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VANEMAHÜVITISTEST EUROOPA RIIKIDES : valik raamatuid ja artikleid
Riik on täiustamas vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi, et soodustada töö- ja pereelu ühitamist
ning hoolduskoormuse võrdsemat jaotumist vanemate vahel. Vanemahüvitise peamine eesmärk on
säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek ning toetada töö- ja pereelu ühitamist.
Vanemapuhkuseid ja nendega kaasnevaid rahalisi toetusi praegu reguleerivad seadused võiksid
seepärast olla perede jaoks paindlikumad.
Hoolduskoormusest tingitud karjääripausid puudutavad seni eelkõige naisi, soodustades sellega
ebavõrdsust tööturul. Teiste riikide kogemus on aga näidanud, et isade suuremal osalusel lapse
hooldamises on positiivne mõju naiste tööhõivele, sündimusnäitajatele ning lisaks aitab see kaasa
lähedasema suhte tekkimisele isa ja lapse vahel.
Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi täiustamise protsessi juhib Sotsiaalministeeriumi laste ja
perede osakond. Eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele on kavas 2017. aasta sügisel.
Allikas: http://sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-taiustamine
Summaria Iuridica käesolev number pakub valikut teemakohasest kirjandusest.
RAAMATUD
Addati, Laura ; Cassirer, Naomi ; Gilchrist, Katherine. Maternity and paternity at work : law and
practice across the world. - Geneva : International Labour Office, 2014. - XV, 193 lk.
TÄISTEKST
Caracciolo di Torella, Eugenia ; Masselot, Annick. Reconciling work and family life in EU law and
policy. - New York : Palgrave Macmillan, 2010. - IX, 200 lk.
Family well-being : European perspectives / ed. by Almudena Moreno Mínguez.- Dordrecht : Springer,
2013. - VIII, 306 lk.
Fathers' leave, fathers' involvement and child development [Võrguteavik] : are they related? Evidence
from four OECD countries / Maria del Carmen Huerta ... [et al]. - Paris : OECD Publishing, 2013. 68 lk.
The future of families to 2030 / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris :
OECD Publishing, 2011. - 279 lk.
Jakobson-Lott, Kati. Parental benefits in EU anti-discrimination law: differentiation between the
entitlements of parents on grounds of sex and for atypical families : master thesis / University of Tartu,
School of Law, Department of Public Law; supervisor: Merilin Kiviorg. - Tartu : University of Tartu,
2016. - 88 lk.
TÄISTEKST
Karu, Marre. Fathers and parental leave: slow steps towards dual earner/dual carer family model in
Estonia / [University of Tartu, Institute of Sociology and Social Policy; supervisor: Dagmar Kutsar]. Tartu : Tartu University Press, 2011. - 124 lk.
The politics of parental leave policies : children, parenting, gender and the labour market / ed. by
Sheila B. Kamerman, Peter Moss. - Bristol : Policy Press, 2011. - VIII, 286 lk.
Põdder, Helbe. Combining work and family life – a comparative perspective on changes in parental
roles in Estonia, Finland and Sweden = Töö- ja pereelu ühitamise rollide muutustest lastevanematel
Eesti, Soome ja Rootsi võrdluses / [supervisors: Kaire Põder, Aksel Kirch]. - Tallinn : Tallinna
Tehnikaülikooli Kirjastus, 2015. - 175 lk.
Rethinking gender, work and care in a new Europe : theorizing markets and societies in the postpostsocialist era / ed. by Triin Roosalu, Dirk Hofäcker. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan,
2016. - XXVII, 384 lk.
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Thévenon, Olivier ; Solaz, Anne. Labour market effects of parental leave policies in OECD countries
[Võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 68 lk.
Vt ka:
Eesti vanemapuhkuste süsteemi analüüs : uuringu aruanne / Helen Biin, Marre Karu, Märt Masso,
Vootele Veldre. - Tallinn : Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2013. - 157 lk.
TÄISTEKST
Eesti vanemapuhkuste süsteemi arenguvõimalused [Võrguteavik] / Vootele Veldre, Helen Biin, Märt
Masso, Marre Karu. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2014. - 21 lk.

ARTIKLID
Artiklite täistekstid on kättesaadavad Rahvusraamatukogu otsinguportaalist või sulgudes märgitud
andmebaasist.
Blum, Sonja. No need to reinvent the wheel: family policy transfers in Germany and Austria // Policy
Studies. Vol. 35 (Jul/2014), issue 4, p. 357-376.
Family policies have recently been raised high on the political agendas for action in many welfare
states and have constituted a major reform area. This is especially the case in Germany and in
Austria, where the literature has identified surprisingly far-reaching reforms, particularly in the fields of
parental leave and childcare services. This article addresses the observation that there has not only
been an intensive exchange between these two countries in their family policy reform processes,
additionally, there has been a growing interest in ‘learning from abroad’ in general, with the Nordic
countries often serving as examples.
Escobedo, Anna ; Wall, Karin. Leave policies in Southern Europe: continuities and changes //
Community, Work & Family. Vol. 18 (2015), issue 2, p. 218-235.
This contribution addresses the challenge of reviewing Southern European welfare states by analysing
how developments in leave policies are generating common or divergent trends across Portugal,
Spain, Italy and Greece. These societies offer a mixture of family patterns and family policies. Over
the last decade they have developed significant work–family arrangements both in terms of parental
leave and early education childcare services.
Eydal, Guðný Björk ; Gíslason, Ingólfur V. ; Rostgaard, Tine ; Brandth, Berit ; Duvander, AnnZofie ; Lammi-Taskula, Johanna. Trends in parental leave in the Nordic countries: has the forward
march of gender equality halted? // Community, Work & Family. Vol. 18 (2015), issue 2, p.167-181.
The aim of this article is to provide an overview of the development of parental leave in the Nordic
countries in the last decade or so and explain the different approaches taken by individual countries in
this regard. Focusing on recent developments, though mainly on the provision of a father's quota, we
discuss whether we are actually witnessing a paradigm shift in some of these countries, i.e. a
movement away from an emphasis on the dual earner/dual carer model and a reverting back to a
more traditional family model approach where the mother is seen as the main parent.
Farstad, Gunhild R. Difference and equality: Icelandic parents’ division of parental leave within the
context of a childcare gap // Community, Work & Family. Vol 18 (2015), issue 3, p. 351-367.
Iceland's parental leave system, granting mothers and fathers equal benefits, may be interpreted as
part of the development in the Nordic countries towards a dual-earner/dual-caregiver model. Even
though uptake studies show fathers' increased participation in childcare, the use of the entitlement
varies and a gendered pattern persists. This paper is based on interviews with 14 Icelandic couples
who find themselves in a situation where they have to bridge a care gap between parental leave and
state-subsidized childcare.
Golynker, Oxana. Family-friendly reform of employment law in the UK: an overstretched flexibility //
Journal of Social Welfare & Family Law. Vol. 37 (2015), issue 3, p. 378-392.
This paper provides a critical assessment of the family-friendly reform of employment law in the UK. It
begins with the analysis of the EU policies on work-life balance as the important context of the reform
in the UK.

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

Hipp, Lena ; Molitor, Friederike. Inanspruchnahme von Elternmonaten // Neue Zeitschrift für
Familienrecht (2016) Nr. 5, S. 193-195.
Seit Inkrafttreten des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) im Jahr 2007 haben sich
berufliche Auszeiten von Müttern nach der Geburt eines Kindes im Durchschnitt verkürzt, während die
der Väter gestiegen sind. Gleichwohl besteht weiterhin eine Ungleichverteilung zwischen Müttern und
Vätern bezüglich der Inanspruchnahme und Dauer von Elternzeit. Der vorliegende Beitrag untersucht
die Gründe, die einer egalitären Aufteilung von Elternzeit entgegenstehen, und geht der Frage nach,
wie eine partnerschaftliche Aufteilung von Elternzeit gefördert werden könnte. (BECK)
Keck, Wolfgang. Vereinbarkeit von Beruf und Familie – die Quadratur des Kreises // Neue Zeitschrift
für Familienrecht (2016) Nr. 5, S. 196-200.
Im raschen Tempo wurden in den letzten Jahren von Politik und den Sozialpartnern
familienfreundliche Maßnahmen eingeführt. Ob damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sich
nachhaltig verbessert, bleibt fraglich. Die hier dargelegten Statistiken zeigen, dass sich etwas ändert.
Mehr Mütter steigen wieder früher in den Beruf ein. Immer mehr Personen pflegen einen Angehörigen
und sind darüber hinaus berufstätig. Aber nach wie vor bestehen soziale Ungleichheiten. Nur
ansatzweise deuten Entwicklungen auf eine Überwindung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
hin. Und wer gering qualifiziert ist und wenig verdient, hat es besonders schwer, Familie und Beruf in
Einklang zu bringen. Auf Grund der nur partiellen Erfolge durch familienfreundliche Maßnahmen wird
der Schluss gezogen, die Perspektive auszuweiten. Der Blick sollte auf eine lebenslaufübergreifende
Balance zwischen Arbeit und Leben gerichtet sein, wo Vollzeiterwerbstätigkeit neu definiert werden
müsste. (BECK)
Matysiak, Anna ; Szalma, Ivett. Effects of parental leave policies on second birth risks and women’s
employment entry // Population. Vol. 69 (2014), issue 4, p. 599-636.
In this article, we discuss how paid and unpaid parental leave entitlements shape women's
employment (re-)entry after the birth of their first child and the progression to a second child. We
compare Hungary and Poland, two low-fertility countries which share many similarities in their
institutional, cultural and economic frameworks but which differ in their parental leave provision.
Saxonberg, Steven. The indirect future influence of the EU on post-communist family policy // Social
Policy & Administration. Vol. 49 (2015), issue 4, p. 512-529.
After discussing the actual changes in policies in two post-communist countries (the Czech Republic
and Poland), this article goes on to analyze the discourse on feminism in the main daily newspapers,
and it shows that before accession the newspapers were rather hostile towards feminism, while
afterwards they have become much more accepting of the term. This more open view towards
'feminism' meant that it would be easier for future reforms in family policy to be made which could be
more supportive of gender equality. Thus, Poland has recently reformed its parental leaves in a
manner that gives men greater incentives to share in the leaves, and an openly feminist activist, who
wants fathers to share in parental leaves, has recently become Minister for Labour and Social Affairs
in the Czech Republic.
Vt ka:
Key characteristics of parental leave systems (OECD, 2016)
Maternity and paternity leave in the EU (Dec 2014) – lühiülevaade tabelina (2 lk)
Maternity, paternity and parental leave: data related to duration and compensation rates in the
European Union (2015) – vanemahüvitise regulatsioonidest riigiti (vt lk. 98-105)
Parental leave (ILO, Nov 2010)
Summaria Europensia „Töö- ja pereelu ühitamine Euroopa Liidus” (2014/3)
Van Belle, Janna. Paternity and parental leave policies across the European Union (2016)
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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
Frey, Kaspar. Überschriften für Rechtssätze // Zeitschrift für Gesetzgebung (2016) nr. 4, lk. 325-337.
Õigusnormide pealkirjastamisest; hea pealkirja kriteeriumitest.
Märksõnad: õigusloome; õigusnormid; pealkirjad; õiguskeel; kvaliteet; kriteeriumid; Saksamaa
ÕIGUSAJALUGU
Абдуразаков, Ахмед. Доктринально-нормативные источники мусульманского права // История
государства и права (2016) nr. 20, lk. 48-52. Islami õigusallikatest.
Märksõnad: õigusallikad; islam; šariaat; terrorism; ekstremism; kanooniline õigus; moslemid
Кубанцев, С. П. Исторический аспект уголовной ответственности за недобросовестное
банкротство в России и зарубежных странах // Журнал российского права (2016) nr. 12,
lk. 98-105. Mõiste „pankrot” kujunemisest ja vastutusest pankroti korral Vene ja välisriikide õiguses
kuni 19. sajandini.
Märksõnad: pankrotid; võlad; vastutus; pettus; terminid; õigusloome; Rooma õigus; Venemaa
Meder, Stephan. Letztes Universalgenie oder erster globaler Denker? Leibniz’ Idee einer
Rechtsreform // Juristenzeitung (2016) nr. 22, lk. 1073-1081. Saksa filosoofi Gottfried Wilhelm Leibnizi
(1646–1716) elust, õigusteaduslikest töödest ja ideedest.
Märksõnad: õigusteadus; õigusfilosoofia; riigiõigus; reformid; Saksamaa
Третьякова, Екатерина. Правовое обеспечение наследственных прав иностранных подданных
в Российской империи в XIX веке // История государства и права (2016) nr. 20, lk. 28-33.
Pärimisõiguste tagamisest välisriigi kodanikele Venemaal 19. sajandil.
Märksõnad: pärimisõigus; pärimine; välismaalased; rahvusvaheline eraõigus; Venemaa; 19. saj.
TSIVIILÕIGUS
Богданов, Е. В. ; Богданова, Е. Е. ; Богданов, Д. Е. Принцип солидарности в гражданском
праве России // Журнал российского права (2016) nr. 11, lk. 37-45. Solidaarsuse põhimõttest
tsiviilõiguslikes suhetes, konkurentsist, era- ja ühishuvidest.
Märksõnad: solidaarsus; huvigrupid; printsiibid; konkurents (maj.); lepinguõigus; kodanikuühiskond;
Venemaa
Schucht, Carsten. Gebrauchsanleitungen im Spiegel von Gesetz, Normung, Leitlinien und
Rechtsprechung // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 51, lk. 3681-3686. Kasutusjuhenditest
(sisu, vorm, keelekasutus) tooteohutuse ja -vastutuse aspektist.
Märksõnad: tooted; kasutamine; tooteohutus; vastutus; kasutusjuhendid; tööohutus; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Asjaõigus
Helle, Karoliina. Julkiomistajan maalle rakennettu rakennus kiinteistöpanttauksen ongelmana –
oikeusteknisistä ongelmista panttaussuostumukseen // Lakimies (2016) nr. 7/8, lk. 1122-1146.
Omandisuhetest ja teise omaniku maale ehitatud hoone pantimisest.
Märksõnad: omand; kinnisvara; maaomanikud; ehitised; hooned; pant; hüpoteegiõigus; Soome
Maxwell, Douglas. Disputed property rights: Article 1 Protocol No.1 of the European Convention on
Human Rights and the Land Reform (Scotland) Act 2016 // European Law Review (2016) nr. 6,
lk. 900-924. Maaomandist, era- ja riigimaast Šoti maareformiseaduses ning omandiõigusest
inimõiguste konventsiooni protokollis nr. 1.
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Märksõnad: omand; maaomand; eramaa; riigimaa; maareformid; kinnisvara; inimõigused; avalik huvi;
Šotimaa; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) (WestlawNext)
Võlaõigus
Позднышева, Е. В. Практика применения положений о расторжении и изменении договора в
новой редакции ГК РФ // Журнал российского права (2016) nr. 12, lk. 55-68. Lepingutingimustest ja
lepingu muutmisest kohtu poolt Vene tsiviilkoodeksi § 29 tähenduses.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; lepinguvabadus; kohtud; seaduste tõlgendamine; reformid;
kohtulahendid; Venemaa
Stone, Rebecca. Economic analysis of contract law from the internal point of view // Columbia Law
Review (2016) nr. 8, lk. 2005-2057. Internalisatsioonist lepinguõiguses; sotsiaalsetest normidest,
kokkulepetest ja regulatsioonist lepingute majanduslikkuse analüüsis.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; lepinguvabadus; lepingurikkumine; sotsiaalsed normid;
internalisatsioon; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Perekonnaõigus
Antomo, Jennifer. Kinderehen, ordre public und Gesetzesreform // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 49, lk. 3558-3563. Sisserändega islamimaadest kaasnenud lapspruutide ja sundabielude
probleemist; abiellumiseast ja lapsabielude tunnustamisest Saksa õiguses.
Märksõnad: sisseränne; sisserändajad; islam; abielu; alaealised; sundabielu; moslemid; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Hakalehto, Suvianna. Lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikäsityksestä // Lakimies (2016) nr. 7/8,
lk. 1187-1198. Mõistest „laps” lapse õiguste konventsioonis ja lapse õiguste tagamisest lepingute
sõlmimisel.
Märksõnad: lapse õigused; lapsed; õiguslik seisund; lepingud; pärimine; Soome; lapse õiguste
konventsioon (1989)
Rieck, Jürgen. Ehe- und Partnerschaftsverträge in Anwendung der EU-Verordnungen // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 52, lk. 3755-3761. Registreeritud kooselu ja abielu varaliste
suhete uuest regulatsioonist (hakkab kehtima 2019. aastal); Nõukogu määrustest (EL) 2016/1103 ja
2016/1104.
Märksõnad: abieluvara; kooselu; lepingud; abieluvaralepingud; nõustamine; Euroopa Liidu õigus;
Saksamaa (BECK)
Pärimisõigus
Weber, Johannes ; Schall, Christian. Internationale Zuständigkeit für die Erteilung deutscher
Erbscheine: (k)eine Frage der Europäischen Erbrechtsverordnung? // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 49, lk. 3564-3567. Pärimistunnistuste väljastamisega seotud rahvusvahelisest
pädevusjaotusest ELi pärimismääruses ja riigisiseses õiguses.
Märksõnad: pärimine; pärand; tunnistused; kohtud; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus; Saksamaa
(BECK)
ÄRIÕIGUS
Campbell, Rutherford B. The role of blue sky laws after NSMIA and the JOBS Act // Duke Law
Journal (2016) nr. 3, lk. 605-631. Kapitalimahutuse, väärtpaberite müügi ja väikeettevõtete
asutamisega seotud regulatsioonist riigi ja osariikide tasandil.
Märksõnad: väärtpaberid; registreerimine; müümine; kapital; investeeringud; õigusloome; ettevõtlus;
väikeettevõtted; osariigid; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Danov, Mihail. Global competition law framework: a private international law solution needed //
Journal of Private International Law (2016) nr. 1, lk. 77-105. Rahvusvahelise eraõiguse mõjust
konkurentsiõiguse riigisiseste regulatsioonide ühtlustamisele piiriüleses äritegevuses.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); rahvusvaheline eraõigus; ettevõtlus; seaduste
kooskõlastamine (Academic Search Complete EBSCO)
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Roßnagel, Alexander. Rechtsfragen eines Smart Data-Austauschs // Neue Juristische Wochenschrift
(2017) nr. 1-2, lk. 10-15. Tööstusandmete kogumisega seotud strateegilisest partnerlusest ettevõtete
vahel.
Märksõnad: ettevõtted; teenused; andmekogud; omand; lepingud; autoriõigus; ärisaladused;
andmekaitse; koostöö; vastutus; Saksamaa (BECK)
Thomas, Randall S. ; Wells, Harwell. James D. Cox: the shareholders’ best advocate // Duke Law
Journal (2016) nr. 3, lk. 467-500. Äriühinguõiguse kujunemisest Ameerika Ühendriikides alates
1930ndatest aastatest; kontraktualismist, standarditest ja aruandlusest ning õigusteadlase James D.
Coxi teooriate mõjust.
Märksõnad: äriühingud; aktsionärid; lepingud; aruandlus; õigusteadus; Ameerika Ühendriigid
(Academic Search Complete EBSCO)
Thormann, Martin. Generelle Nichtöffentlichkeit der Aufsichtsratssitzungen öffentlicher Unternehmen
– warum eigentlich? // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 23, lk. 991-999. Riigiettevõtete
järelevalvenõukogude istungite avalikkusest (nt energiamajanduses või elamuhalduses).
Märksõnad: riigiettevõtted; kommunaalmajandus; munitsipaalettevõtted; järelevalve; avalikkus; avalik
teave; äriühingud; aktsiaseltsid; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
INTELLEKTUAALNE OMAND
Abdussalam, Moshood ; Nielsen, Jane ; Nicol, Dianne. The superiority of the restitutionary model
in the computation of reasonable royalties for patent infringement: a comparative discussion //
Intellectual Property Quarterly (2016) nr. 4, lk. 393-416. Patendiõiguste rikkumisest ja mõistlikust
autoritasust, kahju hüvitamisest patendiõiguste rikkumise korral; kohtupretsedentide mõjust
autoritasude määramisele.
Märksõnad: patendid; tööstusomand; autoriõigus; honorarid; kahju hüvitamine; kohtulahendid
Cornwell, Jane. Under-referred, under-reasoned, under-resourced? Re-examining EU design law
before the Court of Justice and General Court // Intellectual Property Quarterly (2016) nr. 4,
lk. 318-351. ELi disainiõigusest ja valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; Euroopa Kohtu ja Üldkohtu
otsuste vastandlikust suunast ELi disainiõiguses.
Märksõnad: autoriõigus; disain; kohtulahendid; tooted; kunst; Euroopa Liidu õigus
Keisner, C. Andrew. Breakthrough technologies – robotics and IP // WIPO Magazine (2016) nr. 6,
lk. 6-11. Robotite ja tehisintellekti mõjust auto- ja elektroonikatööstusele.
Märksõnad: robotid; robootika; autotööstus; elektroonikatööstus; innovatsioonid; rahvusvaheline
kaubandus; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) (TÄISTEKST)
Marly, Jochen ; Wirz, Anna-Lena. Die Weiterverbreitung digitaler Güter // Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht (2017) nr. 1, lk. 16-19. Autoriõigustega kaitstud digitaalsete teostega seotud
probleemidest; raamatu digitaalse koopia laenutamisest Euroopa Kohtu lahendis C-174/15 (vt. ka
lk. 20-23).
Märksõnad: e-raamatud; raamatukogud; autoriõigus; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Euroopa Liidu
õigus (BECK)
Soetendorp, Ruth ; Haberman, Mandy ; Smith, Steve. University IP policies: perception and
practice // WIPO Magazine (2016) nr. 6, lk. 40-44. Intellektuaalomandiga seotud poliitikast ülikoolides.
Märksõnad: Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO); ülikoolid; intellektuaalne
omand; innovatsioonid; tööturg (TÄISTEKST)
KESKKONNAÕIGUS
Armeni, Chiara. Participation in environmental decision-making: reflecting on planning and
community benefits for major wind farms // Journal of Environmental Law (2016) nr. 3, lk. 415-441.
Avalikkuse osalusest keskkonda puudutavates otsustes Inglismaal ja Walesis kahe tuulepargiprojekti
näitel.
Märksõnad: tuuleenergia; avalikkus; kaasamine; otsustamine; osalusdemokraatia; planeerimine;
keskkonnakaitse; Inglismaa; Wales (Oxford University Press Journals)
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Baughen, Simon. Environmental damage and UK offshore operations: uncertain liabilities in deep
waters // Journal of Environmental Law (2016) nr. 3, lk. 497-522. Vastutusest merekeskkonna
kahjustamise eest Suurbritannias Deepwater Horizoni õnnetuse ning ELi nafta- ja
gaasiammutamisprotsesside ohutuse direktiivi taustal (2013/30/EL).
Märksõnad: avameri; naftareostus; merereostus; keskkonnakahju; vastutus; merekaitse; Euroopa
Liidu õigus; rahvusvahelised lepingud; keskkonnakuriteod; Suurbritannia (Oxford University Press
Journals)
Боголюбов, С. А. Признание и обоснование суверенитета России на ее природные ресурсы //
Журнал российского права (2016) nr. 11, lk. 141-152. Riigi vastutusest loodusressursside
kasutamisel ja kaitsmisel; keskkonnakaitsega seotud regulatsioonidest.
Märksõnad: keskkonnakaitse; loodusvarad; loodusvarade kaitse; riigivastutus; põhiseadused;
Venemaa
Harrison,
James. Significant international environmental law cases: 2015–16 // Journal of
Environmental Law (2016) nr. 3, lk. 533-550. Ülevaade olulisemast keskkonnaasjadega seotud
rahvusvahelisest kohtupraktikast ajavahemikus mai 2015 kuni juuli 2016.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kohtuasjad; kohtulahendid; rahvusvahelised kohtud (Oxford University
Press Journals)
Хлуденева, Н. И. Регулятивная функция экологического права: проблемы реализации //
Журнал российского права (2016) nr. 12, lk. 142-151. Keskkonnakaitsest ja keskkonnasuhete
reguleerimisega seotud probleemidest; rahvusvaheliste normide mõjust riigisisesele õigusele.
Märksõnad: keskkonnakaitse; reguleerimine; õigusloome; Venemaa
Määttä, Tapio ; Soininen, Niko. Ympäristöoikeudellisen ratkaisun teorian rakenneosat ja
ominaispiirteet // Lakimies (2016) nr. 7/8, lk. 1028-1053. Keskkonnaõiguse teooriast ja seaduste
tõlgendamisest Soome keskkonnaõiguses.
Märksõnad: õigusallikad; õigusnormid; argumentatsioon; põhjendamine; seaduste tõlgendamine;
õigusteooria; Soome
Reid, Colin T. Brexit and the future of UK environmental law // Journal of Energy & Natural Resources
Law (2016) nr. 4, lk. 407-415. Suurbritannia keskkonnaõiguse seotusest ELi keskkonnaõigusega ja
Brexiti mõjust sellele.
Märksõnad: keskkonnakaitse; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; valitsemine; kohustused;
rahvusvaheline õigus; õigusaktid; Suurbritannia (ProQuest Research Library)
Savaresi, Annalisa. The Paris Agreement: a new beginning? // Journal of Energy & Natural
Resources Law (2016) nr. 1, lk. 16-26. Pariisi kliimakonverentsi mõjust kliimamuutustega seotud
rahvusvahelistele kokkulepetele.
Märksõnad: kliimamuutused; ÜRO Pariisi kliimakonverents (2015); rahvusvahelised lepingud
(ProQuest Research Library)
TÖÖÕIGUS
Bissels, Alexander ; Krings, Hannah. Dringend gebotene Reform des Arbeitszeitgesetzes // Neue
Juristische Wochenschrift (2016) nr. 47, lk. 3418-3422. Tööaja regulatsioonist (1994. aasta reform ja
seadus) ning ettepanekutest sätete ajakohastamiseks.
Märksõnad: tööaeg; töösuhted; reformid; seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Kock, Martin. Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 4,
lk. 198-202. Suitsetamisest töökohal ja meetmetest mittesuitsetajate kaitseks.
Märksõnad: suitsetamine; piirangud; töökeskkond; tööandjad; vastutus; Saksamaa (BECK)
Lembke, Mark. Der Mindestlohnanspruch // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 50,
lk. 3617-3623. Miinimumpalga (töötasu alammäära) regulatsiooniga seotud olulisematest
kohtulahenditest (seadus jõustus 16.08.2014); alates 01.01.2017 kehtestatakse alammääraks 8,84
eurot tunnis (bruto).
Märksõnad: palk; palgamäärad; miinimumpalk; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
(BECK)
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Ollus, Natalia. Työvoiman hyväksikäyttö pitäisi nähdä yhteisörikoksena // Haaste (2016) nr. 4,
lk. 11-12. Sisserändajate töösuhetega (sh tööjõu ebavõrdne kasutamine) seotud probleemidest.
Märksõnad: töötajad; sisserändajad; migrandid; kuritegevus; Soome
SOTSIAALÕIGUS
Vorholz, Irene. Das Bundesteilhabegesetz – maßgebliche Inhalte und Kritikpunkte // Zeitschrift für
Gesetzgebung (2016) nr. 4, lk. 307-324. Puuetega inimeste kaasamise uuest regulatsioonist, mis
peaks jõustuma 1. jaanuaril 2018.
Märksõnad: puuetega inimesed; kaasamine; sotsiaaltoetused; seaduseelnõud; Saksamaa
FINANTSÕIGUS
Herresthal, Carsten. Anscheinsbeweis und Rechtsscheinhaftung beim Online-Banking //
Juristenzeitung (2017) nr. 1, lk. 28-35. Autentimise turvalisusega internetipanganduses seotud
kohtulahendist (vt. ka lk. 45-52).
Märksõnad: pangandusõigus; makselepingud; turvalisus; e-pangandus; autentimine; kohtulahendid;
Saksamaa
Holtz, Michael. Erbschaftsteuerreform 2016 – das neue Verschonungssystem für
Unternehmensvermögen // Neue Juristische Wochenschrift (2016) nr. 52, lk. 3750-3755.
Ettevõtlusega seotud varade maksusoodustustest pärandimaksu uues regulatsioonis.
Märksõnad: pärandimaks; ettevõtlus; vara; pärand; maksustamine; maksusoodustused;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
KARISTUSÕIGUS
Aaltonen, Mikko ; Lehti, Martti ; Niemi, Hannu. Maahanmuuttajat ja rikollisuus // Haaste (2016)
nr. 4, lk. 8-10. Sisserändajate poolt sooritatud kuritegude statistikast ja kuriteoohvritest.
Märksõnad: sisserändajad; statistilised andmed; migrandid; kuritegevus; kuriteoohvrid; kuriteod;
Soome
Brax, David. Motives, reasons, and responsibility in hate/bias crime legislation // The Criminal Justice
Ethics (2016) nr. 3, lk. 230-248. Vihakuritegude põhjustest ja vastutusest kriminaalõiguses.
Märksõnad: kuriteod; vihakuriteod; rassism; vaenu õhutamine; põhjendamine; vastutus; karistused
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Friestad, Christine ; Skardhamar, Torbjørn. The criminal career of men convicted of rape: evidence
from a Norwegian national cohort // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2016) nr. 2, lk. 150-165. Erineva tausta, kriminaalse ajaloo ja retsidiivsusega kurjategijate
ühistest ja erijoontest Norras läbiviidud uuringus.
Märksõnad: kuriteod; seksuaalkuriteod; vägistamine; seksuaalkurjategijad; vägivald; uuringud; Norra
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Гравина, А. А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе //
Журнал российского права (2016) nr. 11, lk. 95-106. Sotsiaalsetest, poliitilistest ja majanduslikest
mõjudest kriminaalpoliitikale ja kriminaalõiguse ajakohastamisele; humanismi printsiibist Vene
kriminaalkoodeksi üld- ja eriosas.
Märksõnad: kuritegevus; kriminaalpoliitika; kriminaalvastutus; karistused; humanism; printsiibid;
õigusloome; Venemaa
Herzberg, Rolf Dietrich. Straftat und Verhaltensnormverstoß // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2016) nr. 12, lk. 737-755. Eksimisest käitumisnormide vastu karistusõiguses ja sanktsioonide
tähenduses (nt karistusseadustiku § 303 või 222).
Märksõnad: kuriteod; õigusnormid; käitumisnormid; sanktsioonid; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Jäppinen, Maija ; Latvala, Johanna. Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumista kehitettävä //
Haaste (2016) nr. 4, lk. 14-15. Au teotamise ja kaitsmisega seotud vägivallast ja ohvrite uuringust
Soomes.
Märksõnad: au teotamine; vägivald; kuriteod; kuriteoohvrid; uuringud; Soome
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Kallio, Heikki. Stripteasetanssija seksikaupan kohteena – eroottisen esityksen seuraaminen ja
rikosvastuu // Lakimies (2016) nr. 7/8, lk. 1080-1099. Kupeldamise ja seksuaalteenustega seotud
inimkaubanduse käsitlusest Soome karistusseadustikus ning erootiliste etenduste korraldajate
kriminaalvastutusest.
Märksõnad: seksuaalkuriteod; inimkaubandus; striptiis; süü (jur.); prostitutsioon; kriminaalvastutus;
kohtulahendid; Soome
Klement, Christian. Crime prevalence and frequency among Danish outlaw bikers // Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2016) nr. 2, lk. 131-149. Kuritegevuse
levikust mootorratturite riiklikult registreerimata ühendustes Taanis.
Märksõnad: kuriteod; mootorratturid; ennetamine; ühendused; kriminaalregistrid; uuringud; Taani
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Квашис, В. Е. ; Случевская, Ю. А. Институт уголовной ответственности юридических лиц как
новый этап развития уголовного права // Журнал российского права (2016) nr. 12, lk. 79-90.
Juriidilise isiku kriminaalvastutuse reguleerimisest Vene kriminaalõiguses, Anglo-Ameerika ja MandriEuroopa õigussüsteemis; riigi vastutusest rahvusvaheliste lepingute aspektist.
Märksõnad: juriidilised isikud; kriminaalvastutus; õigussüsteemid; Mandri-Euroopa õigussüsteem;
Anglo-Ameerika õigussüsteem; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus; Venemaa
Lundström, Ragnar. Secondary victimization and the collective identity of crime victims: a qualitative
analysis of Swedish crime news discourse // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention (2016) nr. 1, lk. 36-52. Uuringust mõrva teiseste ohvrite (vanemate ja lähedaste
pereliikmete) kajastamisest uudistes ja nende seisukohtade avaldamisest meedias.
Märksõnad: mõrvad; ohvrid; kuriteoohvrid; meedia; uudised; uuringud; Rootsi (täistekst RRi
arvutivõrgus)
Lähteenmäki, Liisa ; Koistinen, Hanna ; Alvesalo-Kuusi, Anne ; Tapani, Jussi ; Janhonen,
Minna. Yhteisösakot ja niiden mittaaminen työturvallisuusrikoksissa // Lakimies (2016) nr. 7/8,
lk. 1054-1079. Ettevõtete kriminaalvastutusest ja trahvidest tööohutusega seotud kuritegude puhul.
Märksõnad: ettevõtted; kriminaalvastutus; tööohutus; trahvid; karistused; vastutus; õigussotsioloogia;
Soome
Meško, Gorazd ; Hacin, Rok ; Tankebe, Justice ; Fields, Chuck. Self-legitimacy, organisational
commitment and commitment to fair treatment of prisoners: an empirical study of prison officers in
Slovenia // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2017) nr. 1, lk. 11-30.
Vanglaametnikevahelistest suhetest, ametnike seisusest vangide seas, legitiimsuse ja vangide õiglase
kohtlemise vahelisest seosest.
Märksõnad: vanglad; vangid; teenistujad; legitiimsus; uuringud; Sloveenia (Brill Online Journals)
Mohn, Sigmund Book ; Ellingsen, Dag. Unregistered residents and registered crime: an estimate for
asylum seekers and irregular migrants in Norway // Journal of Scandinavian Studies in Criminology
and Crime Prevention (2016) nr. 2, lk. 166-176. Varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike sisserändajate
kuritegudest (statistika, tüübid, registreeritud kuritegevus).
Märksõnad: varjupaigataotlejad; sisserändajad; kuriteod; kuritegevus; uuringud; Norra (täistekst RRi
arvutivõrgus)
Näsi, Matti ; Aaltonen, Mikko ; Kivivuori, Janne. Youth hate crime offending: the role of strain,
social control and self-control theories // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2016) nr. 2, lk. 177-184. Soomes 15–16-aastaste noorte seas levivast vihakuritegevusest;
vihakuriteo kriminoloogilistest teooriatest.
Märksõnad: alaealised; vaenu õhutamine; vihakuriteod; viha; teooriad; kriminoloogia; uuringud;
Soome (täistekst RRi arvutivõrgus)
Renzikowski, Joachim. Nein! – Das neue Sexualstrafrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2016)
nr. 49, lk. 3553-3558. Saksa karistusseadustiku seksuaalkuritegusid puudutava regulatsiooni (eelkõige
§ 177 jt) muudatustest.
Märksõnad: seksuaalkuriteod; seksuaalne vägivald; seksuaalne väärkohtlemine; karistused; reformid;
Saksamaa (BECK)
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Sandahl, Julia. School climate and delinquency – on the significance of the perceived social and
learning climate in school for refraining from offending // Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention (2016) nr. 2, lk. 110-130. Koolide osast kuritegevuse ennetamisel,
kuritegevuse riskidest; Stockholmis 17-aastaste õpilaste seas läbi viidud uuringust.
Märksõnad: kuriteod; koolid; ennetamine; alaealised; perekonnad; risk; uuringud; Rootsi (täistekst
RRi arvutivõrgus)
Sorell, Tom. The scope of serious crime and preventive justice // The Criminal Justice Ethics (2016)
nr. 3, lk. 163-182. Raske kuriteo mõistest, käsitlusest ja ennetamisest Suurbritannia õigusloomes;
Inglise ja Walesi raskete kuritegude seadusest (Serious Crime Act, 2007).
Märksõnad: kuriteod; kuritegevus; õigusloome; süü (jur.); kahju tekitamine; Suurbritannia (täistekst
RRi arvutivõrgus)
Цирин, А. М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы // Журнал российского
права (2016) nr. 12, lk. 106-114. Korruptsiooni ennetamise abinõudest (anonüümne teavitamine,
huvide konflikti vältimine, finantskontroll vms).
Märksõnad: korruptsioon; huvide konfliktid; ennetamine; finantskontroll; meetmed; Venemaa
MENETLUSÕIGUS
Brinkmann, Moritz. Der lex fori-Prinzip und Alternativen // Zeitschrift für Zivilprozess (2016) nr. 4,
lk. 461-499. Lex fori põhimõttega seotud menetlusõiguslikke probleeme.
Märksõnad: kohtumenetlus; printsiibid; tsiviilkohtumenetlus; avalik õigus; siseriiklik õigus; Euroopa
Liidu õigus; Saksamaa
Grande, Elisabetta. Legal transplants and the inoculation effect: how American criminal procedure
has affected Continental Europe // The American Journal of Comparative Law (2016) nr. 3,
lk. 583-618. Euroopa kriminaalmenetluse „amerikaniseerumisest”.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; õigussüsteemid; Mandri-Euroopa õigussüsteem; võrdlev
õigusteadus; Ameerika Ühendriigid; Euroopa (WestlawNext)
Janz, Outi. Menikö lapsi pesuveden mukana? Alle 18-vuotiaiden vastaajien asemasta
jatkokäsittelylupajärjestelmässä // Lakimies (2016) nr. 7/8, lk. 1147-1169. Alaealise süüdistatavaga
seotud kriminaalasja edasikaebamise regulatsiooni muutmisest Soome kohtumenetluse seaduses.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; alaealised; edasikaebemenetlus; Soome
Karsten, Peter ; Bateman, Oliver. Detecting good public policy rationales for the American Rule: a
response to the ILL-conceived calls for „loser pays” rules // Duke Law Journal (2016) nr. 3,
lk. 729-761. Advokaatide tasustamisest ja selle reguleerimisest alates 19. sajandist Ameerika
Ühendriikide ja Inglise õiguses.
Märksõnad: kohtumenetlus; advokaadid; hüvitised; pooled (jur.); kohtulahendid; õigussüsteemid;
võrdlev analüüs; Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia (Academic Search Complete EBSCO)
Orasmaa, Antto. Asioiden jakaminen Suomen yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa //
Lakimies (2016) nr. 7/8, lk. 1170-1186. Kohtuasjade jaotamisest üldkohtute ja halduskohtute vahel.
Märksõnad: kohtuasjad; halduskohtumenetlus; Soome
Preuß, Nicola. Der elektronische Zivilprozess – Nutzen oder Schaden // Zeitschrift für Zivilprozess
(2016) nr. 4, lk. 421-456. Infotehnoloogia kasutamisest kohtumenetluses; elektroonilise
kommunikatsiooni regulatsiooni arendamisest ja probleemkohtadest.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; elektrooniline kommunikatsioon; elektroonilised dokumendid;
infotehnoloogia; õigusloome; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Schack, Haimo. Waffengleichheit im Zivilprozess // Zeitschrift für Zivilprozess (2016) nr. 4,
lk. 393-416. Poolte võrdsete võimaluste põhimõttest tsiviilkohtumenetluses; regulatsioone Saksa,
Prantsuse, Šveitsi, Itaalia ja Inglise õigusest.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; pooled (jur.); võrdsed võimalused; printsiibid; põhiseadused; võrdlev
analüüs; Saksamaa
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Zharkova, Olga. Die Aufsichtsinstanz im russischen Zivilprozess als Stein des Anstoßes zwischen
Straßburg und Moskau // Jahrbuch für Ostrecht (2016) nr. 2, lk. 273-280. Järelevalvest Venemaa
tsiviilkohtumenetluses ja vastuoludest Euroopa Inimõiguste Kohtuga.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; tsiviilkohtumenetlus; järelevalve; kohtulahendid; Venemaa
Wettergren, Åsa ; Bergman Blix, Stina. Empathy and objectivity in the legal procedure: the case of
Swedish prosecutors // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2016)
nr. 1, lk. 19-35. Prokuröride empaatiavõimest kriminaalmenetluses, selle tähtsusest kohtuistungi
ettevalmistamisel ja tõendusmaterjali kogumisel.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; prokurörid; empaatia; tõendamine (jur.); emotsioonid; kohtud;
teadustööd; uuringud; Rootsi (täistekst RRi arvutivõrgus)
RIIGIÕIGUS
Абрамова, А. И. Кодификация российского законодательства: современность и перспективы
развития // Журнал российского права (2016) nr. 12, lk. 27-38. Õigusloome parandamisest ja
kodifitseerimise osast selles ning seonduvatest probleemidest.
Märksõnad: õigusloome; kodifitseerimine (jur.); sotsiaalsed suhted; Venemaa
Aust, Helmut Philipp. Grundrechtsdogmatik im Staatsorganisationsrecht? // Archiv des öffentlichen
Rechts (2016) nr. 3, lk. 415-448. Põhiõiguste dogmaatikast riigikorralduses Saksa konstitutsioonikohtu
praktika põhjal. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: riigivõimuorganid; riik; põhiõigused; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; dogmaatika;
kohtulahendid; Saksamaa
Bäcker, Carsten. Begrenzte Abwägung. Das Menschenwürdeprinzip und die Unantastbarkeit // Der
Staat (2016) nr. 4, lk. 433-460. Inimväärikuse mõistest Saksa põhiseaduse artiklis 1; inimväärikuse
tagamise ja puutumatuse põhimõtte tõlgendamisest.
Märksõnad: põhiõigused; inimväärikus; puutumatus; printsiibid; kaalutlusõigus; põhiseadused;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa (täistekst RRi arvutivõrgus)
Douglas-Scott, Sionaidh. Brexit, article 50 and the contested British Constitution // The Modern Law
Review (2016) nr. 6, lk. 1019-1040. Suurbritannia põhiseadusest EList väljaastumise kontekstis.
Märksõnad: põhiseadused; referendumid; majandus; poliitika; liikmesriigid; Suurbritannia
Fekete, Balázs. On the role of public sentiments in the emergence of post-transitory Central
European constitutionalism // Jahrbuch für Ostrecht (2016) nr. 2, lk. 243-255. Postsotsialistlike riikide
põhiseadustest, rahvustundest ja hirmust iseseisvuse kaotamise ees.
Märksõnad: põhiseadused; iseseisvus (pol.); postsotsialistlikud riigid
Greene, Jamal. Rule originalism // Columbia Law Review (2016) nr. 7, lk. 1639-1704. Normidest,
standarditest ja põhimõtetest riigiõiguse teoorias; põhiseaduse sätete mõttest ja (originaalsest)
tõlgendamisest praktikas.
Märksõnad: põhiseadused; õigusnormid; printsiibid; õigusteooria; kohtulahendid; seaduste
tõlgendamine; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Groß, Thomas. Die asymmetrische Funktionenordnung der demokratischen Verfassung – zur
Dekonstruktion des Gewaltenteilungsgrundsatzes // Der Staat (2016) nr. 4, lk. 489-517. Võimude
lahususe printsiibist põhiseaduslikus riigikorralduses, võimu ja funktsiooni asümmeetriast põhiseaduse
artikli 20 lg 3 tähenduses ning Saksa konstitutsioonikohtu lahendist 30.06.2015.
Märksõnad: võim; riigikord; võimude lahusus; printsiibid; kontroll; põhiseadused; seaduste
tõlgendamine; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; liidumaad; Saksamaa (täistekst RRi arvutivõrgus)
Grzeszick, Bernd. Völkervertragsrecht in der parlamentarischen Demokratie // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2016) nr. 24, lk. 1753-1761. ELi vabakaubanduslepingutest liikmesriigi õiguses ja
parlamendi vastutusest Saksa konstitutsioonikohtu nn CETA-lahendis (13.10.2016).
Märksõnad: parlamendid; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus; vastutus; konstitutsioonikohtud;
põhiseadused; kohtulahendid; Euroopa Liit; vabakaubandus; Saksamaa (BECK)
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Kostiainen, Riikka. Yhdenvertaisuuden edistäminen vahvalla pohjalla // Haaste (2016) nr. 4, lk. 4-6.
Soome võrdõiguslikkuse seaduse 2015. aastal jõustunud muudatustest ja seaduse mõjust
inimkaubandusele.
Märksõnad: võrdõiguslikkus; inimkaubandus; diskrimineerimine; varjupaigataotlejad; Soome
Krönke, Christoph. Datenpaternalismus // Der Staat (2016) nr. 3, lk. 319-351. Paternalismist
andmekaitses ELi isikuandmete kaitse üldmääruse näitel.
Märksõnad: põhiõigused; isikuandmed; andmekaitse; füüsilised isikud; privaatsus; põhiseadused;
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); paternalism; Euroopa Liidu õigus;
Saksamaa (täistekst RRi arvutivõrgus)
Luhtasaari, Mia. Trust-hanke edistää hyviä väestösuhteita // Haaste (2016) nr. 4, lk. 25-26. Soome
justiitsministeeriumi projektist edendada võrdõiguslikkust ning erinevate elanikkonnagruppide vahelist
suhtlust juba pagulaste vastuvõtukeskustes.
Märksõnad: võrdõiguslikkus; pagulased; sisserändajad; varjupaigataotlejad; koostöö; Soome
Payandeh, Mehrdad. Die Neutralitätspflicht staatlicher Amtsträger im öffentlichen Meinungskampf.
Dogmatische Systembildung auf verfassungsrechtlich zweifelhafter Grundlage // Der Staat (2016)
nr. 4, lk. 519-550. Sõna- ja arvamusvabadusest avalikel üritustel ning riigivõimu esindajate
suhtumisest ja hoiakutest (neutraalsuskohustus) hinnangute andmisel.
Märksõnad: riigiametnikud; sõnavabadus; avalik arvamus; hinnangud; põhiseadused; kohtulahendid;
Saksamaa (täistekst RRi arvutivõrgus)
Proelss,
Alexander
;
Daum,
Oliver.
Verfassungsrechtliche
Grenzen
der
Routinenfernmeldeauferklärung durch den Bundesnachrichtendienst // Archiv des öffentlichen Rechts
(2016) nr. 3, lk. 373-414. Luureteenistuste poolt varjatult kogutud andmete edastamise
põhiseaduslikest piiridest; põhiseaduse artikli 10 tõlgendamisest. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: luureteenistused; julgeolekuteenistused; jälitustegevus; elektrooniline kommunikatsioon;
rahvusvaheline koostöö; põhiõigused; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; Euroopa Inimõiguste
Kohus; kohtulahendid; Saksamaa
Schaeffer, Jan Philipp. Das Parteiverbot im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention //
Archiv des öffentlichen Rechts (2016) nr. 4, lk. 594-636. Erakondade keelustamisest Saksa
põhiseaduse artiklis 21, Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 11 ning Saksa konstitutsioonikohtu
ja Euroopa Inimõiguste Kohtu hinnangutes. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: parteid; keelustamine; printsiibid; inimõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); konstitutsioonikohtud; põhiseadused; Euroopa Inimõiguste Kohus; Saksamaa
Schmahl, Stefanie. Keine Amtshaftung für schuldhafte Völkerrechtsverstöße in bewaffneten
Auseinandersetzungen? // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 3, lk. 128-131. Riigi vastutusest
välismissioonidel relvastatud konfliktides tekkinud kahjude eest; ametivastutusest ja Liidu Ülemkohtu
nn Kunduzi lahendist.
Märksõnad: sõjavägi; sõjalised konfliktid; rahvusvahelised konfliktid; riigivastutus; kahju tekitamine;
kohtulahendid; rahvusvaheline õigus; Saksamaa (BECK)
Schwarz, Michael. Nationale Minderheiten in Deutschland // Die Öffentliche Verwaltung (2016) nr. 23,
lk. 972-982. Vähemusrahvuste staatusest ja kaitsest Saksamaal; õigusküsimustest ja vähemuspoliitika
arengusuundadest.
Märksõnad: vähemusrahvused; vähemused; vähemuste õigused; põhiõigused; etnilised vähemused;
rahvuspoliitika; Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta (1992); Saksamaa
Спектор, Е. И. Особенности и перспективы правового регулирования лоббизма в России //
Журнал российского права (2016) nr. 11, lk. 12-20. Lobitöö käsitlusest ja regulatsiooni
probleemidest Vene õiguses.
Märksõnad: lobitöö; huvigrupid; õigusloome; korruptsioon; Venemaa
Steinberg, Rudolf. Zum rechtlichen Umgang mit dem Salafismus in Deutschland // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2016) nr. 24, lk. 1745-1753. Salafistlikest rühmitustest Saksamaal ja nende
tegevuse piiramise õiguslikest aspektidest.
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Märksõnad: julgeolek; salafism; uususundid; ekstremism; põhiõigused; piirangud; põhiseadused;
Saksamaa (BECK)
Tanttari, Sonja. Maahanmuuttajanuorille tukea kokeilemalla uutta // Haaste (2016) nr. 4, lk. 28-29.
Noorte sisserändajate abistamisest Soomes. Vt ka sama autori art lk. 32-33 õigusabist
sisserändajatele.
Märksõnad: noored; pagulased; migrandid; koostöö; õigusabi; Soome
Wolff, Heinrich Amadeus. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz // Zeitschrift
für Gesetzgebung (2016) nr. 4, lk. 361-388. Isikuõiguste kaitsest, teabe varjatud kogumisest ja
infovahetusest rahvusvahelisel tasandil Saksa konstitutsioonikohtu kriminaalpolitsei seadusega seotud
lahendis.
Märksõnad: põhiõigused; elektrooniline kommunikatsioon; sidevahendid; andmeedastus;
jälitustegevus; kriminaalpolitsei; isikuõigused; konstitutsioonikohtud; põhiseadused; kohtulahendid;
Saksamaa
HALDUSÕIGUS
Burns, Michael ; Reid, Charlie ; Bremen, Justyna. UK shale gas – a policy tug of war // Journal of
Energy & Natural Resources Law (2016) nr. 2, lk. 247-260. Suurbritannia põlevikivigaasitööstuse
nõrkusest ja selle arendamisest; valitsuse kahetisest poliitikast ja sellest tulenevast kollisioonist
seadusandluses.
Märksõnad: põlevkivienergeetika; tööstus; piirangud; valitsused; õigusaktid; Suurbritannia (ProQuest
Research Library)
Elmenhorst, Lucas ; Heimann, Lisa. Die Neuregelung des Kulturgutschutzrechts // Neue Juristische
Wochenschrift (2016) nr. 47, lk. 3398-3404. Ülevaade kultuurivarade kaitse 06.08.2016 jõustunud
seaduse olulisematest sätetest.
Märksõnad: kultuurivarad; kultuuripärand; omand; kunstiteosed; registreerimine; rahvusvaheline
koostöö; salakaubandus; piirangud; rahvusvahelised lepingud; Saksamaa (BECK)
Ensthaler, Jürgen. Industrie 4.0 und die Berechtigung an Daten // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 48, lk. 3473-3478. Andmete mõistest ja omamisest platvormi Tööstus 4.0 taustal.
Märksõnad: infotehnoloogia; andmed; suurandmed; arukad süsteemid; omand; andmeedastus;
andmetöötlus; andmekaitse; isikuandmed; autoriõigus; volitused; ettevõtted; konkurents (maj.);
Saksamaa (BECK)
Еремина, О. Ю. О правовых проблемах оценивания органов государственной власти // Журнал
российского права (2016) nr. 11, lk. 86-94. Avaliku sektori töö tõhususe hindamisest; aastatel
2015–2016 vastuvõetud õigusaktidest.
Märksõnad: avalik sektor; riigiasutused; kohalikud omavalitsused; efektiivsus; kvaliteet; hindamine;
Venemaa
Hammond, Emily. Double deference in administrative law // Columbia Law Review (2016) nr. 7,
lk. 1705-1771. Isereguleeruvast organisatsioonist haldusõiguse aspektist ja kohtupraktikas.
Märksõnad: iseregulatsioon; organisatsioonid; avalik sektor; juhtimine; reguleerimine; printsiibid;
kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Huhta, Kaisa. Prioritising energy efficiency and demand side measures over capacity mechanisms
under EU energy law // Journal of Energy & Natural Resources Law (2017) nr. 1, lk. 7-24. Euroopa
elektriturust ja elektri tootmismahtudest; energiatõhususest ja Euroopa elektriturgu reguleerivast
seadusandlusest.
Märksõnad: energia; elekter; elektriturg; elektrienergia tootmine; energiatõhusus; Euroopa Liidu õigus
(ProQuest Research Library)
Kääriäinen, Juha ; Isotalus, Pekka ; Thomassen, Gunnar. Does public criticism erode trust in the
police? The case of Jari Aarnio in the Finnish news media and its effects on the public’s attitudes
towards the police // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2016)
nr. 1, lk. 70-85. Avalikkuse kriitika mõjust politsei mainele ja usaldusväärsusele; suhtumisest
politseisse Helsingi narkopolitsei endise juhi Jari Aarnio juhtumi näitel.
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Märksõnad: avalik õigus; politsei; meedia; usaldusväärsus; kuvand; eeskirjad; kriitika; Soome
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Linke, Tobias. Ministerielle Amtsverschwiegenheit vs. ressortbezogene Informationshoheit // Archiv
des öffentlichen Rechts (2016) nr. 3, lk. 317-372. Informatsioonivabadusest, konfidentsiaalsest infost
ning ministrite ja ametnike vaikimiskohustusest. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: avalik teenistus; info; konfidentsiaalne info; juurdepääs infole; riigiametnikud; ministrid;
valitsused; konfidentsiaalsuskohustus; karistusõigus; seaduste tõlgendamine; avalikustamine;
põhiseadused; Saksamaa
Martini, Mario ; Nink, David ; Wenz, Michael. Bodycams zwischen Bodyguard und Big Brother //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2016) nr. 24, lk. 1772-1773. Kehal kantavate minikaamerate ja
nutitelefonide politseitöös kasutamise õiguslikest aspektidest – nõuded ja piirangud. TÄISTEKST
ainult elektroonilises versioonis.
Märksõnad: politsei; avalik kord; turvateenused; videokaamerad; nutitelefonid; videosalvestus;
piirangud; Saksamaa (BECK)
Nalla, Mahesh K. ; Maxwell, Sheila R. ; Mamayek, Chae M. Legitimacy of private police in
developed, emerging, and transitional economies // European Journal of Crime, Criminal Law and
Criminal Justice (2017) nr. 1, lk. 76-100. Usaldusest erapolitsei ja riiklike turvateenuste suhtes kõrge ja
madala demokraatlikkusega riikides.
Märksõnad: demokraatia; politsei; turvateenused; usaldus; riigivõimuorganid; uuringud; Ameerika
Ühendriigid; Aasia; Euroopa (Brill Online Journals)
Ritgen, Klaus. Aufgabenverteilung im kreisangehörigen Raum // Zeitschrift für Gesetzgebung (2016)
nr. 3, lk. 263-284. Koolivõrgu planeerimisega seotud ülesannete jaotusest kohalikes
omavalitsusüksustes konstitutsioonikohtu lahendite taustal.
Märksõnad: koolivõrk; hariduskorraldus; koolikorraldus; kohalikud omavalitsused; kohtulahendid;
konstitutsioonikohtud; Saksamaa
Sakowski, Patrick. Schuldnerfalle Suchmaschinen-Cache // Neue Juristische Wochenschrift (2016)
nr. 50, lk. 3623-3628. Otsingumootorite vahemällu salvestatud andmete kustutamisest (nt kõlvatu
konkurentsi või autoriõiguste rikkumisega seotud andmed).
Märksõnad: Internet; otsingumootorid; juurdepääs infole; piirangud; andmesäilitus; vastutus;
sanktsioonid; Saksamaa (BECK)
Taeger, Jürgen. Die Entwicklung des IT-Rechts im Jahr 2016 // Neue Juristische Wochenschrift
(2016) nr. 52, lk. 3764-3770. IT-õigusega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2016.
aastal.
Märksõnad: infotehnoloogia; infoturve; arvutiturve; tarkvara; autoriõigus; andmekaitse; lepingud;
maksustamine; küberkuriteod; e-riik; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Wilhelm, Kerstin. Die Akkreditierung von Studiengängen: status quo und Ausblick // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2017) nr. 1-2, lk. 32-36. Bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavade
akrediteerimisest ja Saksa konstitutsioonikohtu 17.02.2016 lahendi mõjust regulatsioonile.
TÄISTEKST ainult elektroonilises versioonis.
Märksõnad: haridus; kõrgharidus; õppekavad; akrediteerimine; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
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,
lk. 1591-1598. Õigusest õppida erakoolis ja piirangust valida erakoolidesse õpilasi sotsiaalse staatuse
või vanemate varandusliku seisu järgi Saksa põhiseaduses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: haridus; koolid; erakoolid; eraharidus; põhiõigused; sotsiaalne kihistumine;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine; liidumaad; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa
(BECK)
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MEDITSIINIÕIGUS
Buelens, Wannes ; Herijgers, Coralie ; Illegems, Steffi. The view of the European Court of Human
Rights on competent patients’ right of informed consent. Research in the light of articles 3 an 8 of the
European Convention on Human Rights // European Journal of Health Law (2016) nr. 5, lk. 481-509.
Patsiendi informeeritud nõusolekust ravile Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni tõlgendamisest.
Märksõnad: patsiendid; informeeritud nõusolek; arstid; otsustamine; ravi; patsiendi õigused; Euroopa
Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused
Donnelly, Mary. Best interests in the Mental Capacity Act: time to say goodbye? // Medical Law
Review (2016) nr. 3, lk. 318-332. Patsiendi huvide parimast kaitsest kahjustunud otsustusvõime
tingimustes. Ajakirja erinumber Suurbritannia 2005. aasta vaimse võimekuse seadusest ja
kohtupraktikast.
Märksõnad: vaimsed võimed; patsiendid; puuetega inimesed; arstid; intelligentsus; vaimupuudega
inimesed; otsustamine; puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006); kohtulahendid; sümpoosionid
(Oxford University Press Journals)
Roscam Abbing, Henriette. Health, healthcare and ageing populations in Europe, a human rights
challenge for European health systems // European Journal of Health Law (2016) nr. 5, lk. 435-452.
Kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamisest eakatele (sh sisserändajatele). Vt ka artiklid lk. 453-469
(Rootsi) ja lk. 470-480 (Prantsusmaa).
Märksõnad: patsiendid; eakad; tervishoiuteenused; tervishoid; ravi; kvaliteet; sisserändajad; Rootsi;
Prantsusmaa; Euroopa
Seitz, Claudia. Pay-for-delay-Verträge in der pharmazeutischen Industrie : Rechtslage und offene
Fragen nach dem Lundbeck-Urteil // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 22,
lk. 856-859. Euroopa Kohtu kohtuasjast, mis puudutab patentide omaniku ja geneeriliste ravimite
tootjate vahel sõlmitud lepinguid (T‑472/13).
Märksõnad: Euroopa Kohus; konkurents (maj.); ravimid; lepingud; kohtulahendid; äriühingud; Taani;
Suurbritannia; Saksamaa (BECK)
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Berner, Katharina. Authentic interpretation in public international law // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2016) nr. 4, lk. 845-878. Objektiivsusest ja autentsusest
rahvusvaheliste lepingute tõlgendamisel; tõlgendamise osast õigusloomes.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; autentsus; seaduste tõlgendamine; kanooniline õigus;
siseriiklik õigus; õigussüsteemid; õigusloome; rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon
(1969) (BECK)
Fijnaut, Cyrille. Western Europe under terrorist attack, also after the military defeat of IS // European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2016) nr. 4, lk. 235-273. Terrorirünnakutest
Euroopas, Islamiriigi ideoloogiast ja strateegiatest; terrorismivastasest võitlusest.
Märksõnad: rünnakud; mässud; terrorismivastane võitlus; terrorism; moslemid; islam (Brill Online
Journals)
de Villiers, Bertus. Community government for minority groups – revisiting the ideas of Bauer and
Renner towards developing a model of self-government by minority groups under public law //
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2016) nr. 4, lk. 909-949.
Vähemusrahvuste iseseisvuse ja (kollektiivsete) õiguste kaitsest; austria poliitikute, jurist Karl Renneri
(1870–1950) ja filosoof Otto Baueri (1881–1938) iseseisva rahvuse ja kultuurautonoomia
kontseptsioonist.
Märksõnad: vähemusrahvused; iseseisvus (pol.); territooriumid; autonoomia; rahvuslik
enesemääramine; kultuurautonoomia; õigusteooria; Austria (BECK)
Heinke, Micahel. Höher oder schwerer? – Ist die Vorrangrelation zwischen Völkervertragsrecht und
Bundesrecht eine Frage der Abwägung? // Der Staat (2016) nr. 3, lk. 393-413. Ülimuslikkusest
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rahvusvahelise ja riigisisese õiguse normide vastuolude korral Saksa konstitutsioonikohtu 15.12.2015
lahendis; Hans Kelseni õiguse ühtsuse teooriast.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; õigusnormid; ülimuslikkus (jur.); seaduste vastuolud (siseriiklik
õigus); õigusteooria; õigussüsteemid; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; Saksamaa (täistekst RRi arvutivõrgus)
Mikton, Christopher R. ; Speare, Rick. Global research priorities for interpersonal violence
prevention: a modified Delphi study // Bulletin of the World Health Organization (2017) nr. 1, lk. 36-48.
Isikutevahelise vägivalla vormidest ja ennetusvõimalustest – rahvusvahelisest uuringust aastatel
2010–2013.
Märksõnad: vägivald; seksuaalne väärkohtlemine; naised; lapsed; eakad; perevägivald; ennetamine;
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); uuringud (TÄISTEKST)
Mullally, Siobhán ; Murphy, Clíodhna. Double jeopardy: domestic workers in diplomatic households
and jurisdictional immunities // The American Journal of Comparative Law (2016) nr. 3, lk. 677-719.
Diplomaatilisest immuniteedist ja selle laienemisest töösuhetele, nt diplomaatide majapidamises
töötavatele koduabilistele; rahvusvahelise õiguse normidest; Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide
kohtupraktikast.
Märksõnad: diplomaatia; diplomaadid; puutumatus; töötajad; koduabilised; töösuhted; inimõigused;
rahvusvahelised lepingud; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); kohtulahendid;
Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia (WestlawNext)
Rhymer, Wendy ; Speare, Rick. Countries’ response to WHO’s travel recommendations during the
2013–2016 Ebola outbreak // Bulletin of the World Health Organization (2017) nr. 1, lk. 10-17. WHO
reisisoovituste järgimisest, info kättesaadavusest, turistide informeerimisest Ebola viirusepuhangust
ohustatud riikidesse reisimisel, ennetavatest meetmetest ja nakkuspiirkonnast saabunute
meditsiinilisest järelevalvest – ülevaade läbiviidud uuringust.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); nakkushaigused; piirangud; ennetamine;
tervishoid; järelevalve; turism; juurdepääs infole; statistilised andmed; uuringud (TÄISTEKST)
Шахназарова, Э. А. Особенности международно-правовой охраны наименований мест
происхождения товаров и географических указаний в свете принятия Женевского акта
Лиссабонского соглашения 20 мая 2015 г. // Журнал российского права (2016) nr. 11, lk. 171-179.
Originaaltoote ja geograafilise tähise rahvusvahelisest kaitsest; Lissaboni süsteem ja rahvusvaheline
registreerimine.
Märksõnad: intellektuaalne omand; originaalid; geograafilised tähised; kaubamärgid; registreerimine;
rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
(WIPO); Venemaa
Vadi, Valentina. Energy security v. public health? Nuclear energy in international investment law and
arbitration // Georgetown Journal of International Law (2016) nr. 3, lk. 1069-1136. Energiapoliitikast ja
tuumaenergiast rahvusvahelises, ELi ja riigisiseses õiguses; vastuolust riigi energiaturvalisuse
tagamisel ning rahva tervise ja inimelude kaitsmisel seoses välisinvesteeringutega
tuumaenergiasektorisse.
Märksõnad: energia; turvalisus; energiapoliitika; energiamajandus; energiatõhusus; tuumaenergia;
tuumaelektrijaamad; rahvas; tervis; tervishoid; vaidluste lahendamine; Euroopa Liidu õigus; Rootsi;
Saksamaa; vahekohtumenetlus (WestlawNext)
Inimõigused
Bauloz, Celine. Foreigners: wanted dead or alive? // European Journal of Migration and Law (2016)
nr. 4, lk. 409-441. Põgenike, välismaalaste ja teisest rahvusest isikute õigustest rahvusvaheliste
inimõiguste alusel; kvaliteetsest arstiabist ja raskelt haigete inimeste õigusest elada inimväärselt;
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; haigused; välismaalased; migrandid;
kohtulahendid; sisserändajad; inimväärikus; arstiabi; surm
Björgvinsson, David Thor. The effect of the judgments of the ECtHR before the national courts – a
Nordic approach? // Nordic Journal of International Law (2016) nr. 4, lk. 303-321. Euroopa inimõiguste
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konventsiooni tõlgendamisest Taanis, Norras ja Islandil; Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite mõjust
nende riikide kohtuotsustele.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; interpretatsioon; dualism; kohtulahendid;
Taani; Norra; Island (Brill Online Journals)
Carlson, Richard R. A child’s right to a family versus a state’s discretion to institutionalize the child //
Georgetown Journal of International Law (2016) nr. 3, lk. 937-999. Lapse õigusest perekonnale ja riigi
õigusest laps hoolekandeasutusse paigutada; võimalused lapse huvide kaitseks rahvusvahelises
õiguses.
Märksõnad: perekonnaõigus; lapsed; perekond; lapse õigused; lapse õiguste konventsioon (1989);
lapsendamine (WestlawNext)
Llorente, Renzo. The concept of „political prisoner”: a critique // The Criminal Justice Ethics (2016)
nr. 3, lk. 249-269. Poliitvangi mõiste määratlemisega seotud probleemidest.
Märksõnad: poliitvangid; dissidendid; poliitilised õigused; Amnesty International; Euroopa Nõukogu
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Strazzari, Davide. Linguistic integration test and federalism: a comparative analysis // European
Journal of Migration and Law (2016) nr. 4, lk. 442-466. Mitme ametliku keelega riigist ning
territoriaalsest jaotusest kõneldava keele alusel Itaalia, Hispaania ja Belgia näitel; sisserändajate
kohustusest õppida riigikeelt, proportsionaalsuse põhimõtte järgimisest ja põhiõiguste kaitse
tagamisest.
Märksõnad: välismaalased; põhiõigused; integratsioon; riigikeel; sisserändajad; Itaalia; Hispaania;
Belgia; võrdlev analüüs
Weber, Felix. Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Türkei // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 22, lk. 921-928. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklist 15
(kohustuste täitmise peatamine hädaolukorras) ning surmanuhtluse taaskehtestamise võimalikkusest
Türgis.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; rahvusvahelised
suhted; hädaolukorrad; surmanuhtlus; seaduste tõlgendamine; Euroopa Inimõiguste Kohus; Türgi
Euroopa Liidu õigus
Argentati, Anna ; Coco, Rita. Antitrust scrutiny over regulations: results and effectiveness in the
Italian experience // European Competition Law Review (2017) nr. 1, lk. 23-34. Konkurentsi
soodustamisest, reguleerimisest ja järelevalvest Itaalias uuendusliku konkurentsiseaduse ja
konkurentsiameti tegevuse (2013–2014) analüüsi põhjal.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); järelevalve; seaduste tõlgendamine (WestlawNext)
Auer, Andreas. The people have spoken: abide? A critical view of EU’s dramatic referendum
(in)experience // European Constitutional Law Review (2016) nr. 3, lk. 397-408. Riigisisestest ELiteemalistest rahvahääletustest (06.12.1992 ja 09.02.2014 Šveitsis, 23.06.2016 Suurbritannias):
põhiseaduslik aspekt, otsedemokraatia ja rahva otsuste siduvus.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; integratsioon; referendumid; põhiseadused; siseriiklik õigus;
Suurbritannia; Šveits; demokraatia (WestlawNext)
Baetens, Freya. The European Union’s proposed Investment Court System: addressing criticisms of
investor-state arbitration while raising new challenges // Legal Issues of Economic Integration (2016)
nr. 4, lk. 367-384. Investeerimiskohtu süsteemi (ICS) loomisest investorite ja riikide vaheliste vaidluste
lahendamiseks kehtiva vahekohtute süsteemi aspektist ning ELi vabakaubanduslepingutega seotud
läbirääkimistel.
Märksõnad: Euroopa Liit; vabakaubandus; kaubanduslepingud; läbirääkimised; investeeringud;
vaidluste lahendamine; kohtud; vahekohtud
Bell, Chloë ; Bačić Selanec, Nika. Who is a „spouse” under the citizens' rights directive? The
prospect of mutual recognition of same-sex marriages in the EU // European Law Review (2016) nr. 5,
lk. 655-686. Samasooliste abielu tunnustamisest ELis ja Euroopa Kohtu mõjust liikmesriikide
regulatsioonidele võrdluses Ameerika Ühendriikide ülemkohtu lahenditega.
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Märksõnad: Euroopa Liit; samasooliste partnerlus; abielu; paarisuhted; kohtulahendid; Ameerika
Ühendriigid; võrdlev õigusteadus (WestlawNext)
Brkan, Maja. The unstoppable expansion of the EU fundamental right to data protection: little shop of
horrors? // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 5, lk. 812-841. ELi
isikuandmete kaitse üldmäärusest, selle olulisusest ja mõjust kolmandatele riikidele ning põhiõiguste
kaitsele.
Märksõnad: Euroopa Liit; avalik õigus; andmekaitse; põhiõigused; õigusaktid; isikuandmed (täistekst
RRi arvutivõrgus)
Chiti, Edoardo. Is EU administrative law failing in some of its crucial tasks? // European Law Journal
(2016) nr. 5, lk. 576-596. ELi haldusõiguse probleemidest; vajadusest leida tasakaal administratiivsete
ühis- ja erijoonte vahel ELi õigussüsteemis.
Märksõnad: haldusõigus; avalik haldus; halduspoliitika; haldussüsteem; õigussüsteemid; liikmesriigid;
siseriiklik õigus
Croonenborghs, Karl ; Friebel, Jari ; Petőcz, Janka. The principle of central bank independence
and its monitoring by the European Commission // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016)
nr. 22, lk. 849-855. Liikmesriikide keskpankade sõltumatusest, selle õiguslikust alusest ning Euroopa
Komisjoni ja Euroopa Keskpanga järelevalvekohustustest jälgimaks rahaliste vahendite olemasolu
keskpankades.
Märksõnad: Euroopa Liit; pangad (maj.); keskpangad; järelevalve; rahapoliitika; liikmesriigid;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Eckes, Christina. Common foreign and security policy: the consequences of the Court’s extended
jurisdiction // European Law Journal (2016) nr. 4, lk. 492-518. Euroopa Kohtu praktika mõjust ELi
ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale; ELi lepingu artikli 40 ja ELi toimimise lepingu artiklite 218(11) ja
275(2) tõlgendamisest.
Märksõnad: Euroopa Liit; välispoliitika; julgeolekupoliitika; Euroopa Kohus; kohtulahendid; Euroopa
Liidu leping (1992, 2007); Euroopa Liidu toimimise leping (2007)
Ezrachi, Ariel ; Stucke, Maurice E. The rise of behavioural discrimination // European Competition
Law Review (2016) nr. 12, lk. 485-492. Teenuste isikustamise ja tarbijaandmete kogumise mõjust
e-kaubanduses ning hinnakujundusest vastavalt tarbija võrgukäitumisele.
Märksõnad: e-kaubandus; konkurents (maj.); reklaam; hinnad; diskrimineerimine; tarbijakäitumine;
kliendirahulolu; hinnakujundus; e-äri; müügisuhtlus; suurandmed (WestlawNext)
Ferretti, Federico. The over-indebted European consumer: quo vadis personal insolvency law? //
European Law Review (2016) nr. 6, lk. 843-864. Tarbijate ülemäärase laenuvõtmise piiramisest;
tarbijakaitse ja füüsilise isiku pankroti regulatsioonide ühtlustamisest ELis.
Märksõnad: võlad; laenud; tarbijakäitumine; füüsilised isikud; vastutus; pankrotid; tarbijakaitse;
seaduste kooskõlastamine (WestlawNext)
Garbarino, Carlo. Harmonization and coordination of corporate taxes in the European Union // EC
Tax Review (2016) nr. 5-6, lk. 277-295. Ettevõtte tulumaksustamise regulatsiooni ühtlustamisest ELis
ja OECD projekti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) mõjust.
Märksõnad: ettevõtted; tulumaks; maksustamine; konkurents (maj.); kasum; kohtulahendid; seaduste
kooskõlastamine; Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Gonzalez, Guayasen Marrero. „Brexit”: consequences for citizenship of the Union and residence
rights // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 5, lk. 796-811. Brexitist,
elamislubadest, õigusest era- ja perekonnaelu kaitsele inimõiguste konventsiooni artikli 8 alusel.
Märksõnad: Euroopa Liit; kodakondsus; inimõigused; perekonnad; eraelu; elamisload; Suurbritannia
(täistekst RRi arvutivõrgus)
Gordon, Michael. Brexit: a challenge for the UK Constitution, of the UK Constitution? // European
Constitutional Law Review (2016) nr. 3, lk. 409-444. Suurbritannia lahkumisest EList põhiseaduse
aspektist ja ELi lepingu artikli 50 ning referendumi mõjudest Suurbritanniale ja ELile.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; Suurbritannia; referendumid; parlamendid; siseriiklik õigus;
põhiseadused; legitiimsus (WestlawNext)
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Gruni, Giovanni. Law or aspiration? The European Union proposal for labour standards clause in the
Transatlantic Trade and Investment Partnership // Legal Issues of Economic Integration (2016) nr. 4,
lk. 399-406. ILO rahvusvahelistest tööstandarditest ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise Atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) taustal.
Märksõnad: Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; rahvusvaheline kaubandus; vabakaubandus;
kaubanduslepingud; töösuhted; standardid (normid); põhiõigused
Hijmans, Hielke. The Transatlantic Trade and Investment Partnership and the developments in the
area of privacy and data protection // Legal Issues of Economic Integration (2016) nr. 4, lk. 385-398.
ELi
põhiõiguste
ja
andmekaitse
tagamisest
seoses
Atlandi-ülese
kaubandusja
investeerimispartnerlusega (TTIP).
Märksõnad: Euroopa Liit; Ameerika Ühendriigid; rahvusvaheline kaubandus; vabakaubandus;
kaubanduslepingud; andmekaitse; põhiõigused; privaatsus; järelevalve; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Hofmeister, Hannes ; Olmos Giupponi, Belén. „Britannia locuta, causa (non) finita” // Die Öffentliche
Verwaltung (2016) nr. 24, lk. 1013-1021. Suurbritannia EList lahkumise riigiõiguslikke ja ELi õiguse
aspekte: referendumi siduvusest, lahkumise üksikasjadest ja edasiste suhete mudelitest.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; referendumid; siseriiklik õigus; rahvusvahelised lepingud;
seaduste tõlgendamine; Suurbritannia
Jureit, Ulrike ; Tietze, Nikola. Postsouveräne Territorialität // Der Staat (2016) nr. 3, lk. 353-371.
Territoriaalsest enesemääramisest ELis; territooriumi mõistest ajaloolisest aspektist ja
konfliktidünaamikast Euroopa sotsiaalpoliitika näitel.
Märksõnad: territooriumid; iseseisvus (pol.); rahvusriik; territoriaalne ühtekuuluvus; sotsiaalpoliitika;
liikmesriigid; Euroopa Liit; Euroopa (täistekst RRi arvutivõrgus)
Kingreen, Thomas. Vereinigte Staaten: die Europäische Union im Lichte des Zäsuren des
Föderalismus in den USA // Archiv des öffentlichen Rechts (2016) nr. 4, lk. 485-550. ELi juriidilisest
olemusest ja ELi aluslepingutest Ameerika Ühendriikide föderalismi arengu taustal. Kokkuvõte inglise
keeles.
Märksõnad: Euroopa Liit; föderalism; liikmesriigid; õiguslikud aspektid; Ameerika Ühendriigid
Kingsbury, Anna. Media mergers: is competition law enough? // European Competition Law Review
(2017) nr. 1, lk. 8-17. Meediaettevõtete koondumistest konkurentsiõiguse regulatsioonide tähenduses
Uus-Meremaa näitel Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Austraalia regulatsioonide võrdluses.
Märksõnad: meedia; omand; meediafirmad; ühisettevõtted; meediatööstus; meediapoliitika; avalik
huvi; konkurentsiõigus; võrdlev õigusteadus; Uus-Meremaa; Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia;
Austraalia; Euroopa Liit (WestlawNext)
Kube, Hanno ; Reimer, Ekkehart ; Spengel, Christoph. Tax policy: trends in the allocation of
powers between the Union and its member states // EC Tax Review (2016) nr. 5-6, lk. 247-261. ELi
maksupoliitikast vertikaalse võimude lahususe aspektist; koostööst maksustamisega seotud
õigusloomes ja poliitikas.
Märksõnad: maksustamine; otsesed maksud; kaudsed maksud; võimude lahusus; maksupoliitika;
õigusloome; põhiõigused; liikmesriigid; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Leppävirta, Liisa. Onko oikeusvaltioperiaatteelle perustuvalla Euroopan Unionilla toimivalta suojata
oikeusvaltioperiaatetta? // Lakimies (2016) nr. 7/8, lk. 1100-1121. ELi kui õigusriigi tugevdamisest ja
probleemidest.
Märksõnad: õigusriik; põhiõigused; legitiimsus
Lock, Tobias. The influence of EU law on Strasbourg doctrines // European Law Review (2016) nr. 6,
lk. 804-825. ELi õiguse mõjust ja tõlgendamisest Euroopa Inimõiguste Kohtus.
Märksõnad: seaduste tõlgendamine; põhiõigused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
(1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid (WestlawNext)
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Luja, Raymond. Do state aid rules still allow European Union member states to claim fiscal
sovereignty? // EC Tax Review (2016) nr. 5-6, lk. 312-324. Riigiabist maksustamise aspektist, riigiabi
regulatsiooni mõjust liikmesriikide maksupoliitikale ja maksusuveräänsusele.
Märksõnad: riigiabi; maksustamine; kontroll; liikmesriigid; siseriiklik õigus
Micklitz, Hans-W. The transformation of private law through competition // European Law Journal
(2016) nr. 5, lk. 627-643. Konkurentsi muutunud käsitlusest Euroopa siseturul ja selle mõjust Euroopa
eraõiguse arengule.
Märksõnad: konkurents (maj.); siseturg; eraõigus; e-kaubandus; digitaalmajandus; õigusloome;
konkurentsipoliitika
Murphy, Christopher. Pecunia non olet: the case for the €500 banknote // European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2016) nr. 4, lk. 340-353. Euroopa Keskpanga otsusest
lõpetada 500-euroste rahatähtede väljaandmine 2018. aasta lõpuks, otsuse mõjust Euroopa elanikele,
nende säästudele ning majandusele.
Märksõnad: Euroopa Liit; euro; raha; säästud; kuritegevus; euroala; rahapoliitika; terrorism (Brill
Online Journals)
Peeters, Bruno ; Verschueren, Herwig. The impact of European Union law on the interpretation of
member states’ sovereign powers in the policy fields of social protection and personal income tax
benefits // EC Tax Review (2016) nr. 5-6, lk. 262-276. ELi liikmesriikide iseseisvusest sotsiaal- ja
maksupoliitika vastastikust toimet puudutavates otsustes; sotsiaalkindlustusest ja üksikisiku
tulumaksustamisest ELi õiguses ja Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: maksustamine; sotsiaalkindlustus; sotsiaalpoliitika; maksupoliitika; tulumaks; seaduste
tõlgendamine; liikmesriigid; iseseisvus (pol.); ülimuslikkus (jur.); Euroopa Kohus; kohtulahendid
Poli, Maria Daniela. Der justizielle Pluralismus der europäischen Verfassungsgemeinschaft:
„babylonische Gerichte” oder „Gerichte für Babylon”? // Der Staat (2016) nr. 3, lk. 373-391. Dialoogi
võimalikkusest ja koostööst Euroopa Kohtu, Euroopa Inimõiguste Kohtu ja liikmesriikide kohtute vahel
Euroopa ühtse menetlusõiguse puudumise ja konkureeriva õigusemõistmise tingimustes.
Märksõnad: kohtud; konstitutsioonikohtud; koostöö; põhiõigused; õigusemõistmine; Euroopa Kohus;
Euroopa Inimõiguste Kohus; ülimuslikkus (jur.); liikmesriigid; siseriiklik õigus; põhiseadused;
Saksamaa (täistekst RRi arvutivõrgus)
Priebe, Reinhard. Europol – neue Regeln für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Strafverfolgung // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2016) nr. 23, lk. 894-896. Muudatustest
Euroopa Politseiameti (Europoli) tegevuse regulatsioonis ning õiguskaitsealasest koostööst Europoli ja
teiste liikmesriikide vahel.
Märksõnad: politsei; politseikoostöö; Europol; õiguskaitse; andmeedastus; info; liikmesriigid (BECK)
Raucea, Chiara. European citizenship and the right to reside: ’no one on the outside has a right to be
inside?’ // European Law Journal (2016) nr. 4, lk. 470-491. ELi kodakondsusest ja sellega kaasnevate
õiguste määratlemisest ning residendistaatusest; Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: Euroopa Liit; kodakondsus; põhiõigused; elamisload; residendistaatus; liikmesriigid;
Euroopa Kohus; kohtulahendid
Sankari, Suvi. EU-oikeudellisesta tulkinnasta kontekst(e)issaan sekä tulkintojen tulkitsemisesta //
Lakimies (2016) nr. 7/8, lk. 1199-1203. ELi õiguse tõlgendamisest ja tõlgenduste tõlgendamisest.
Märksõnad: Euroopa Liit; seaduste tõlgendamine; arusaamine; interpretatsioon
Schroeder, Werner. Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung der Europäischen Union //
Zeitschrift für Gesetzgebung (2016) nr. 3, lk. 193-214. Õigusloome kvaliteedi parandamisest ELis
(REFIT programm); Euroopa Komisjoni 2015. aastal esitatud initsiatiivi mõjust ELi õigusele.
Märksõnad: Euroopa Liit; õigusloome; kvaliteet; efektiivsus; Euroopa Komisjon
Schröder, Vilhelm. Pay-for-delay settlements in the EU: did the Comission go too far? // European
Competition Law Review (2016) nr. 12, lk. 506-512. Patentidest ja ELi konkurentsiõigusest ELi
toimimise lepingu artikli 101 tähenduses farmaatsiatööstuse näitel seoses originaal- ja geneerilisi
ravimeid tootvate ettevõtete vaheliste kokkulepetega.
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Märksõnad: konkurentsiõigus; farmaatsiatööstus; ravimid; patendid; geneerilised ravimid; Euroopa
Komisjon; kohtulahendid; Euroopa Liidu toimimise leping (2007) (WestlawNext)
Shuibhne, Niamh Nic. „What I tell you three times is true”: lawful residence and equal treatment after
Dano // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 6, lk. 908-936. Kolmest
Euroopa Kohtu lahendist, mis puudutavad vastuvõtvas riigis seaduslikult elamist ja ELi õigust võrdsele
kohtlemisele; õigusliku staatuse ja õiguslike kontseptsioonide hägustumisest, sotsiaalabist ja
sotsiaalsetest hüvitistest.
Märksõnad: Euroopa Liit; elamisload; elukoht; sotsiaalkaitse; sotsiaaltoetused; põhiõigused; tööjõu
vaba liikumine; diskrimineerimine; kohtulahendid (täistekst RRi arvutivõrgus)
Simonato, Michele. Extended confiscation of criminal assets: limits and pitfalls of minimum
harmonisation in the EU // European Law Review (2016) nr. 5, lk. 727-740. Vara laiendatud
konfiskeerimisest ELis ja direktiivist 2014/42/EL; Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast
Märksõnad: vara; konfiskeerimine; organiseeritud kuritegevus; kriminaalmenetlus; liikmesriigid;
seaduste kooskõlastamine; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Thym, Daniel. The „refugee crisis” as a challenge of legal design and institutional legitimacy //
Common Market Law Review (2016) nr. 6, lk. 1545-1574. Pagulaskriisist ning ELi ühtsest
asüülipoliitikast ja varjupaigasüsteemist institutsionaalsete reformide ja seadusemuudatuste vaates.
Märksõnad: Euroopa Liit; sisseränne; pagulased; varjupaigataotlejad; õigusloome; institutsionaalsed
reformid; kriisid
Torremans, Paul. Jurisdiction for cross-border intellectual property infringement cases in Europe //
Common Market Law Review (2016) nr. 6, lk. 1625-1646. Intellektuaalomandi õiguste
rahvusvahelistest rikkumistest ELi rahvusvahelise õiguse normide tõlgenduses ja Euroopa Kohtu
praktikas.
Märksõnad: intellektuaalne omand; rahvusvaheline eraõigus; autoriõigus; rahvusvahelised lepingud;
õigusrikkumised; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Van den Bergh, Roger. Farewell utopia? Why the European Union should take the economics of
federalism seriously // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2016) nr. 6, lk. 937-964.
Brexitist ja sellega kaasnevast ELi institutsionaalsest kriisist; föderalismi majandusmudelist ja
tsentraliseeritud ühisturust.
Märksõnad: Euroopa Liit; ühisturg; turg (süsteem); euroala; kriisid; integratsioon; tsentraliseerimine;
majandus; föderalism (täistekst RRi arvutivõrgus)
van Leeuwen, Barend. The doctor, the patient and EU law: the impact of free movement law on
quality standards in the healthcare sector // European Law Review (2016) nr. 5, lk. 638-654. Õigusest
kvaliteetsele tervishoiuteenusele ELis ja isikute vaba liikumise mõjust tervishoiusüsteemile; direktiivist
2011/24/EL.
Märksõnad: Euroopa Liit; tervishoiuteenused; patsiendid; arstid; isikute vaba liikumine; patsiendi
õigused; teenused; kvaliteet; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); seaduste kooskõlastamine
(WestlawNext)
Varga, Zsófia. Why is the Köbler principle not applied in practice? // Maastricht Journal of European
and Comparative Law (2016) nr. 6, lk. 984-1008. Euroopa Kohtu Köbleri kaasusest, ELi õiguse
rikkumisest liikmesriikide kõrgemates kohtutes ja sellega kaasnevast riigivastutusest; Köbleri
doktriinist ja kahjutasude määramisest.
Märksõnad: Euroopa Liit; põhiõigused; riigivastutus; hüvitised; õigusrikkumised; ülemkohtud;
kohtulahendid; õigusaktid (täistekst RRi arvutivõrgus)
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