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VALIMISREKLAAMIST: RAHASTAMINE JA PIIRANGUD
Valimiste lähenedes käivitub valimiskampaania. Erakonnad asuvad tutvustama oma programme,
levitama oma vaateid ja reklaamima oma tegevust. Valimisvõitluse käigus saavad aktuaalseks poliitilise
reklaami hulga, aja ja rahastamisega seotud teemad. Kus ja kuidas erakonnad end reklaamivad? Kas
poliitiline reklaam sõltub erakondade rahastamisest? Missuguseid piiranguid poliitilisele reklaamile on
erinevad riigid kehtestanud?
Summaria Iuridica käesolevas numbris pakume teemakohaseks lugemiseks valikut raamatutest,
artiklitest ja internetiallikatest.

RAAMATUD
The funding of political parties : where now? / ed. by Keith Ewing, Jacob Rowbottom, Joo-Cheong
Tham. - London ; New York : Routledge, 2012. - VIII, 270 lk.
Geissler, Dennis. Aktuelle Rechtsfragen zu Parteispenden in Österreich – ein systematischer
Vergleich mit Deutschland. - Hamburg : Kovač, 2012. - XIII, 261 lk.
Johnston, Ron ; Pattie, Charles. Money and electoral politics : local parties and funding at general
elections. - Bristol ; Chicago : Policy Press, 2014. - IX, 211 lk.
Kohler, Uwe. Politikfinanzierung : Probleme und Lösungen im Lichte von Law and Economics. Baden-Baden : Nomos, 2010. - 439 lk.
Koss, Michael. The politics of party funding : state funding to political parties and party competition in
Western Europe. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - XIII, 261 lk.
Lenzhofer, Stephan. Parteienfinanzierung in Österreich. - Wien ; New York : Springer, 2010. - XII,
211 lk.
Lontzek, Christoph. Die Sonderbeiträge von Abgeordneten an Partei und Fraktion. - Berlin : Duncker
& Humblot, 2012. - 284 lk.
McMenamin, Iain. If money talks, what does it say? : corruption and business financing of political
parties. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 177 lk.
Media talk and political elections in Europe and America / ed. by Mats Ekström, Andrew Tolson. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - X, 257 lk.
Ormrod, Robert P. ; Henneberg, Stephan C. ; O'Shaughnessy, Nicholas J. Political marketing :
theory and concepts. - Los Angeles : SAGE, 2013. - X, 209 lk.
Pauwels, Teun. Populism in Western Europe : comparing Belgium, Germany and the Netherlands. London ; New York : Routledge, 2014. - IX, 209 lk.
Political communication in Britain : polling, campaigning and media in the 2015 general election / eds.
Dominic Wring, Roger Mortimore, Simon Atkinson. - Cham : Palgrave Macmillan, 2017. - XXII, 346 lk.
Political communication in European parliamentary elections / ed. by Michaela Maier, Jesper
Strömbäck, Lynda Lee Kaid. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2011. - XXV, 268 lk.
Zögernitz, Werner ; Lenzhofer, Stephan. Politische Parteien – Recht und Finanzierung. - Wien :
Facultas, 2013. - 315 lk.
Thönen, Urs. Politische Radio- und Fernsehwerbung in der Schweiz : im Vergleich mit Deutschland,
Österreich, Frankreich und Italien. - Basel : Helbing & Lichtenhahn, 2004. - XV, 225 lk.
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Twitter and elections around the world : campaigning in 140 characters or less / ed. by Richard Davis,
Christina Holtz-Bacha, Marion R. Just. - London ; New York : Routledge, [2017]. - XVI, 232 lk.

Vaata ka:
Aaspõllu, Hardi. Poliitika rahastuse reguleerimise keerukuse põhjused : magistritöö / Tartu Ülikool,
õigusteaduskond, avaliku õiguse instituut, kriminaalõiguse, kriminoloogia ja kognitiivse psühholoogia
õppetool ; juhendaja: Jaan Ginter. - Tartu : Tartu Ülikool, 2015. - 65 lk.
Agu, Jekaterina. Erakondade rahastamise vastavus põhiseadusele ja rahvusvahelistele standarditele
: magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, riigi- ja haldusõiguse õppetool ; juhendaja: Ülle Madise.
- Tartu : Tartu Ülikool, 2015. - 73 lk.
Ehrlich, Sten Andreas. Erakonda soodustav reklaam kui annetus erakonnaseaduse tähenduses
: magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, avaliku õiguse osakond ; juhendaja: Ülle Madise. Tallinn : Tartu Ülikool, 2016. - 80 lk.
Jakobson, Merit. Poliitdoping ehk avalike vahendite kasutamine valimisvõitluses // Juridica (2016)
nr. 2, lk. 114-122.
Kaldma, Kristel. Popkultuuri kasutamine ning kuulsuste kaasamine Eesti nelja suurema erakonna
valimiskampaaniates aastatel 2013–2015 : magistritöö / Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond,
Johan Skytte poliitikauuringute instituut ; juhendaja: Alar Kilp. - Tartu : Tartu Ülikool, 2016. - 73 lk.
Kivila, Marko. Poliitilise reklaami regulatsioonist : bakalaureusetöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond,
avaliku õiguse instituut ; juhendaja: Madis Ernits. - Tallinn : Tartu Ülikool, 2010. - 54 lk.
Petrychenko, Liudmyla. Money in politics: political financing regimes influencing public trust (case
study for Estonia, Latvia, and Lithuania) : master’s thesis / University of Tartu, Faculty of Social
Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies ; supervisor: Vello A. Pettai. - Tartu : Tartu Ülikool,
2017. - 68 lk.
Tamme, Teele. Eesti erakondade ideoloogilised profiilid ning nende arvestamine valimisreklaamis :
bakalaureusetöö / Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni
instituut ; juhendajad: Marju Lauristin, Evelin Pullerits. - Tartu : Tartu Ülikool, 2011. - 174 lk.

ARTIKLID
Artiklite täistekstid e-ajakirjadest ja andmebaasidest on kättesaadavad Rahvusraamatukogu
otsinguportaali sisseloginud kasutajale.
Boer, Alexander. Continental drift: contextualizing citizens united by comparing the divergent British
and American approaches to political advertising // Boston College International & Comparative Law
Review (2011), issue 1, p. 91-115.
There is perhaps no more vital an issue to a healthy democracy than its attitude towards political speech.
Because political speech – and particularly political advertising – has a profound influence on the
outcomes of elections, most vibrant democracies recognize the need to avoid arbitrary distinctions
among political advertisers that might sway elections for reasons other than the popularity of the
candidates. The First Amendment avoids arbitrary distinctions by ensuring a free and open marketplace
of ideas in the political speech realm, with almost no restrictions on political advertising. The United
Kingdom, by contrast, addresses the problem by way of an outright ban on political advertising.
Ferreau, Frederik. Die Sanktionierung von Parteien und das Recht auf Chancengleichheit im
politischen Wettbewerb // Die Öffentliche Verwaltung (2017) Nr. 12, S. 494-500.
Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu einem Verbot der NPD hat den
verfassungsändernden Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Im Mittelpunkt seiner Erwägungen steht die
Frage eines Ausschlusses „verfassungsfeindlicher” Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung
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mittels einer Änderung des Grundgesetzes. Derartige Überlegungen müssen sich indes an Art. 79 Abs.
3 GG messen lassen und stehen insbesondere im Spannungsverhältnis zum Recht auf
Chancengleichheit der Parteien im politischen Wettbewerb. Der vorliegende Beitrag will den Spielraum
des Gesetzgebers zu einer Änderung des Art. 21 GG in verfassungsdogmatischer wie -theoretischer
Hinsicht abstecken.
Jones, Clifford A. Regulating political advertising in the EU and USA: a human rights perspective //
Journal of Public Affairs (2004), issue 3, p. 244-255.
Underlying the American model of political campaign communication are the US Constitutional
guarantees of free speech, which secure the rights of citizens to support political candidates of their
choosing and express that support in various forms, from bumper stickers to television advertising.
Courts have at times struck down measures regulating political advertising, including limits on the
amounts of such advertising and the amounts of funds which candidates, parties and individuals may
spend on election‐related speeches and advertising as infringements of these rights. With few
exceptions, in the USA, government may not limit the number of spots a candidate airs in an election.
In Europe, international norms concerning free expression and fair elections appear in a number of legal
instruments, including, most recently, the UK's Human Rights Act 1998 and the EU's Charter of
Fundamental Rights. This paper compares the role and development of American First Amendment
doctrines in limiting restrictions on political advertising in the USA with the development of comparable
norms of free expression under the European Convention on Human Rights, European Union treaties
and legislation and national laws of the member states and accession countries.
McCormick, Nicola. Right to freedom of political expression – prohibition on political advertising on
television // Entertainment Law Review (2009), issue 5, p. 190-192.
In TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti v Norway, the European Court of Human Rights has handed
down a judgment to the effect that a blanket ban on political advertising in broadcast media such as that
imposed by the Communications Act 2003 in the United Kingdom for example may be a disproportionate
curtailment of the right of free speech of minor political parties and any broadcaster prepared to carry
their advertising. In holding that Norwegian legislation banning political advertising and a fine imposed
under it breached the free speech rights of Norwegian TV broadcaster TV Vest and a regional branch
of the Norwegian Pensioners Party, the European Court refused to accept that there was no viable
alternative to a blanket ban on political advertising on television. (WESTLAW)
Oebbecke, Janbernd. Wahlkampfkosten des hauptamtlichem Bürgermeisters // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2006) Nr. 7, S. 227-229.
Anlässlich eines Falls in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen behandelt der folgende Beitrag die Frage,
ob eine Wahlkampffinanzierung aus öffentlichen Mitteln angezeigt ist oder ob andere Wege in Betracht
zu ziehen sind. (BECK)
Rafter, Kevin. Hear no evil-see no evil: political advertising in Ireland // Journal of Public Affairs (2011),
issue 2, p. 93-99.
This article examines the regulation of political advertising on television and radio in Ireland where a
restrictive set of rules prevent political parties and lobby groups from using the broadcast medium to
communicate directly with the public. The current regime does provide qualifying political parties with
access to a system of broadcasts during election and referendum campaigns, a system that is not
available to lobby groups and other representative bodies. Evidence is presented to suggest that subject
to certain defined rules, there is a public openness to some modification of the current outright prohibition
on political advertising in Ireland.
Rowbottom, Jacob. The ban on political advertising and Article 10 // Entertainment Law Review
(2007), issue 3, p. 91-95.
In the United Kingdom, paid political advertising on television and radio has never been permitted. The
ban on political advertising applies not only to political parties, but also to anybody with mainly political
objectives or seeking to advertise with political content. While the ban has received support from bodies
including the Electoral Commission and the Neill Committee, it has been criticised on the grounds that
it excludes interest groups and non-mainstream views from political debate. Political parties have
considerable access to the media through mediated news coverage and direct access via party political
broadcasts. By contrast, interest groups have no free direct access. This is further compounded by the
freedom of commercial advertisers to promote their product and brand. For example, an airline can
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advertise to promote its brand name, but an environmental group cannot advertise to campaign against
the impact of air travel on global warming. (WESTLAW)
Rowbottom, Jacob. Lies, manipulation and elections – controlling false campaign statements // Oxford
Journal of Legal Studies (2012), issue 3, p. 507-535.
Complaints about lies are nothing new to elections. Legislation attempts to prohibit certain types of false
statement during campaigns. This article examines the rationales for specific controls on false campaign
speech and argues that the primary harms are the manipulation of voters and the distortion of the
electoral process. The article also considers the consistency of such laws with rights to freedom of
expression. While knowingly false statements attract little protection under Article 10 of the European
Convention on Human Rights, there are still free speech concerns about regulating election speech. In
particular, there are dangers of chilling speech and the perception of politically motivated adjudications.
The article will consider the regulatory alternatives to the current law. None of the options are attractive,
especially given the difficult tension between the desire to curtail falsities and the shortcomings of the
law in pursuing that desire – a tension that is strongly felt in the context of an election.
Sackman, Sarah. Debating ‘democracy’ and the ban on political advertising // Modern Law Review
(2009), issue 3, p. 475-487.
This note analyses the House of Lords decision in v. It argues that their Lordships' reasoning was
premised on a narrow conception of ‘democracy as Parliament’ and seeks to challenge that view by
suggesting the courts adopt a more participatory model of democracy.
Steinbach, Armin. Social Bots im Wahlkampf // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017) Nr. 4, S. 101-105.
Social Bots sind zur Chiffre für Manipulation und Desinformation in den sozialen Medien geworden. Mit
Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf hierzulande wird der Ruf nach Verboten laut. Der Beitrag fragt
nach der verfassungsrechtlichen Wertigkeit von Social Bots. Gesetzgeberische oder
selbstverpflichtende Maßnahmen müssten beim Grundrechtsschutz Dritter anknüpfen, wie es durch das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz versucht wird. (BECK)
Stier, Sebastian ; Bleier, Arnim ; Lietz, Haiko ; Strohmaier, Markus. Election campaigning on social
media: politicians, audiences, and the mediation of political communication on Facebook and Twitter //
Political Communication (2018), issue 1, p. 50-74.
Although considerable research has concentrated on online campaigning, it is still unclear how
politicians use different social media platforms in political communication. Focusing on the German
federal election campaign 2013, this article investigates whether election candidates address the topics
most important to the mass audience and to which extent their communication is shaped by the
characteristics of Facebook and Twitter. Based on open-ended responses from a representative survey
conducted during the election campaign, we train a human-interpretable Bayesian language model to
identify political topics. Applying the model to social media messages of candidates and their direct
audiences, we find that both prioritize different topics than the mass audience. The analysis also shows
that politicians use Facebook and Twitter for different purposes. We relate the various findings to the
mediation of political communication on social media induced by the particular characteristics of
audiences and sociotechnical environments.

Vaata ka:
The funding and oversight of political parties and election campaigns in East Central Europe (2015)
Funding of political parties and election campaigns : a handbook on political finance (2014)
Independent candidates in national and European elections : study (2013)
Political advertising and media campaign during the pre-election period : a comparative study (2017)
Regulation of campaign finance and free advertising (2016)
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VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
Artiklite täistekstid e-ajakirjadest ja andmebaasidest on kättesaadavad Rahvusraamatukogu
otsinguportaali sisseloginud kasutajale.
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Bülte, Jens. Lässt die Wissenschaft die Justiz allein? Grundregeln einer redlichen Rechtswissenschaft
// Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018) nr. 2, lk. 77-90. Teooria ja praktika suhestusest;
mõtteselgusest, väljendusoskusest ja teadustekstide väärtustamisest juristide töös karistusõiguse
näitel.
Märksõnad: õigusteadus; juristid; õiguskeel; arusaamine; teadustekstid; karistusõigus; kohtulahendid;
Saksamaa
Fischer-Lescano, Andreas. Wozu Rechtsphilosophie? Kritik des Hyper-Juridismus bei Christoph
Möllers und Rainer Forst // Juristenzeitung (2018) nr. 4, lk. 161-170. Õigusfilosoofiast saksa
õigusteadlase Christoph Möllersi ja politoloog Rainer Forsti teoorias.
Märksõnad: õigusfilosoofia; paradoksid; õigusnormid; nihilism; Saksamaa
Jansen, Nils ; Reimann, Mathias ; Arbor, Ann. Begriff und Zweck in der Jurisprudenz – ein
Geburtstagsblatt für Rudolf Jhering // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2018) nr. 1, lk. 89-129.
Põhimõtte, mõiste ja normi seosest eraõiguses ning saksa õigusteadlase Rudolf von Jheringi
(1818–1892) mõjust eraõiguse teooriale 20. sajandil.
Märksõnad: eraõigus; õigusteooria; õigusteadus; dogmaatika; juristid; Saksamaa
Spitra, Sebastian M. Normativität aus Vernunft: Hegels Völkerrechtsdenken und seine Rezeption // Der
Staat (2017) nr. 4, lk. 593-619. Saksa filosoofi Georg Wilhelm Friedrich Hegeli (1770–1831)
rahvusvahelise õiguse teooriast ja selle mõjust õiguse tõlgendamisele.
Märksõnad: õigusteooria; õigusfilosoofia; õigusteadus; terminoloogia; seaduste tõlgendamine
Ващенко, Юрий. Иноязычная юридическая лексика в законодательных текстах: история
появления, современные тенденции и пути развития // Государство и право (2018) nr. 1, lk. 53-64.
Võõrsõnadest Vene õigusaktides: terminite tähendusest, etümoloogiast ja kohandumisest.
Märksõnad: õiguskeel; sõnavara; võõrsõnad; terminid; õigusaktid; Venemaa
Weber, Hermann. Juristen als Schriftsteller nichtdeutscher Sprache: Georges Rodenbach // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 11, lk. 749-753. Belgia juristi, ajakirjaniku ja kirjaniku Georges
Rodenbachi (1855–1898) elust ja tööst.
Märksõnad: juristid; ajakirjanikud; kirjanikud; Belgia (BECK)
ÕIGUSAJALUGU
Лысенко, Ольга. К вопросу о „социализации” договорного права в Германии во второй половине
XIX в // История государства и права (2018) nr. 1, lk. 13-17. Sotsiaalse orientatsiooniga, n-ö kaitsvate
normide tekkimisest Saksa lepinguõiguses.
Märksõnad: lepingud; kohustused; tehingud; lepinguõigus; kodifitseerimine (jur.); 19. saj.; Saksamaa
Зорилэ, Дорина. Правовое регулирование производства пива как фактор развития
межрегиональных отношений на территории Германии // История государства и права (2018)
nr. 1, lk. 36-40. Tootmise õigusliku aluse kujunemisest õlle tootmise näitel; õlle tarbimise
maksustamisest Saksamaal 19. sajandil.
Märksõnad: õlu; tootmine; maksustamine; tarbimismaksud; aktsiisimaks; 19. saj.; Saksamaa
Трикоз, Елена. Уголовный кодекс Индии 1860 г.: эволюция понятия и целей наказания // История
государства и права (2018) nr. 1, lk. 29-35. Karistussüsteemist Indias; karistamise põhimõtetest ja
karistuste eesmärgist India 1860. aasta karistusseadustikus.
Märksõnad: kriminaalpoliitika; karistused; õiguskultuur; terminid; karistusõigus; India
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TSIVIILÕIGUS
Borges, Georg. Rechtliche Rahmenbedingungen für autonome Systeme // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 14, lk. 977-982. Automaatsüsteemide (sh isejuhtivad sõidukid) seadustamisest
– mõiste, autonoomia, vastutus.
Märksõnad: robotid; intellektitehnika; automaatikasüsteemid; vastutus; õigusloome; Saksamaa (BECK)
Гаджиев, Г. А. Является ли робот-агент лицом? (Поиск правовых форм для регулирования
цифровой экономики) // Журнал российского права (2018) nr. 1, lk. 15-30. Robotite õigusliku staatuse
määratlemisest ja digitaalmajanduse reguleerimisest.
Märksõnad: robotid; isikud; õigusvõime; robootika; digitaalmajandus; õigusloome; õiguslik seisund;
Venemaa
Schmid, Ronald ; Puschkarski, Franziska. Die Abrechnung beim Luftbeförderungsvertrag nach
Kündigung durch den Fluggast // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 10, lk. 657-661. Reisijate
õhuveolepingu olemusest ja tasaarveldusest juhtudel, kui reisija on maksnud täissumma, kuid tühistab
reisi.
Märksõnad: lennuliiklus; õhutransport; reisijatevedu; lepingud; tõendamine (jur.); transporditeenused;
lennundusettevõtted; Saksamaa (BECK)
Asjaõigus
Blandy, Sarah ; Bright, Susan ; Nield, Sarah. The dynamics of enduring property relationships in land
// The Modern Law Review (2018) nr. 1, lk. 85-113. Maa omandisuhete arengust Suurbritannias.
Märksõnad: omand; maaomand; riigivara; kohtulahendid; maaõigus; Suurbritannia
Võlaõigus
Albers, Gregor ; Schönberger, Sophie. Das nicht so abstrakte Schuldversprechen // Juristenzeitung
(2018) nr. 3, lk. 114-122. Võla tasumise lubadusest Saksa tsiviilseadustiku mõistes.
Märksõnad: võlad; kohustused; vastutus; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Heckelmann, Martin. Zulässigkeit und Handhabung von Smart Contracts // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 8, lk. 504-510. Nutilepingutest õiguslikus tähenduses (definitsioon, olemus,
funktsioon) ja lepinguõiguse normide vaates.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; plokiahela-tehnoloogia; õiguslikud aspektid; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Perekonnaõigus
Bracken, Lydia. Challenging normative constructions of parentage in Ireland // The Journal of Social
Welfare & Family Law (2017) nr. 3, lk. 316-331. Ebatraditsioonilise peremudeli (nt samasoolised
lapsevanemad) käsitlusest Iiri, Inglise ja Walesi perekonnaõiguses.
Märksõnad: perekond; samasooliste partnerlus; lapsed; lapsevanemad; Iirimaa; Inglismaa; Wales
Doughty, Julie ; Meakings, Sarah ; Shelton, Katherine. The legal and administrative processes in
adoption: views and experiences of newly formed adoptive families // The Journal of Social Welfare &
Family Law (2017) nr. 4, lk. 473-490. Lapsendamise regulatsioonist ja menetlusest Walesis.
Märksõnad: lapsendamine; lapsed; lapsevanemad; seaduste tõlgendamine; Inglismaa; Wales
Haydn-Quindeau, Sina. Die „Ehe für alle“ – ein Verstoß gegen die Institutsgarantie des Art. 6 I GG? //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 4, lk. 206-207. Abielu institutsioonist ja selle kaitsest;
samasooliste abielu seadustamisest Saksa põhiseaduse artikli 6 tähenduses. Täismahus artiklit vt Neue
Juristische Online Zeitschrift (NJOZ) 2018, nr. 7, lk. 201-206.
Märksõnad: abielu; samasooliste partnerlus; kooselu; põhiseadused; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Nyby, Josefine ; Nygard, Mikael ; Autto, Janne ; Kuisma, Mikko. Freedom of choice, gender equality,
or employment promotion? Finnish party positions on childcare in the light of election manifestos 2015
// The Journal of Social Welfare & Family Law (2017) nr. 3, lk. 279-297. Lapsehoolduspuhkuse
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korraldusest Soome perepoliitikas; lapsevanemate valikuvabaduse politiseerimisest 2015. aasta
parlamendivalimiste kampaanias.
Märksõnad: perepoliitika; lapsehoolduspuhkus; peretoetused; lapsevanemad; võrdsed võimalused;
parlamendivalimised; Soome
O’Sullivan, Kathryn ; Jackson, Leyla. Muslim marriage (non) recognition: implications and possible
solutions // The Journal of Social Welfare & Family Law (2017) nr. 1, lk. 22-41. Islamiabielude
tunnustamisest Inglise ja Walesi õiguses.
Märksõnad: abielu; islam; tunnustamine (jur.); moslemid; vähemused; Inglismaa; Wales
Pärimisõigus
Miler, Dorota. Die Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs als Rechtsmissbrauch? // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2018) nr. 1, lk. 65-88. Sundosa pärimisest Saksa ja Poola õiguses.
Märksõnad: sundosa; pärimine; pärand; seaduste tõlgendamine; võrdlev analüüs; Saksamaa; Poola
ÄRIÕIGUS
Binder, Jens-Hinrich. Der Aufsichtsrat von Kreditinstituten drei Jahre nach dem „Regulierungstsunami”
– eine Bestandsaufnahme // Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (2018) nr. 1,
lk. 88-125. Krediidiasutuste järelevalvenõukogude tegevuse refomimisest finantskriisi järel.
Märksõnad: pangandus; krediidiasutused; pangad (maj.); järelevalve; Euroopa Liidu õigus; Euroopa
Keskpank; Saksamaa
Chin, Gabriel J. The war against Chinese restaurants // Duke Law Journal (2018) nr. 4, lk. 681-741.
Konkurentsist, avatud piiride poliitikast, sisserändest ja diskrimineerimisest seoses Hiina restoranide
tegevusega Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: konkurents (maj.); restoranid; töötajad; sisseränne; sisserändajad; tööjõud; naised;
diskrimineerimine; kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid; Hiina; Aasia (EBSCO)
Heese, Michael. Die Funktion des Insolvenzrechts im Wettbewerb der Rechtsordnungen //
Juristenzeitung (2018) nr. 4, lk. 179-191. Euroopa Komisjoni ettepanekust maksejõuetuse ja
maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise kohta, nende ettepanekute mõjust
Saksa õigusele.
Märksõnad: pankrotiõigus; pankrotid; maksejõuetus; saneerimine; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu
õigus; Saksamaa
Parella, Kishanthi. Reputational regulation // Duke Law Journal (2018) nr. 5, lk. 907-979.
Kohtuvaidluste ja sanktsioonide mõjust organisatsiooni (nt FIFA, Uber) mainele ja muutustele
organisatsioonis.
Märksõnad: organisatsioonid; ettevõtted; kuvand; sanktsioonid; kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid
(EBSCO)
Regenfus, Thomas. Deaktivierte Geräte – Rechte des Nutzers bei Einschränkung der
Funktionsfähigkeit „smarter” Produkte durch den Hersteller // Juristenzeitung (2018) nr. 2, lk. 79-87.
Lepingutingimustest ja nõude esitamise õigusest nutiseadmete tootjate serveripõhiste piirangute
seadmise korral (nt teatud funktsioonide deaktiveerimine), müüja vastutus ja kasutajate õigused.
Märksõnad: nutiseadmed; ostjad; lepingud; müüjad; tootjad; piirangud; Saksamaa
Schaper, Martin. Eigene Anteile im Formwechsel // Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht (2018) nr. 1, lk. 126-148. Tehingutest oma aktsiatega äriühingute eri vormide puhul
ja probleemidest (nt pantimine) äriühingu vormi muutumisel.
Märksõnad: äriühingud; aktsiad; tehingud; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Spindler, Gerald. Gesellschaftsrecht und Digitalisierung // Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht (2018) nr. 1, lk. 17-55. Digiteerimise mõjust äriühingutevahelisele suhtlemisele.
Märksõnad: äriühingud; elektrooniline kommunikatsioon; digitaalinformatsioon; e-äri; plokiahelatehnoloogia; lepingud; vastutus; Saksamaa
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INTELLEKTUAALNE OMAND
Castro, Carlos. A fresh look at the olympic properties // WIPO Magazine (2018) nr. 1, lk. 15-29.
Olümpiamängudega seotud sümboolika kaitsest, meediakajastustest ja arvutimängude võistlustest
(e-sport).
Märksõnad: olümpiamängud; autoriõigus; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
(WIPO); rahvusvahelised lepingud; sümboolika; meedia; autoriõigus; kaubamärgid; arvutimängud
Clark, Birgit. Blockchain and IP law: a match made in crypto heaven? // WIPO Magazine (2018) nr. 1,
lk. 30-34. Plokiahelast intellektuaalse omandi aspektist.
Märksõnad: plokiahela-tehnoloogia; bitcoin; intellektuaalne omand; rahvusvahelised lepingud;
krüptoraha; lepingud; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO)
Hacker, Philipp. Lessons from IP markets for data markets: on moral rights, property rules, and resale
royalties // Intellectual Property Quarterly (2018) nr. 1, lk. 45-67. Intellektuaalse omandi ja isikuandmete
kaitse ühisosast ja erijoontest digitaalmajanduse tingimustes ELi ja Ameerika Ühendriikide õiguse
võrdluses.
Märksõnad: isikuandmed; andmekaitse; intellektuaalne omand; võrdlev õigusteadus; digitaalmajandus;
moraalne kahju; hüvitised; vastutus; kontroll; Euroopa Liidu õigus; Ameerika Ühendriigid (WESTLAW)
Kostova, Nevena. UK developments in private copying: a case study of organisational stakeholders
and their impact on copyright law and policy // Intellectual Property Quarterly (2018) nr. 1, lk. 68-89.
Autoriõiguse organisatsioonide ja sidusrühmade tegevusest ning mõjust autoriõiguse poliitika
kujundamisele ja seadustamisele Suurbritannias isiklikuks otstarbeks koopiate tegemise erandi näitel.
Märksõnad: autoriõigus; kopeerimine; organisatsioonid; huvigrupid; õigusloome; Suurbritannia
(WESTLAW)
Malgieri, Gianclaudio. ‘User-provided personal content’ in the EU: digital currency between data
protection and intellectual property // International Review of Law, Computers & Technology (2018)
nr. 1, lk. 118-140. Isikuandmetest ja kasutaja loodud sisust e-kaubanduse ja andmekaitse aspektist.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; e-äri; autoriõigus; digitaalmajandus
Soppe, Martin. Das Urhebervertragsrecht und seine Bedeutung für die Vertragsgestaltung // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 11, lk. 729-735. Autorilepingute 2017. aasta 1. märtsil jõustunud
regulatsioonist.
Märksõnad: autoriõigus; lepingud; litsentsid; hüvitised; reformid; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
(BECK)
KESKKONNAÕIGUS
Авхадеев, В. Р. Сотрудничество Арктического совета и Российской Федерации по вопросам
охраны окружающей среды: проблемы развития // Журнал российского права (2018) nr. 1,
lk. 138-146. Keskkonna kaitsmisest Arktikas rahvusvahelisel tasandil Arktika Nõukogu ja Venemaa
koostöö näitel.
Märksõnad: keskkonnakaitse; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud; Arktika Nõukogu;
Venemaa; Arktika
Longo, Fabio. Klimaschutz im Städtebaurecht // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 3, lk. 107-116.
Kliimakaitse aspektist Saksa ehitusseadustiku 2011. aasta muudatustes taastuvenergiaallikatele
ülemineku valguses.
Märksõnad: linnaehitus; keskkonnakaitse; taastuvad energiaallikad; kommunaalmajandus;
põhiseadused; Saksamaa
TÖÖÕIGUS
Абузярова, Н. А. Экономико-правовое регулирование российского рынка труда // Журнал
российского права (2018) nr. 1, lk. 128-137. Tõõjõu jaotumisest ja tööturu reguleerimisest Venemaal.
Märksõnad: tööõigus; töösuhted; tööjõud; tööturg; Venemaa
G’Sell, Florence. Presentation of the case // European Review of Private Law (2017) nr. 6,
lk. 1085-1086. Töötervishoiust, asbestimürgistusest ja tervisekahjustuste tekkimisest töökohal
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(alternatiivne põhjuslikkus) Inglise ja Walesi apellatsioonikohtu nn Heneghani lahendis. Samal teemal
artiklid lk 1087-1151 Itaalia, Hollandi, Prantsuse, Hispaania, Saksa ja Belgia õiguse aspektist.
Märksõnad: töötingimused; töötajad; tööandjad; töötervishoid; tööohutus; asbest; tervisekahjustused;
kohtulahendid; kohtuasjad; ehitusmaterjalid; sümpoosionid; Inglismaa; Wales; Itaalia; Holland;
Prantsusmaa; Hispaania; Saksamaa; Belgia
Kostiainen, Riikka. Työpaikkaväkivaltaa koetaan monella alalla // Haaste (2018) nr. 1, lk. 23-25.
Töövägivalda käsitlevast uuringust ja nõuannetest vägivalla ennetamiseks.
Märksõnad: töösuhted; kiusamine; vägivald; töövägivald; ennetamine; naised; uuringud; Soome
Pekkarinen, Elina. Muureja ja siltoja rikostaustaisten työelämässä // Haaste (2018) nr. 1, lk. 10-12.
Vanglast vabanenute tööhõivest ja töölevõtmise kogemustest.
Märksõnad: töötajad; karistused; tööhõive; tööturg; Soome
Sterling, Nichole L. ; Fedeles, Emily R. Bărbulescu v. Romania // International Legal Materials (2018)
nr. 1, lk. 80-124. Töötaja vallandamisest seoses Interneti kasutamisega erasuhtluseks; Euroopa
Inimõiguste Kohtu lahendist.
Märksõnad: töötajad; vallandamine; Internet; klienditeenindus; Rumeenia; Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid
SOTSIAALÕIGUS
Larkin, Philip M. Universal credit, 'positive citizenship', and the working poor: squaring the eternal
circle? // The Modern Law Review (2018) nr. 1, lk. 114-131. Sotsiaalhoolekande seadusest (Welfare
Reform Act 2012) ja selle mõjust sotsiaalkindlustussüsteemile.
Märksõnad: sotsiaalkindlustus; sotsiaalhoolekanne; sotsiaaltoetused; reformid; vaesed; Suurbritannia
Loveland, Ian. Changing the meaning of ‘vulnerable’ under the homelessness legislation? // The
Journal of Social Welfare & Family Law (2017) nr. 3, lk. 298-315. Suurbritannia ülemkohtu nn Hotaki
lahendi (2015) mõjust mõiste „haavatav” tõlgendamisele ning kodutute esmaste vajaduste
määratlemisele seadustes.
Märksõnad: kodutud; vajadused; mõisted; kohtulahendid; Suurbritannia
FINANTSÕIGUS
Armour, John ; Enriques, Luca. The promise and perils of crowdfunding: between corporate finance
and consumer contracts // The Modern Law Review (2018) nr. 1, lk. 51-84. Ühisrahastuse
reguleerimisest Suurbritannia finantsõiguses.
Märksõnad: ühisrahastus; idufirmad; väärtpaberiturg; tarbijakaitse; Suurbritannia; Ameerika
Ühendriigid
Forrester, Emily. Is the state aid regime a suitable instrument to be used in the fight against harmful
tax competition // EC Tax Review (2018) nr. 1, lk. 19-35. Riigiabi reeglitest maksustamise aspektist ja
Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: Euroopa Komisjon; maksustamine; konkurents (maj.); sisemajanduse kogutoodang;
riigiabi; maksupoliitika; siseturg; kohtulahendid; Euroopa Kohus
Végh, Gyöngyi ; Gribnau, Hans. Tax administration good governance // EC Tax Review (2018) nr. 1,
lk. 48-60. Maksuhaldusest ja selle eri aspektidest.
Märksõnad: maksustamine; maksukorraldus; maksumenetlus; juhtimine; kontroll; vastutus;
liikmesriigid; Euroopa Liidu õigus
Weber, Martin. Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts in 2017/2018 // Neue Juristische Wochenschrift
(2018) nr. 14, lk. 995-1000. Kapitalituru korralduse ja järelevalvega seotud arengusuundadest ja
õigusloomest.
Märksõnad: kapitaliturg; väärtpaberid; finantsturg; järelevalve; õigusloome; Euroopa Liidu õigus;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
KARISTUSÕIGUS
Aaltonen, Mikko. Työttömyys ja rikollisuus // Haaste (2018) nr. 1, lk. 7-9. Tööpuuduse ja kuritegevuse
seostest statistiliste andmete ja uuringute põhjal.
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Märksõnad: kriminoloogia; kuritegevus; tööpuudus; töötud; statistilised andmed; uuringud; Soome
Balajanov, Elvin. Setting the minimum age of criminal responsibility for cybercrime // International
Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 1, lk. 2-20. Kriminaalvastutuse minimaalsest
vanusepiirist küberkuritegude puhul.
Märksõnad: küberkuriteod; kriminaalvastutus; rahvusvahelised lepingud; alaealised; kohtulahendid;
Euroopa Inimõiguste Kohus
Bülte, Jens. Zur faktischen Straflosigkeit institutionalisierter Agrarkriminalität // Goltdammer's Archiv für
Strafrecht (2018) nr. 1, lk. 35-56. Loomapiinamise käsitlusest põllumajandusettevõtetes karistusõiguse
tähenduses kanakasvatuse juhtumite näitel.
Märksõnad: loomakasvatus; loomad; kanakasvatus; piinamine; karistused; loomakaitse; seaduste
tõlgendamine; põhiseadused; kohtulahendid; Saksamaa
Choudhry, Shazia ; Herring, Jonathan. A human right to legal aid? – The implications of changes to
the legal aid scheme for victims of domestic abuse // The Journal of Social Welfare & Family Law (2017)
nr. 2, lk. 152-167. Õigusabi tagamisest perevägivalla ohvritele.
Märksõnad: perevägivald; ohvrid; õigusabi; nõustamine; inimõigused
Couzigou, Irène. Securing cyber space: the obligation of states to prevent harmful international cyber
operations // International Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 1, lk. 37-57. Riikide
kohustusest tõkestada nende territooriumilt lähtuvaid kuritegelikke rahvusvahelisi küberoperatsioone.
Märksõnad: küberkuriteod; küberturve; riigivastutus; rahvusvahelised suhted
E Silva, K. K. Vigilantism and cooperative criminal justice: is there a place for cybersecurity vigilantes
in cybercrime fighting? // International Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 1, lk. 21-36.
Vabatahtlike osast küberkuritegevusega võitlemisel ja selle mõjust küberkuritegevuse ametlikule
uurimisele.
Märksõnad: küberkuriteod; küberturve; õigusemõistmine; robotvõrgud; järelevalve
Hörnle, Tatjana ; Wohlers, Wolfgang. The trolley problem reloaded : wie sind autonome Fahrzeuge
für Leben-gegen-Leben-Dilemmata zu programmieren? // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018)
nr. 1, lk. 12-34. Isejuhtivatest sõidukitest ja inimene-masin vastutuse jagamisest ohuolukordades
karistusõiguse aspektist, eetikakomisjoni aruandest.
Märksõnad: isesõitvad autod; inimene-masin-süsteemid; autojuhtimine; algoritmid; intellektitehnika;
liiklejad; vastutus; eetika; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Idriss, Mohammad Mazher. Not domestic violence or cultural tradition: is honour-based violence
distinct from domestic violence? // The Journal of Social Welfare & Family Law (2017) nr. 1, lk. 3-21. Au
kaitsega seotud vägivallavormide käsitlusest Inglise õiguses.
Märksõnad: perevägivald; naistevastane vägivald; islam; au teotamine; veritasu; traditsioonid; kuriteod;
Suurbritannia
Jansen, Scarlett. Der Schutz der „Integrität des Sports” duch das Strafrecht? // Goltdammer's Archiv
für Strafrecht (2017) nr. 11, lk. 600-614. Dopingu kasutamise kriminaliseerimisest ja sellega seotud
uutest kuriteokoosseisudest karistusseadustikus.
Märksõnad: sport; sportlased; doping; karistused; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Kubiciel, Michael. Kriminalpolitik und Strafrechtswissenschaft // Juristenzeitung (2018) nr. 4, lk. 171179. Karistuspoliitika ja karistusõiguse reformist Saksamaal.
Märksõnad: karistused; reformid; karistuspoliitika; õigusfilosoofia; Saksamaa
Kühne, Hans-Heiner. Der mangelhafte Rechtsschutz gegen einen internationalen Haftbefehl //
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018) nr. 3, lk. 121-126. Rahvusvahelise vahistamismääruse
poliitilistel eesmärkidel kasutamise vältimisest; kontrollist INTERPOLis ja õiguskaitsest Saksamaal.
Märksõnad: politsei; vahistamine; rahvusvaheline koostöö; õiguskaitse; kohtulahendid;
Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon; Saksamaa
McCarthy, Daniel ; Adams, Maria. Prison visitation as human ‘right’ or earned ‘privilege’? The differing
tales of England/Wales, and Scotland // The Journal of Social Welfare & Family Law (2017) nr. 4,
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lk. 403-416. Vangide külastamise ja perekontaktide säilitamise toetamisest – käsitlustest ja suhtumisest
Inglismaal, Walesis ja Šotimaal.
Märksõnad: vangid; perekond; kurjategijad; vanglad; visiidid; inimõigused; Šotimaa; Inglismaa; Wales
Mosbacher, Andreas. Sitzen fürs Schwarzfahren // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 15,
lk. 1069-1072. Reisijateveoteenuse ebaseaduslikust pakkumisest karistusseadustiku mõistes ja
aruteludest sellise tegevuse karistatavuse üle.
Märksõnad: reisijatevedu; transporditeenused; illegaalne tegevus; karistused; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Rostalski, Frauke. Der (straf-)rechtliche Umgang mit illegalen Kraftfahrzeugrennen // Goltdammer's
Archiv für Strafrecht (2017) nr. 11, lk. 585-599. Ebaseaduslikest kiirendusvõistlustest tänavatel
karistusseadustiku 13.10.2017 jõustunud muudatuse valguses.
Märksõnad: liiklus; kiirendussõit; tänavad; illegaalne tegevus; liiklussüüteod; karistused; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa
Roxin, Claus. Der Strafgrund beim untauglichen und beim tauglichen Versuch // Goltdammer's Archiv
für Strafrecht (2017) nr. 12, lk. 656-668. Kuritegelikust kavatsusest kuriteokatsel Saksa ja Hispaania
karistusõiguses. Ajakirjanumber sisaldab erinevaid artikleid Hispaania ja Saksa karistusõigusest ning
on pühendatud hispaania õigusteadlase Santiago Mir Puigi 70. sünnipäevale.
Märksõnad: kuriteod; tahtlus (süüvorm); kurjategijad; karistused; võrdlev õigusteadus; Saksamaa
Tanttari, Sonja ; Alanko, Markus. Huijarit löytävät aina uusia tekotapoja ja uhreja // Haaste (2018)
nr. 1, lk. 30-31. Suundumustest Soome kuritegevuses (nt piiriülene ja küberkuritegevus) ning
elanikkonna vananemise ja pettustega seotud kuritegude hulga suurenemise seostest.
Märksõnad: kuritegevus; kuriteod; pettus; rahvastiku vananemine; Soome
Трунцевский, Ю. В. Бытовая (повседневная) коррупция: понятие и социальное значение //
Журнал российского права (2018) nr. 1, lk. 157-168. Korruptsioonist olmetasandil korruptsiooniga
võitlemise terminite ja definitsioonide võrdluses; näiteid teistest riikidest (Ameerika Ühendriigid, Ukraina,
Bulgaaria, Rumeenia, Egiptus jt).
Märksõnad: korruptsioon; altkäemaks; ametialased süüteod; eluolu; avalikud teenused; kohalikud
omavalitsused; Venemaa
MENETLUSÕIGUS
Klein, Oliver. Zur Frage der Bindung höchster Gerichte an ihre Rechtsprechung // Juristenzeitung
(2018) nr. 2, lk. 64-70. Kohtupraktika siduvusest ning kõrgema kohtu praktika muutmise põhimõtetest
ja kriteeriumitest.
Märksõnad: kohtulahendid; printsiibid; kõrgema astme kohtud; kohtuasjad; Saksamaa
Krause, Benjamin. Ermittlungen im Darknet – Mythos und Realität // Neue Juristische Wochenschrift
(2018) nr. 10, lk. 678-681. Anonüümsusest ja kurjategijate identifitseerimisest nn tumeveebis;
kriminaalmenetluse seadustiku tõlgendamisest.
Märksõnad: küberkuriteod; Internet; anonüümsus; kriminaalmenetlus; jälitustegevus; identifitseerimine;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Solomon, Peter H. Transparency in the work of judicial councils: the experience of (East) European
countries // Review of Central and East European Law (2018) nr. 1, lk. 43-62. Kohtunike nõuandekodade
tegevusest Itaalias, Poolas, Moldovas ja Lätis.
Märksõnad: kohtud; reformid; kohtunikud; nõukogud; Itaalia; Poola; Läti; Moldova
RIIGIÕIGUS
Abraham, David. Einwanderung im Wohlfahrtsstaat: die Solidarität und das Problem der Homogenität
// Der Staat (2017) nr. 4, lk. 535-560. Ühiskonna homogeensuse ja solidaarsuse suhestusest
heaoluriigis sisserändekriisi taustal.
Märksõnad: ühiskond; heaoluühiskond; sisseränne; sisserändajad; integratsioon; identiteet;
solidaarsus; heaoluriik; sotsiaalsed õigused
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Derksen, Roland. Ansprüche Dritter auf Zugang zu vertraulichen Informationen der Bundesregierung
nach Art. 23 Abs. 2 GG? // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 1, lk. 30-33. Parlamendi õigusest ja
kohustusest tagada juurdepääs ametkondlikule infole, sh ELi asjades ja ELi dokumentidele põhiseaduse
artikli 23 ja informatsioonivabaduse seaduse tähenduses.
Märksõnad: parlamendid; valitsused; juurdepääs infole; konfidentsiaalne info; avalik teave;
informatsioonivabadus; põhiseadused; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa
Frau, Robert. Nochmals zum Rechtsschutz für Kleinstparteien: Nichtanerkennungsbeschwerden bei
der Bundestagswahl 2017 // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 4, lk. 152-157. Väikeparteidega
seotud probleemidest parlamendivalimistel osalemisel konstitutsioonikohtu seitsme lahendi põhjal.
Märksõnad: valimised; parteid; parlamendivalimised; piirangud; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Freitag, Robert. Ausländische Eingriffsnormen vor deutschen Gerichten // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 7, lk. 430-435. Teise riigi nõuete või piiravate normide tähendusest Saksa
õiguses lepingu- ja deliktiõigusega seotud kohtulahendite näitel.
Märksõnad: õigusnormid; vaidluste lahendamine; lepinguõigus; deliktiõigus; Euroopa Liidu õigus;
seaduste vastuolud (siseriiklik õigus); kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Fremuth, Michael Lysander. Die Verfassung kennt sie nicht und die Demokratie bedarf ihrer nicht –
zur Notwendigkeit der Revision der Fünf-Prozent-Sperrklausel im Recht zur Wahl des Deutschen
Bundestages // Juristenzeitung (2018) nr. 1, lk. 13-22. Saksa parlamendivalimiste 5%-lisest
valimiskünnisest demokraatia ja võrdõiguslikkuse seisukohast.
Märksõnad: valimised; parlamendivalimised; parteid; valimiskünnis; demokraatia; võrdõiguslikkus;
põhiseadused; Saksamaa
Gausing, Bettina ; Wittebol, Christiaan. Die Wirksamkeit von im Ausland geschlossenen
Minderjährigenehen // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 2, lk. 41-50. Välismaal sõlmitud
lapsabielude tunnustamisest Saksa õiguses põhiõiguste dogmaatikas ja põhiseaduse (artikkel 6)
mõistes.
Märksõnad: põhiõigused; perekonnaõigus; abielu; alaealised; sundabielu; lastekaitse; pagulased;
põhiseadused; Saksamaa
Гребенников, Валерий ; Грудцына, Людмила. Принципы организации и типологизации
судебных систем // Государство и право (2018) nr. 1, lk. 102-106. Kohtusüsteemide korraldusest ja
klassifitseerimise põhimõtetest erinevates riikides.
Märksõnad: kohtusüsteemid; printsiibid; klassifitseerimine (jur.); kohtuvõim; seadusandlik võim
Grzeszick, Bernd. Beschäftigung beurlaubter Beamter als Mitarbeiter von Bundestagsfraktionen // Die
Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 3, lk. 96-106. Parlamendifraktsioonide põhiseaduslikust staatusest
ning riigiametnike nn eripuhkusest fraktsioonis töötamise ajal.
Märksõnad: parlamendid; parlamendifraktsioonid; parteid; riigiametnikud; avalik teenistus;
põhiseadused; kohtulahendid; Saksamaa
Хабриева, Т. Я .; Черногор, Н. Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского
права (2018) nr. 1, lk. 85-102. Digitaalmajandusest ja -tehnoloogiatest Vene õigussüsteemis ning
õigusloomes.
Märksõnad: õigussüsteemid; õigusallikad; digitaalmajandus; digitaaltehnoloogiad; õigusloome;
Venemaa
Hadjimatheou, Katerina. Neither confirm nor deny: secrecy and disclosure in undercover policing //
The Criminal Justice Ethics (2017) nr. 3, lk. 279-296. Luureametnike isikute ja tegevuse avalikustamise
piiridest Suurbritannias.
Märksõnad: luureteenistused; jälitustegevus; politsei; avalik huvi; piirangud; Suurbritannia
Halmai, Gábor. Abuse of constitutional identity. The Hungarian Constitutional Court on interpretation of
Article E (2) of the fundamental law // Review of Central and East European Law (2018) nr. 1,
lk. 23-42. Ungari konstitutsioonikohtu 2016. aasta lahendist (22/2016, XII.5) pagulaste Ungarisse
ümberpaigutamise otsuste kohta; Ungari põhiseaduse artikli E (2) tõlgendamisest.
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Märksõnad: konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; põhiseadused; rahvusvahelised lepingud;
põhiseaduslikkuse järelevalve; pagulased; liikmesriigid; Euroopa Liit; ränne (demogr.); Ungari
Hazell, Robert ; Wells, Juliet. Judicial input into parliamentary legislation // Public Law (2018) nr. 1,
lk. 106-127. Kohtunike osalemisest parlamendikomisjonide töös seaduseelnõude aruteludel
Suurbritannias.
Märksõnad: parlamendikomisjonid; kohtunikud; võimude lahusus; õigusloome; eksperthinnangud;
Suurbritannia (WESTLAW )
Ingold, Albert. Digitalisierung demokratischer Öffentlichkeiten // Der Staat (2017) nr. 4, lk. 491-533.
Mõistest „avalikkus” digitaalinformatsiooni ajastul ja uutest kommunikatsioonisüsteemidest õiguse
aspektist.
Märksõnad: demokraatia; avalikkus; teadmusühiskond; digitaalinformatsioon; elektrooniline
kommunikatsioon; põhiseadused; Saksamaa
Janson, Nils J. Staatliche Politikfinanzierung in Bewegung – keine Fraktionszuwendungen für
„Verfassungsfeinde”? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 5, lk. 288-293. Erakondade ja
fraktsioonide riikliku rahastamisega seotud muudatusest Saksa konstitutsioonikohtu lahendi
(17.01.2017) valguses.
Märksõnad: parteid; parlamendifraktsioonid; finantseerimine; põhiseadused; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Клеандров, Михаил. О необходимости законодательного закрепления в России статуса
кандидата на должность судьи // Государство и право (2018) nr. 1, lk. 29-42. Nõuetest kohtunikuks
kandideerijale ja vajadusest regulatsiooni ajakohastada.
Märksõnad: kohtunikud; kohtud; personalivalik; Venemaa
Meurers, David ; Beye, Constantin. Rechtsstaatliche Anforderungen an die Öffentlichkeit von Normen
// Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 2, lk. 59-67. Õigusriigi põhimõtetest ja erasektori loodud
õigusnormide (nt DIN) rakendamisest avalikus sektoris.
Märksõnad: õigusnormid; avalikkus; erasektor; avalik sektor; õigusriik; põhiseadused; Saksamaa
Michl, Fabian. Schleierhafte Schleierfahndung // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 2, lk. 50-59.
Isikute (põhjendamatust) kontrollimisest piiril Saksa politseiseaduse tähenduses ja Euroopa Kohtu
hiljutiste lahendite (nt 21. juuni 2017) valguses.
Märksõnad: piirikontroll; politsei; proportsionaalsuse põhimõte; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
Euroopa Kohus; Saksamaa
Rawlings, Richard. The strange reconstitution of Wales // Public Law (2018) nr. 1, lk. 62-83. Õiguste
üleandmisest, detsentraliseerimisest ja põhiseadusest Walesis Suurbritannia Brexiti otsuse valguses.
Märksõnad: detsentraliseerimine; Brexit; Suurbritannia; Wales (WESTLAW )
Risse, Horst. Rechtsprechung und Parlamentsfreiheit – Versuch einer Vermessung der geschützten
parlamentarischen Gestaltungs- und Entscheidungsräume // Juristenzeitung (2018) nr. 2, lk. 71-79.
Parlamendi õigustest, otsustusvabadusest ja vastutusest Saksa parlamendi tegevusega (sh
parlamentaarne menetlus ja ELi asjade üle otsustamine) seotud kohtupraktikas; seadusandliku ja
kohtuvõimu suhestusest ning parlamendi ja valitsuse koostööst.
Märksõnad: parlamendid; parlamendiliikmed; informatsioonivabadus; valitsused; võim; koostöö;
kohtuasjad; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa
Schwarz, Kyrill-A. „Unterstützung regionaler Daseinsvorsorge durch den Bund?” // Die Öffentliche
Verwaltung (2018) nr. 4, lk. 125-133. Riigieelarvest ja vaesemate omavalitsuste rahalisest toetamisest
põhiseaduse tähenduses (põhimõte „võrdsed elutingimused kogu riigis”).
Märksõnad: põhiseadused; võrdsed võimalused; kohalikud omavalitsused; finantseerimine;
riigieelarve; rahaline abi; Saksamaa
Schönberger, Christoph ; Schönberger, Sophie. Die AfD im Bundestag // Juristenzeitung (2018)
nr. 3, lk. 105-114. Paremäärmuslikust parteist parlamendis Saksa parlamendi ja AfD (Alternatiiv
Saksamaale) näitel: õiguslik käsitlus, koostöö, konsensus ja võimalikud konfliktid.
Märksõnad: parlamendid; parteid; paremäärmuslus; koostöö; Saksamaa
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Steinbach, Armin. Religion und Neutralität im privaten Arbeitsverhältnis // Der Staat (2017) nr. 4,
lk. 621-651. Riigi-kodaniku suhte neutraalsuse (sh usuvabadus ja religioosse sümboolika kandmine)
kandumisest erasektori töösuhetesse; traditsioonidest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: põhiõigused; usuvabadus; religioosne sümboolika; töösuhted; erasektor; traditsioonid;
inimõigused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Euroopa Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsioon (1950)
Weber, Franziska ; Schäfer, Hans-Bernd. „Nudging”, ein Spross der Verhaltensökonomie.
Überlegungen zum liberalen Paternalismus auf gesetzgeberischer Ebene // Der Staat (2017) nr. 4,
lk. 561-592. Käitumisökonoomikast ja liberaalsest paternalismist õigusloomeprotsessis; tarbijakäitumise
suunamisest ja tarbijakaitsest.
Märksõnad: õigusloome; efektiivsus; käitumine; juhtimine; juurdepääs infole; tarbijakäitumine;
tarbijakaitse; põhiseadused; kohtulahendid; paternalism; Saksamaa
HALDUSÕIGUS
Adams, Thomas. Ultra vires revisited // Public Law (2018) nr. 1, lk. 31-43. Kohtuliku kontrolli
põhimõttest ja tähendusest haldusõiguse teoorias ja kohtupraktikas (nn Cooperi lahend).
Märksõnad: tavaõigus; kohtud; kontroll; printsiibid; haldusmenetlus; õigusteooria; kohtulahendid;
Suurbritannia (WESTLAW )
Battis, Ulrich ; Grigoleit, Klaus Joachim ; Hebeler, Timo. Entwicklung des Beamtenrechts in den
Jahren 2016 und 2017 // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 4, lk. 207-213. Riigiametnike
töösuhetega
(ametikohale
valimine,
vanuseline/sooline
diskrimineerimine
jms)
seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; töösuhted; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Ceross, Aaron. Examining data protection enforcement actions through qualitative interviews and data
exploration // International Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 1, lk. 99-117.
Suurbritannia andmekaitseinspektsiooni (Information Commissioner's Office) tegevusest.
Märksõnad: andmekaitse; küberturve; järelevalve; Suurbritannia
Cobbe, Jennifer. Casting the dragnet: communications data retention under the Investigatory Powers
Act // Public Law (2018) nr. 1, lk. 10-22. Jälitustegevuse käigus kogutud andmete säilitamisest ja kaitsest
Suurbritannias.
Märksõnad: jälitustegevus; andmekaitse; isikuandmed; kohtulahendid; Suurbritannia; Iirimaa; Euroopa
Liidu õigus (WESTLAW )
Greer, Steven ; Bell, Lindsey. Counter-terrorist law in British universities: a review of the "prevent"
debate // Public Law (2018) nr. 1, lk. 84-105. Ekstremismi ja radikaliseerumise ennetamisest
Suurbritannia ülikoolides; terrorismivastase võitluse ja julgeoleku seadusest (2015).
Märksõnad: kõrgharidus; ülikoolid; sõnavabadus; ekstremism; radikalism; terrorismivastane võitlus;
ennetamine; inimõigused; põhiseadused; moslemid; kohtulahendid; Suurbritannia (WESTLAW )
Guckelberger, Annette. Digitalisierung und ihre Folgen für die postalische Bekanntgabe von
Verwaltungsakten // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 6, lk. 359-363. Elektroonilise
teabevahetuse mõjust postiteenuse kujundamisele.
Märksõnad: haldusmenetlus; e-riik; elektrooniline kommunikatsioon; kirjalik kommunikatsioon;
postiteenused; põhiseadused; Saksamaa; Taani (BECK)
Kaler, Matthias v. ; Wiese, Sylvia. Weiterer Rechtsetzungsbedarf beim automatisierten Fahren // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 6, lk. 369-373. Isejuhtivatest autodest liikluses ja
liiklusseaduse muudatustest.
Märksõnad: liiklus; autod; isesõitvad autod; autojuhid; vastutus; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
(BECK)
Koščík, Michal ; Myška, Matěj. Data protection and codes of conduct in collaborative research //
International Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 1, lk. 141-154. Andmekaitsest
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rahvusvaheliste teadusuuringute puhul; vajadusest rahvuslike või üleeuroopaliste reeglite järele (lisaks
andmekaitse direktiivile).
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; teaduslik uurimistöö; teadusasutused; eetikakoodeksid;
Euroopa Liidu õigus
Lambrecht, Ingrid ; Verdoodt, Valerie ; Bellon, Jasper. Platforms and commercial communications
aimed at children: a playground under legislative reform? // International Review of Law, Computers &
Technology (2018) nr. 1, lk. 58-79. Veebiplatvormide kaudu lastele suunatud reklaamist ja selle
õiguslikust reguleerimisest.
Märksõnad: veebisaidid; lapsed; internetireklaam; e-äri; andmekaitse; Euroopa Liidu õigus
Панфилов, Анатолий. Правовое понятие "объект археологического наследия" в российском
законодательстве и проблема его правовой определенности // Государство и право (2018) nr. 1,
lk. 72-81. Arheoloogiapärandiga seotud regulatsioonidest Vene õiguses.
Märksõnad: arheoloogiapärand; arheoloogilised leiud; mõisted; muinsuskaitse; seaduste
tõlgendamine; Venemaa
Prosser, Tony ; Butler, Luke. Rail franchises, competition and public service // The Modern Law
Review (2018) nr. 1, lk. 23-50. Frantsiisilepingutest Suurbritannia raudteesüsteemis. Võrdlus Rootsi ja
Itaalia raudteekorraldusega.
Märksõnad: raudteed; raudteetransport; frantsiis; avalikud teenused; konkurents (maj.); Suurbritannia;
Rootsi; Itaalia
Sajuntz, Sascha. Die Entwicklung des Presse- und Äußerungsrechts im Jahr 2017 // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 9, lk. 589-594. Sõna- ja ajakirjandusvabadusega seotud vastutusest
kohtuasjade põhjal (eraelu kaitse, moraalne kahju jms).
Märksõnad: ajakirjandus; sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; avalikustamine; eraelu; vastutus; kahju
hüvitamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Саленко, А. В. Свобода мирных собраний в Российской Федерации: несколько тезисов об
актуальных проблемах // Журнал российского права (2018) nr. 1, lk. 118-127. Avaliku kogunemise
mõistest ja vormidest Vene õiguses; koosolekute vabaduse teostamise menetluslikest aspektidest ja
Saksa konstitutsioonikohtu praktikast.
Märksõnad: koosolekud; meeleavaldused; vabaõhuüritused; koosolekute vabadus; elektrooniline
kommunikatsioon; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Venemaa; Saksamaa
Schaefer, Christoph. Die ordnungsrechtliche Zuverlässigkeit in Luftverkehr und Luftsicherheit // Die
Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 4, lk. 145-152. Lennuturvalisuse tagamisest ja töötajate
usaldusväärsuse kontrollist.
Märksõnad: lennundus; lennuohutus; töötajad; usaldusväärsus; järelevalve; ametid (töökohad);
piirangud; põhiseadused; Saksamaa
Schmitt-Jortzig, Edzard. IT-Revolution und Datenschutz // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 1,
lk. 10-15. Andmekaitsest mais 2018 jõustuva andmekaitse üldmääruse ja infotehnoloogia arengu
valguses.
Märksõnad: andmekaitse; reformid; infotehnoloogia; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa
Schwenke, Thomas. Zulässigkeit der Nutzung von Smartcams und biometrischen Daten nach der
DS-GVO // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 12, lk. 823-827. Nutikaamerate kasutamisest
tarbijakäitumise jälgimisel andmekaitse üldmääruse mõistes.
Märksõnad: andmekaitse; nutiseadmed; kaamerad; lausandmetöötlus; piirangud; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Spitzlei, Thomas ; Hautkappe, Christoph. Die Entschädigung für polizeiliches Einschreiten // Die
Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 4, lk. 134-144. Hüvitiste maksmisest (sh õigustatud isikute
määratlemisest) politseilise sekkumise juhtudel üleriigilises regulatsioonis ja liidumaade
politseiseadustes.
Märksõnad: politsei; hüvitised; liidumaad; seaduste tõlgendamine; põhiseadused; Saksamaa

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

17

Stelkens, Ulrich ; Payrhuber, Melanie. Unbewusstes „gold plating“ bei der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie durch extensive Auslegung des § 42 a VwVfG? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2018) nr. 4, lk. 195-199. Riigisisese ja ELi õiguse võrdlemisest direktiivi eesmärgi
määratlemiseks teenuste direktiivi ja haldusmenetluse seaduse näitel.
Märksõnad: haldusmenetlus; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa (BECK)
Vanberg, Aysem Diker ; Maunick, Maelya. Data protection in the UK post-Brexit: the only certainty is
uncertainty // International Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 1, lk. 190-206. Brexiti
mõjust Suurbritannia andmekaitseõigusele.
Märksõnad: andmekaitse; Brexit; Euroopa Liidu õigus; vabakaubandus; rahvusvaheline kaubandus;
Suurbritannia
Васильев, В. И. Еще раз о территориальных уровнях местного самоуправления // Журнал
российского права (2018) nr. 1, lk. 110-118. Kohaliku omavalitsuse territooriumist ja tegevuse
korraldamise põhimõtetest 3. aprillil 2017 vastu võetud uues regulatsioonis.
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; haldussüsteem; territooriumid; urbanisatsioon; printsiibid;
Venemaa
Villarica, Michelle Marie F. ; Fedeles, Emily R. Tele2 Sverige AB v. Post-Och Telestyrelsen and
Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson, Peter Brice, and Geoffrey Lewis //
International Legal Materials (2018) nr. 1, lk. 125-154. Isikuandmete töötlemisest ja eraelu puutumatuse
kaitsest elektroonilise side sektoris Euroopa Kohtu lahendi põhjal.
Märksõnad: Euroopa Kohus; kohtulahendid; isikuandmed; eraelu; andmekaitse; telekommunikatsioon;
Rootsi; Suurbritannia
Weberling, Johannes. Medienrechtliche Bedingungen und Grenzen des Roboterjournalismus // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 11, lk. 735-739. Ajakirjanduses töö optimeerimiseks kasutatavatest
arvutiprogrammidest ja nn robotajakirjandusest õiguse mõistes.
Märksõnad: ajakirjandus; ajakirjandusvabadus; robotid; autoriõigus; tööõigus; meedia; põhiseadused;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
MEDITSIINIÕIGUS
Borges, Maria T. R. A violence birth: reframing coerced procedures during childbirth as obstetric
violence // Duke Law Journal (2018) nr. 4, lk. 827-862. Sünnitusabist, pealesunnitud
meditsiiniprotseduuridest sünnitusel ja naiste otsustusõigusest; Venezuela ja Argentina strateegia
rakendatavusest Ameerika Ühendriikides.
Märksõnad: sünnitus; sünnitusabi; naised; otsustamine; sooline vägivald; kohtulahendid; Ameerika
Ühendriigid; Venezuela; Argentina (EBSCO)
Bridgeman, Jo. The provision of healthcare to young and dependent children: the principles, concepts,
and utility of the Children Act 1989 // Medical Law Review (2017) nr. 3, lk. 363-396. Laste ja noorte kui
ülalpeetavate õigustest terviseotsuste tegemisel; lasteseaduse tõlgendamisest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: tervishoid; noored; lapsed; ülalpeetavad; lapse õigused; otsustamine; tervishoiuteenused;
vastutus; lapsevanemad; kohtulahendid; Suurbritannia
Cave, Emma. Protecting patients from their bad decisions: rebalancing rights, relationships, and risk //
Medical Law Review (2017) nr. 4, lk. 527-553. Patsiendi otsustusvabadusest oma tervise üle, riskidest
ja meditsiinitöötajate vastutusest.
Märksõnad: patsiendid; autonoomia; intelligentsus; arstid; ravi; meditsiinieetika; otsustamine; vastutus;
Inglismaa; Wales
Dunne, Peter. Transgender sterilisation requirements in Europe // Medical Law Review (2017) nr. 4,
lk. 554-581. Transseksuaalide identiteedi ja soo tunnustamise seadustamisest, õigusest perekonnale ja
laste saamisele: õigusloome ja kohtupraktika.
Märksõnad: transseksuaalsus; transseksuaalid; inimõigused; perekond; sigivus; steriliseerimine
(sündivuskontroll); reproduktiivtervis; lapse õigused; lapsevanema-lapse suhe; kohtulahendid; Euroopa
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Fitzner, Julia ; Qasmieh, Saba ; Wayne Mounts, Anthony ; Alexander, Burmaa ; Besselaar, Terry.
Revision of clinical case definitions: influenza-like illness and severe acute respiratory infection // Bulletin
of the World Health Organization (2018) nr. 2, lk. 122-128. Kliiniliste juhtumimääratluste ühtse vormi
rakendamise olulisusest gripiseires ajendatuna gripipandeemiast (H1N1) aastatel 2009–2010.
Märksõnad: rahvatervis; gripp; hingamisteede viirusnakkused; pandeemiad; palavik; nakkushaigused;
kontroll; tervishoiupoliitika; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)
Gostin, Lawrence O. Our shared vulnerability to dangerous pathogens // Medical Law Review (2017)
nr. 2, lk. 185-199. Rahvusvahelisest koostööst ja õigusloomest ühtse tervishoiusüsteemi loomiseks
ohtlike haigusetekitajate (SARS, Ebola jt) leviku ennetamiseks. Terve ajakirjanumber käsitleb
ülemaailmse tervishoiu tagamise, ohtude ja riskide ennetamise rahvusvahelise koostööga seotud
teemasid. Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: tervishoid; tervisepoliitika; ohutus; viirused; haigused; ennetamine; riskid; rahvusvaheline
koostöö
MacKellar, Calum. Can maternal spindle transfer and pronuclear transfer be prohibited under EU
legislation? // European Journal of Health Law (2018) nr. 1, lk. 57-74. Geneetilise identsuse muutmisest
ja geeniteraapia uuringute (MST, PNT) lubatavusest ELi õiguses.
Märksõnad: geenid; geenitehnoloogia; biomeditsiin; bioeetika; geeniteraapia; meditsiiniuuringud;
embrüonaalsed tüvirakud; põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; Suurbritannia
Suthar, Amitabh B ; Allen, Lisa G. ; Cifuentes, Sara ; Dye, Christopher ; Nagata, Jason M. Lessons
learnt from implementation of the International Health Regulations: a systematic review // Bulletin of the
World Health Organization (2018) nr. 2, lk. 110-121. Rahvatervise kaitsest ja riikide koostööst nakkuste
leviku (Ebola ja Zika viirus) ülemaailmsel kontrollimisel; rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR 2015)
rakendamise probleemidest.
Märksõnad: rahvatervis; rahvusvaheline koostöö; RNA viirused; epideemiad; pandeemiad;
seadusandlus; finantseerimine; tervishoiupoliitika; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)
’t Hoen, Ellen ; Veraldi, Jacquelyn ; Toebes, Brigit ; Hogerzeil, Hans V. Medicine procurement and
the use of flexibilities in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 2001–
2016 // Bulletin of the World Health Organization (2018) nr. 3, lk. 185-193. Ravimite hankimisest ja
kättesaadavaks tegemisest vastavalt intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingule
(TRIPS).
Märksõnad: intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (1994); ravimid; rahvatervis;
seadusandlus; litsentsid; tervisepoliitika; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); Maailma
Kaubandusorganisatsioon (WTO)
Van Dijck, Christophe ; Vlieghe, Erika ; Cox, Janneke Arnoldine. Antibiotic stewardship
interventions in hospitals in low- and middleincome countries: a systematic review // Bulletin of the World
Health Organization (2018) nr. 4, lk. 266-280. Maailma Terviseorganisatsiooni tegevusest
antibiootikumide liigtarbimise järelevalves ja kasutamise optimeerimisel.
Märksõnad: antibiootikumid; ravimid; patsiendid; bakterid; ravimiresistentsus; ravimiuuringud; Maailma
Terviseorganisatsioon (WHO)
Wagner, Gerhard. Marktaufsichtshaftung produktsicherheitsrechtlicher Zertifizierungsstellen //
Juristenzeitung (2018) nr. 3, lk. 130-140. Volitatud asutuse vastutusest seoses defektsete
rinnaimplantaatide tõttu tekkinud kahjuga Euroopa Kohtu lahendis (C-219/15). Vt ka lk. 146-148.
Märksõnad: meditsiiniseadmed; silikoonimplantaadid; tooteohutus; vastutus; kahju tekitamine;
kohtulahendid; Euroopa Kohus; Saksamaa
Watson, Kenneth ; Kottenhagen, Rob. Patients' rights, medical error and harmonisation of
compensation mechanisms in Europe // European Journal of Health Law (2018) nr. 1, lk. 1-23.
Mittesüülisest vastutusest ravivigade puhul; vastutuse ja hüvitussüsteemi ühtlustamisest Euroopas.
Märksõnad: ravivead; tsiviilkohtumenetlus; patsiendi õigused; informeeritud nõusolek; arsti-patsiendi
suhe; hüvitised; Prantsusmaa; Belgia; Rootsi; Euroopa Liidu õigus

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

19
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Brunnée, Jutta ; Toope, Stephen J. Self-defence against non-state actors: are powerful states willing
but unable to change international law? // International and Comparative Law Quarterly (2018) nr. 2,
lk. 263-286. Riikide õigusest kasutada sõjajõude enesekaitseks valitsusega mitteseotud grupeeringute
rünnakute korral.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; terrorism; sõjavägi; tavaõigus; enesekaitse; terrorismivastane
võitlus; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; Süüria
Campesi, Giuseppe. Seeking asylum in times of crisis: reception, confinement, and detention at
Europe’s southern border // Refugee Survey Quarterly (2018) nr. 1, lk. 44-70. Varjupaigataotlejate
olukorrast ja vajadusest reformida Euroopa piirikontrolli.
Märksõnad: varjupaigataotlejad; ränne (demogr.); piirikontroll; standardid (normid); Euroopa Liit
Crawford, James. The current political discourse concerning international law // The Modern Law
Review (2018) nr. 1, lk. 1-22. Riikide taganemisest rahvusvahelistest lepingutest (nt Suurbritannia ja
Brexit, Ameerika Ühendriigid ja Pariisi kliimakokkulepe, Lõuna-Aafrika võimalik taganemine
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudist).
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; seaduste tõlgendamine; riigid; vastutus; Brexit; kliimapoliitika;
Rahvusvaheline Kriminaalkohus; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; Lõuna-Aafrika
Fuchs, Michael. Für ein völkerrechtliches Verbot von „bad governance” // Die Öffentliche Verwaltung
(2018) nr. 1, lk. 16-21. Riikide iseseisvusest ja nn halva valitsemise takistamisest rahvusvahelise õiguse
meetmetega.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; valitsemine; juhtimine; iseseisvus (pol.); rahvusvahelised
lepingud
Gao, Henry. Regulation of digital trade in US free trade agreements: from trade regulation to digital
regulation // Legal Issues of Economic Integration (2018) nr. 1, lk. 47-70. E-kaubandusest Maailma
Kaubandusorganisatsiooni regulatsioonis ning Ameerika Ühendriikide Vaikse ookeani-üleses
vabakaubanduslepingus (TTP).
Märksõnad: e-kaubandus; e-äri; rahvusvaheline kaubandus; kaubanduslepingud; õigusloome;
rahvusvahelised lepingud; Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO); Ameerika Ühendriigid
Klabbers, Jan. Transforming institutions: autonomous international organisations in institutional theory
// Cambridge International Law Journal (2017) nr. 2, lk. 105-121. Rahvusvaheliste organisatsioonide
funktsioonidest, koostööst ja tegevuse reguleerimisest.
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; õigusloome; rahvusvaheline koostöö; autonoomia
Mohay, Ágoston ; Lukonits, Ádám. Protecting the rule of law as a fundamental value of the EU – the
article 7 procedure and beyond // Osteuropa-Recht (2017) nr. 4, lk. 401-412. ELi põhiväärtuste kaitsest
ja ELi lepingu artiklist 7 pagulaskriisi taustal.
Märksõnad: liikmesriigid; õigusriik; väärtused (filos.); põhiõigused; varjupaigataotlejad; pagulased
Sharpe, Marina. Mixed up: international law and the meaning(s) of “mixed migration” // Refugee Survey
Quarterly (2018) nr. 1, lk. 116-138. Mõistest „segaränne”: õiguspõhimõtted ja tõlgendamine
rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: mõisted; printsiibid; varjupaigataotlejad; ränne (demogr.); inimõigused; rahvusvahelised
lepingud; humanitaarõigus
Starski, Paulina. Der „schweigende Staat” und die Dynamik des Gewaltverbots // Die Öffentliche
Verwaltung (2018) nr. 3, lk. 85-96. Riikide kohustustest ja n-ö vaikimisest terrorismiga võitlemisel
rahvusvahelisel tasandil Ameerika Ühendriikide Süüria-interventsiooni taustal.
Märksõnad: terrorism; islam; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline koostöö; Ühinenud Rahvaste
Harta (1945); Ameerika Ühendriigid; Süüria
Wittke, Cindy. ’Test the West’: reimagining sovereignties in the post-soviet space // Review of Central
and East European Law (2018) nr. 1, lk. 1-22. Rahvusvahelistest suhetest, Venemaa nn lähivälismaapoliitikast ja rahvusvahelise õiguse tõlgendamisest.
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Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; iseseisvus (pol.); rahvusvahelised konfliktid;
postsotsialistlik ühiskond; Venemaa
Inimõigused
Букалерова, Людмила ; Атабекова, Анастасия ; Симонова, Мария. К вопросу о приемлемости
для России положений стратегии Совета Европы по правам ребенка // Государство и право (2018)
nr. 1, lk. 65-71. Euroopa Nõukogu lapse õiguste strateegiast 2016–2021 Vene õiguse aspektist.
Märksõnad: lapse õigused; strateegiad; õiguskaitse; perepoliitika; traditsioonid; kriitika; Venemaa
Eicke, Tim. Speaking in UNISON? Access to justice and the convention // European Human Rights Law
Review (2018) nr. 1, lk. 22-32. Õiguskaitse kättesaadavusest tsiviilasjades Euroopa Inimõiguste Kohtu
praktika põhjal; Suurbritannia Ülemkohtu nn UNISONi lahendist.
Märksõnad: kohtumenetlus; õiguskaitse; subsidiaarsus; printsiibid; tsiviilkohtumenetlus; kohtulahendid;
Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Suurbritannia
(WESTLAW )
Hamilton, Frances. Same-sex marriage, consensus, certainty and the European Court of Human
Rights // European Human Rights Law Review (2018) nr. 1, lk. 33-45. Samasooliste abielu käsitlusest
Euroopa Inimõiguste Kohtus ja ELi liikmesriikide regulatsioonide mõjust.
Märksõnad: samasooliste partnerlus; homoseksuaalsus; abielu; põhiõigused; siseriiklik õigus;
liikmesriigid; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950) (WESTLAW )
Lambert Abdelgawad, Elisabeth. The practice of the European Court of Human Rights when striking
out applications // Netherlands Quarterly of Human Rights (2018) nr.1, lk. 7-23. Kaebuste kohtuasjade
nimistust kustutamisest ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 37 tõlgendamisest
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: sisserändajad; kaebused; seaduste tõlgendamine; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); kohtulahendid
Schloer, Bernhard. Die Menschenwürde im ukrainischen Recht // Osteuropa-Recht (2017) nr. 4,
lk. 474-497. Inimväärikusega seotud teemadest Ukraina põhiseaduse eelnõu aruteludes ja parteide
programmides; inimväärikusest põhiseaduses ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: inimväärikus; põhiseadused; seaduseelnõud; Ukraina; kohtulahendid; Euroopa
Inimõiguste Kohus
Skarstad, Kjersti. Human rights through the lens of disability // Netherlands Quarterly of Human Rights
(2018) nr.1, lk. 24-42. Puuetega inimeste võrdse kohtlemise põhimõttest inimõiguste teoorias ning ÜRO
puuetega inimeste õiguste konventsiooni mõjust.
Märksõnad: puuetega inimesed; vaimupuudega inimesed; võrdsed võimalused; printsiibid; puuetega
inimeste õiguste konventsioon (2006)
Stanford, Ben. Compulsory voter identification, disenfranchisement and human rights: electoral reform
in Great Britain // European Human Rights Law Review (2018) nr. 1, lk. 57-66. Valimispettuste
vältimiseks kavandatavatest muudatustest Suurbritannia valimiskorralduses inimõiguste aspektist;
Ameerika Ühendriikide põhiseadusest ja Euroopa inimõiguste konventsioonist.
Märksõnad: valimisõigus; valimised; valijaskond; identifitseerimine; pettus; põhiõigused; valitsused;
reformid; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid
(WESTLAW )
Euroopa Liidu õigus
Bien-Kacala, Agnieszka. Poland within the EU – dealing with the populist agenda // Osteuropa-Recht
(2017) nr. 4, lk. 428-443. Populismist, õigusriigist ja Poolast ELi liikmesriigina.
Märksõnad: õigusriik; kohtud; populism; Poola; liikmesriigid; Euroopa Liit
Brauneck, Jens. Ausländische Direktinvestitionen nur mit Einverständnis der EU-Kommission? //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 5, lk. 188-195. Otseinvesteeringutest ELi
liikmesriikidesse ELi õiguse mõistes ning välismaiste otseinvesteeringute taustauuringutest.
Märksõnad: investeeringud; liikmesriigid; õiguslikud aspektid; seaduste tõlgendamine (BECK)
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Brauneck, Jens. Keine ausschließliche Zuständigkeit der EU bei allen Investitionsabkommen mit
Drittstaaten? // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 1, lk. 22-29. ELi pädevusest investeerimis- ja
kaubanduslepingute sõlmimisel; ELi toimimise lepingu tõlgendamisest ja Euroopa Kohtu seisukohast
(16.05.2017).
Märksõnad: kaubanduspoliitika; kaubanduslepingud; kolmepoolsed lepingud; investeeringud; Euroopa
Liidu toimimise leping (2007); liikmesriigid; Euroopa Kohus
Brito Bastos, Filipe. Derivative illegality in European composite administrative procedures // Common
Market Law Review (2018) nr. 1, lk. 101-134. Mitmetasandilisest haldusmenetlusest ELis ning
probleemist, kus ELi tasandil vastuvõetud otsuse aluseks olnud liikmesriigi otsus on ebaseaduslik.
Märksõnad: haldusmenetlus; otsustamine; liikmesriigid; seaduste tõlgendamine; kohtud; kohtulahendid
Domagalska, Agneta. Escape into private law as a means to avoid applying EU law – how Luxembourg
is trying to save Puszcza Bialowieska against Warsaw // Osteuropa-Recht (2017) nr. 4, lk. 444-461.
Natura 2000 looduskaitsealast Puszcza Bialowieska ning metsamajandamiskava ja lindude kaitsega
seotud kohtuasjast Euroopa Komisjon vs. Poola (C-441/17).
Märksõnad: Natura 2000 (kaitsealade võrgustik); metsamajandus; linnud; looduskaitsealad;
kohtulahendid; Poola; Euroopa Kohus
Düsterhaus, Dominik. Konstitutionalisiert der EuGH das internationale Privat- und Verfahrensrecht der
EU? // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2018) nr. 1, lk. 10-31. Mõiste „konstitutsionaliseerimine”
määratlemisest ning ELi menetlusõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse ühtlustatud eeskirjade
tõlgendamisest Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: konstitutsionalism; rahvusvaheline eraõigus; menetlusõigus; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Euroopa Kohus
García Andrade, Paula. EU external competences in the field of migration: how to act externally when
thinking internally // Common Market Law Review (2018) nr. 1, lk. 157-200. ELi sisserändepoliitikast,
välispoliitilisest pädevusest ja koostööst kolmandate riikidega rände reguleerimisel.
Märksõnad: ränne (demogr.); sisseränne; varjupaigataotlejad; välispoliitika; liikmesriigid; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007)
Ghezelbash, Daniel ; Moreno-Lax, Violeta ; Klein, Natalie ; Opeskin, Brian. Securitization of search
and rescue at sea: the response to boat migration in the Mediterranean and offshore Australia //
International and Comparative Law Quarterly (2018) nr. 2, lk. 315-351. Paadipõgenike otsimisest ja
päästmisest ELi ja Austraalia õiguses: teooria ja praktika.
Märksõnad: paadipõgenikud; merepääste; sisseränne; piirivalve; Austraalia; Euroopa Liit
Griebenow, Olaf. Rechtmäßigkeit von EU-Sanktionen am Beispiel Russland und der Krim // Wirtschaft
und Recht in Osteuropa (2018) nr. 2, lk. 49-52. ELi majandussanktsioonide seaduslikkusest Venemaa
ja Krimmi näitel; vastavatest kohtuasjadest.
Märksõnad: Euroopa Kohus; riigiõigus; poliitika; õigusaktid; sanktsioonid; majandussanktsioonid;
kohtulahendid; Venemaa; Krimm (BECK)
Hellwig, Hans-Jürgen. Die Autorität des Unionsrechts – Glauben wir noch daran? // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 6, lk. 222-228. ELi õiguse autoriteedist ja ülimuslikkusest
Euroopa Kohtu lahendite mõju ja õigusloome läbipaistvuse valguses.
Märksõnad: õigusloome; ülimuslikkus (jur.); seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid
(BECK)
Holdgaard, Rass ; Elkan, Daniella ; Krohn Schaldemose, Gustav. From cooperation to collision: the
ECJ’s Ajos ruling and the Danish Supreme Court’s refusal to comply // Common Market Law Review
(2018) nr. 1, lk. 17-53. Taani ülemkohtu ja Euroopa Kohtu seisukohtade erinevusest ELi ja Taani õiguse
tõlgendamisel nn Ajose kohtuasja põhjal.
Märksõnad: seaduste vastuolud (siseriiklik õigus); kohtud; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus;
Taani; kohtulahendid
Höppner, Thomas. EU copyright reform: the case for a publisher's right // Intellectual Property Quarterly
(2018) nr. 1, lk. 1-21. Kirjastajate õigustest ja elektroonilisest ajakirjandusest ELi autoriõiguse reformis.
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Märksõnad: intellektuaalne omand; autoriõigus; kirjastajad; elektrooniline ajakirjandus; uudised;
otsingumootorid; andmebaasid; naaberõigused (WESTLAW)
Inglese, Marco. Please smoke your e-cigarette proportionally // European Journal of Health Law (2018)
nr. 1, lk. 75-87. Tervisekaitsest, e-sigarettidest ja ELi tubakatoodete direktiiviga (2014/40/EL) seotud
kohtuasjadest.
Märksõnad: tubakatooted; e-sigaretid; subsidiaarsus; proportsionaalsuse põhimõte; tervisekaitse;
siseturg; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Kleimann, David ; Kübek, Gesa. The signing, provisional application, and conclusion of trade and
investment agreements in the EU: the case of CETA and opinion 2/15 // Legal Issues of Economic
Integration (2018) nr. 1, lk. 13-45. ELi ühtsest kaubanduspoliitikast ja rahvusvaheliste
kaubanduslepingute olemusest, sõlmimise pädevusest ja protsessist CETA lepingu näitel; Euroopa
Kohtu praktikast ja arvamusest 2/15.
Märksõnad: kaubanduspoliitika; vabakaubandus; kaubanduslepingud; rahvusvaheline kaubandus;
liikmesriigid; otsustamine; pädevus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Luts, Joris ; Kempeneers, Caroline. Case C-648/15 Austria v. Germany: jurisdiction and powers of
the CJ to settle tax treaty disputes under article 273 TFEU // EC Tax Review (2018) nr. 1, lk. 5-18.
Austria ja Saksamaa vahelise topeltmaksustamise vältimise lepingu tõlgendamisest ELi toimimise
lepingu artikli 273 alusel; Euroopa Kohtu lahendist C-648/15.
Märksõnad: maksuõigus; maksustamine; topeltmaksustamine; vaidluste lahendamine; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid; Austria; Saksamaa
Mostert, Menno ; Bredenoord, Annelien L. ; van der Sloot, Bart ; van Delden, Johannes J. M. From
privacy to data protection in the EU: implications for Big Data health research // European Journal of
Health Law (2018) nr. 1, lk. 43-55. Isikuandmete kaitsest andmemahukates meditsiiniuuringutes ELis.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; suurandmed; meditsiiniuuringud; põhiõigused
Müller, Hans-Friedrich. Sanierung nach der geplanten EU-Restrukturierungs-Richtlinie // Zeitschrift für
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (2018) nr. 1, lk. 56-87. Pankrotieelsest saneerimismenetlusest
Euroopa Komisjoni ettepanekus ja selle mõjust Saksa riigisisesele õigusele.
Märksõnad: äriühingud; pankrotid; saneerimine; pankrotiõigus; siseriiklik õigus; Saksamaa
Obolevich, Viktoria. The new EU tobacco products directive and standardized packaging: [in the name
of ‘smooth functioning of the internal market’] // Legal Issues of Economic Integration (2018) nr. 1,
lk. 71-94. Tubakatoodete ühtse märgistamise ja pakendamise nõude mõjust siseturule ja tarbimisele;
tubakatoodete direktiivist subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja põhiõiguste aspektist.
Märksõnad: tubakatooted; siseturg; kaupade vaba liikumine; suitsetamine; õiguslikud aspektid;
Euroopa Kohus; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Post, Robert C. Data privacy and dignitary privacy: Google Spain, the right to be forgotten, and the
construction of the public sphere // Duke Law Journal (2018) nr. 5, lk. 981-1072. Privaatsuse ja avaliku
ruumi mõistest ELi õiguses ning õigusest olla unustatud Euroopa Kohtu Google vs. Hispaania lahendi
analüüsi valguses.
Märksõnad: andmekaitse; eraelu; privaatsus; Google (firma); avalik ruum; kohtulahendid; Euroopa
Kohus; Hispaania (EBSCO)
Scherz, Antoinette. Representation in multilateral democracy: how to represent individuals in the EU
while guaranteeing the mutual recognition of peoples // European Law Journal (2017) nr. 6,
lk. 495-508. Demokraatiast ELis; riigi, rahva ja indiviidi esindamisest; mitmepoolse demokraatia
rahvusvahelistest põhimõtetest.
Märksõnad: demokraatia; multilateralism; printsiibid; institutsioonid; võrdsus; liikmesriigid; Euroopa Liit
Schollmeyer, Eberhard. Von der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit? // Zeitschrift für
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (2018) nr. 1, lk. 186-201. Asutamisvabadusest ELi toimimise
lepingu artiklites 49 ja 54 ning Euroopa Kohtu lahendite C-106/16 ja C-566/15 mõjust.
Märksõnad: äriühingud; hargmaised ettevõtted; rahvusvaheline ettevõtlus; välismaalased; töötajad;
asutamisvabadus; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Euroopa Liidu toimimise leping (2007)
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Schucht, Carsten. Moderne Mobilität im Fokus des europäischen Technikrechts: Herausforderungen,
Schnittstellen und Weichenstellungen // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 4,
lk. 141-146. Uutest liiklusvahenditest linnaliikluses (droonid; monorattad, elektroonilised jalgrattad jt) ELi
õiguse ja tooteohutuse aspektist.
Märksõnad: liiklusvahendid; tooteohutus; droonid; kaugjuhitavad sõidukid; õigusloome; seaduste
tõlgendamine (BECK)
Sonnicksen, Jared. Democratising the separation of powers in EU government: the case of
presidentialism // European Law Journal (2017) nr. 6, lk. 509-522. Valitsemissüsteemi reformimisest
ELis; parlamentarism, presidentalism ja võimude lahusus.
Märksõnad: valitsemine; valitsemisvormid; võimude lahusus; printsiibid; presidentaalne demokraatia;
parlamentarism; demokraatia; Euroopa Liit
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