ; Cao, Cong ; Gu, Junzhan ; Liu, Ting. A new environmental protection law, many old
problems? Challenges to environmental governance in China // Journal of Environmental Law (2016)
nr. 2, lk. 325-335. Keskkonnakaitse regulatsioonist Hiinas ja ülevaade 1. jaanuaril 2015 jõustunud
seadusest.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnakorraldus; vastutus; õigusloome; Hiina (Oxford University
Press Journals)
Thornton, Justine. Significant UK environmental cases 2015/16 // Journal of Environmental Law
(2016) nr. 2, lk. 359-379. Keskkonnakaitsega seotud olulisematest kohtuasjadest Suurbritannias
aastatel 2015–2016.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kõrgema astme kohtud; kohtuasjad; kohtulahendid; Suurbritannia
(Oxford University Press Journals)
TÖÖÕIGUS
Genin, Emilie. Proposal for a theoretical framework for the analysis of time porosity // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2016) nr. 3, lk. 280-300.
Töö ja isikliku aja interferentsist, probleemidest tööaja määratlemisel ja töö tasustamisel, tööaja
defineerimisest.
Märksõnad: tööõigus; tööaeg; tööandjad; töötajad
Герасимова, Е. С. Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в России: влияние
законодательства и правоприменительной практики на их распространенность и применение //
Журнал российского права (2016) nr. 9, lk. 55-65. Kollektiivsete töövaidluste lahendamisest teoorias
ja praktikas.
Märksõnad: tööõigus; töösuhted; töövaidlused; streigid; töösulud; vaidluste lahendamine; statistilised
andmed; kohtulahendid; Venemaa
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Oetker, Hartmut. Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen und Regelungsbedarf //
Juristenzeitung (2016) nr. 17, lk. 817-824. Tööeluga seotud toimingute digitaliseerimisest,
kaasnevatest probleemidest ja regulatsioonide uuendamise vajadustest.
Märksõnad: tööõigus; töölepingud; puhkus (töökorraldus); töökaitse; Saksamaa
SOTSIAALÕIGUS
Hauck, Ernst. Erkrankungsrisiko als Krankheit im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung? //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 37, lk. 2695-2700. Haiguse ja haigestumisriski mõiste
määratlemisest ravikindlustuses.
Märksõnad: ravikindlustus; haigused; ennetav meditsiin; tervisekaitse; geenitehnoloogia;
molekulaardiagnostika; Saksamaa (BECK)
Sloan, Brian. Adult social care and property rights // Oxford Journal of Legal Studies (2016) nr. 2,
lk. 428-458. Omandiõigusest ja sotsiaalhoolekandest Inglismaal vanurite ja puuetega täiskasvanute
sotsiaalhoolekande seaduses (2014) lähtuvalt Euroopa inimõiguste konventsioonist.
Märksõnad: omand; eakad; puuetega inimesed; täisealised; sotsiaalhoolekanne; pärimine; hooldajad;
omandiõigus; Inglismaa; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) (Oxford University
Press Journals)
Волкова, Н. С. ; Еремина, О. Ю. Законодательство в социальной сфере: проблемы измерения
эффективности // Журнал российского права (2016) nr. 9, lk. 44-54. Õigusnormi tõhususest
sotsiaalvaldkonna regulatsioonide põhjal.
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; õigusnormid; efektiivsus; hindamine; printsiibid; Venemaa
FINANTSÕIGUS
Lehmann, Matthias. Die Swap-Malaise // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 40,
lk. 2913-2918. Vahetuslepingute (swap-tehingud) eristaatuse majanduslikest ja õiguslikest põhjustest;
pankade osast ja Liidu Ülemkohtu praktikast.
Märksõnad: valuuta; tehingud; intressid; lepingud; pangad (maj.); kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Schade, Filip. Verfassungswidrigkeit des einkommensteuerlichen Grundfreibetrags in Polen //
Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2016) nr. 11, lk. 321-329. Maksuvaba elatusmiinimumi,
tulumaksustamise põhimõtete ja üksikisikute majandusliku võimekuse mõjust riigieelarvele Poola
põhiseaduskohtu otsuse (28.10.2015) taustal.
Märksõnad: maksustamine; tulumaks; elatusmiinimum; printsiibid; riigieelarve; kohalikud
omavalitsused; kohtulahendid; konstitutsioonikohtud; Poola (BECK)
KARISTUSÕIGUS
Cigüela Sola, Javier. Schuld und Identität in kollektiver Organisationen: eine Kritik der Kollektivschuld
// Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016) nr. 10, lk. 625-638. Juriidilise isiku identiteedist
karistusõigusliku süü ja kollektiivse vastutuse tähenduses.
Märksõnad: juriidilised isikud; süü (jur.); vastutus; kollektiivne vastutus; organisatsioonikäitumine;
organisatsiooni identiteet
Голованова, Н. А. Вопросы управления конфискованным имуществом // Журнал российского
права (2016) nr. 10, lk. 78-89. Konfiskeeritud vara kasutamisest Euroopa riikides.
Märksõnad: korruptsioon; omand; konfiskeerimine; sotsiaalsed ettevõtted; kuriteoohvrid; kahju
hüvitamine; Euroopa
Кауфман, М. А. Правотворческие ошибки в уголовном праве // Журнал российского права
(2016) nr. 9, lk. 92-101. Karistusõiguses kehtivate regulatsioonidega seotud probleemidest ning
ettepanekutest seadusandluse reformimiseks.
Märksõnad: õigusloome; õigusnormid; vead; liiasus; reformid; Venemaa
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Kinnunen, Essi. Doping rikosoikeudellisen sääntelyn näkökulmasta // Haaste (2016) nr. 3, lk. 24-25.
Dopingust karistusõiguse vaatenurgast; Soome karistusseadustiku §-st 44.
Märksõnad: sport; doping; dopinguained; tervisekaitse; Soome
Kostiainen, Riikka. Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen yleistyy // Haaste (2016) nr. 3,
lk. 10-11. Laste ja noortega tegelevate vabatahtlike kriminaalse tausta uurimist võimaldava seaduse
(2014/48) mõjust.
Märksõnad: lapsed; alaealised; noored; vabatahtlikud; kontroll; registrid; Soome
Mavany, Markus. Digitaler Hausfriedensbruch – Allheilmittel oder bittere Pille? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2016) nr. 8, lk. 221-223. Karistusseadustiku muutmise eelnõust kuriteokoosseisu
sätestamiseks IT-süsteemide lubamatu kasutamise korral.
Märksõnad: infotehnoloogia; küberkuriteod; seaduseelnõud; Saksamaa (BECK)
Navrotskyy, Vyacheslav. Befindet sich das ukrainische Strafrecht in der Krise? // Osteuropa-Recht
(2016) nr. 3, lk. 358-370. Ukraina kriminaalõiguse kriisist ja selle põhjustest.
Märksõnad: korruptsioon; karistused; õigusloome; kriisid; Ukraina
Novitskij, Jaana ; Sambou, Saija. Kulttuurierot luovat tarvetta uusille päihdehoidon muodoille //
Haaste (2016) nr. 3, lk. 40-41. Kultuuride erinevustest tingitud vajadusest muuta narkomaanide ravi.
Märksõnad: kuritegevus; narkootikumid; välismaalased; Soome
Zabel, Benno. Strafgesetzgebung und Strafgerechtigkeit // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 7, lk.
202-205. Kriminaalpoliitilistest ülesannetest seoses ohvrite kaitse karistusõiguslike aspektidega (nt
terrorismi- ja seksuaalkuritegude kuriteokoosseisude muutmine).
Märksõnad: kriminaalpoliitika; kuriteod; reformid; Saksamaa (BECK)
Черепанова, Е. В. Правовые проблемы квалификации преступлений коррупционной
направленности // Журнал российского права (2016) nr. 9, lk. 101-107. Korruptsioonikuritegude
klassifitseerimisest Vene kriminaalõiguses.
Märksõnad: korruptsioon; kuritegevus; kuriteod; klassifitseerimine; kriminaalmenetlus; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid; Venemaa
Vormbaum, Moritz. Strafbare Nationalismus-Kritik? Zur Verunglimpfung staatlicher Symbole (§ 90a I
Nr. 2 StGB) // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016) nr. 10, lk. 609-624. Riigisümboolika
ebaväärikast kasutamisest (karistusseadustiku § 90a) – dogmaatikast, kriminaal- ning
ühiskonnapoliitilistest aspektidest normi tõlgendamisel.
Märksõnad: riigisümbolid; kasutamine; piirangud; õigusnormid; karistused; kriminaalpoliitika;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
MENETLUSÕIGUS
Delaney, Erin F. Analyzing avoidance: judicial strategy in comparative perspective // Duke Law
Journal (2016) nr. 1, lk. 1-67. Kohtuotsuse langetamisega viivitamise põhjustest ja mõjust kohtute
tegevusele Ameerika Ühendriikide ülemkohtu, Euroopa Inimõiguste Kohtu, Lõuna-Aafrika
konstitutsioonikohtu ja Kanada ülemkohtu näitel.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtumenetlus; avatus; ülemkohtud; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; võrdlev analüüs; Ameerika Ühendriigid; Kanada; Lõuna-Aafrika (Academic Search
Complete EBSCO)
Хайдаров, А. А. О понятии „согласие” в уголовном процессе России // Журнал российского
права (2016) nr. 10, lk. 151-157. Mõistest „nõusolek” ja selle käsitlusest Vene kriminaalmenetluse
koodeksis ja kohtupraktikas (nt kohtute töö järelevalves).
Märksõnad: kriminaalmenetlus; kohtunikud; kurjategijad; sanktsioonid; järelevalve; kontroll; Venemaa
Lüblinghoff, Joachim. Das Gesetz zur Änderung des Sachverständigenrechts // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 46, lk. 3329-3332. Tsiviilkohtumenetlusse kaasatud ekspertide tegevusega
seotud seadusemuudatustest, mis jõustusid 15. oktoobril 2016.
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Märksõnad: menetlusõigus; Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; eksperdid; ekspertiis; eksperthinnangud;
kvaliteet; põhiseadused; seaduste tõlgendamine (BECK)
Mantz, Reto. Klage gegen unbekannte Inhaber einser ausländischen Domain im Zivilprozess? // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 39, lk. 2845-2848. Nõude esitamisest õiguste rikkumisel
Internetis juhtudel, kui rikkuja identiteeti ei ole võimalik tuvastada; tsiviilkohtumenetluse seadustiku
§ 253 tõlgendamisest.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; Internet; domeeninimed; veebisaidid; Interneti-teenused; vastutus;
õigusrikkumised; identifitseerimine; seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Müller, Egon. Einige Bemerkungen zu Presseerklärungen // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2016) nr. 11, lk. 702-711. Prokuratuurist kui kriminaalasjade kohta infot jagavast ametkonnast,
avalikkusele ja ajakirjanikele info jagamise põhimõtetest.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; eeluurimine; prokuratuur; prokurörid; info; ajakirjandus; avalikkus;
printsiibid; Saksamaa
Rudanko, Matti. Kohti kuluttajaprosessioikeutta – kuluttajaluottojen korot ja tuomioistuimen
tutkimisvalta // Lakimies (2016) nr. 6, lk. 879-906. Tarbijakaitsega seotud kohtumenetlusest ja
tarbimislaenude intressidest.
Märksõnad: kohtumenetlus; tarbijakaitse; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid; tsiviilkohtumenetlus;
liigkasuvõtmine; Soome
Saliger, Frank. Öffentlichkeit im Strafverfahren // Juristenzeitung (2016) nr. 17, lk. 824-828.
Kriminaalasja menetlemise avalikustamise probleemidest.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; avalik teave; ajakirjandus; meedia; elektroonilised dokumendid;
piirangud; eeluurimine; Saksamaa
Stuckenberg, Carl-Friedrich. Schuldprinzip und Wahrheitserforschung. Bemerkungen zum
Verhältnis vom materiellen Recht und Prozessrecht // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2016)
nr. 11, lk. 689-701. Tõe väljaselgitamise käsitlusest kriminaalmenetluses; Saksa konstitutsioonikohtu
hinnangust ja põhiseaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; süü (jur.); tõde; tõendamine (jur.); printsiibid; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; Saksamaa
Sutela, Mika. Empiirinen tutkimus yleisten tuomioistuinten päätöksenteosta // Lakimies (2016) nr. 6,
lk. 984-990. Kohtute otsustusprotsessi analüüsivast doktoritööst.
Märksõnad: kohtumenetlus; õigusteooria; Soome
RIIGIÕIGUS
Barrot, Johannes ; Faeser, Nancy. Zeugenvernehmungen von V-Leuten in parlamentarischen
Untersuchungsausschüssen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 17, lk. 1205-1211.
Eriteenistuste töötajatest kui infoallikatest parlamendi uurimiskomisjonidele tõendite kogumisel;
kriminaalmenetluse seadustiku § 54 tõlgendamisest.
Märksõnad: parlamendid; parlamendikomisjonid; eriteenistused; kriminaalmenetlus; konfidentsiaalne
info; riigiametnikud; seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Blome, Thomas ; Sellmeier, Dirk. Die neuen Regeln für den Einsatz von Vertrauensleuten durch das
Bundesamt für Verfassungsschutz // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 21, lk. 881-891.
Eriteenistuste töötajate kaasamisest info varjatud kogumisse põhiseadusliku korra kaitse uues
seaduses.
Märksõnad: julgeolek; sisejulgeolek; info; jälitustegevus; julgeolekuteenistused; luureteenistused;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Bug, Mathias. Terrorismusbekämpfung als Waffe gegen Alltagskriminalität – Argumentation und
Wirklichkeit der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2016)
nr. 3, lk. 670-692. Andmete kogumisest ja jälitustegevusest julgeoleku tagamiseks kui vahendist
kuritegevuse ennetamisel.

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

Märksõnad: julgeolek; terrorism; kuritegevus; kommunikatsioonivahendid; julgeolekuteenistused;
elektrooniline kommunikatsioon; jälitustegevus; isikuõigused; rahvusvahelised suhted; andmeedastus;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; statistilised andmed; Saksamaa (Nomos eLibrary)
Geminn, Christian L. Demokratie zwischen Öffentlichkeit und Privatheit // Verwaltungsarchiv (2016)
nr. 4, lk. 601-630. Demokraatia, avalikkuse ja privaatsuse muutunud tähendusest seoses
tehnoloogilise arenguga; mõistete vastastikune mõju ja suhestus õigusteaduse aspektist.
Märksõnad: demokraatia; avalikkus; privaatsus; Internet; kommunikatsioon; põhiõigused;
põhiseadused; mõisted; õigusteadus; Saksamaa
Jänicke, Steffen P. J. Mehr Unabhängigkeit und Professionalität von Abgeordneten durch
Wissenschaftliche Dienste – Perspektiven für ein Landesparlament wie die Hamburgische
Bürgerschaft // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2016) nr. 3, lk. 618-635. Parlamendiliikmete
teadusliku nõustamise põhimõtetest, ülesannetest ja korraldamisest professionaalsema seadusloome
eesmärgil.
Märksõnad: parlamendid; parlamendiliikmed; nõustamine; teadus- ja arendustegevus; teenused;
õigusloome; kompetentsus; liidumaad; Saksamaa (Nomos eLibrary)
Kloepfer, Michael. Über erlaubte, unerwünschte und verbotene Parteien // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 41, lk. 3003-3008. Äärmusparteide tegevuse keelustamisest ja
alternatiividest nende tegevuse tõkestamiseks (nt piirangud juhtide avalikus teenistuses töötamisel).
Märksõnad: riigiõigus; parteid; ekstremism; piirangud; proportsionaalsuse põhimõte; põhiseadused;
seaduste tõlgendamine; konstitutsioonikohtud; Saksamaa (BECK)
Koggel, Claus. The mediation committee of the Bundestag and Bundesrat: a special institution of
German constitutional law // International Journal of Legal Information. Vol. 44 (2016), nr. 1, lk. 35-42.
Saksamaa Liidupäeva ja Liidunõukogu liikmetest moodustatud lepituskomisjoni tegevuse õiguslikust
alusest, staatusest, rollist ja tegevusest probleemsetes küsimustes üksmeele saavutamiseks.
Märksõnad: parlamendid; komisjonid; õigusloome; lepitusmenetlus; sisepoliitika; Saksamaa
(WESTLAW)
Liebscher, Doris. „Racial Profiling” im Lichte des verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 38, lk. 2779-2781. Rassiliste tunnuste alusel kahtlasteks
peetavate isikute kontrollimise põhiseaduslikkusest Saksa põhiseaduse artikli 3 ja politseiseaduse
§ 22 tõlgenduses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: põhiõigused; diskrimineerimine; politsei; kontroll; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Lindner, Josef Franz. Regierungssitz als Verfassungsproblem // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016)
nr. 8, lk. 236-237. Riigi ülesannete täitmise tõhususest sõltuvalt valitsuse ja ministeeriumite asukohast.
Märksõnad: valitsused; asukoht; töökorraldus; põhiseadused; liidumaad; Saksamaa (BECK)
Nägele, Carl. German constitutional law cases 2012–2015 // European Public Law (2016) nr. 3,
lk. 439-460. Saksa konstitutsioonikohtu rahvusvahelisel tasandil huvipakkuvamatest lahenditest
aastatel 2012–2015 (nt Euroopa Keskpanga rahapoliitiliste otsetehingute programm (OMT); õpetajate
nn pearätikeeld; parlamendi otsustusõigus kaitsejõudude paigutamisel välismaale).
Märksõnad: konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa
Peeters, Patrick ; Haljan, David. Belgium’s sixth state reform: the state of the nation(s) // European
Public Law (2016) nr. 3, lk. 411-438. Belgia kuuenda riigireformi taustast, võimu- ja pädevusjaotusest.
Märksõnad: riigireformid; Belgia
Steiger, Dominik. Entgrenzte Gerichte? Die Ausweitung des subjektiven Rechts und der richterlichen
Kontrollbefugnisse // Verwaltungsarchiv (2016) nr. 4, lk. 497-535. Riiklike institutsioonide
individuaalsest ja kollektiivsest enesemääramisest riigisiseses ja ELi õiguses ning kohtute rollist; liidu
halduskohtu, konstitutsioonikohtu ja Euroopa Kohtu koostööst.
Märksõnad: riigiõigus; institutsioonid; parlamendid; avalik haldus; kohtud; järelevalve; koostöö;
siseriiklik õigus; põhiseadused; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

Sunstein, Cass R. People prefer system 2 nudges (kind of) // Duke Law Journal (2016) nr. 1,
lk. 122-168. Käitumispõhise (varjatud) suunamise kahe süsteemi võrdlus kasutajate eelistuste
analüüsis; mõjust poliitika ja õiguse kujundamisele.
Märksõnad: valitsused; poliitika; õigusloome; juhtimine; valikud; harjumused; käitumine; võrdlev
analüüs; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Tören, Serkan ; Fateh-Moghadam, Bijan. Ganzkörperverschleierung verbieten? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2016) nr. 7, lk. 214. Nn burkakeelust, poolt- ja vastuhinnanguid niqabi kandmise
piiramisele.
Märksõnad: põhiõigused; usuvabadus; islam; naised; religioosne sümboolika; piirangud; Saksamaa
(BECK)
Winkler, Markus. Der verfassungsunmittelbare Auskunftsanspruch der Medien im Kontext //
Verwaltungsarchiv (2016) nr. 4, lk. 536-567. Põhivabaduste kasutamisest põhiseaduse tähenduses ja
kohtupraktikas (nt ajakirjaniku teabenõue riigiasutuste tegevuse kohta, koosolekute pidamine avalikes
kohtades, palvetubade sisseviimine koolidesse).
Märksõnad: põhiõigused; printsiibid; informatsioonivabadus; usuvabadus; koosolekute vabadus;
riigiasutused; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
HALDUSÕIGUS
De Mot, Jef ; Faure, Michael G. Discretion and the economics of defensive behaviour by public
bodies // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 4, lk. 595-610. Avaliku
võimu käitumisest kaalutlusotsuste tegemisel Inglismaa, Prantsusmaa ja Saksamaa näitel.
Märksõnad: avalik õigus; kaalutlusõigus; puutumatus; kulud; vastutus; Saksamaa; Prantsusmaa;
Inglismaa
Dorfman, Avihay ; Harel, Alon. Against privatisation as such // Oxford Journal of Legal Studies
(2016) nr. 2, lk. 400-427. Avaliku õiguse kahest kontseptsioonist; riigi vastutuse jagamise ning
riigiettevõtete ja avalike teenuste erastamise probleemidest.
Märksõnad: avalik õigus; riigiettevõtted; erastamine; avalikud teenused; avalik sektor; erasektor
(Oxford University Press Journals)
Dust, Julian. Regulierung privater Drohnennutzung // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 7,
lk. 198-200. Droonide tsiviilkasutuse reguleerimisest Saksamaal; Euroopa Komisjoni ettepanekutest.
Märksõnad: droonid; tsiviillennundus; lennuliiklus; lennuohutus; siseriiklik õigus; Saksamaa; Euroopa
Liidu õigus (BECK)
Harris-Huemmert, Susan. New paths for innovation in the public sector // Die Öffentliche Verwaltung
(2016) nr. 18, lk. 767-771. Innovatsiooniprotsessidest avalikus sektoris Speyeris 25.–26.02.2016
toimunud sümpoosioni ettekannete põhjal. Artikkel on saksa keeles.
Märksõnad: avalik haldus; avalik sektor; innovatsioonid; teadusasutused; sümpoosionid; Saksamaa
Kostiainen, Riikka. Urheilun eettisen pohjan vahvistaminen kaiken avain // Haaste (2016) nr. 3,
lk. 4-6. Spordi eetilise aluse tugevdamisest, Soome spordieetika keskuse (SUEK) tegevusest dopingu
kasutamise ja staadionivägivalla ennetamisel.
Märksõnad: sport; eetika; spordieetika; vägivald; doping; dopinguained; avalik kord; Soome
Krüger, Philipp-L. Datensouveränität und Digitalisierung // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 7,
lk.190-192. Andmekaitsest ning tasakaalu tagamisest isikuandmete kaitse ja andmete seadusliku
ärilistes huvides kasutamise vahel.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; juurdepääs infole; Interneti-teenused; elektrooniline
kommunikatsioon; konkurents (maj.); järelevalve; Saksamaa (BECK)
Parma, David. Rechtsgrundlagen für den Einsatz von „Body-Cams” // Die Öffentliche Verwaltung
(2016) nr. 19, lk. 809-819. Kehal kantavate minikaamerate kasutamisest politseitöös; liidu ja
liidumaade politseiseaduste tõlgendamisest.
Märksõnad: politsei; videokaamerad; videosalvestus; andmekaitse; kriminaalmenetlus; seaduste
tõlgendamine; liidumaad; Saksamaa
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Penz, Marco. Pressetätigkeit von Studierendenschaften: Voraussetzungen und Grenzen // Die
Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 21, lk. 905-912. Üliõpilasesinduste poolt avaldatava info piiridest.
Märksõnad: üliõpilasesindused; avalikkus; meedia; sõnavabadus; isikuõigused; vastutus;
põhiseadused; kohtulahendid; Saksamaa
Schmitz, Heribert ; Prell, Lorenz. Neues zum E-Government // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2016) nr. 18, lk. 1273-1280. Elektrooniliste haldusaktide väljaandmisest ja e-teavitamisest 1. jaanuaril
2017 jõustuvas seaduses.
Märksõnad: e-riik; elektrooniline kommunikatsioon; haldusmenetlus; elektroonilised dokumendid;
juurdepääs infole; õigusloome; Saksamaa (BECK)
Thiel, Markus. Die Vermessung der Welt? – Zur Nutzung biometrischer Identifikationssysteme durch
die Sicherheitsbehörden // Zeitschrift für Rechtspolitik (2016) nr. 8, lk. 218-221. Andmekaitselisi ja
põhiõiguslikke aspekte biomeetriliste autentimissüsteemide kasutamisel julgeoleku tagamiseks (nt
lennu- ja raudteejaamades).
Märksõnad: avalik kord; julgeolek; isikud; identifitseerimine; biomeetriline tuvastamine; andmekaitse;
põhiõigused; Saksamaa (BECK)
MEDITSIINIÕIGUS
Bracken, Lydia. In the best interests of the child? The regulation of DAHR in Ireland // European
Journal of Health Law (2016) nr. 4, lk. 391-408. Doonori abil sündinud laste õiguste kaitse
regulatsioonist Iirimaal; laste ja peresuhete seaduse (2015) olulisematest sätetest.
Märksõnad: lapsed; doonorlus; lastekaitse; lapse õigused; Iirimaa
Gennet, Eloise ; Altavilla, Annagrazia. Paediatric research under the new EU regulation on clinical
trials: old issues, new challenges // European Journal of Health Law (2016) nr. 4, lk. 325-349. Laste
kliinilistest uuringutest, ELi määruse 536/2014 osast ELi kehtivas regulatsioonis ja rahvusvaheliste
eetikajuhiste taustal.
Märksõnad: patsiendid; lapsed; meditsiiniuuringud; kliinilised uuringud; ravimid; eetika; Euroopa Liidu
õigus
Greasley, Kate. Is sex-selective abortion against the law? // Oxford Journal of Legal Studies (2016)
nr. 3, lk. 535-564. Abordiotsusest loote soo põhjal; abordiseaduse (1967) tõlgendamisest.
Märksõnad: abort; loode; sugupooled; piirangud; patsiendi õigused; seaduste tõlgendamine;
Suurbritannia (Oxford University Press Journals)
Kreß, Hartmut. Heutige Kinderwunschmedizin an einer Wegscheide // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2016) nr. 8, lk. 232-235. Reproduktiivmeditsiini regulatsioonist, nn meditsiiniturismi tõkestamisest ja
lapse õiguste ennetavast kaitsest riigisiseses õiguses.
Märksõnad: reproduktiivmeditsiin; kunstlik viljastamine; naised; lapse õigused; piirangud; Saksamaa
(BECK)
Ortner, Roderic ; Daubenbüchel, Felix. Medizinprodukte 4.0 – Haftung, Datenschuz, IT-Sicherheit //
Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 40, lk. 2918-2924. Vastutusest nutiseadmete ja -rakenduste
kasutamisel meditsiinivaldkonnas.
Märksõnad: meditsiin; infotehnoloogia; meditsiinikaubad; nutiseadmed; e-teenused; andmekaitse;
vastutus; infoturve; arvutiturve; Saksamaa (BECK)
Panagiotou, Athanasios. Medical liability in Europe at the dawn of cross-border healthcare: time to
reflect on the possibility of harmonising the policies regarding medical liability? // European Journal of
Health Law (2016) nr. 4, lk. 350-372. Piiriülestest ravivõimalustest ja direktiivi 2011/24/EL mõjust
riigisiseste õigusnormide kooskõlastamisel.
Märksõnad: patsiendid; piiriülene arstiabi; ravi; patsiendi õigused; tervishoid; tervishoiuteenused;
liikmesriigid; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus
Poto, Margherita ; Wang, Saisai ; Altavilla, Annagrazia. Integrated approach of conventional
medicine and complementary alternative medicine. Background information and future directions at
international, European and national level // European Journal of Health Law (2016) nr. 4, lk. 373-390.
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Patsiendikesksusest meditsiinis: tava- ja alternatiivmeditsiini kasutamise reguleerimisest
rahvusvahelisel ja ELi tasandil; näiteid Saksa tervishoiusüsteemist.
Märksõnad: alternatiivmeditsiin; meditsiin; patsiendid; arstid; ravi; Saksamaa; rahvusvaheline õigus;
Euroopa Liidu õigus
Sheldon, Sally. The decriminalisation of abortion: an argument for modernisation // Oxford Journal of
Legal Studies (2016) nr. 2, lk. 334-365. Abordiga seotud seadusandlusest, sätestatud piirangutest
ning vajadusest regulatsiooni ajakohastada.
Märksõnad: abort; piirangud; karistused; vähendamine; Suurbritannia (Oxford University Press
Journals)
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Calleja, Neville ; Garthwaite, Paul H. Running an international survey in a small country: challenges
and opportunities // Public Health Panorama : journal of the WHO Regional Office for Europe (2016)
nr. 3, lk. 292-301. Rahvusvahelistest terviseuuringutest Euroopa väikeriikides Malta näitel
(võrdlevandmeid ka teistest ELi liikmesriikidest, sh Eestist).
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); rahvusvaheline õigus; tervishoiuteenused;
väikeriigid; statistilised andmed; Euroopa
Cimiotta, Emanuele. The relevance of erga omnes obligations in prosecuting international crimes //
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2016) nr. 3, lk. 687-713. Erga omnes
kohustuste kontseptsioonist ja rakendamisest rahvusvaheliste kuritegude menetlemisel.
Märksõnad: rahvusvahelised kuriteod; inimsusvastased kuriteod; riigivastutus; rahvusvahelised
lepingud; rahvusvahelised kohtud; rahvusvaheline koostöö (BECK)
Forteau, Mathias. Regulating the competition between international courts and tribunals. The role of
ratione materiae jurisdiction under part XV of UNCLOS // The Law & Practice of International Courts
and Tribunals (2016) nr. 2, lk. 190-206. Rahvusvaheliste kohtute pädevusjaotusest; ÜRO mereõiguse
konventsiooni mõjust vaidluste lahendamisel.
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud; pädevus; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982); vaidluste
lahendamine
Grenfell, Katarina. Partnership in UN peacekeeping // International Organizations Law Review (2016)
nr. 1, lk. 55-73. Rahvusvaheliste organisatsioonide koostööst ÜRO rahuvalveoperatsioonides.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; rahuvalveoperatsioonid; rahvusvaheline koostöö;
vastutus
Хабриева, Т. Я. Венецианская комиссия как субъект толкования национального права //
Журнал российского права (2016) nr. 8, lk. 5-15. Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni õiguslikust
staatusest ja osast siseriikliku õiguse tõlgendamisel.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu. Veneetsia komisjon; seaduste tõlgendamine; siseriiklik õigus;
rahvusvahelised organisatsioonid
Hessel, Daniel J. The pen and the sword: international humanitarian law protections for journalism //
The Yale Journal of International Law (2016) nr. 2, lk. 415-457. Ajakirjanduse ja sõjatsoonis töötavate
ajakirjanike kaitsest rahvusvahelises humanitaarõiguses.
Märksõnad: ajakirjandus; ajakirjandusvabadus; ajakirjanikud; sõnavabadus; sõjategevus; sõjalised
konfliktid; inimõigused; humanitaarõigus (WESTLAW)
Караев, Р. М. Институт признания государств в международном праве и самопровозглашенные
территориальные образования // Журнал российского права (2016) nr. 9, lk. 129-138. Riikide
territoriaalsusest ja tunnustamisest rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: riigid; territooriumid; tunnustamine (pol., jur.); rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised
organisatsioonid
Markard, Nora. The right to leave by sea: legal limits on EU migration control by third countries //
European Journal of International Law (2016) nr. 3, lk. 591-616. Migratsiooni kontrollimisest,
migrantide liikumisest merel ning arengumaade kaasamisest piirikontrolli.
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Märksõnad: migrandid; ränne (demogr.); rändepoliitika; piirikontroll; arengumaad; rahvusvahelised
suhted; Euroopa Liidu õigus (Oxford University Press Journals)
Markus, Till. Die Problemwirksamkeit des internationalen Klimaschutzrechts – ein Beitrag zur
Diskussion um die Effektuierung völkerrechtlicher Verträge // Zeitschrift für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht (2016) nr. 3, lk. 715-752. Rahvusvaheliste lepingute tõhususe suurendamisest
Pariisi kliimakokkuleppe näitel.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kliimamuutused; rahvusvahelised lepingud; efektiivsus; rahvusvaheline
koostöö; rahvusvahelised suhted (BECK)
Storey, Hugo. The meaning of „protection” within the refugee defination // Refugee Survey Quarterly
(2016) nr. 3, lk. 1-34. Pagulase mõiste määratlemisest ja riigi kohustusest kaitsta oma kodanikke.
Märksõnad: kaitse; pagulased; riik; definitsioonid; inimõigused (Oxford University Press Journals)
Sykes, Katie. The appeal to science and the formation of global animal law // European Journal of
International Law (2016) nr. 2, lk. 497-518. Loomakaitsest ja loomaõiguste kujunemisest
rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: loomakaitse; loomaõigused; teadus; loomad (Oxford University Press Journals)
Zwanenburg, Marten. What’s in a word? Partnerships between NATO and other international
institutions and some issues of shared responsibility // International Organizations Law Review (2016)
nr. 1, lk. 100-125. NATO koostööst rahvusvaheliste institutsioonidega.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; institutsioonid;
koostöö; vastutus
Inimõigused
Crepeau, Francois ; Atak, Idil. Global migration governance: avoiding commitments on human
rights, yet tracing a course for cooperation // Netherlands Quarterly of Human Rights (2016) nr. 2,
lk. 113-146. Sisserändajate inimõiguste kaitsest ja selle reguleerimisest.
Märksõnad: migrandid; põhiõigused; varjupaigataotlejad; valitsemine; tööränne
Foster, Steve ; Leigh, Gavin. Self-defence and the right to life : the use of lethal or potentially lethal
force, UK domestic law, the common law and article 2 ECHR // European Human Rights Law Review
(2016) nr. 4, lk. 398-410. Riigi kohustusest kaitsta elu, riigipoolse surmava jõu ekslikust kasutamisest
vastavate kohtuasjade näitel.
Märksõnad: kohtuasjad; jõu kasutamine; sõjalised konfliktid; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); ohvrid; kurjategijad; kohustused; avalik kord; kriminaalõigus; Suurbritannia
(WESTLAW)
Jämsä, Jurkka. Vastakuulustelu ja henkilötodistelun hyödyntäminen – Schatschaschwili v. Saksa
(EIT) // Lakimies (2016) nr. 5, lk. 823-832. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite mõjust Soome
kohtupraktikas; probleemidest inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6
tõlgendamisel kohtupraktikas.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; kohtumenetlus; tunnistajad; eeluurimine;
tõendamine (jur.); Soome
Nussbaum, Martha C. Women’s progress and women’s human rights // Human Rights Quarterly
(2016) nr. 3, lk. 589-622. Rahvusvahelise inimõiguste kaitse ja rahvusvaheliste lepingute (nt CEDAW
– konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta) osast naiste õiguste kaitse
kujunemisel.
Märksõnad: naised; naiste õigused; sooline diskrimineerimine; perevägivald; rahvusvaheline koostöö;
rahvusvahelised lepingud
Palander, Jaana. Kansalaisten heikko mutta yhdenvertainen oikeus perheenyhdistämiseen – EIT
suuri jaosto: Biao v. Tanska 2016 // Lakimies (2016) nr. 5, lk. 833-843. Euroopa Inimõiguste Kohtu
perekonna taasühinemisega seotud lahendist.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; perekond; põhiõigused; välismaalased;
sisseränne; võrdõiguslikkus; Taani
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Rudolf, Beate. Human rights in Germany – a view from Germany’s national human rights institution //
International Journal of Legal Information (2016) nr. 1, lk. 50-58. Inimõiguste kaitse põhiküsimustest
kaasajal: pagulaste kohtlemine, rassiline diskrimineerimine ja privaatsuse kaitse digiajastul Saksamaa
näitel.
Märksõnad: põhiõigused; pagulased; privaatsus; eraelu; Saksamaa (WESTLAW)
Weissbrodt, David S. ; Mitchell, Brittany. The United Nations working group on arbitrary detention:
procedures and summary of jurisprudence // Human Rights Quarterly (2016) nr. 3, lk. 655-705. ÜRO
meelevaldse kinnipidamise küsimustega tegeleva töörühma osast inimõiguste kaitsmisel teoorias ja
praktikas.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; kinnipidamisõigused; vägivald; piinamine; poliitilised
õigused; vabadus; töögrupid; põhiõigused; printsiibid; kohtulahendid
Euroopa Liidu õigus
Bickenbach, Christian. Die Europäische Union beweglicher denken // Die Öffentliche Verwaltung
(2016) nr. 18, lk. 741-750. Põhiseaduse normatiivsest jõust ja vajadusest ELi aluslepingud muutunud
poliitilises situatsioonis (nt Brexit) ümber mõtestada.
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Liidu leping (1992); Euroopa Liidu toimimise leping (2007);
liikmesriigid; siseriiklik õigus; põhiseadused; Saksamaa
Buchholtz, Gabriele. Entterritorialisierung des öffentlichen Rechts // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 19, lk. 1353-1358. Territoriaalsuse põhimõttest avalikus õiguses; ELi
halduskoostööst ja liikmesriikide otsuste vastastikusest tunnustamisest.
Märksõnad: avalik haldus; avalik õigus; juhtimine; koostöö; liikmesriigid; Euroopa Liidu toimimise
leping (2007) (BECK)
Camarero, Mariam; D’Adamo, Gaetano; Tamarit, Cecilio. The role of institutions in explaining wage
determination in the eurozone: a panel cointegration approach // International Labour Review (2016)
nr. 1, lk. 25-56. Euroala palkadest aastatel 1995–2011: ametkondade ja institutsioonide osast palkade
võrdsustamisel, tööturu kohanemisvõimest ja rahvusvahelise konkurentsi mõjust palkadele.
Märksõnad: palk; tööturg; konkurents (maj.); rahandussuhted; euroala; institutsioonid
Conte, Carmine. What about refugees with disabilities? The interplay between EU asylum law and
the UN Convention on the Rights of Person with Disabilities // European Journal of Migration and Law
(2016) nr. 3, lk. 327-349. Puuetega pagulastest ELi asüüliõiguse ja ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooni tähenduses.
Märksõnad: asüül; pagulased; varjupaigataotlejad; puuetega inimesed; rahvusvahelised lepingud
Craig, Paul. Brexit: what next? // European Law Review (2016) nr. 4, lk. 447-468. Suurbritannia EList
lahkumise referendumist, valitsuse tegevusest ja poliitilistest arengutest referendumi eel ja järel. Vt ka:
Brexiti mõju erinevaid aspekte (nt ELi liikmelisus, rahvusvaheliste kaubanduslepingutega seotud
läbirääkimised, euroala jms) käsitlevaid artikleid lk. 469-489.
Märksõnad: Euroopa Liit; Suurbritannia; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); liikmesriigid;
referendumid; poliitika; siseriiklik õigus; valitsused; põhiseadused (WESTLAW)
Dawson, Mark. Better regulation and the future of EU regulatory law and politics // Common Market
Law Review (2016) nr. 5, lk. 1209-1236. ELi õigusloome olemusest, kvaliteedist, mõiste „parem
regulatsioon” tähendusest ja Euroopa Komisjoni vastavatest juhistest.
Märksõnad: õigusloome; kvaliteet; Euroopa Komisjon
de Mol, Mirjam. Article 51 of the Charter in the legislative processes of the member states //
Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 4, lk. 640-666. ELi põhiõiguste harta
artikli 51 aluspõhimõtetest ja liikmesriikide kohustusest järgida artiklit riigisiseses õigusloomes.
Märksõnad: Euroopa Liit; õigusaktid; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); õigusloome;
põhiõigused; liikmesriigid
De Troyer, Ilse. International cooperation to avoid double taxation in the field of VAT: does the Court
of Justice produce a revolution? // EC Tax Review (2016) nr. 3, lk. 170-173. Käibemaksuga seotud
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maksustamiskoostööst liikmesriikide vahel, Euroopa Kohtu lahendist C-419/14 (17. detsember 2015)
ja selle mõjust liikmesriikide koostööle maksunduses.
Märksõnad: maksuõigus; käibemaks; maksustamine; teenused; topeltmaksustamine; liikmesriigid;
rahvusvaheline koostöö; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Determann, Lothar ; Weigl, Michaela. EU-US-Datenschutzschild und Alternativen für internationale
Datentransfers // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 21, lk. 811-816. ELi ja
Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelisest raamkokkuleppest Privacy Shield ning rahvusvahelise
andmeedastuse alternatiividest.
Märksõnad: Euroopa Liit; andmekaitse; isikuandmed; ettevõtted; andmeedastus; Ameerika
Ühendriigid (BECK)
Dethmers, Frances. EU merger control: out of control? // European Competition Law Review (2016)
nr. 11, lk. 435-452. Olulisematest sisulistest ja menetluslikest aspektidest koondumiste kontrollis.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); turg (süsteem); ettevõtted; ühisettevõtted; fusioon;
kontroll; Euroopa Komisjon; kohtulahendid (WESTLAW)
Dieckmann, Nina. Vom Schatten ins Licht – Umweltzeichen in Vergabeverfahren // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2016) nr. 19, lk. 1369-1374. Keskkonnamärgisest ja selle tähendusest
riigihankemenetluses.
Märksõnad: Euroopa Liit; keskkonnamärgised; ökomärgised; riigihanked; keskkonnakaitse;
liikmesriigid; kohtulahendid (BECK)
Dyson, Tom ; Konstadinides, Theodore. Enhancing energy security: pathways to reduce Europe’s
dependence on Russia gas imports // European Law Review (2016) nr. 4, lk. 535-556.
Energiajulgeolekust ELis ja Euroopa Komisjoni abinõudest liikmesriikide Venemaa gaasist sõltuvuse
vähendamiseks.
Märksõnad: energiajulgeolek; energiapoliitika; energiavarustus; gaasiturg; Venemaa; taastuvad
energiaallikad; Euroopa Liit; liikmesriigid; Euroopa Komisjon (WESTLAW)
Graaf de, Arnaud ; Visser, Klaas-Jan. ATA directive : some observations regarding formal aspects //
EC Tax Review (2016) nr. 4, lk. 199-210. ELi direktiivist COM(2016) 26 final, ELi toimimise lepingu
artikli 115 tõlgendamisest ja liikmesriikide võimalustest direktiivi meetmete kohaldamisel vahendeid
valida.
Märksõnad: maksuõigus; maksustamine; siseturg; topeltmaksustamine; tulumaks; siseriiklik õigus;
liikmesriigid; seaduste kooskõlastamine
Grzeszick, Bernd ; Hettche, Juliane. Zur Beteiligung des Bundestages an gemischten
völkerrechtlichen Abkommen. Internationale Freihandelsabkommen als Herausforderung des
deutschen Europa- und Außenverfassungsrechts // Archiv des öffentlichen Rechts (2016) nr. 2,
lk. 225-267. Jagatud pädevusest ELi kaubanduspoliitikas ja liikmesriikide parlamentide osalusest
rahvusvaheliste vabakaubanduslepingute sõlmimisel Saksamaa näitel (põhiseaduse artiklite 23 lg 2 ja
59 lg 2 tõlgendamine ning konstitutsioonikohtu hinnang). Kokkuvõte inglise keeles. Samal teemal ka
artikkel lk. 268-282.
Märksõnad: Euroopa Liit; kaubanduspoliitika; parlamendid; pädevus; vabakaubandus;
kaubanduslepingud; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus; põhiseadused; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; liikmesriigid; Saksamaa
Heidemann, Maren. Identities in contract: merchant law in Europe and the future of European
contract law // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 4, lk. 667-701.
Euroopa lepinguõigusest, kaupleja ja tarbija dihhotoomiast, ärilepingutest; UNIDROIT printsiipidest
rahvusvahelistes ärilepingutes, kaubandusõiguse saksa ja ELi terminoloogiast.
Märksõnad: Euroopa Liit; lepinguõigus; kaubandus; tarbijad; müüjad; tarbijakaitse; Saksamaa
Ioannidis, Michael. Europe’s new transformations: how the EU economic constitution changed
during the eurozone crisis // Common Market Law Review (2016) nr. 5, lk. 1237-1282. Euroala kriisist
mõjutatud muudatustest ELi põhiseaduslikes alustes; ELi toimimise lepingu artiklite 123 ja 125
tõlgendamisest.
Märksõnad: euroala; finantskriisid; majanduskriisid; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); Euroopa
Kohus; kohtulahendid
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Klar, Manuel ; Kühling, Jürgen. Privatheit und Datenschutz in der EU und den USA – Kollision
zweier Welten? // Archiv des öffentlichen Rechts (2016) nr. 2, lk. 165-224. Mõistest „privaatsus” ELis
ja Ameerika Ühendriikides: kontseptsioon ning käsitlus teoorias ja praktikas (nt Google Street View,
Google Glassi lubatavus, töötajate videojälgimine töökohal andmekaitse aspektist). Kokkuvõte inglise
keeles.
Märksõnad: Euroopa Liit; privaatsus; andmekaitse; Interneti-teenused; piirangud; vastutus; Euroopa
Liidu õigus; siseriiklik õigus; kohtulahendid; võrdlev analüüs; Ameerika Ühendriigid; Saksamaa
Kornezov, Alexander. The new format of the acte clair doctrine and its consequences // Common
Market Law Review (2016) nr. 5, lk. 1317-1342. Acte claire (õigusnorm on üheselt mõistetav ja
piisavalt selge) doktriinist ELi õiguses ja kohtupraktikas ning ettepanekutest kehtiva kontrollisüsteemi
tõhustamiseks.
Märksõnad: õigusnormid; õigussüsteemid; seaduste tõlgendamine; Euroopa Liidu toimimise leping
(2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid
Kupcik, Jan. Why does Uber violate European competition law? // European Competition Law Review
(2016) nr. 11, lk. 469-472. Uberi teenusest ELi konkurentsiõiguse tähenduses.
Märksõnad: konkurentsiõigus; teenused; taksod; reisijatevedu; hinnad; konkurents (maj.); kõlvatu
konkurents (WESTLAW)
Mantz, Reto. Rechtssicherheit für WLAN? Die Haftung des WLAN-Betreibers und das McFaddenUrteil des EuGH // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 21, lk. 817-820. Euroopa
Kohtu otsusest (C‑484/14), mis käsitleb omajate õiguste rikkumist seoses ettevõtja traadita kohtvõrgu
(WLAN) kasutamisega tundmatu kasutaja poolt. Vt ka artikkel lk. 821-826.
Märksõnad: Euroopa Kohus; kohtulahendid; autoriõigus; e-kaubandus; kohtvõrgud; elektrooniline
meedia; Saksamaa (BECK)
Masing, Johannes. Unity and diversity of European fundamental rights protection // European Law
Review (2016) nr. 4, lk. 490-512. Inimõiguste konventsiooni, ELi põhiõiguste harta ja liikmesriikide
regulatsioonide tõlgendamisest inim- ja põhiõiguste kaitsel ning Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: põhiõigused; inimõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); seaduste tõlgendamine; seaduste kooskõlastamine;
liikmesriigid; siseriiklik õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Moreno González, Saturnina. The automatic exchange of tax information and the protection of
personal data in the European Union: reflections on the latest jurisprudential and normative advances
// EC Tax Review (2016) nr. 3, lk. 146-161. Maksualase teabe automaatsest vahetamisest
andmekaitse ja Euroopa Kohtu uuema praktika aspektist; ELi direktiivist 2011/16.
Märksõnad: maksuõigus; maksustamine; juurdepääs infole; isikuandmed; andmeedastus;
andmekaitse; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Mylly, Ulla-Maija. Tekijänoikeuden omaperäisyyden harmonisointi Euroopan unionissa // Lakimies
(2016) nr. 6, lk. 907-930. Autoriõiguse ühtlustamisest ELis, autoriõiguse eripärastest probleemidest
(arvutiprogrammide õiguskaitse, artikli reproduktsiooni elektrooniline töötlemine jt).
Märksõnad: autoriõigus; seaduste kooskõlastamine; kohtulahendid; Soome; Suurbritannia
Power, Vincent J G. European Union state aid law and ports // The Journal of International Maritime
Law (2016) nr. 3, lk. 179-195. ELi riigiabist liikmesriikide meresadamatele: põhimõtted, regulatsioon ja
praktika (nt Klaipeda sadam Leedus, Katakolo Kreekas).
Märksõnad: Euroopa Liit; abi; riigiabi; toetused; sadamad; liikmesriigid; sadamaehitised; Euroopa
Liidu toimimise leping (2007)
Schröder, Ole ; Gerdes, Lars. Neue Europäische Grenz- und Küstenwache // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2016) nr. 8, lk. 238-241. Migratsioonikriisist ja ELi välispiiride kaitse tagamisest.
Märksõnad: riigipiirid; piirikaitse; sisseränne; piirangud; seaduste kooskõlastamine; piiriülene koostöö
(BECK)
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Sensburg, Patrick Ernst ; Ulrich, Carsten ; Schmieder, Philipp. Kompetenzen bei der
Kodifizierung bestehender EU-Rechtsakte // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 45,
lk. 3287-3290. Euroopa Komisjoni seisukohtadest ELi õiguse kodifitseerimisel; subsidiaarsuskontrollist
ja liikmesriigi õigusloomepädevusest.
Märksõnad: Euroopa Liit; kodifitseerimine (jur.); õigusloome; subsidiaarsus; pädevus; liikmesriigid;
siseriiklik õigus; parlamendid; põhiseadused; Saksamaa (BECK)
Skouris, Vassilios. Leitlinien der Rechtsprechung des EuGH zum Datenschutz // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 19, lk. 1359-1364. Euroopa Kohtu andmekaitsega seotud praktikast:
kronoloogiline ja süstemaatiline ülevaade.
Märksõnad: Euroopa Kohus; andmekaitse; isikuandmed; kohtulahendid (BECK)
Staudenmayer, Dirk. Digitale Verträge – die Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission //
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2016) nr. 4, lk. 801-831. Eraõiguslikest normidest
digitaalmajanduses, digitaalse sisu mõistest ja ELi direktiivist COM(2015) 634 lõplik.
Märksõnad: digitaalmajandus; lepingud; e-kaubandus; tarbijakaitse; kahju hüvitamine; eraõigus;
seaduste tõlgendamine
Stöbener de Mora, Patricia Sarah. Überall Beihilfen? – Die Kommissionsbekanntmachung zum
Beihilfebegriff // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 18, lk. 685-691. Riigiabi
mõistest ja regulatsiooni ajakohastamisest ELis.
Märksõnad: riigiabi; toetused; majanduskasv; järelevalve (BECK)
Uffmann, Katharina. „Der Schwarm im Bürgerlichen Recht” – Rechtsbeziehung zwischen
Crowdinvesting-Plattform und Investor // Juristenzeitung (2016) nr. 19, lk. 928-937. Euroopa
idufirmade ühisrahastamisest ja investorite kaitsest.
Märksõnad: Euroopa Liit; idufirmad; finantseerimine; investorid
Mereõigus
Chircop, Aldo. Jurisdiction over ice-covered areas and the Polar Code: an emerging symbiotic
relationship? // The Journal of International Maritime Law (2016) nr. 4, lk. 275-290. Polaarvetes
sõitvate laevade ohutuse 1. jaanuaril 2017 jõustuva koodeksi (nn polaarkoodeksi), ÜRO mereõiguse
konventsiooni artikli 234 ja riigisisese õiguse suhestusest.
Märksõnad: ohutus; laevad; polaaralad; navigatsioon; rahvusvahelised lepingud; laevandus; Arktika;
mereohutus; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982); siseriiklik õigus; Kanada; Venemaa
Willaert, Klaas. Private arrests of pirate suspects: lawful or not? // The Journal of International
Maritime Law (2016) nr. 3, lk. 196-201. Piraatluses kahtlustatavate kinnipidamisega seotud
probleemidest eraturvafirmade kaasamisel Belgia õiguse näitel; ÜRO mereõiguse konventsiooni
tõlgendamisest.
Märksõnad: piraatlus (röövimine); laevad; vangistus; julgeolek; turvateenused; erasektor; ÜRO
mereõiguse konventsioon (1982)
Rahvusvaheline eraõigus
Jayme, Erik. Wilhelm Wengler als Internationalprivatrechtler // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2016) nr. 3, lk. 579-595. Õigusteadlase Wilhelm Wengleri
(1907–1995) panusest rahvusvahelise eraõiguse arendamisse.
Märksõnad: printsiibid; kodifitseerimine (jur.); õigusteadus; õigusteooria; juristid; Saksamaa (BECK)
Подшивалов, Т. П. Обход закона в международном частном праве // Журнал российского
права (2016) nr. 8, lk. 145-153. Normide eiramise tunnustest ja õiguslike tagajärgede
klassifitseerimise käsitlusest rahvusvahelises eraõiguses; Vene tsiviilkoodeksi tõlgendamisest.
Märksõnad: õigusnormid; tehingud; heausksus; seaduste tõlgendamine; Venemaa
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Symeonides, Symeon C. Private international law bibliography 2015: U.S. and foreign sources in
English // The American Journal of Comparative Law (2016) nr. 2, lk. 313-327. Rahvusvahelist
eraõigust käsitlevate ingliskeelsete allikate bibliograafiline nimestik.
Märksõnad: eraõigus; bibliograafiad; inglise keel; õigusinfo (WESTLAW)

* Artiklid on valitud Rahvusraamatukogus kättesaadavatest välisajakirjadest:
õigus: http://www.nlib.ee/en/law-journals/index.php?id=13997
rahvusvahelised organisatsioonid:
http://www.nlib.ee/en/international-organisations/index.php?id=14000
Euroopa Liidu õigusalased teadusajakirjad:
http://elik.nlib.ee/infoallikad/ajakirjad-2/
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