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Õiguskeelest ja õigusloome kvaliteedist: valik raamatuid ja artikleid
Õiguskeele selguse ja arusaadavuse teema on aktuaalne kogu maailmas. Kui arusaadav peaks olema
seaduse tekst on küsimus, mille üle arutletakse jätkuvalt ka Eestis. 2016. aasta detsembris, õigus- ja
ametikeele arusaadavusele pühendatud õiguskeelepäeval märkis justiitsminister: „Ajastul, kus
seadused on kõigile elektrooniliselt kättesaadavad, suureneb vajadus, et seadus oleks kirja pandud
lihtsalt ja arusaadavalt.”
Summaria Iuridica käesolev number pakub valikut teemakohasest kirjandusest: seaduseteksti
loomisest ja arusaadavusest, õiguskeele ja mitmetähenduslike terminite tõlkimisega seotud
probleemidest riigisiseses ja Euroopa Liidu õigusloomes.

RAAMATUD
Cabanellas, Guillermo. The legal environment of translation. - London ; New York : Routledge, 2014.
- XI, 138 lk.
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Pajula. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2010. - XXV, 371 lk.
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Vaata ka:
Rebane, Karl Jaak. Seaduseelnõude sõnastusest ja terminikasutusest Eesti tänapäevasel
õigusmaastikul : magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, võrdleva õigusteaduse õppetool;
juhendaja R. Narits. - Tartu : Tartu Ülikool, 2015. - 95 lk.
Selged mõtted, selge keel : artiklite kogumik / Eesti Keele Instituut ; [koostanud ja toimetanud Katrin
Hallik ja Katre Kasemets ; inglise keelest tõlkinud Katrin Hallik ja Katre Kasemets, soome keelest
tõlkinud Maarja Keba]. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2012. - 92 lk.
Õiguskeel [ajakiri : võrguväljaanne]

ARTIKLID
Artiklite täistekstid on kättesaadavad Rahvusraamatukogu otsinguportaalist või sulgudes märgitud
andmebaasist.
Alexy, Robert. Die Doppelnatur des Rechts // Der Staat (2011) Nr. 3, S. 389-404.
Die Doppelnaturthese sagt, dass das Recht notwendig sowohl eine reale oder faktische Dimension
hat als auch eine ideale oder kritische. Bei der realen Dimension geht es um die ordnungsgemäße
Gesetztheit und die soziale Wirksamkeit einschließlich Zwang, also um Positivität. Ausdruck der
idealen Dimension ist der mit dem Recht notwendig verbundene Anspruch auf Richtigkeit. Die
Doppelnaturthese ist nicht nur für die Bestimmung des Begriffs und der Natur des Rechts von
Bedeutung. Sie spielt darüber hinaus bei allen fundamentalen Fragen des Rechts eine Rolle. (täistekst
RRi arvutivõrgus)
Батюшкина, М. В. О лингвистической экспертизе законопроектов // Журнал российского права
(2016) nr. 4, lk. 24-32.
В статье рассматривается проблема определения предметной стороны лингвистической
экспертизы проектов законов на основе анализа действующего законодательства в
аспекте теоретической и прикладной лингвистики.
Bray, Robert. Better legislation and the ordinary legislative procedure, with particular regard to firstreading agreements // Theory & Practice of Legislation. Vol. 2 (2014), issue 3, p. 283-291.
This article examines how the first-reading (and second-reading) agreement, which is tending to
become the predominant mode for the adoption of most EU legislation, works and the impact it has on
drafting quality and the openness of the legislative process. It will also consider the European
Parliament's administration's plans for a more scientific, fact-based approach to the legislative
process. (Academic Search Complete EBSCO)
Elliott, David C. Drafting legislation: high quality legislation and how to get it // International Journal of
Legislative Drafting and Law Reform. Vol. 1 (2012), issue 1, p. 49-64.
This paper is not about the type of legislation that the Parliament of Lebanon adopts - that is a
decision for Parliament alone. This paper accepts the policy decision but suggests ways to ensure
how a policy decision to enact a law can most effectively be transformed into high quality legislation.
(HeinOnline)
Flückiger, Alexandre. Can better regulation be achieved by guiding parliaments and governments?
How the definition of the quality of legislation affects law improvement methods // Legisprudence :
International Journal for the Study of Legislation. Vol. 4 (2010), issue 2, p. 213-218.
There is no single answer to the question whether regulation can be improved if parliaments or
governments are given guidance. The problem lies in the polysemous concept of legislative quality
that can be legal (subsidiarity, proportionality, legal security, transparency, …), factual (effectiveness,
simplicity of State action, …) or drafting-related (clarity, consistency, concision, …). Legistics methods
are required to achieve better law-making. These can be codified in both formal and material legistics
guides, so that Parliaments and Governments will not only be able to improve legislative drafting, but
also the law's ability to affect social reality. (Academic Search Complete EBSCO)
Gotti, Maurizio. Linguistic features of legal texts: translation issues // Statute Law Review. Vol. 37
(2016), issue 2 (Special issue „Law and linguistics”), p. 144-155.
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The paper takes into consideration some of the main linguistic features of legal texts which create
particular problems in the translation process. Specific linguistic constraints are discussed, as well as
influences deriving from different drafting traditions and legal cultures.
Kreße, Bernhard. Mehrsprachigkeit im Recht der Europäischen Union // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2014) Nr. 1, S. 11-14.
Die EU kennt 24 Amtssprachen, die rechtlich gleiche Verbindlichkeit beanspruchen. Probleme
entstehen, wenn die Wortlaute der verschiedenen Sprachfassungen eines europäischen Rechtsakts
teilweise unterschiedliche Bedeutungen aufweisen. (BECK)
Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine. Die Sprache der Juristen, die Sprache des Rechts //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2012) Nr. 3, S. 93-94.
Der Richter ist bei seinen Entscheidungen weder bloßer „Mund des Gesetzgebers“, noch ein
automatischer Subsumtionsapparat. Bei der Anwendung abstrakter Regelungen auf Einzelfälle
enthalten seine Urteile auch Erkenntnis und Entscheidungselemente. Juristen sind nicht so
sprachfeindlich, wie ihnen manchmal unterstellt wird. Seit mehr als drei Jahren gibt es im
Bundesjustizministerium den „Redaktionsstab Rechtssprache“, der die Mitarbeiter aller
Bundesministerien bei der Formulierung von Rechtsvorschriften fachkundig berät. Es ist ein
Pilotprojekt „Verständliche Sprache”. (BECK)
Mousmouti, Maria. Effectiveness as an aspect of quality of EU legislation: is it feasible // Theory and
Practice of Legislation. Vol. 2 (2014), issue 3, p. 309-327.
The present article examines the concept of effectiveness in relation to European legislation.
Effectiveness is a concern associated with European legislation since the early days of the internal
market and one that is assuming increasingly disconcerting dimensions. However, in its existing
understanding, effectiveness is almost exclusively linked to transposition, implementation and
enforcement of European legislation by the member states and is not seen as an indicator of
legislative quality that permeates the entire process of legislative design and drafting.
(Academic Search Complete EBSCO)
Mousmouti, Maria. Operationalising quality of legislation through the effectiveness test //
Legisprudence : International Journal for the Study of Legislation. Vol. 6 (2012), issue 2, p. 191-205.
This paper suggests that the broad concept of quality of legislation can be operationalised through the
concept of effectiveness and the 'effectiveness test' which juxtaposes basic features of legislative texts
across its life cycle. By linking the purpose and objectives, initial design, analysis and means of a
piece of legislation with its real life outcomes, the 'effectiveness test' allows a holistic view of the
quality of a legislative text. Further, the 'effectiveness test' links intrinsic features of legislation and is
thus valid and applicable in any context. (Academic Search Complete EBSCO)
Nyman-Metcalf, Katrin ; Täks, Ermo. Simplifying the law – can ICT help us? // International Journal
of Law and Information Technology. Vol. 21 (2013), No. 3, p. 239-268.
The article analyses how Information and Communication Technologies (ICT) can assist in simplifying
law, by visualizing it and structuring it. It describes current research as well as activities by the
European Union to make law more accessible by using ICT. The authors offer a new method for
visualization of law for its better systematization and use, based on the legal language and its
components. (HeinOnline)
Pennisi, Giulia Adrian. Legislative drafting and language: legal language in context // Statute Law
Review. Vol. 37 (2016), issue 2 (Special issue „Law and linguistics”), p. 97-100.
The project investigates the crossroad between legislative drafting and language/linguistics with the
aim to open a new agenda: the use of teachings from the discipline of linguistics in applications useful
and relevant to legislative drafting.
Robinson, William. Making EU legislation clearer // European Journal of Law Reform. Vol. 16 (2014),
issue 3, p. 610-632.
This article looks at the clarity of the legislation of the European Union (EU), in particular the clarity of
the language used. It sketches out the basic EU rules on transparency and openness, past
expressions of concern for clearer EU legislation, and the response of the institutions. Finally, it
considers briefly some ways to make EU legislation clearer. (HeinOnline)
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Schröder, Ole ; Würdemann, Christian. Verständlichere Gesetzessprache – Institutionalisierung der
Sprachprüfung im Gesetzgebungsverfahren // Zeitschrift für Rechtspolitik (2007) Nr. 7, S. 231-234.
Eine verständlichere Sprache in Gesetzestexten wird sowohl von Rechtsexperten als auch von
Bürgern, die sich nicht täglich mit Rechtstexten auseinandersetzen, gefordert. Im Folgenden soll für
die Bundesebene untersucht werden, warum eine Verständlichkeitsprüfung von Gesetzentwürfen
erforderlich ist, inwieweit diese heute schon vorgenommen wird, und welche institutionellen und
rechtlichen Veränderungen erforderlich sind. (BECK)
Strandvik, Ingemar. Is there scope for a more professional approach to EU multilingual lawmaking? //
Theory & Practice of Legislation. Vol. 2 (2014), issue 2, p. 211-228.
This article discusses whether EU multilingual lawmaking could be carried out in a more professional
way. What does it mean to work in a professional manner? Who are the people involved? What skills
and competences do they need at each stage of the process? How do they acquire these skills and
competences? Are they rather taken for granted? The premises for the reflection is the fact that 23
language versions of the EU law are drafted by translators and the 24th, mostly the English, by nonlawyers or non-native speakers. Reference is made to the Interinstitutional Agreement on Common
Guidelines for the Quality of the Drafting, the Joint Practical Guide for the Drafting of EU Legislation,
the European and ISO Standards on Service Requirements for Translation Services and the ISO
Standards on Terminological Working Methods. (Academic Search Complete EBSCO)

Lisaks:
Suurbritannia valitsuse tellimusel valminud uuring:
What works best for the reader? A study on drafting and presenting legislation (May 2014)

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
Shaunessy, Patrick. A matter of choice: rethinking legal formalism’s account of private law rights //
Oxford Journal of Legal Studies (2017) nr. 1, lk. 163-188. Õigusformalismist, moraalsetest ja
juriidilistest õigustest; Kanti õiguste kontseptsioonist ja Kanada õigusfilosoofi Ernest Weinribi teooriast.
Märksõnad: õigusfilosoofia; formalism; moraal; eraõigus; õigusteooria (Oxford University Press
Journals)
Tushnet, Mark. The boundaries of comparative law // European Constitutional Law Review (2017)
nr. 1, lk. 13-22. Piiride määratlemisest võrdlevas õigusteaduses nt avaliku ja eraõiguse vahel,
riigisisese ja riigiülese õiguse vahel, õiguse ja teiste teadusharude vahel.
Märksõnad: võrdlev õigusteadus; õigusteadus; Ameerika Ühendriigid (WestlawNext)
Viljanen, Mika. Oikeutta kyborgeille // Lakimies (2017) nr. 1, lk. 25-50. Küborgide (küberneetiliste
organismide – inimese ja masina hübriidide) õigustest.
Märksõnad: õigusteooria; tehnoloogia; inimene; masinad; küborgid; Soome
ÕIGUSAJALUGU
Беляева, Ольга. О призвании нашего времени к кодификации законодательства (с позиций Ф.
К. фон Савиньи) // История государства и права (2016) nr. 23, lk. 13-17. Õigusaktide
kodifitseerimisest Savigny teoorias.
Märksõnad: õigusaktid; kodifitseerimine (jur.); Rooma õigus; Saksamaa
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Коновалова, Людмила. Становление доктрины и практики парламентаризма в зарубежных
странах в XIII–XVII веках // История государства и права (2016) nr. 24, lk. 36-40. Parlamentarismi
tekkimisest XII-XVII saj. Euroopa riikides (nt Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa jt).
Märksõnad: parlamentaarne demokraatia; parlamendiliikmed; võimude lahusus; parlamentarism;
Euroopa
Rawlings, Philip. Bubbles, taxes, and interests: another history of insurance law, 1720–1825 //
Oxford Journal of Legal Studies (2016) nr. 4, lk. 799-827. Kindlustusõiguse kujunemisest 18. sajandil
(nt Lõunamere kompanii tegevus); turuosaliste mõjust ja kohtute osast õigusloomes.
Märksõnad: kindlustusõigus; kindlustus; meretransport; maksustamine; õigusloome; seaduste
tõlgendamine; Suurbritannia; 18. saj. (Oxford University Press Journals)
TSIVIILÕIGUS
Dutta, Anatol. Reform des Namensrechts? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017) nr. 2, lk. 47-50.
Isikunimedest, nimede muutmisest ja selle reguleerimisest.
Märksõnad: nimed; isikunimed; perekonnanimed; võrdsed võimalused; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Giebel, Christoph M. Zivilrechtlicher Rechtsschutz gegen Cybermobbing in sozialen Netzwerken //
Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 14, lk. 977-983. Küberkiusamisest ja õiguskaitsest
võrgusuhtluses tsiviilseadustiku ja põhiseaduse tõlgenduses.
Märksõnad: kiusamine; küberkiusamine; võrgusuhtlus; sotsiaalmeedia; ahistamine; õiguskaitse;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Kilian, Matthias. Modernisierung der Justiz durch Einrichtung von Spezialkammern? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2017) nr. 1, lk. 21-24. Advokaatide erialasest spetsialiseerumisest ja erialapõhiste
kodade loomise ideest; ülevaade õigusteenuste turu erialasest nõudlusest.
Märksõnad: advokaadid; nõustamine; teenused; spetsialiseerumine; Saksamaa (BECK)
Asjaõigus
Böttcher, Roland. Die Entwicklung des Grundbuch- und Grundstücksrechts bis Ende 2016 // Neue
Juristische Wochenschrift (2017) nr. 12, lk. 859-863. Kinnisvara ja kinnistusraamatu kannetega seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2016. aastal.
Märksõnad: kinnisvara; tehingud; kinnistusraamatud; omand; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Võlaõigus
Kirn, Stefan ; Müller-Hengstenberg, Claus D. Überfordert die digitale Welt der Industrie 4.0 die
Vertragstypen des BGB? // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 7, lk. 433-438. Lepingute
õiguslikust tähendusest ja sisust infotehnoloogia arengu ja tööstus 4.0 platvormi taustal.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; infotehnoloogia; Interneti-teenused; juurdepääs infole;
digitaalmajandus; pilveandmetöötlus; Saksamaa (BECK)
Perekonnaõigus
Runge-Rannow, Maria-Viktoria. Kenntnis der eigenen Abstammung bei heterologer Insemination //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2017) nr. 2, lk. 43-46. Lapse õigusest saada infot oma päritolust kunstliku
viljastamise juhtudel ja infonõude seadustamise eelnõust.
Märksõnad: lapsed; päritolu; kunstlik viljastamine; juurdepääs infole; kohtulahendid; Saksamaa
(BECK)
Sanders, Anne. Was ist eine Familie? – Der EGMR und die Mehrelternschaft // Neue Juristische
Wochenschrift (2017) nr. 13, lk. 925-927. Mõistest „perekond” lapsendamise, asendusemaduse ja
mitme vanemaga perekondade taustal Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas; inimõiguste
konventsiooni artikli 8 tõlgendamisest.
Märksõnad: perekond; peresuhted; laiendatud perekond; lapsendamine; asendusemadus;
lapsevanemad; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
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Pärimisõigus
Siebert, Holger. Die Entwicklung des Erbrechts im zweiten Halbjahr 2016 // Neue Juristische
Wochenschrift (2017) nr. 15, lk. 1075-1080. Pärimise ja pärandamisega (sh pärimisjärglus,
testamendid jms) seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: pärand; pärimine; pärijad; testamendid; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
ÄRIÕIGUS
Bilchitz, David ; Ausserladscheider Jonas, Laura. Proportionality, fundamental rights and the
duties of directors // Oxford Journal of Legal Studies (2016) nr. 4, lk. 828-854. Põhiõiguste mõjust
juhtkonna tasandil otsuste langetamisele äriühingutes; ettevõtte ja aktsionäride huvide
tasakaalustamisest.
Märksõnad: inimõigused; põhiõigused; ettevõtted; äriühingud; juhtimine; otsustamine; aktsionärid;
huvide konfliktid; tasakaal; proportsionaalsuse põhimõte (Oxford University Press Journals)
Munk Plum, Jens ; Vemmelund Jensen, Tilde. Judicial review of competition case – a Danish
perspective // European Competition Law Review (2017) nr. 2, lk. 49-52. Konkurentsiõiguse
rikkumisega seotud kohtupraktikast Taanis.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); turg (süsteem); seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus; Taani (WestlawNext)
Paterson, Sarah. Rethinking corporate bankruptcy theory in the twenty-first century // Oxford Journal
of Legal Studies (2016) nr. 4, lk. 697-723. Ettevõtete pankroti regulatsioonist Suurbritannia ja
Ameerika Ühendriikide õiguse võrdluses.
Märksõnad: äriühinguõigus; pankrotiõigus; pankrotid; ettevõtted; äriühingud; konkurents (maj.);
õigusteooria; võrdlev õigusteadus; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid (Oxford University Press
Journals)
Ramos, David ; Solana, Javier ; Buckley, Ross P. ; Greenacre, Jonathan. Protecting mobile
money customer funds in civil law jurisdictions // International and Comparative Law Quarterly (2016)
nr. 3, lk. 705-739. Mobiilsetest finantsteenustest, nende reguleerimisest ning probleemidest
teenusekasutajate rahaliste vahendite kaitsmisel.
Märksõnad: digitaalinformatsioon; teenused; finantsteenused; mobiilmaksed; raha; tarbijad;
õiguskaitsevahendid (Cambridge University Press Journals)
Schucht, Carsten. Produktsicherheit durch Information // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017)
nr. 7, lk. 434-439. Informatsiooniga seotud määratluste süstematiseerimisest tooteohutuses.
Märksõnad: tooteohutus; info; juurdepääs infole; kommunikatsioon; turujärelevalve; Saksamaa
(BECK)
Wormit, Maximilian. Grundstrukturen und aktuelle Entwicklungslinien der deutschen
Glücksspielregulierung // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2017) nr. 5, lk. 281-286.
Hasartmängude reguleerimise põhimõtetest, õigusloomest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: hasartmängud; kihlveod; loto; loterii; karistused; põhiseadused; kohtulahendid; Euroopa
Liidu õigus; Saksamaa (BECK)
INTELLEKTUAALNE OMAND
Hille, Christian Peter. Das Urheberrecht an Kirchengebäuden // Juristenzeitung (2017) nr. 3,
lk. 133-140. Autoriõigusest arhitektuuris, kirikuhoonete autoriõigusest.
Märksõnad: autoriõigus; arhitektuur; kirikud (hooned); Saksamaa
Jedrusik, Ania ; Wadsworth, Phil. Patent protection for software-implemented inventions // WIPO
Magazine (2017) nr. 1, lk. 7-11. Intellektuaalse omandi õigustest tarkvaral põhinevate leiutiste kaitses.
Märksõnad: tarkvara; leiutised; tarkvaratööstus; tööstusomand; patendid; patendiõigus; autoriõigus;
innovaatika; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) (TÄISTEKST)
Karapapa, Stavroula. The requirement for a „new public” in EU copyright law // European Law
Review (2017) nr. 1, lk. 63-81. Üldsusele edastamise kontseptsioonist ELi autoriõiguses,
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juurdepääsust autoriõigusega kaitstud töödele (hüperlingid) ning autoriõiguste rikkumisega seotud
Euroopa Kohtu praktikast (nt lahend C-466/12).
Märksõnad: autoriõigus; juurdepääs infole; kommunikatsioon; Internet; piirangud; rahvusvahelised
lepingud; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
(WIPO); Euroopa Liidu õigus (WestlawNext)
Lauber-Rönsberg, Anne ; Hartlaub, Anneliese. Personenbildnisse im Spannungsfeld zwischen
Äußerungs- und Datenschutzrecht // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 15, lk. 1057-1062.
Portreede kasutamise (nt reklaamides, meedias) tõlgendamisest kunstiteose autoriõiguste ja
andmekaitse regulatsioonides (sh ELi andmekaitse üldmäärus).
Märksõnad: autoriõigus; portreed; kunstiteosed; andmekaitse; ajakirjandus; reklaam; võrgusuhtlus;
Euroopa Liidu õigus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Malaty, Elsa ; Rostama, Guilda. 3D printing and IP law // WIPO Magazine (2017) nr. 1, lk. 28-34.
3D-printimisest intellektuaalomandi õiguste aspektist.
Märksõnad: 3D-printimine; autoriõigus; patendid; kaubamärgid; kompuutermodelleerimine; tööstus;
Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO); rahvusvahelised lepingud (TÄISTEKST)
O’Dwyer, Anthony. The nature of the artists' resale right (droit de suite): from antiquity to modernity //
Intellectual Property Quarterly (2017) nr. 1, lk. 95-122. Tasu saamise õigusest kunstiteose edasimüügi
korral; mõiste droit de suite tähendusest ja ajaloolisest arengust.
Märksõnad: autoriõigus; kunstiteosed; võrdlev õigusteadus; õigused; looming; ühingud; Prantsusmaa
(WestlawNext)
Ory, Stephan. Neues Recht für Verträge mit Kreativen // Neue Juristische Wochenschrift (2017)
nr. 11, lk. 753-757. Autoriõiguse seaduse 1. märtsil 2017 jõustunud muudatustest ja kohtupraktikast
seoses autorite, esitajate ja kirjastajate vaheliste lepingutega.
Märksõnad: autoriõigus; lepingud; nõustamine; hüvitised; autorid; kirjastajad; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Roy, Alpana ; Marsoof, Althaf. Negligent omissions as a basis for holding internet intermediaries
liable for infringements of trade mark rights: approaches under the English common law // Intellectual
Property Quarterly (2017) nr. 1, lk. 52-77. Internetiteenuste vahendaja vastutusest kaubamärgi omaja
õiguste rikkumise eest kolmanda isiku poolt; hooletusest tingitud õigusrikkumiste käsitlusest
angloameerika õigussüsteemis.
Märksõnad: kaubamärgid; kohtulahendid; Internet; teenused; õigusrikkumised; vastutus; hooletus
(jur.); tavaõigus; kolmandad isikud (jur.); Inglismaa (WestlawNext)
Sherkow, Jacob S. Patent law’s reproducibility paradox // Duke Law Journal (2017) nr. 4, lk. 845-911.
Taastootmisvõimest teaduses, patentidest farmaatsiatööstuses ja kliinilistest uuringutest
patendiõiguse aspektist.
Märksõnad: patendiõigus; patendid; kaubamärgid; ravimid; kliinilised uuringud; farmaatsiatööstus;
teadus- ja arendustegevus; kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete
EBSCO)
KESKKONNAÕIGUS
Bick, Ulrike ; Wulfert, Katrin. Der Artenschutz in der Vorhabenzulassung aus rechtlicher und
naturschutzfachlicher Sicht // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 6, lk. 346-355. Liikide
kaitsest, eranditest ja piirangutest loomaliikide hävitamise takistamiseks (nt ehitiste planeerimisel);
ülevaade kohtupraktikast.
Märksõnad: looduskaitse; liigikaitse; loomastik; loomastikukaitse; põhiseadused; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Brighton, Claire. Unlikely bedfellows: the evolution of the relationship between environmental
protection and development // International and Comparative Law Quarterly (2017) nr. 1, lk. 209-233.
Keskkonnahoidliku ja säästva arengu kujunemisest alates 1940ndatest aastatest.
Märksõnad: keskkond; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; säästev areng; roheline majandus;
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Keskkonna ja Arengukonverents (1992); konverentsid
(Cambridge University Press Journals)
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TÖÖÕIGUS
Ford, Michael. The impact of Brexit on UK labour law // The International Journal of Comparative
Labour Law and Industrial Relations (2016) nr. 4, lk. 473-495. Suurbritannia ja ELi tööõiguse
suhestusest; Brexiti mõjust töötajate õiguste regulatsioonile ja tööõiguse arengule.
Märksõnad: töösuhted; tööturg; töötajad; Euroopa Liit; referendumid; poliitika; Suurbritannia
Krieger, Steffen ; Ampatziadis, Sophia. Die Reform der Arbeitnehmerüberlassung – auf was
müssen Unternehmen achten? // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 9, lk. 593-596.
Renditöötajate staatuse ja kaitse regulatsioonist.
Märksõnad: töösuhted; renditöö; töölepingud; võrdsed võimalused; reformid; ettevõtted; Saksamaa
(BECK)
Langille, Brian. Hard law makes bad cases: the International Labour Organization (nervously)
confronts new governance institutions // The International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations (2016) nr. 4, lk. 407-423. Nn pehme ja kõva õiguse dilemmast rahvusvahelises
tööõiguses.
Märksõnad: töösuhted; õigusloome; rahvusvaheline õigus; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Zbyszewska, Ania. Active aging through employment: a critical feminist perspective on Polish policy
// The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2016) nr. 4,
lk. 449-472. Üle 50-aastaste töötajate positsioonist tööjõuturul, soo ja teiste sotsiaalsete faktorite
mõjust sellele; aktiivse vananemise poliitikatest Poolas viimase 20 aasta jooksul.
Märksõnad: tööturg; vanemaealised; tööhõive; tööhõivepoliitika; rahvastiku vananemine; Poola
SOTSIAALÕIGUS
O’Toole, Gill. Review of different approaches to work skills development for disabled young people
(14-25) and disabled working adults in the UK and internationally // East European Human Rights
Review (2016) nr. 1, lk. 33-126. Puuetega inimeste õigustest ning puuetega noorte ja täiskasvanute
tööhõive suurendamise võimalustest.
Märksõnad: töötajad; puuetega inimesed; puuetega töötajad; võrdsed võimalused; nõustamine;
tööandjad; noored; täisealised; töövõime; tööõigus; Suurbritannia
FINANTSÕIGUS
Bilsdorfer, Peter. Die Säulen des Steuerrechts // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 14,
lk. 1001-1006. Maksudest ja maksuõigusest, regulatsioonidest ja kohtupraktikast eri õigusvaldkondi
tutvustavas ülevaaterubriigis ajakirja 70. juubeliaastal.
Märksõnad: maksuõigus; maksustamine; õiglus; maksusoodustused; õigusloome; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Janzen, Alex. Spezielle Besteuerungssysteme im russischen Steuerrecht // Wirtschaft und Recht in
Osteuropa (2017) nr. 2, lk. 33-37. Maksustamise erisustest ja lihtsustamisest Vene maksukoodeksis.
Märksõnad: maksuõigus; maksustamine; Venemaa (BECK)
KARISTUSÕIGUS
Edwards, James ; Simester, Andrew. What’s public about crime? // Oxford Journal of Legal Studies
(2017) nr. 1, lk. 105-133. Üldsusele kahju tekitamise kriminaliseerimisest.
Märksõnad: kuriteod; õigusrikkumised; avalikkus; kahju tekitamine; vastutus; õigusteooria (Oxford
University Press Journals)
Eerola, Petteri ; Mykkänen, Johanna. Isänä vankilassa // Haaste (2017) nr. 1, lk. 12-13.
Vanglakaristuse mõjust isadusele: probleemid ja võimalikud lahendused.
Märksõnad: vangid; karistused; isadus; isad; Soome
Goger, Thomas ; Stock, Jürgen. Cybercrime – Herausforderung für die internationale
Zusammenarbeit // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017) nr. 1, lk. 10-14. Rahvusvahelisest
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politseikoostööst küberkuritegude uurimisel ja ennetamisel, eelkõige Interpoli strateegilisest ja
operatiivsest panusest ning ettepanekutest süsteemi ajakohastamiseks.
Märksõnad: küberkuriteod; kriminaalpreventsioon; politsei; rahvusvaheline koostöö; Rahvusvaheline
Kriminaalpolitsei Organisatsioon; Saksamaa (BECK)
Harding, Christopher. Sanction accumulation in the context of business offending: the full force of
the law? // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2017) nr. 2, lk. 163-187.
Rahvusvaheliste kartellide ja nende karistamisega seotud probleemidest.
Märksõnad: kartellid; äriühingud; õigusemõistmine; hargmaised ettevõtted; karistused (Brill Online
Journals)
Hayes, David J. Penal impact: towards a more intersubjective measurement of penal severity //
Oxford Journal of Legal Studies (2016) nr. 4, lk. 724-750. Karistuse tähendusest, vastavusest
sooritatud teole ja mõjust; taani õigusfilosoofi Jesper Rybergi teooriast.
Märksõnad: kuriteod; karistused; asenduskaristused; kriminoloogia; eetika; õigusteooria; AngloAmeerika õigussüsteem; Suurbritannia (Oxford University Press Journals)
Hoven, Elisa ; Weigend, Thomas. „Nein heißt Nein” – und viele Fragen offen. Zur Neugestaltung der
Strafbarkeit sexueller Übergriffe // Juristenzeitung (2017) nr. 4, lk. 182-191. Seksuaalvägivallast ja
vägistamise käsitlusest Saksa karistusseadustiku muudatustes (eelkõige § 177).
Märksõnad: seksuaalkuriteod; vägistamine; seksuaalne vägivald; kuriteoohvrid; Saksamaa
Ida, Makoto. Zum heutigen Stand des japanischen Strafrechts und des japanischen Strafwissenschaft
// Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2017) nr. 2, lk. 67-79. Jaapani karistusõiguse dogmaatikast ja
arengusuundadest; kriminaalpoliitikast ja karistusseadustiku muutmisest.
Märksõnad: kriminaalpoliitika; kuriteod; ennetamine; vastutus; karistused; õigusteadus; Jaapan
Kaplan, Margo. Rape beyond crime // Duke Law Journal (2017) nr. 5, lk. 1045-1111. Vägistamisest
kui karistatavast teost kriminaalõiguse mõistes; seksuaalse vägivalla ja sellega seotud hoiakute
käsitlusest rahvatervise osana seksuaalkuritegude ennetamiseks.
Märksõnad: seksuaalne vägivald; seksuaalkuriteod; vägistamine; kriminaalpreventsioon; naised;
rahvatervis; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Kostiainen, Riikka. Polku rikoksettomaan elämään // Haaste (2017) nr. 1, lk. 4-6. Karistussüsteemi
tulemuslikumaks muutmisest tugivõrgustike rakendamise kaudu ja uue kuriteo sooritamise riski
vähendamise võimalustest.
Märksõnad: kuriteod; karistused; kriminaalpreventsioon; Soome
Kubiciel, Michael. Grund und Grenzen des Präventivgewahrsams für Terrorverdächtige // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2017) nr. 2, lk. 57-60. Terrorismis kahtlustatavate kinnipidamisest
terrorismikuritegude ennetamiseks; Anis Amri juhtumist.
Märksõnad: terrorism; julgeolek; kriminaalpreventsioon; vangistus; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Liimatainen, Anu. Vankien oikeudet toteutuvat vaihtelevasti // Haaste (2017) nr. 1, lk. 20-22.
Avavanglate eelistest kinniste vanglate ees, vangide õiguste järgimise ebaühtlusest.
Märksõnad: vangid; vanglad; järelevalve; efektiivsus; uuringud; Soome
Meijer, Sonja. Rehabilitation as a positive obligation // European Journal of Crime, Criminal Law and
Criminal Justice (2017) nr. 2, lk. 145-162. Vangistusest kui karistusest, rehabilitatsioonist õiguslikust
aspektist ja sellest tulenevatest kohustustest riikidele; Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: kurjategijad; kohtulahendid; karistamine; inimväärikus; eluaegne vangistus; vangistus;
Saksamaa; Holland; Euroopa Kohus (Brill Online Journals)
Mosbacher, Andreas. Neuregelung der Stalking-Strafbarkeit // Neue Juristische Wochenschrift
(2017) nr. 14, lk. 983-986. Ahistamise kuriteokoosseisust Saksa karistusseadustiku § 238 tähenduses
ja 10.03.2017 jõustunud seadusemuudatusest.
Märksõnad: ahistamine; vägivald; karistused; kriminaalmenetlus; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Saksamaa; Austria (BECK)
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Obstbaum-Federley, Yaira. Vankien päihdeongelmiin puuttumisessa monia haasteita // Haaste
(2017) nr. 1, lk. 10-11. Narkosõltuvusega vangide arvu suurenemisest ja seonduvatest probleemidest.
Märksõnad: vangid; karistused; narkootikumid; alkohol; Soome
Pool, R. L. D. ; Custers, B. H. M. The police hack back: legitimacy, necessity and privacy implications
of the next step in fighting cybercrime // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice
(2017) nr. 2, lk. 123-144. Politsei võimaluste suurendamisest võitluses küberkuritegevusega;
Saksamaa seaduseelnõust internetikuritegevuse uurimiseks, eelnõu taustast ning elanike privaatsuse
ja teiste põhiõiguste võimalikust riivest.
Märksõnad: küberkuriteod; politsei; uurimine (jur.); põhiõigused; privaatsus; seadused; ajalugu;
Saksamaa (Brill Online Journals)
Streng, Franz. Jugendstrafrechtliche Strafzumessung zwischen Tat- und Täterprinzip // Goltdammer's
Archiv für Strafrecht (2017) nr. 2, lk. 80-91. Alaealistele kurjategijatele karistuste määramisest
seaduses (JGG – Jugendgerichtsgesetz) ja kohtupraktikas.
Märksõnad: alaealiste kuritegevus; alaealised; kurjategijad; süü (jur.); karistused; vastutus; printsiibid;
kriminaalpreventsioon; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
MENETLUSÕIGUS
Ahrendt, Christian. Alte Zöpfe neu geflochten – das materielle Recht in der Hand von
Programmierern // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 8, lk. 537-540. Massmenetluse
automatiseerimisest; menetlus- ja materiaalõiguse suhestusest maksuseadustiku muudatuste näitel.
Märksõnad: halduskohtumenetlus; automatiseerimine; maksustamine; õigusloome; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Deviatkin, Genrikh. Challenges in the current Russian criminal procedure – the role of the advocate //
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2016) nr. 6, lk. 646-672. Riigi õigusabist,
advokaatide osast kriminaalmenetluses ja Vene kriminaalmenetluse seadustiku muudatustest.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; advokaadid; õigusabi; Venemaa
Kotsoglou, Kyriakos N. Das Fehlurteil gibt es nicht. Zur Aufgabe des Tatrichters // Juristenzeitung
(2017) nr. 3, lk. 123-132. Kohtu vea õiguslikest tagajärgedest.
Märksõnad: kohtumenetlus; kohtulahendid; kohtunikud; vead; Saksamaa
Lehmann, Jens. Einsicht in die Handakten der Staatsanwaltschaft? // Goltdammer's Archiv für
Strafrecht (2017) nr. 1, lk. 36-40. Prokuratuuri toimikutega tutvumisest kriminaalmenetluse seadustiku
tõlgenduses.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; prokurörid; prokuratuur; eeluurimine; juurdepääs infole; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa
Pere, Pekka ; Lilja, Eero ; Sobolev, Anton. Maahanmuuttajien mielikuva naisten suosimisesta
tuomioistuimissa // Lakimies (2017) nr. 1, lk. 90-99. Kohtusse suhtumise uuringust ja sisserändajate
hinnangust naiste soosimisele kohtutes.
Märksõnad: uuringud; sisseränne; kohtumenetlus; sooline diskrimineerimine; naised; Soome
Pundik, Amit. Freedom and generalisation // Oxford Journal of Legal Studies (2017) nr. 1,
lk. 163-188. Tahtevabadusest, süü tõendamisest ja üldistamisest kriminaalmenetluses.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; põhjuslikkus; üldistamine; tõendamine (jur.); tahtevabadus; süü (jur.);
õigusteooria (Oxford University Press Journals)
Rühl, Giesela. Die Wahl englischen Rechts und englischer Gerichte nach dem Brexit. Zur Zukunft des
Justizstandorts England // Juristenzeitung (2017) nr. 2, lk. 72-82. Suurbritannia EList lahkumise mõjust
Suurbritannia kohtusüsteemile ja õigusalasele koostööle.
Märksõnad: kohtud; kohtumenetlus; tsiviilkohtumenetlus; rahvusvahelised lepingud; Suurbritannia;
Euroopa Liit
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RIIGIÕIGUS
Alexy, Robert. The absolute and the relative dimensions of constitutional rights // Oxford Journal of
Legal Studies (2017) nr. 1, lk. 31-47. Proportsionaalsuse põhimõttest võrdlevas riigiõigusteaduses;
põhiõiguste tõlgendamisest Saksa põhiseaduses, Suurbritannia Wednesbury kaasusest (1948).
Märksõnad: põhiõigused; proportsionaalsuse põhimõte; inimõigused; inimväärikus; põhiseadused;
õigusteooria; seaduste tõlgendamine; Saksamaa; Suurbritannia (Oxford University Press Journals)
Bäumerich, Maik ; Schneider, Maximilian. Terrorismusbekämpfung durch Bundeswehreinsätze im
Innern: eine neue alte Diskussion // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 4, lk. 189-194.
Sõjaväe kasutamisest riigi sisejulgeoleku tagamiseks.
Märksõnad: julgeolek; siseturvalisus; avalik kord; sõjavägi; terrorismivastane võitlus; põhiseadused;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Doerfler, Ryan D. Who cares how Congress really works? // Duke Law Journal (2017) nr. 5,
lk. 979-1044. Seadusandja kavatsusest ja seaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: õigusloome; parlamendid; seadusandlik võim; kohtud; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid (Academic Search Complete EBSCO)
Glauben, Paul. Minderheitenrechte im Untersuchungsrecht und staatlicher Geheimnisschutz mit
Verfassungsrang // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 3, lk. 129-131. Riigisaladusest ja
tõendamisest parlamendi uurimiskomisjonide tegevuses Saksa ja Ameerika luureteenistuste koostöö
uurimise näitel; Saksa konstitutsioonikohtu lahendist 13.10.2016.
Märksõnad: parlamendid; parlamendikomisjonid; tõendamine (jur.); riigisaladused; luureteenistused;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Hwang, Shu-Perng. Vorrang der Verfassungsidentität als Herausforderung für die Rechtsordnung der
Europäischen Union? // Der Staat (2017) nr. 1, lk. 107-132. Liikmesriigi põhiseaduse osast ELi
õiguses; mõiste „põhiseaduslik identiteet” käsitlusest Saksa konstitutsioonikohtu praktikas.
Märksõnad: konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve; põhiseadused; Euroopa Liidu
õigus; õiguskord; ülimuslikkus (jur.); liikmesriigid; siseriiklik õigus; kohtulahendid; Saksamaa (täistekst
RRi arvutivõrgus)
Kaiser, Roman ; Wolff, Daniel. „Verfassungshütung“ im Commonwealth als Vorbild für den
deutschen Verfassungsstaat? Zugleich ein Beitrag zur Legitimation verfassungsgerichtlicher
Normenkontrollrechte // Der Staat (2017) nr. 1, lk. 39-76. Konstitutsioonikohtust kui kõrgeimast
instantsist põhiseaduse normide tõlgendajana; põhiseaduslikkuse kaitse uuest mudelist (new
commonwealth model of constitutionalism) Suurbritannias, Kanadas, Uus-Meremaal ja osal Austraalia
territooriumist.
Märksõnad: konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve; legitiimsus; ülimuslikkus (jur.);
põhiseadused; demokraatia; konstitutsionalism; seaduste tõlgendamine; Saksamaa; Suurbritannia;
Kanada; Uus-Meremaa; Austraalia (täistekst RRi arvutivõrgus)
Lange, Pia. Auf der Suche nach dem idealen Beschwerdeführer // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017)
nr. 1, lk. 18-21. Strateegilisest protsessijuhtimisest põhiseaduslikkuse järelevalves Vabaduste Kaitse
Ühingu tegevuses (Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.).
Märksõnad: põhiõigused; põhiseaduslikkuse järelevalve; kodanikualgatus; protsessijuhtimine;
konstitutsioonikohtud; Saksamaa (BECK)
Lappin, Richard. The right to vote for non-resident citizens in Europe // International and Comparative
Law Quarterly (2016) nr. 4, lk. 859-894. Mitteresidentide valimisõigusest Euroopa riikides; kodaniku- ja
poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist (ICCPR) ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.
Märksõnad: valimisõigus; kodakondsus; inimõigused; poliitilised õigused; demokraatia; Euroopa;
kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt (1966); inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid (Cambridge University Press
Journals)
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Laubinger, Hans-Werner. Verfassungswidrigkeit politischer Parteien // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2017) nr. 2, lk. 55-57. Saksa konstitutsioonikohtu otsusest (17.01.2017) ja Niedersachseni liidumaa
seaduseelnõust paremäärmuslike parteide rahastamise piiramiseks.
Märksõnad: parteid; finantseerimine; paremäärmuslus; piirangud; põhiseadused; liidumaad;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Michael, Lothar ; Dunz, Daniel. Burka im Gericht // Die Öffentliche Verwaltung (2017) nr. 4,
lk. 125-133. Religioosse sümboolika (eelkõige burka, niqabi) kandmisest kohtus; põhiõiguste tagamise
ja piirangute kehtestamise õiguslikke aspekte.
Märksõnad: põhiõigused; religioosne sümboolika; islam; piirangud; kohtud; kohtumenetlus;
tsiviilkohtumenetlus; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Safoklov, Yury ; Unterreitmeier, Johannes. Rechtsschutzgarantie und Autonomie der
Religionsgemeinschaften // Die Öffentliche Verwaltung (2017) nr. 3, lk. 99-110. Usuühingute
enesemääramisõigusest, riigi- ja kirikuõiguslike regulatsioonide suhestusest kohtuasjades; Saksa
põhiseaduse artikli 19 tõlgendamisest ja konstitutsioonikohtu 25.11.2015 lahendist.
Märksõnad: riigi-kiriku suhe; kirikud (org.); usuühingud; autonoomia; põhiseadused; kohtulahendid;
konstitutsioonikohtud; Saksamaa
Wilson Stark, Shona ; Faris, Neil. Law reform in Northern Ireland: Cheshire cat or Potemkin
Commission? // Public Law (2016) nr. 4, lk. 651-669. Õigusreformi läbiviimisest Põhja-Iirimaal aastatel
1965–2015; tagamaadest ja kaasnenud probleemidest.
Märksõnad: õigusreformid; õigusajalugu; Põhja-Iirimaa (WestlawNext)
HALDUSÕIGUS
Berger, Ariane. Vielfalt und Verwaltung. Diversität als neue Rechtskategorie im öffentlichen Recht //
Verwaltungsarchiv (2017) nr. 1, lk. 70-89. Mitmekesisuse mõistest haldusõiguse tähenduses; heteroja homogeensusest avalikus halduses.
Märksõnad: avalik haldus; osalusdemokraatia; kaasamine; juhtimine; individuaalsus; õigusteadus;
printsiibid; põhiseadused; Saksamaa
Berger, Hannes. Neuregelung des Bundesarchivrechts // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017) nr. 1,
lk. 15-18. (Kesk)arhiivi muutunud ülesannetest ja Saksa arhiiviseaduse ajakohastamisest.
Märksõnad: arhiivid; arhiivindus; elektroonilised dokumendid; arhiveerimine; Saksamaa (BECK)
Burgi, Martin. Die Straße als Wettbewerbsraum: Beschaffung und Verteilung bei
Sondernutzungstatbeständen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 5, lk. 257-265.
Konkurentsist ja majandustegevusest avalikus ruumis (nt reklaam tänavatel jms); avalik-õiguslike
erikasutuslubade hangetest.
Märksõnad: avalik ruum; riigihanked; reklaam; ettevõtlus; majandustegevus; konkurents (maj.);
teenused; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Cancik, Pascale. Zuviel Staat? – Die Institutionalisierung der „Bürokratie“-Kritik im 20. Jahrhundert //
Der Staat (2017) nr. 1, lk. 1-38. Bürokraatia mõiste kujunemisest 18. sajandil, arengust ja liigse
bürokraatia kriitikast.
Märksõnad: halduspoliitika; bürokraatia; avalik teenistus; haldusriik; Saksamaa (täistekst RRi
arvutivõrgus)
Gärditz, Klaus Ferdinand. Wissenschaftlicher Dissens als Rechtsproblem // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 2, lk. 41-53. Teaduslikest erimeelsustest õiguslikust aspektist; teadusvabadus ja
teaduslike tulemuste tõepärasus.
Märksõnad: teadus; tunnetusteooria; teaduslik seletus; teaduslik tõde; hindamine; põhiseadused;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Herrmann, Klaus. Neue Ansätze bei der Dienstpostenkonkurrenz – und warum sie nicht funktionieren
// Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 3, lk. 105-112. Konkurentsist avaliku teenistuse
ametikohtadele kandideerimisel, põhiseaduse tõlgendamisest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; ametid (töökohad); tööalane konkurents; põhiseadused;
halduskohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
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Kenntner, Markus. Grundsatzfragen zum dienstrechtlichen Konkurrentenstreit // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2017) nr. 7, lk. 417-422. Ametikoha stabiilsusest ja ametiseisundist, konkurentsist
ja valikupõhimõtetest avaliku teenistuse ametikohtadele kandideerimisel; Saksa põhiseaduse artikli 33
tõlgendamisest.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; ametiseisund; karjäär (teenistuskäik); põhiseadused;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Mäkinen, Eija. Kuntien ja maakuntien valvonta Pohjoismaissa // Lakimies (2017) nr. 1, lk. 3-24.
Kohalike omavalitsuste järelevalvest Põhjamaades, erisustest ja Euroopa kohaliku omavalitsuse
hartaga arvestamisest.
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; järelevalve; põhiseadused; Põhjamaad; Soome; Rootsi; Norra;
Taani; Island; Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (1985)
Müller, Dieter ; Rebler, Adolf. Die Eignung als persönliche Voraussetzung in Spezialmaterien des
Sicherheitsrechts // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 7, lk. 440. Mõistest „sobivus”
liiklusohutuse ja relvaloa saamise tähenduses. TÄISTEKST ainult elektroonilises versioonis.
Märksõnad: avalik kord; turvalisus; liiklus; alkoholijoove; liiklusohutus; relvad; Saksamaa (BECK)
Niemann, Friedrike-Sophie ; Ebinger, Falk. Was haben wir, was wir nicht haben? //
Verwaltungsarchiv (2017) nr. 1, lk. 90-114. Riiklikust finantsjärelevalvest kohalike omavalitsuste
süsteemis Austria ja Saksamaa võrdluses.
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; haldussüsteem; eelarve; võlad; järelevalve; finantskontroll;
põhiseadused; Austria; Saksamaa
Oechsler, Jürgen. Die Satire – rechtliche Grenzen eines Kulturinstituts // Neue Juristische
Wochenschrift (2017) nr. 11, lk. 757-763. Satiirist õiguslikus tähenduses, proportsionaalsuse
põhimõttest vahendi ja eesmärgi suhestuses.
Märksõnad: kultuur; satiir; sõnavabadus; proportsionaalsuse põhimõte; põhiseadused;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Pauly, Walter ; Bushart, Barbara. Sensible Daten des deutschen Demonstrationskalenders im
Zusammenspiel von Meinungs- und Versammlungsfreiheit // Die Öffentliche Verwaltung (2017) nr. 2,
lk. 64-68. Koosolekute vabadusest, paremäärmuslusest ja võimalikest piirangutest n-ö ajalooliselt
tundlikel päevadel koosolekute ja ürituste korraldamisel.
Märksõnad: avalik kord; paremäärmuslus; ekstremism; koosolekute vabadus; üritused; koosolekud;
koosviibimised; piirangud; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
Rainiala, Miikka. Kilpailuolosuhteiden huomioiminen julkisen hankinnan sisältöä ja vaatimuksia
määriteltäessä // Lakimies (2017) nr. 1, lk. 51-70. Konkurentsitingimuste reguleerimisest riigihangete
korraldamisel.
Märksõnad: riigihanked; hankemenetlus; konkurents (maj.); Soome
Schröder, Meinhard ; Wolff, Daniel. Erinnern und Gedenken im öffentlichen Raum // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 5, lk. 169-179. Tänavate ja väljakute nimetamisest või avalikele rajatistele
ajalooliste isikute nimede andmisest põhiõiguste aspektist.
Märksõnad: avalik ruum; mälestamine; tänavad; väljakud; rajatised; nimed; nimetused; isikunimed;
põhiõigused; põhiseadused; piirangud; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
Seckelmann, Margit. Rationale Planung: Frido Wagener (1926–1985) // Die Öffentliche Verwaltung
(2017) nr. 2, lk. 68-73. Õigusteadlase Frido Wageneri elust, tööst ning mõjust haldusõigusteadusele ja
haldusreformide läbiviimisele.
Märksõnad: avalik haldus; haldussüsteem; haldusreformid; õigusteadus; juristid; Saksamaa
Vincze, Attila. Europäisierung des nationalen Verwaltungsrechts – eine rechtsvergleichende
Annäherung // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2017) nr. 1,
lk. 235-267. Riigisisesest haldusõigusest ELi õigussüsteemis; ELi õiguse mõjudest Austria,
Saksamaa, Tšehhi, Ungari ja Suurbritannia õiguse näitel.
Märksõnad: siseriiklik õigus; euroopastumine; seaduste kooskõlastamine; Euroopa Liidu õigus;
võrdlev õigusteadus; Austria; Saksamaa; Tšehhi; Ungari; Suurbritannia (BECK)
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Wieland, Joachim. Flüchtlinge als Herausforderung für die Finanzverfassung // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 1, lk. 9-15. Sisserändest tulenevatest uutest ülesannetest ja täiendavast
koormusest kohalike omavalitsuste eelarvele riigi eelarveseaduse aspektist.
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; sisseränne; sisserändajad; kulud; rahaline abi; eelarve;
finantseerimine; riigieelarve; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
MEDITSIINIÕIGUS
Adenitire, John. A conscience-based human right to be „Doctor Death” // Public Law (2016) nr. 4,
lk. 613-630. Abistatud enesetapust Suurbritannia ja Kanada ülemkohtute praktikas inimõiguste
aspektist.
Märksõnad: eutanaasia; inimõigused; moraal; eetika; Suurbritannia; Kanada; kohtulahendid; võrdlev
õigusteadus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) (WestlawNext)
Årdal, Christine. An antibiotic’s journey from marketing authorization to use, Norway // Bulletin of the
World Health Organization (2017) nr. 3, lk. 220-226. Antibiootikumide kasutamisest ja turundusest
Norras.
Märksõnad: antibiootikumid; antimikroobne ravi; ravimid; ravimikasutus; ravimipoliitika; turundus;
statistilised andmed; Norra; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) (TÄISTEKST)
Newbould, Melanie. When parents choose gender: intersex, children, and the law // Medical Law
Review (2016) nr. 4, lk. 474-496. Lapse parimate huvidega arvestamisest, lapsevanemate vastutusest
meditsiinilistes otsustes lapse soo määratlemisel lapse interseksuaalsuse korral.
Märksõnad: arstid; patsiendid; lapsed; lapsevanemad; otsustamine; sooline identiteet; operatsioonid
(med.); Inglismaa; Wales (Oxford University Press Journals)
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Alderslade, Richard. A collective WHO European framework for action to support refugees and
migrant health // Public Health Panorama : journal of the WHO Regional Office for Europe (2016)
nr. 4, lk. 424-431. Pagulaste õiguste kaitsest ja nende arstiabi toetamisest Euroopas. Vt ka artiklit
Rootsi kogemusest (lk. 442-448).
Märksõnad: sisserändajad; tervishoiuteenused; migratsioon; integratsioon; pagulased; Euroopa;
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)
Blocher, Joseph ; Gulati, Mitu. A market for sovereign control // Duke Law Journal (2017) nr. 4,
lk. 797-843. Riigipiiride ja territooriumi tähendusest seoses rahvusliku identiteedi, enesemääramise ja
kultuurilise ühtekuuluvusega.
Märksõnad: rahvuslik enesemääramine; riigipiirid; iseseisvus (pol.); vastutus; kontroll; kolonialism;
rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid (Academic Search Complete EBSCO)
Brammertz, Serge ; Hughes, Kevin C. ; Kipp, Alison ; Tomljanovich, William B. Attacks against
cultural heritage as a weapon of war // Journal of International Criminal Justice (2016) nr. 5,
lk. 1143-1220. Kultuuripärandi hävitamisega seotud kohtuasjadest Endise Jugoslaavia Asjade
Rahvusvahelises Kriminaalkohtus (ICTY) ja selle praktika mõjust kultuurivarade kaitsele.
Märksõnad: kultuuripärand; hävitamine; sõjategevus; rünnakud; kultuurivarad; sümpoosionid;
kohtulahendid; rahvusvahelised kohtud; Jugoslaavia Rahvusvaheline Tribunal (Oxford University
Press Journals)
Dellavalle, Sergio. Law as a linguistic instrument without truth content? // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2017) nr. 1, lk. 199-233. Soome rahvusvahelise õiguse professori
Martti Koskenniemi teooriate mõjust rahvusvahelise õiguse tõlgendamisele.
Märksõnad: õiguskeel; juristid; argumentatsioon; oskuskeel; tunnetusteooria; õigusfilosoofia;
seaduste tõlgendamine; Soome (BECK)
Greene, Alan. Defining terrorism: one size fits all? // International and Comparative Law Quarterly
(2017) nr. 2, lk. 411-440. Terrorismi määratlemisest riigisiseses (nt Suurbritannia terrorismiseaduses)
ja rahvusvahelises õiguses.
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Märksõnad: terrorism; inimõigused; sõjalised konfliktid; seadused; kohtulahendid; Suurbritannia
(Cambridge University Press Journals)
Heyns, Christof ; Akande, Dapo ; Hill-Cawthorne, Lawrence ; Chengeta, Thompson. The
international law framework regulating the use of armed drones // International and Comparative Law
Quarterly (2016) nr. 4, lk. 791-827. Relvastatud droonide kasutamise õigusraamistiku vajalikkusest.
Märksõnad: droonid; rünnakud; kaitse; ohvrid; sõjalised konfliktid; inimõigused (Cambridge University
Press Journals)
Kempen, Bernhard ; Schiffbauer, Björn. Die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge im
internationalen Mehrebenensystem // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(2017) nr. 1, lk. 95-124. Rahvusvaheliste lepingute ajutise kohaldamisega (enne tegelikku jõustumist)
seotud probleemidest rahvusvahelises, riigisiseses ja ELi õiguses.
Märksõnad: rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969); rahvusvahelised lepingud;
põhiseadused; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa (BECK)
Peters, Anne ; Marxsen, Christian. Self-defence in times of transition // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2017) nr. 1, lk. 3-13. Enesekaitsest relvastatud rünnakute korral;
ÜRO harta artikli 51 tõlgendamisest. Artiklid erinevatelt autoritelt (lk. 15-93).
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; terrorism; julgeolek; sõjalised
konfliktid; enesekaitse; Ühinenud Rahvaste Harta (1945) (BECK)
Petkis, Stephen. Rethinking proportionality in the cyber context // Georgetown Journal of International
Law (2016) nr. 4, lk. 1431-1458. Mõistetest „proportsionaalsus” ja „jõu kasutamine” rahvusvahelises
õiguses küberrünnakute kontekstis.
Märksõnad: kübersõda; küberturve; küberkuriteod; julgeolek; proportsionaalsuse põhimõte; meetmed
(HeinOnline)
Inimõigused
Bakircioglu, Onder ; Dickson, Brice. The European Convention in conflicted societies: the
experience of Northern Ireland and Turkey // International and Comparative Law Quarterly (2017)
nr. 2, lk. 263-294. Euroopa inimõiguste konventsioonist, inimõiguste rikkumise vähendamisest;
konventsiooni mõjust konfliktidele Põhja-Iirimaal ja Türgis.
Märksõnad: konfliktid; kaebused; kohtulahendid; õigusrikkumised; põhiõigused; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Liit; Põhja-Iirimaa; Türgi (Cambridge University
Press Journals)
Mowbray, Alastair. European Court of Human Rights: May 2015 to April 2016 // European Public Law
(2016) nr. 4, lk. 613-642. Ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu tegevusest ja praktikast 2015. aasta
maist 2016. aasta aprillini.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtud; kohtuasjad; kohtumenetlus; põhiõigused;
menetlusõigus
Vedaschi, Arianna. State secret privilege versus human rights: lessons from the European Court of
Human Rights ruling on the Abu Omar case // European Constitutional Law Review (2017) nr. 1, lk.
166-181. Riigisaladuse ülimuslikkusest julgeoleku eesmärgil ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooni artikli 3 tõlgendamisest Euroopa Inimõiguste Kohtu Abu Omari lahendis (23.02.2016).
Märksõnad: riigisaladused; julgeolek; inimõigused; piinamine; vastutus; kohtulahendid; Itaalia;
Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) (WestlawNext)
Vogiatzis, Nikos. The admissibility criterion under article 35(3)(b) ECHR: a „significant disadvantage”
to human rights protection? // International and Comparative Law Quarterly (2016) nr. 1, lk. 185-211.
Vastuvõetavuse kriteeriumist inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 35 alusel,
artiklist tulenevast piirangust õigusemõistmisele rahvusvahelisel tasandil ja Euroopa Inimõiguste
Kohtusse individuaalkaebuse esitamise piirangutest.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); põhiõigused; õiguskaitse;
Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid; õigusemõistmine (Cambridge University Press Journals)
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Euroopa Liidu õigus
Alemanno, Alberto ; Pech, Laurent. Thinking justice outside the docket: a critical assessment of the
reform of the EU's court system // Common Market Law Review (2017) nr. 1, lk. 129-176. ELi
kohtusüsteemi reformist 2015. aastal ja kahest peamisest struktuurimuudatusest.
Märksõnad: Euroopa Liidu toimimise leping (2007); kohtud; kohtusüsteemid; institutsionaalsed
reformid; reformid; kohtureformid; kohtulahendid
Burgi, Martin. Die Handlungsformkategorie des Betrauungsakts im EU-Beihilferecht // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2017) nr. 3, lk. 90-94. Riigiabist ning avalikest teenustest raudtee-,
maantee- ja siseveetranspordis Euroopa Kohtu lahendis.
Märksõnad: Euroopa Kohus; kohtulahendid; transport; avalikud teenused; riiklikud toetused (BECK)
Böse, Martin. Die Europäische Staatsanwaltschaft „als” nationale Strafverfolgungsbehörde? Kritik
eines neuen Rechtsschutzmodells // Juristenzeitung (2017) nr. 2, lk. 82-87. Euroopa prokuratuuri
loomisega seotud probleemidest.
Märksõnad: prokuratuur; kohtumenetlus; õiguskaitse; järelevalve; kohtud; Euroopa Liit
Campling, Liam ; Harrison, James ; Richardson, Ben ; Smith, Adrian. Can labour provisions work
beyond the border? Evaluating the effects of EU free trade agreements // International Labour Review
(2016) nr. 3, lk. 357-382. Tööstandarditest ja ELi vabakaubanduslepingute mõjust neile.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; Euroopa Liit; töö; standardid (normid); kaubandus;
vabakaubandus; rahvusvahelised lepingud
Costa-Cabral, Francisco ; Lynskey, Orla. Family ties: the intersection between data protection and
competition law // Common Market Law Review (2017) nr. 1, lk. 11-50. Isikuandmete kaitsest ja ELi
konkurentsiõigusest.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); andmekaitse; isikuandmed; privaatsus;
põhiõigused; digitaalmajandus; õigusloome; kohtulahendid; Euroopa Liidu toimimise leping (2007)
Dobson, Natalie L. ; Ryngaert, Cedric. Provocative climate protection: EU „extraterritorial” regulation
of maritime emissions // International and Comparative Law Quarterly (2017) nr. 2, lk. 295-333.
Kliimakaitsest ja meretranspordil tekkivate heitkoguste regulatsioonist.
Märksõnad: meretransport; keskkonnakaitse; merelaevandus; saastamine; heitkogused; kvoodid;
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO); Euroopa Liit; rahvusvahelised lepingud (Cambridge
University Press Journals)
Dougan, Michael. Addressing issues of protective scope within the Francovich right to reparation //
European Constitutional Law Review (2017) nr. 1, lk. 124-165. Liikmesriigi vastutusest direktiivi
ülevõtmata jätmise eest ja Euroopa Kohtu Francovichi lahendi (C-1991/428) mõjust; üksikisiku kaitsest
ja riigiasutuse vastutusest.
Märksõnad: seaduste kooskõlastamine; siseriiklik õigus; liikmesriigid; vastutus; kohtulahendid;
Euroopa Kohus; Euroopa Liidu toimimise leping (2007) (WestlawNext)
Engbrink, S. Dennis. The European Union’s external action: coherence in European Union foreign
policy despite separate legal orders? // Legal Issues of Economic Integration (2017) nr. 1, lk. 5-48. ELi
välispoliitikast Lissaboni lepingust tulenenud muutuste ja liikmesriikide õiguskorra aspektist; Euroopa
Liidu lepingu artikli 40 tõlgendamisest ning ELi välispoliitika kõrge esindaja rollist.
Märksõnad: välispoliitika; õiguskord; liikmesriigid; seaduste tõlgendamine; rahvusvaheline koostöö;
kohtulahendid; Euroopa Kohus; Lissaboni leping (2007); Euroopa Liidu leping (1992); Euroopa Liidu
toimimise leping (2007)
Erdos, David. European regulatory interpretation of the interface between data protection and
journalistic freedom: an incomplete and imperfect balancing act? // Public Law (2016) nr. 4,
lk. 631-650. Andmekaitse ja ajakirjandusvabaduse tõlgendamisest ELis.
Märksõnad: ajakirjandusvabadus; sõnavabadus; andmekaitse; Euroopa Liit (WestlawNext)
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Garben, Sacha. The constitutional (im)balance between „the market” and „the social” in the European
Union // European Constitutional Law Review (2017) nr. 1, lk. 23-61. Sotsiaalpoliitika, siseturu ja
majanduspoliitika regulatsioonide otsustusprotsessi probleemidest.
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); õigusloome; sotsiaalpoliitika;
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Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); rahvusvahelised lepingud; Norra; Euroopa
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tõlgendamine (WestlawNext)
Schiek, Dagmar. Comparing labour laws in the EU internal market: a social actor perspective // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2017) nr. 1, lk. 171-194.
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Varga, Zsófia. National remedies in the case of violation of EU law by member state courts //
Common Market Law Review (2017) nr. 1, lk. 51-80. Liikmesriigi vastutusest ja abinõudest ühenduse
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