2018: 1

www.nlib.ee\summaria-iuridica

SISUKORD

HÜMNI SEADUSTAMISEST EUROOPA RIIKIDES ........................................................................................2
VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES ...................................................4
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED .................................................................................................................................4
ÕIGUSAJALUGU ..................................................................................................................................................4
TSIVIILÕIGUS .......................................................................................................................................................5
Asjaõigus ..................................................................................................................................................5
Võlaõigus ..................................................................................................................................................5
Perekonnaõigus .......................................................................................................................................6
Pärimisõigus .............................................................................................................................................6
ÄRIÕIGUS ..............................................................................................................................................................6
INTELLEKTUAALNE OMAND ............................................................................................................................7
KESKKONNAÕIGUS ............................................................................................................................................7
TÖÖÕIGUS ............................................................................................................................................................8
SOTSIAALÕIGUS .................................................................................................................................................8
FINANTSÕIGUS ....................................................................................................................................................8
KARISTUSÕIGUS .................................................................................................................................................8
MENETLUSÕIGUS ...............................................................................................................................................9
RIIGIÕIGUS ......................................................................................................................................................... 10
HALDUSÕIGUS .................................................................................................................................................. 13
MEDITSIINIÕIGUS ............................................................................................................................................. 16
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS ............................................................................................................................. 17
Inimõigused ............................................................................................................................................ 18
Euroopa Liidu õigus .............................................................................................................................. 19
Mereõigus ............................................................................................................................................... 22
Rahvusvaheline eraõigus ..................................................................................................................... 23

2

HÜMNI SEADUSTAMISEST EUROOPA RIIKIDES
Hümni seadustamise, kasutamise ja kaitse teema on kerkinud päevakorda nii mitmeski Euroopa riigis.
Kas, kuidas ja kui palju seadustada hümni? Kas piisab käitumisjuhistest või on vajalikud seadused, et
kaitsta riigi sümboolikat väärkasutuse eest? On riike, kus hümn on seadustatud põhiseaduses või
riigisümboolika seaduses, on riike, kus on olemas riigihümni seadus ja on riike, kus arutletakse hümni
seadustamise vajalikkuse või hümni autoriõiguste üle.
Summaria Iuridica käesolevas numbris pakume teemakohast lugemist ja toome näiteid riikide
seadustest.

AUSTRIA
Bundesgesetz über die Bundeshymne der Republik Österreich BGBl. I Nr. 127/2011
HISPAANIA
Presidencia del Gobierno 21605 real decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula el
Himno Nacional
IIRIMAA
National Anthem (Protection of Copyright and Related Rights) (Amendment) Bill 2016
Seanad Public Consultation Committee invites submissions on the status, treatment and use of the
national anthem (2017)
ITAALIA
Legge 4 dicembre 2017, n. 181
Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica
(17G00195) (GU n. 292 del 15-12-2017)
LEEDU
Lietuvos Respublikos valstybės himno įstatymas
LÄTI
Likums par Latvijas valsts himnu
Saeima moves on protection of national anthem
https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/saeima-moves-on-protection-of-national-anthem.a252606/
POOLA
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r.o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
pieczęciach państwowych
PORTUGAL
Resolução do Conselho de Ministros - Diário do Governo n.º 199/1957, Série I de 1957-09-04
Determina que seja adoptada como versão oficial do hino nacional a estabelecida para A Portuguesa
pela comissão nomeada por portaria de 27 de Março de 1956
PRANTSUSMAA
Constitution du 4 octobre 1958 (article 2)
ROOTSI
Sveriges nationalsång (Motion 2011/12:K371)
SAKSAMAA
Die deutsche Nationalhymne in der aktuellen Fassung ist die dritte Strophe des Deutschlandliedes
(festgelegt durch den Schriftwechsel vom 19. beziehungsweise 23. August 1991 zwischen
Bundeskanzler Kohl und Bundespräsident von Weizsäcker, veröffentlicht im Bulletin des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 89/1991 vom 27. August 1991).
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Beucher, Klaus ; Hümmerich, Klaus. Keine Hymne ohne Gesetz – zu den staatsrechtlichen
Anforderungen an die Setzung des Symbols Nationalhymne // Neue Juristische Wochenschrift (1987)
Nr. 51, S. 3227-3232. (BECK)
SLOVEENIA
Act Regulating the Coat-of-Arms, Flag and Anthem of the Republic of Slovenia and the Flag of the
Slovene Nation (1994)
SOOME
Laki Suomen kansallislaulusta (seaduseelnõu)
Suomen laki ei tunne Maamme-laulua – Kokoomus: „Säädetään Finlandia kansallislauluksi”
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/196309-suomen-laki-ei-tunne-maamme-laulua-kokoomussaadetaan-finlandia-kansallislauluksi (2016)
TŠEHHI
Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky (3/1993)
Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky (154/1998)
Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů (352/2001)
Langer Weg der tschechischen Staatshymne zu ihrem Status (28-10-2010)
http://www.radio.cz/de/rubrik/spezial/langer-weg-der-tschechischen-staatshymne-zu-ihrem-status

Loe lisaks:
Cloet, Pierre-Robert ; Legué, Bénédicte ; Martel, Kerstin. United in diversity: anthems and flags of
the European Union (2013)
Heroen, Mythen, Identitäten : die Slowakei und Österreich im Vergleich / hrsg. von Hannes Stekl,
Elena Mannová. - Wien : WUV-Universitätsverlag, 2003. - 445 lk.
National symbols, fractured identities : contesting the national narrative / ed. by Michael E. Geisler. Middlebury College Press ; Hanover (N.H.) ; London : University Press of New England, 2005. - XLII,
284 lk.

Vaata ka:
Taska, Artur. Eesti hümn. - Lund : [s.n.], 1983. - 182 lk.
Taska, Artur. Mõtteid eesti rahva sümbolitest. - Lund : [s.n.], 1988. - 240 lk.
Morrison, Martin. Eesti Vabariigi hümni õiguslik alus // Eesti Politseileht (1926) nr. 36/37, lk. 529-531.
Vaev, Hans. Eesti Vabariigi hümni kaitseks // Eesti Politseileht (1926) nr. 32, lk. 466.
Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (SE 577, algatatud 16.01.2018), eelnõu lisa, seletuskiri

Koostanud Katrin Ordlik ja Tiia Melts
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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
Bogdandy, Armin von. Das öffentliche im Völkerrecht im Lichte von Schmitts „Begriff des Politischen”
// Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2017) nr. 4, lk. 877-906. Saksa
õigusteadlase ja politoloogi Carl Schmitti (1888–1985) teose „Der Begriff des Politischen” („Poliitilise
mõiste”) mõjust riigi- ja rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: õigusteooria; riigiõigus; rahvusvaheline õigus; poliitika; juristid; Saksamaa (BECK)
Husa, Jaakko. Oikeusvertailun metodit globalisoituvassa maailmassa // Lakimies (2017) nr. 7/8,
lk. 1088-1102. Võrdleva õiguse meetoditest ja metodoloogiast minevikus, tänapäeval ning tuleviku
arengusuundadest.
Märksõnad: võrdlev õigusteadus; õigusajalugu; teadusmetodoloogia; globaliseerumine
Kokko, Kai. Oikeustieteellinen sääntelytutkimus ympäristöoikeuden näkökulmasta // Lakimies (2017)
nr. 7/8, lk. 1054-1069. Õiguse süstematiseerimisest, tõlgendamisest ning õigusloome analüüsist
õigusuuringute ja sotsiaalteaduste osana keskkonnaõiguse näitel.
Märksõnad: õigusteadus; keskkonnaõigus; teadustööd; uuringud; õigusloome; terminoloogia
Korkea-aho, Emilia ; Leino-Sandberg, Päivi. Juristi asiantuntijana – haastattelut
eurooppaoikeudellisen tutkimuksen lähteenä // Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 1036-1053. Juristide kui
asjatundjate ja ekspertide kogemuste ja teadmiste kasutamisest ELi õiguse uurimisel; intervjuu
eksperdiga kui õiguse allikas.
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus; õigusteooria; kompetentsus; õigusharidus; juristid; eksperdid
Кучин, М. В. Юридическая природа правовой нормы: интегративный подход // Журнал
российского права (2017) nr. 12, lk. 31-43. Õigusnormi olemusest, määratlemisest ja tõlgendamisest;
rahvusvahelise õiguse normide mõjust riigisisesele õigusele.
Märksõnad: õigusnormid; õigusteooria; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; siseriiklik õigus;
rahvusvaheline õigus; Venemaa
Niemi, Matti Ilmari. Lainopillisen tiedon objektiivisuudesta // Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 950-969.
Objektiivsusest ja usaldusväärsusest õigusõpingutes, skeptilisest ja kriitilisest suhtumisest teabesse,
õigusaktide tõlgendamise ja argumenteerimise objektiivsusest.
Märksõnad: õigusharidus; õigusteadus; õigusfilosoofia; objektiivsus; info
Priel, Dan. Conceptions of authority and the anglo-american common law divide // The American
Journal of Comparative Law (2017) nr. 3, lk. 609-657. Inglise ja Ameerika õigussüsteemide erinevustest
angloameerika õigussüsteemis.
Märksõnad: õigussüsteemid; õigusteooria; võrdlev õigusteadus; angloameerika õigussüsteem;
Ameerika Ühendriigid; Inglismaa
Viljanen, Mika. Algoritmien haaste – uuteen aineelliseen oikeuteen? // Lakimies (2017) nr. 7/8,
lk. 1070-1087. Algoritmidest õiguslikust aspektist.
Märksõnad: õigusteadus; õigusteooria; algoritmid; tehisintellekt; õigusloome
ÕIGUSAJALUGU
Хабриев, Р. У. ; Спасенников, Б. А. История медицинских и правовых взглядов на психическое
здоровье преступника (XIV–ХIХ вв.) // Журнал российского права (2017) nr. 12, lk. 55-61.
Kurjategijate vaimse tervise ja psüühikahäirete uurimisest ning õigusliku hindamise kujunemisest
Venemaal alates 14. sajandist.
Märksõnad: kriminaalõigus; kurjategijad; psüühikahäired; vaimne tervis; psüühilised seisundid;
kriminoloogia; Venemaa
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Heckel, Martin. Luthers Haltung zur Obrigkeit // Juristenzeitung (2017) nr. 23, lk. 1129-1139. Martin
Lutheri (1483–1546) teoloogilise õpetuse mõjust õigusele.
Märksõnad: teoloogia; reformatsioon; õigusteadus; riigi-kiriku suhe
Kennedy, Chloë. Declaring crimes // Oxford Journal of Legal Studies (2017) nr. 4, lk. 741-769.
Kohtupraktika mõjust õigusloomele ja tavadele Šoti kriminaalõiguses alates 18. sajandist.
Märksõnad: karistusõigus; kuriteod; kohtunikud; karistused; kohtumenetlus; õigusloome; kombed;
kohtulahendid; Šotimaa; Inglismaa
TSIVIILÕIGUS
Coester-Waltjen, Dagmar. Das Spannungsverhältnis zwischen Privat- und Parteiautonomie einerseits
und staatlichen Schutz- und Ordnungsinteressen im Privatrecht andererseits // Juristenzeitung (2017)
nr. 22, lk. 1073-1080. Eraõiguslike õigussuhete ja riigikaitse normide omavahelistest seostest ja
vasturääkivustest.
Märksõnad: õigusajalugu; eraõigus; riigikaitse
Helin, Markku. Siviilioikeuden tutkimusmetodit itsenäisessä Suomessa – matka käsitelainopista mihin?
// Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 894-907. Soome tsiviilõiguse arengust alates Soome iseseisvumisest.
Märksõnad: eraõigus; õigusajalugu; õigusteadus; Soome
Xu, Qingkun. The codification of conflicts law in China: a long way to go // The American Journal of
Comparative Law (2017) nr. 4, lk. 919-962. Õigusnormide kollisioonist teoorias ja praktikas ning
tsiviilõiguse kodifitseerimisest Hiinas.
Märksõnad: õigusnormid; printsiibid; kodifitseerimine (jur.); seaduste vastuolud (siseriiklik õigus);
õigusloome; kohtulahendid; Hiina
Asjaõigus
Graf Wolffskeel, Luitpold. Die Erstreckung von Grundpfandrechten bei Erwerb des Alleineigentums //
Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 6, lk. 342-347. Ainuomandist ja kinnispandiõiguse ulatusest
ning vormidest.
Märksõnad: omand; ainuomand; kinnisvara; kinnispant; hüpoteegid; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Võlaõigus
Höpfner, Clemens ; Fallmann, Manuel. Die Reform des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts 2018
// Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 52, lk. 3745-3751. Müügiõiguslikest tagatistest
tsiviilseadustiku (eelkõige § 439 ja § 475) 1. jaanuaril 2018 jõustunud muudatustes.
Märksõnad: müügilepingud; vastutus; garantii; reformid; seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Nystén-Haarala, Soili. Ennakoivan sopimisen tutkimusmenetelmät // Lakimies (2017) nr. 7/8,
lk. 1015-1035. Proaktiivse (ennetava) õiguse mõistest lepingulistes suhetes.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; Soome
Позднышева, Е. В. Последствия расторжения и изменения гражданско-правового договора //
Журнал российского права (2017) nr. 11, lk. 54-63. Lepingulistest kohustustest ja lepingu muutmisest
Vene tsiviilkoodeksi § 453 tähenduses.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; kohustused; seaduste tõlgendamine; Venemaa
Vries, Tina de. Schadensersatzrente und weitere Ersatzansprüche für die Tötung eines nahen
Angehörigen // Jahrbuch für Ostrecht (2017) nr. 2, lk. 327-341. Valurahast ja kahju hüvitamisest
pensionimaksetena liiklusõnnetuses hukkunud lähedase eest Poolas kohtulahendi põhjal.
Märksõnad: liiklusõnnetused; kahju hüvitamine; tapmine; kohtulahendid; Poola
Werbach, Kevin ; Cornell, Nicolas. Contracts ex machina // Duke Law Journal (2017) nr. 2,
lk. 313-382. Arvutikoodipõhistest tehingutest (nn nutilepingud) lepinguõiguses.
Märksõnad: lepingud; plokiahela-tehnoloogia; bitcoin; e-äri; tehingud; seaduste tõlgendamine;
lepinguõigus; Ameerika Ühendriigid (EBSCO)
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Perekonnaõigus
Dethloff, Nina. Familienrecht in Europa – quo vadis? // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 1-2,
lk. 23-28. Perekonnaõiguse arengust Euroopas muutunud peremudelite ja kooseluvormide vaates.
Märksõnad: paarisuhted; peresuhted; kooselu; lapsed; õigusloome; Euroopa (BECK)
Дружинина, Ю. Ф. Правовой режим эмбриона in vitro // Журнал российского права (2017) nr. 12,
lk. 129-140. Kunstlikust viljastamisest ja embrüo õiguslikust staatusest Vene tsiviilkoodeksis; näiteid
teiste riikide õigusest.
Märksõnad: reproduktiivmeditsiin; kunstlik viljastamine; doonorid; loode; õiguslik seisund; õigusloome;
kohtulahendid; Venemaa; Ameerika Ühendriigid; Euroopa
Kaesling, Katharina. Die Neuregelung der missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung und das Wohl
des Kindes // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 51, lk. 3686-3691. Lapse ja perekonna kaitsest
ning isaduse tõendamise ja tunnustamise 29.07.2017 jõustunud regulatsioonist.
Märksõnad: isadus; tõendamine (jur.); lastekaitse; välismaalased; sotsiaalkaitse; Euroopa Liidu õigus;
Saksamaa (BECK)
Mikkola, Tuulikki. Islamin oikeuden mahr-ehto ja sen rajat ylittävä tehokkuus – oikeusvertailun
merkityksestä vieraan oikeusinstituution tunnistamisessa // Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 1103-1120. Mahri
(peigmehe kohustuslik kingitus pruudile Islami õiguses) osast abiellumisel ja selle käsitlusest Soome
õigussüsteemis ning kohtupraktikas; abielulepingute piiriülestest ja õiguslikest tagajärgedest ning Rootsi
ja Ameerika Ühendriikide kohtupraktikast.
Märksõnad: islam; abielu; kombed; õigussüsteemid; rahvusvaheline eraõigus; kohtulahendid; Soome;
Rootsi; Ameerika Ühendriigid
Pärimisõigus
Langel, Horst.
Kosten bei eigenhändigem
und notariellem
Testament und bei
transmortaler/postmortaler Vollmacht // Neue Juristische Wochenschrift (2017) nr. 50, lk. 3617-3622.
Testamendiga seotud kuludest (nt notaritasud, tõendamine, menetlemine) ja võimalikest alternatiividest
pärandamisel.
Märksõnad: pärand; testamendid; notariaaltoimingud; maksustamine; käibemaks; Saksamaa (BECK)
Lindenau, Martin ; Arweiler, Dominikus. Auskunftspflichten im Erbrecht // Neue Juristische
Wochenschrift (2017) nr. 49, lk. 3553-3557. Teavitamiskohustusest pärimisasjades tsiviilseadustiku
tähenduses.
Märksõnad: pärimine; pärijad; kohustused; info; juurdepääs infole; tsiviilkohtumenetlus; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
ÄRIÕIGUS
Cohen, Mathilde. Regulating milk: women and cows in France and the United States // The American
Journal of Comparative Law (2017) nr. 3, lk. 469-526. Piimaga seotud regulatsioonidest Prantsusmaal
ja Ameerika Ühendriikides; piimapankadest ja rinnapiima jagamise õiguslikest aspektidest (sh müük,
puhtus jms).
Märksõnad: toiduained; toiduohutus; toiduhügieen; toidukontroll; piim; piimatööstus; rinnapiim; naised;
tervis; õiguslikud aspektid; Ameerika Ühendriigid; Prantsusmaa
Häusser, Liudmila. Controlling in mittelständischen Unternehmen in Russland: status quo // Wirtschaft
und Recht in Osteuropa (2017) nr. 12, lk. 353-361. Venemaa keskmise suurusega ettevõtete
kontrollimise ja jätkusuutliku arengu tagamise uuringust.
Märksõnad: ettevõtted; kontroll; uuringud; statistilised andmed; Venemaa (BECK)
Knauff, Matthias. Kontinuität und Diskontinuität im Wirtschaftsverwaltungsrecht // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 23, lk. 969-977. Saksa majandushaldusõiguse arengust: põhiseadusest
tulenevatest nõuetest ja euroopastumise mõjudest.
Märksõnad: ettevõtlus; majandustegevus; euroopastumine; erastamine; põhiõigused; põhiseadused;
haldusõigus; Saksamaa
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Leslie, Christopher R. Foreign price-fixing conspiracies // Duke Law Journal (2017) nr. 3, lk. 557-614.
Hinnakokkulepetest teoorias ja praktikas sise- ja välisturul Ameerika Ühendriikide konkurentsiõiguses;
Shermani monopolidevastasest seadusest.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); kartellid; hinnad; hinnapoliitika; hinnakonkurents;
välisturg; siseriiklik õigus; kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid (EBSCO)
Ludwigs, Markus. Rechtsfragen der Sharing Economy am Beispiel der Modelle Uber und Airbnb //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 22, lk. 1646-1653. Jagamismajandusest ja uutest
teenustest õiguslikust aspektist Uberi ja Airbnb ärimudelite näitel.
Märksõnad: jagamismajandus; teenused; veebirakendused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Райлян, А. А. Потребительский кодекс Российской Федерации или Основы потребительского
законодательства Российской Федерации? // Журнал российского права (2017) nr. 11, lk. 63-72.
Tarbijakaitseõiguse kodifitseerimisest ja tarbijakaitset reguleerivatest õigusaktidest Venemaal.
Märksõnad: tarbijakaitse; tarbijakaitseõigus; kodifitseerimine (jur.); Venemaa
Syvyy, Roman. Corporate governance in Ukrainian firms: multiple model selections, their current
functioning, and potential future problems // Review of Central and East European Law (2017) nr. 4,
lk. 364-408. Äriühingute juhtimismeetoditest Ukrainas: hetkeseis ja tulevik.
Märksõnad: äriühingud; ettevõtted; ettevõtlus; äriühingute valitsemine; ärijuhtimine; Ukraina
INTELLEKTUAALNE OMAND
Fhima, Ilanah. The public interest in European trade mark law // Intellectual Property Quarterly (2017)
nr. 4, lk. 311-329. Avaliku huvi käsitlusest ja mõjust Euroopa kaubamärgiõiguse normide
tõlgendamisele. Sisaldab asjakohast Euroopa Kohtu praktikat.
Märksõnad: kaubamärgid; avalik huvi; õigusnormid; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus; Euroopa
Liidu õigus; kohtulahendid (WESTLAW)
Kariyawasam, Kanchana ; Tsai, Matthew. Copyright and live streaming of sports broadcasting //
International Review of Law, Computers & Technology (2017) nr. 3, lk. 265-288. Spordivõistluste
veebiülekannetest ja nendega kaasnevatest autoriõiguse probleemidest.
Märksõnad: spordivõistlused; teleülekanded; Internet; autoriõigus
Pihlajarinne, Taina. Arkipäivän oikeusvertaileva näkökulma – yhdysvaltalaisista vaikutteista
pohjoismaisessa immateriaalioikeudessa // Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 1121-1140. Intellektuaalse
omandi õigusest Põhjamaades ja võrdluses Ameerika Ühendriikidega; autoriõigused ja
õigustatud/õiglane kasutus (ingl fair use), võrguväljaannete kasutamine ja kohtupraktika.
Märksõnad: võrdlev õigusteadus; autoriõigus; kohtulahendid; võrguväljaanded; Põhjamaad; Rootsi;
Ameerika Ühendriigid
KESKKONNAÕIGUS
Harrison, James. Significant international environmental law cases: 2016–17 // Journal of
Environmental Law (2017) nr. 3, lk. 553-563. Keskkonnaasjadega seotud olulisemast rahvusvahelisest
kohtupraktikast ajavahemikus mai 2016–mai 2017.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kohtuasjad; kohtulahendid; õigusloome; rahvusvahelised kohtud;
seaduste tõlgendamine
Huang, Tao ; Yue, Qingyue. A borrowed cloak: the institutional bottlenecks to legislating environmental
information disclosure by Chinese listed corporations // Journal of Environmental Law (2017) nr. 3,
lk. 445-473. Keskkonnainfost, ettevõtete sotsiaalse vastutuse kontseptsioonist ja reguleerimisest Hiina
keskkonnaõiguses.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnainfo; juurdepääs infole; ettevõtted; sotsiaalne vastutus;
õigusloome; äriühinguõigus; Hiina
Ludwig, Grit ; Purkus, Alexandra ; Pannicke, Nadine ; Gawe, Erik. Bauen mit Holz als Beitrag zum
Klima- und Ressourcenschutz // Die Öffentliche Verwaltung (2017) nr. 23, lk. 985-995. Õiguse osast
säästva arengu toetamisel puidu ehituses kasutamise soodustamiseks.
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Märksõnad: keskkonnakaitse; puit; ehitus; toorained; loodusvarad; loodusvarade kaitse; õigusloome;
riigihanked; säästev areng; Saksamaa
Rajamani, Lavanya ; Brunnée, Jutta. The legality of downgrading nationally determined contributions
under the Paris Agreement: lessons from the US disengagement // Journal of Environmental Law (2017)
nr. 3, lk. 537-551. Rahvusvaheliste keskkonnalepingute õiguslikust siduvusest riikidele Ameerika
Ühendriikide Pariisi kliimakokkuleppest loobumise taustal.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kliimapoliitika; rahvusvahelised lepingud; õiguslikud aspektid; seaduste
tõlgendamine; Ameerika Ühendriigid
Zhu, Xiao ; Wu, Kaijie. Public participation in China’s environmental lawmaking: in pursuit of better
environmental democracy // Journal of Environmental Law (2017) nr. 3, lk. 389-416. Kaasamisest Hiina
õigusloomes keskkonnaõiguse näitel.
Märksõnad: avalikkus; kaasamine; mittetulundussektor; kodanikuühiskond; keskkonnakaitse;
õigusloome; Hiina
TÖÖÕIGUS
Еремина, С. Н. Типовая и примерная формы трудового договора: актуальные вопросы
применения // Журнал российского права (2017) nr. 9, lk. 66-75. Mõiste „töölepingu vorm” käsitlusest
töösuhete vormistamisel Vene tööõiguses.
Märksõnad: töösuhted; töölepingud; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Venemaa
Liukkunen, Ulla. Normikompetenssi kollektiivisen työoikeuden normijärjestelmässä ja paikallinen
sopiminen // Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 992-1014. Õigusnormide pädevusest Soome
kollektiivlepingutes ja töölepingutes. Muudatustest kollektiivlepingutega seotud õigusloomes.
Märksõnad: töölepingud; kollektiivlepingud; Soome
Zundel, Frank. Die Entwicklung des Arbeitsrechts im Jahr 2017 // Neue Juristische Wochenschrift
(2018) nr. 3, lk. 126-132. Tööõigusega seotud seadusemuudatustest (eelkõige töölepingust tulenevatest
õigustest ja kohustustest) ning kohtupraktikast.
Märksõnad: töölepingud; diskrimineerimine; emadus; erikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
SOTSIAALÕIGUS
Waltermann, Raimund. Weiterbeschäftigung nach der Altersgrenze // Neue Juristische Wochenschrift
(2018) nr. 4, lk. 193-199. Pensionieast, pensionile siirdumisest ja paindlikest töösuhetest vananeva
elanikkonna tingimustes: sotsiaal- ja tööõiguslikke aspekte.
Märksõnad: töösuhted; reformid; pensioniiga; eeldatav eluiga; sotsiaalkaitse; Saksamaa (BECK)
FINANTSÕIGUS
Lightbourne, John. Algorithms & fiduciaries: existing and proposed regulatory approaches to artificially
intelligent financial planners // Duke Law Journal (2017) nr. 3, lk. 651-679. Tehisintellekti kasutamisest
finantsnõustamisel, kohustuste ja vastutuse reguleerimisest.
Märksõnad: finantsteenused; investeeringud; nõustamine; robotid; intellektitehnika; vastutus;
kohustused; õigusloome (EBSCO)
Zahrte, Kai. Neuerungen im Zahlungsdiensterecht // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 6,
lk. 337-341. Makseteenuste teise direktiivi rakendamisest Saksa õiguses.
Märksõnad: maksustamine; maksukorraldus; teenused; vastutus; tarbijakaitse; Saksamaa; Euroopa
Liidu õigus (BECK)
KARISTUSÕIGUS
Albrecht, Mikael. Kyberrikollisuuden tulevaisuus // Haaste (2017) nr. 4, lk. 21-23. Küberkuritegevusest
tulevikus seoses digitaalsete seadmete (sh kodumasinad, mobiiliseadmed jms) arenguga.
Märksõnad: küberkuriteod; tehnoloogia areng; küberterrorism; infotehnoloogia; Soome
Baker, Estella. Criminal justice and the “new, deep and special partnership” between the EU and the
UK: a critical test for the area of freedom, security and justice? // European Journal of Crime, Criminal
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Law and Criminal Justice (2018) nr. 1, lk. 1-19. Inglismaa ja Euroopa Liidu vahelisest julgeoleku- ja
justiitskoostöökokkuleppest Brexiti järel.
Märksõnad: julgeolek; justiits- ja siseasjad; Brexit; koostöö; valitsused; Inglismaa; Euroopa Liit
Beck, Volker ; Tometten, Christoph. „Glühende Antisemiten” und „arabische Jugendliche” // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2017) nr. 8, lk. 244-246. Vaenu õhutamisega seotud grupiviisilisest tegevusest
karistusseadustiku aspektist.
Märksõnad: vaenu õhutamine; vihakuriteod; karistused; jälitustegevus; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Gong, Renren. China and CAT – from implementation issues to institutional analyses // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2017) nr. 4, lk. 973-1018. Piinamise käsitlusest Hiina
karistusõiguses ning ÜRO piinamise vastase konventsiooni mõjust Hiina õigussüsteemis.
Märksõnad: piinamine; karistused; õigussüsteemid; kriminaalmenetlus; kohtulahendid; ÜRO piinamise
vastane konventsioon (1984); Hiina (BECK)
Kostiainen, Riikka. Miten rikollisuus ja sen torjunta muuttuvat tulevaisuudessa? // Haaste (2017) nr. 4,
lk. 7-12. Eri valdkondade ekspertide hinnangutest Soome kuritegevuse arengule ja kuritegevuse
ennetamise vajadusele.
Märksõnad: kuritegevus; kuriteod; kuriteoohvrid; eksperdid; küsitlused; Soome
Kubiciel, Michael. Reform des Schwangerschaftsabbruchsrechts? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2018)
nr. 1, lk. 13-15. Abordiõigusest karistusseadustiku §-s 219, põhiseadusest ja konstitutsioonikohtu
praktikast.
Märksõnad: abort; karistused; õiguspoliitika; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
konstitutsioonikohtud; Saksamaa (BECK)
Nuotio, Kimmo. Todennäköisyystahallisuuden tilasta ja tarinasta // Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 970-991.
Tahtlusest ja tõenäosusest teoorias ja kohtupraktikas Soome karistusseadustiku üldosa reformimise
järel.
Märksõnad: kurjategijad; tahtlus (süüvorm); tõenäosus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Soome
Peršak, Nina. EU criminal law and its legitimation: in search for a substantive principle of criminalisation
// European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2018) nr. 1, lk. 20-39.
Kriminaliseerimise põhimõtetest ELi kriminaalõiguses.
Märksõnad: Euroopa Liit; kriminaalõigus; kriminaalpoliitika; kriminaalmenetlus; printsiibid
Snellman, Alma. Kyberrikosten tutkinta vaatii yhteistyötä yli rajojen // Haaste (2017) nr. 4, lk. 23-25.
Vajadusest tihendada rahvusvahelist koostööd piiriülese küberkuritegevusega võitlemisel.
Märksõnad: küberkuriteod; koostöö; küberterrorism; piiriülene koostöö; Soome
Шарапов, Р. Д. Малозначительность взяточничества // Журнал российского права (2017) nr. 12,
lk. 70-80. Teo tähtsusetuse määratlemisest altkäemaksu klassifitseerimisel teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: korruptsioon; altkäemaks; kinkimine; süüteod; kohtulahendid; Venemaa
Thammaboosadee, Sotarat ; Kiattisin, Supaporn ; Darakorn, Smitti ; Watanapa, Bunthit. Sentence
identification system based on criminal law ontology // International Review of Law, Computers &
Technology (2017) nr. 3, lk. 308-322. Tai kriminaalõiguse ontoloogiast.
Märksõnad: kriminaalõigus; tsiviilõigus; ontoloogia; karistused; õigussüsteemid; Tai
MENETLUSÕIGUS
Brand, Peter-Andreas. Grenzen zivilprozessualer Wahrheit und Gerechtigkeit // Neue Juristische
Wochenschrift (2017) nr. 49, lk. 3558-3563. Tõendamisest ja tõendite avalikustamisest Saksa
tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.); avalikustamine; printsiibid; õiglus; tõde; seaduste
tõlgendamine; põhiseadused; Saksamaa (BECK)
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Cornelius, Kai. Das non-legal-outsourcing für Berufsgeheimnisträger // Neue Juristische Wochenschrift
(2017) nr. 52, lk. 3751-3755. Ametisaladusega seotud töökohtadel IT-teenuste allhankena kasutamisest
karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku tähenduses.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; advokaadid; ametisaladused; konfidentsiaalsuskohustus; vastutus;
teenused; infotehnoloogia; Saksamaa (BECK)
Gu, Weixia. Piercing the veil of arbitration reform in China: promises, pitfalls, patterns, prognoses, and
prospects // The American Journal of Comparative Law (2017) nr. 4, lk. 799-840. Vahekohtumenetluse
reformidest Hiinas viimase kümne aasta vaates.
Märksõnad: vahekohtud; vahekohtumenetlus; reformid; Hiina
Hoffmann, Helmut ; Maurer, Frank. Voraussetzungen und Grenzen anwaltlicher Zeugenvorbereitung
// Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 5, lk. 257-262. Advokaadi õigusest tunnistajatega enne
kohut suhelda tsiviil- ja kriminaalkohtumenetluse seadustikes.
Märksõnad: tunnistajad; mõjutamine; advokaadid; tõendamine (jur.); tsiviilkohtumenetlus;
kriminaalkohtumenetlus; seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Ковлер, А. И. Денежные обязательства и обязательства в натуре государства в свете практики
Европейского суда по правам человека // Журнал российского права (2017) nr. 11, lk. 43-53.
Kõrgema astme kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite täitmisest Venemaal, eelkõige seoses
riigipoolsete rahaliste kohustustega oma kodanike suhtes; õigusaktidest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: kohtumenetlus; edasikaebemenetlus; kohtulahendid; inimõigused; hüvitised; kõrgema
astme kohtud; õigusaktid; Venemaa
Kudlich, Hans. Strafprozess – noch mehr Reformbedarf? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2018) nr. 1,
lk. 9-13. Reformimist vajavatest teemadest kriminaalmenetluses.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; reformid; seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Parry, R. Gwynedd. Language rights in criminal proceedings and Brexit: what have we got to lose? //
European Human Rights Law Review (2017) nr. 2, lk. 155-168. ELi direktiivist seaduste tõlgendamise
ja tõlkimise õigusest kriminaalmenetluses ning selle mõjust Suurbritanniale Brexiti jõustumisel.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; seaduste tõlgendamine; tõlkimine; liikmesriigid; Suurbritannia;
Euroopa Liidu õigus (WESTLAW )
Schenk, Wolfgang. Neue Rechtsprechung zum Verwaltungsprozessrecht // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2017) nr. 24, lk. 1823-1828. Olulisemaid lahendeid halduskohtumenetluses.
Märksõnad: halduskohtumenetlus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Schmeil-Moore, Benedic Oliver. Anerkennung und Vollstreckung russischer Urteile in Deutschland –
wer löffelt die Suppe aus? // Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2018) nr. 1, lk. 1-5. Venemaa
kohtuotsuste tunnustamisest ja täitmisest Saksamaal, kohtuotsuste tunnustamise reguleerimisest.
Märksõnad: kohtulahendid; tsiviilkohtumenetlus; Saksamaa; Venemaa (BECK)
Zekoll, Joachim ; Haas, Georg Alexander.
Ausweitung ohne Ausforschung – zur
Urkundenvorlagepflicht nach § 142 ZPO // Juristenzeitung (2017) nr. 23, lk. 1140-1146. Kohtule
dokumentide esitamisest Saksa tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 142 tähenduses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; dokumendid; tõendamine (jur.); Saksamaa
RIIGIÕIGUS
Baade, Björnstjern. Die Identität der Mehrheit und die Grenzen ihres Schutzes // Archiv des
öffentlichen Rechts (2017) nr. 4, lk. 566-613. Identiteedi mõistest, riigi neutraalsusest ja ühiskonna
enamuse kaitse õiguslikest aspektidest. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: andmekaitse; põhiõigused; multikultuursus; identiteet; traditsioonid; ühiskond;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
Saksamaa
Bjorge, Eirik. Revision of the Norwegian Constitution of 1814 and incorporation of human rights
conventions // European Public Law (2017) nr. 4, lk. 699-703. Norra põhiseaduse (1814)
ajakohastamisest 2014. aastal.
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Märksõnad: põhiseadused; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); siseriiklik õigus;
Norra
Brems, Eva ; Heri, Corina ; Chaib, Saila Ouald ; Verdonck, Lieselot. Head-covering bans in Belgian
courtrooms and beyond: headscarf persecution and the complicity of supranational courts // Human
Rights Quarterly (2017) nr. 4, lk. 882-909. Islami peakatte kandmise keelustamisest Belgias – seadused
ja kohtupraktika.
Märksõnad: põhiõigused; religioosne sümboolika; usuvabadus; peakatted; piirangud; keelustamine;
kohtud; islamism; kohtulahendid; Belgia
Commandeur, Marcus. Bundeskanzler Donald Trump: die Vermeidung wirtschaftlicher
Interessenkonflikte in der Person des Regierungschefs im deutschen Recht // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 24, lk. 1017-1023. Ettevõtlustegevuse ja riigipea ameti ühildatavusest Saksa
õiguses (eelkõige põhiseaduse artikli 66 tähenduses) Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi
näitel.
Märksõnad: presidendid; riigipead; ettevõtlus; huvide konfliktid; põhiseadused; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa; Ameerika Ühendriigid
Faraguna, Pietro ; Massa, Michele ; Tega, Diletta ; Cartabia, Marta. Developments in Italian
constitutional law // International Journal of Constitutional Law (2017) nr. 3, lk. 763-773.
Arengusuundadest Itaalia riigiõiguses ja konstitutsioonikohtu olulisemast praktikast 2016. aastal.
Märksõnad: põhiseadused; õigusloome; konstitutsioonikohtud; rahvusvaheline koostöö; Itaalia
Issacharoff, Samuel. Die Defizite der Demokratie // Der Staat (2017) nr. 3, lk. 329-355. Demokraatia
olukorrast poliitiliste parteide ja riigi tegutsemisvõime allakäigu, nõrga seadusandluse ja sotsiaalse
ühtekuuluvustunde kadumise taustal.
Märksõnad: demokraatia; solidaarsus; valitsused; parlamendid; presidendid; seadusandlik võim;
täidesaatev võim; parteid; õigusloome; põhiseadused; Saksamaa; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid
Kuch, David. Politische Neutralität in der Parteiendemokratie // Archiv des öffentlichen Rechts (2017)
nr. 4, lk. 491-527. Poliitilise neutraalsuse põhimõttest (sh ametikohtade sõltumatusest parteipoliitikast)
teoorias ja praktikas. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: parteid; demokraatia; osalusdemokraatia; võrdsed võimalused; poliitika; põhiseadused;
ametid (töökohad); konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa
Lang, Heinrich. Inklusives Wahlrecht – ein Update // Zeitschrift für Rechtspolitik (2018) nr. 1, lk. 19-22.
Valimisseaduse vastavusest põhiseadusele ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile.
Märksõnad: valimisõigus; valimised; kaasamine; puuetega inimesed; põhiseadused; puuetega
inimeste õiguste konventsioon (2006); Saksamaa (BECK)
Lange, Felix. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG im Lichte von Brexit und IStGH-Austritt. Zur Parlamentarisierung
der Kündigung völkerrechtlicher Verträge // Archiv des öffentlichen Rechts (2017) nr. 3, lk. 442-470.
Rahvusvahelistest lepingutest loobumisest ja parlamendi kaasamisest otsustusprotsessi Saksa
põhiseaduse artikli 59 tähenduses; Suurbritannia ja Lõuna-Aafrika ülemkohtute lahenditest. Kokkuvõte
inglise keeles.
Märksõnad: valitsused; parlamendid; rahvusvahelised lepingud; põhiseadused; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; ülemkohtud; Saksamaa
Ludwigs, Markus ; Friedmann, Carolin. Die Grundrechtsberechtigung staatlich beherrschter
Unternehmen und juristischer Personen des öffentlichen Rechts // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2018) nr. 1-2, lk. 22-28. Põhiseaduse tõlgendamisest seoses riigiettevõtete ja avalik-õiguslike juriidiliste
isikutega – paradigma (võimalik) muutumine ja konstitutsioonikohtu praktika.
Märksõnad: põhiseadused; riigiettevõtted; juriidilised isikud; avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
seaduste tõlgendamine; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Mickonyte, Aiste. The right to a name versus national identity in the context of EU law: the case of
Lithuania // Review of Central and East European Law (2017) nr. 4, lk. 325-363. Õigusest oma nimele
ametlikes dokumentides riigisiseses ja ELi õiguses Euroopa Kohtu kohtuasja Runevič-Vardyn ja Wardyn
(C-391/09) näitel; ELi toimimise lepingu artikli 21 ning inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artikli
8 tõlgendamisest.
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Märksõnad: dokumendid; nimed; vähemusrahvused; rahvuslik enesemääramine; isikute vaba
liikumine; inimõigused; Leedu; Euroopa Kohus; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); kohtulahendid;
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Осминин, Б. И. Приоритетное применение международных договоров в национальной правовой
системе: условия и последствия // Журнал российского права (2017) nr. 12, lk. 160-173.
Rahvusvaheliste lepingute mõjust ja tähendusest riigisiseses õiguses.
Märksõnad: õigussüsteemid; rahvusvahelised lepingud; põhiseadused; ülimuslikkus (jur.); seaduste
vastuolud (siseriiklik õigus); õigusloome; Venemaa
Peterlini, Oskar. Italien – Aufbruch zur Mehrheitsdemokratie? Verfassungsreformen, Wahlgesetze und
Verfassungsgerichtsurteile // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2017) nr. 4, lk. 838-860.
Valimissüsteemist ja -reformidest Itaalias ning 12. novembrist 2017 kehtivast uuest valimisseadusest.
Märksõnad: valimised; valimissüsteemid; parlamendid; parteid; valitsused; reformid; õigusloome;
Itaalia
Rahmatian, Andreas. The political purpose of the ‘mixed legal system’ conception in the law of Scotland
// Maastricht Journal of European and Comparative Law (2017) nr. 6, lk. 843-863. Šoti õigussüsteemi
eripärast (segu mandrieuroopalikust süsteemist ning angloameerika tüüpi tavaõigusest) ja
Suurbritanniast sõltumatuse võimalikkusest.
Märksõnad: õigussüsteemid; rahvuslus; eraõigus; iseseisvus (pol.); Šotimaa; Suurbritannia; Euroopa
Röper, Erich. Notwendige Beteiligung der Parlamente bei den Petitionen an die zuständigen Stellen //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 24, lk. 1821-1823. Petitsiooniõigusest põhiseaduse
artikli 17 tähenduses, parlamendi osast ja vajadusest reguleerida riigiasutustele petitsioonide esitamist.
Märksõnad: kodanikualgatus; petitsioonid; riigiasutused; parlamendid; põhiseadused; Saksamaa
(BECK)
Schemmel, Jakob. Die geschäftsführende Bundesregierung // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2018) nr. 3, lk. 105-110. Täidesaatvast võimust ja pädevusjaotusest valitsuste vahetumise vahelisel
ajal; põhiseaduse artikli 69 tõlgendamisest.
Märksõnad: valitsused; täidesaatev võim; parlamentaarne kontroll; põhiseadused; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Schwander, Timo. 25 Vertagungen, aber kein Begräbnis? Die „Ehe für alle“ und der
verfassungsrechtliche Anspruch auf Beschlussfassung über Gesetzentwürfe // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 22, lk. 953-956. Opositsioonist parlamenditöös samasooliste abielu
seadustamisprotsessi näitel ja Saksa konstitutsioonikohtu lahendist (16.06.2017).
Märksõnad: parlamendid; töökorraldus; opositsioon; kodukorrad; seaduseelnõud; kohtulahendid;
konstitutsioonikohtud; Saksamaa
Schönberger, Sophie. Der Plenarsaal als Ort des Gedenkens – parlamentarische Rituale im
Deutschen Bundestag // Der Staat (2017) nr. 3, lk. 441-472. Ruumi ja selle kujunduse tähendusest
parlamendi töös Saksa parlamendi täiskogu istungisaali näitel; parlamendi töö- ja kodukorraseaduse
tõlgendamisest.
Märksõnad: parlamendid; töökohad; töökorraldus; töökeskkond; kodukorrad; seaduste tõlgendamine;
põhiseadused; Saksamaa
Черепанов, В. А. О прямом действии Конституции и решений Конституционного Суда
Российской Федерации: проблемные вопросы и поиск решения // Журнал российского права
(2017) nr. 11, lk. 15-24. Õigusnormide kollisioonist ja põhiseaduse otsekohalduvusest Vene
konstitutsioonikohtu praktika analüüsi põhjal.
Märksõnad: õigusnormid; ülimuslikkus (jur.); seaduste vastuolud (siseriiklik õigus); kohtulahendid;
konstitutsioonikohtud; Venemaa
Toplak, Jurij ; Gardasevic, Djordje. Concepts of national and constitutional identity in Croatian
constitutional law // Review of Central and East European Law (2017) nr. 4, lk. 263-293. Kahest olulisest
vähemusi puudutavast Horvaatia konstitutsioonikohtu otsusest – õigusest hääletada
parlamendivalimistel ning õigusest kasutada vähemuskeelt.
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Märksõnad: põhiseadused; vähemused; vähemusrahvused; valimisõigus; rahvuslik enesemääramine;
valimised; rahvuslik identiteet; keeled; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Horvaatia
Walter, Christian ; Herrmann, Stefan. Der Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der
Parteienfinanzierung // Zeitschrift für Gesetzgebung (2017) nr. 4, lk. 306-325. Erakondade rahastamise
uuest regulatsioonist põhiseaduse artiklis 21.
Märksõnad: parteid; finantseerimine; piirangud; põhiseadused; Saksamaa
Weis, Lael K. Constitutional directive principles // Oxford Journal of Legal Studies (2017) nr. 4,
lk. 916-945. Sotsiaalsetest väärtustest konstitutsionalismis ja suunavatest printsiipidest põhiseaduses
(nt Iirimaa, India).
Märksõnad: konstitutsionalism; printsiibid; sotsiaalsed väärtused; sotsiaalpoliitika; põhiseadused;
põhiõigused; õigusteooria; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Iirimaa; India
Willke, Helmut. Demokratie im Umbruch // Der Staat (2017) nr. 3, lk. 357-387. Demokraatia mõiste
muutumisest ühiskondlike muutuste taustal (nt teadmusühiskonnale üleminek, globaalsete otsuste
riigisisene mõju, rahvusriikide rolli muutumine jms).
Märksõnad: demokraatia; teadmusühiskond; globaliseerumine; rahvusriik; rahvusvahelised
organisatsioonid; põhiseadused
HALDUSÕIGUS
Arzt, Clemens. Das neue Gesetz zur Fluggastdatenspeicherung – Einladung zur anlasslosen
Rasterfahndung durch das BKA // Die Öffentliche Verwaltung (2017) nr. 24, lk. 1023-1030. Saksa
kriminaalpolitseiameti (BKA) õigustest lennureisijate andmete kogumisel ja kasutamisel põhiõiguste
kaitse aspektist.
Märksõnad: lennuliiklus; reisijatevedu; järelevalve; isikuandmed; andmetöötlus; andmekaitse;
kriminaalpolitsei; julgeolek; põhiõigused; põhiseadused; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa
Berg, Bibi van den ; Keymolen, Esther. Regulating security on the Internet: control versus trust //
International Review of Law, Computers & Technology (2017) nr. 2, lk. 188-205. Valitsuste rollist
küberturvalisuse tagamisel; usalduse mõistest ja tähendusest küberturvalisuse strateegias.
Märksõnad: küberturve; Internet; usaldus; tehnojärelevalve; valitsused
Buchholtz, Gabriele. Demokratie und Teilhabe in der digitalen Zeit // Die Öffentliche Verwaltung (2017)
nr. 24, lk. 1009-1016. Uute tehnoloogiate kasutamisega seotud võimalustest ja riskidest riigi ja kodanike
suhtlemisel ning võrdsete osalusvõimaluste tagamisest (internetiühendus, digipädevus).
Märksõnad: elektrooniline kommunikatsioon; e-riik; infoühiskond; kaasamine; osalusdemokraatia;
Internet; võrdsed võimalused; põhiseadused; Saksamaa
Fathaigh, Ronan O. The chilling effect of liability for online reader comments // European Human Rights
Law Review (2017) nr. 4, lk. 387-393. Interneti uudistesaitide kasutajate kommentaaridest,
väljendusvabadusest ja online-meedia vastutusest kommentaaride sisu eest erinevate kohtuasjade
näitel, sealhulgas Eesti uudisteportaali Delfi juhtum.
Märksõnad: veebisaidid; Delfi (veebisait); kohtuasjad; Internet; avalik teave; uudised; elektrooniline
meedia; kommentaarid; tarbijad; sõnavabadus; vastutus; laim; Ungari; Eesti; Rootsi; Suurbritannia;
Holland; Türgi (WESTLAW )
Фокин, М. С. ; Рязанов, Н. С. Новые угрозы безопасности на транспорте // Журнал российского
права (2017) nr. 9, lk. 86-96. Tehnoloogia arengust liiklusohutuse aspektist (isejuhtivad sõidukid,
droonid jms) ning vajadusest õigusakte ajakohastada.
Märksõnad: liiklus; tehnoloogia; liiklusohutus; õigusloome; Venemaa
Frisch, Abigail Margaret. The class is greener on the other side: how private donations to public
schools play into fair funding // Duke Law Journal (2017) nr. 2, lk. 427-479. Eraannetustest riigikoolide
rahastamisel.
Märksõnad: haridus; koolid; riigikoolid; finantseerimine; finantseerimisallikad; erasektor; kohtulahendid;
Ameerika Ühendriigid (EBSCO)
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Hoffjan, Andreas. Das öffentliche Preisrecht als Instrument des Auftraggebers // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 23, lk. 977-984. Riigihangete hinnapoliitikast, omakuludest ja hindade kontrollist.
Märksõnad: riigihanked; hinnapoliitika; kontroll; kohalikud omavalitsused; eelarve; Saksamaa
Jandt, Silke. Biometrische Videoüberwachung – was wäre wenn ... // Zeitschrift für Rechtspolitik (2018)
nr. 1, lk. 16-19. Biomeetrilisest isikutuvastusest ja videovalvest avalikus ruumis andmekaitse aspektist.
Märksõnad: politsei; avalik kord; videovalve; biomeetriline tuvastamine; andmekaitse; Euroopa Liidu
õigus; Saksamaa (BECK)
Kaiser, Anna-Bettina. Streikrecht für Beamte – Folge einer Fehlrezeption? // Archiv des öffentlichen
Rechts (2017) nr. 3, lk. 417-441. Riigiametnike streigiõigusest Saksa põhiseaduse artiklis 33,
inimõiguste konventsiooni artikli 11 tõlgendamisest kohtutes ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; streigid; põhiseadused; inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse konventsioon (1950); konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus;
Saksamaa
Krämer, Walter. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Inkassounternehmen und
Auskunfteien nach der DS-GVO // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 6, lk. 347-352.
Isikuandmete töötlemisest ja kaitsest inkassofirmades ja krediidiasutustes seoses ELi andmekaitse
üldmäärusega.
Märksõnad: isikuandmed; andmetöötlus; andmekaitse; inkassofirmad; krediidiasutused; Euroopa Liidu
õigus; Saksamaa (BECK)
Кудилинский, М. Н. Особенности правового регулирования государственного контроля в сфере
образования // Журнал российского права (2017) nr. 12, lk. 101-109. Riiklikust järelevalvest ja selle
reguleerimisest haridussektoris (litsentsid, akrediteerimine jms).
Märksõnad: haridus; õppeasutused; kontroll; järelevalve; litsentsid; akrediteerimine; õigusloome;
Venemaa
Küpper, Herbert ; Himmelreich, Antje. Meinungsfreiheit und Rechte der Schwulen und Lesben in
Russland // Jahrbuch für Ostrecht (2017) nr. 2, lk. 345-387. Seksuaalvähemuste õigustest Venemaal
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendi Bayev jt. vs. Venemaa põhjal (homoseksuaalsuse propageerimise
keelustamine). Vt kohtulahend inglise keeles lk. 349-387.
Märksõnad: homoseksuaalid; geid; lesbid; sõnavabadus; diskrimineerimine; Euroopa Inimõiguste
Kohus; kohtulahendid; Venemaa
Murphy, Maria Helen. Algorithmic surveillance: the collection conundrum // International Review of
Law, Computers & Technology (2017) nr. 2, lk. 225-242. Isikuandmete tehnoloogilisest kogumisest,
säilitamisest ja töötlemisest ning võimalikust vastuolust inimõigustega.
Märksõnad: isikuandmed; andmekaitse; privaatsus; inimõigused; järelevalve; algoritmid
Määttä, Tapio ; Sutela, Mika. Oikeustieteellinen tutkimus ja koulutus yliopistokentässä
indikaattorianalyysin valossa // Lakimies (2017) nr. 7/8, lk. 924-949. Õigusharidusest ja õigusalasest
teadustööst; statistilised andmed ja Soome ülikoolide võrdlus.
Märksõnad: õigusharidus; õigusteadus; uuringud; õpetamine; teadustööd; statistilised andmed;
tulemused; ülikoolid; Soome
Ноздрачев, А. Ф. ; Зырянов, С. М. ; Калмыкова, А. В. Реформа государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля // Журнал российского права (2017) nr. 9, lk. 34-46.
Riigiasutuste tegevuse kontrolli reguleerimisest ja reformidest.
Märksõnad: avalik sektor; riigiasutused; kontroll; õigusloome; reformid; Venemaa
Остроумов, Н. Н. Монреальская конвенция о международных воздушных перевозках как
составная часть правовой системы России // Журнал российского права (2017) nr. 9, lk. 108-118.
Venemaa ühinemisest rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooniga (nn Montreali
konventsioon, 1999) aprillis 2017, selle ja Varssavi rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise
konventsiooni (1929) mõjust Vene õigussüsteemis.
Märksõnad: transport; õhutransport; vastutus; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus; Venemaa
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Pastor, Thomas. Die Einhaltung des Curricularnormwerts im Studiengang Medizin als Problem im
Kapazitätsprozess // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 3, lk. 119-125. Nominaalaja
arvestamise probleemidest meditsiinilise kõrghariduse omandamisel.
Märksõnad: kõrgharidus; meditsiiniharidus; patsiendikesksus; õppimine; ajanormid; Saksamaa (BECK)
Rademacher, Timo. Predictive policing im deutschen Polizeirecht // Archiv des öffentlichen Rechts
(2017) nr. 3, lk. 366-416. Infotehnoloogiavahendite (andmeanalüüs teatud käitumismustrite jälgimiseks)
kasutamisest ennetava abinõuna politseitöös; lennureisijate andmete kogumisest. Kokkuvõte inglise
keeles.
Märksõnad: politsei; julgeolek; infotehnoloogia; kriminaalpreventsioon; andmetöötlus; jälitustegevus;
ennetamine; lennundus; reisijatevedu; andmekaitse; põhiõigused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
Saksamaa
Reinhardt, Jörn. Konturen des europäischen Datenschutzgrundrechts – zu Gehalt und horizontaler
Wirkung von Art. 8 GRCh // Archiv des öffentlichen Rechts (2017) nr. 4, lk. 528-565. ELi põhiõiguste
harta mõjust isikuandmete kaitse tagamisele; Euroopa Kohtu praktikast. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; põhiõigused; andmetöötlus; kontroll; erasektor; kohtulahendid;
Euroopa Liidu õigus; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004)
Rikander, Henri. Poliisi käyttää asetta harvoin // Haaste (2017) nr. 4, lk. 27-29. Relva kasutamisest
politseitöös ja selle reguleerimisest Soome politseiseaduses.
Märksõnad: politsei; relvad; jõu kasutamine; statistilised andmed; Soome
Schlinkert, Hans-Jürgen. Industrie 4.0 – wie das Recht Schritt hält // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017)
nr. 8, lk. 222-225. Õiguse arengust seoses platvormiga Tööstus 4.0.
Märksõnad: infotehnoloogia; tehingud; andmekaitse; lepingud; küberturve; õiguslikud aspektid;
Saksamaa (BECK)
Schmidt-Assmann, Eberhard. Due process und Grundrechtsschutz durch Verfahren. Eine
vergleichende Untersuchung zum amerikanischen und deutschen Verwaltungsverfahrensrecht // Archiv
des öffentlichen Rechts (2017) nr. 3, lk. 325-365. Põhiõiguste kaitsest haldusmenetluses: Ameerika
Ühendriikide ja Saksa õiguse võrdlev analüüs. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: haldusmenetlus; kodifitseerimine (jur.); põhiõigused; võrdlev analüüs; Ameerika
Ühendriigid; Saksamaa
Specht, Louisa. Die Entwicklung des IT-Rechts im Jahr 2017 // Neue Juristische Wochenschrift (2017)
nr. 49, lk. 3567-3572. IT-õigusega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast (sh andmekaitse,
plokiahel, IT-turvalisus, lepingud, autoriõigus, e-riik).
Märksõnad: elektrooniline kommunikatsioon; Internet; IT-teenused; e-riik; arvutiturve; andmekaitse;
plokiahela-tehnoloogia; autoriõigus; küberkuriteod; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Spranger, Tade Matthias. Bestattungspflicht für Diamanten? // Neue Juristische Wochenschrift (2017)
nr. 50, lk. 3622-3624. Matmiskultuuri muutumisega, eelkõige lahkunute tuhast teemantide
valmistamisega seotud õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: matused; matmiskombestik; surnud; kalmistud; õiguslikud aspektid; põhiseadused;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Sumiala, Johanna. Mediatapahtumat ja väkivallan kierto // Haaste (2017) nr. 4, lk. 30-31. Uudiste ja
sotsiaalmeedia osast vägivallajuhtumite kajastamisel.
Märksõnad: meedia; sotsiaalmeedia; kuritegevus; vägivald; uudised; uudistesaated
Шевердяев, С. Н. Потенциал средств массовой информации как института общественного
антикоррупционного контроля // Журнал российского права (2017) nr. 9, lk. 142-150.
Sõnavabadusest ja massimeedia osast korruptiivse tegevuse järelevalves õigusteoorias, õigusloomes
ja kohtupraktikas.
Märksõnad: meedia; massikommunikatsioon; sõnavabadus; korruptsioon; järelevalve; õigusloome;
õigusteooria; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus; Venemaa
Urquhart, Lachlan ; Rodden, Tom. New directions in information technology law: learning from
human–computer interaction // International Review of Law, Computers & Technology (2017) nr. 2,
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lk. 150-169. Asjade interneti riigisisesest reguleerimisest (tehnoloogia sotsiaalne taust); inimese-arvuti
interaktsioonist ja selle mõjust IT-õigusele.
Märksõnad: inimene-masin süsteemid; inimese-arvuti interaktsioon; asjade internet; infotehnoloogia
Волкова, Н. С. ; Пуляева, Е. В. Конвенция ООН о правах инвалидов и развитие инклюзивного
образования в Российской Федерации // Журнал российского права (2017) nr. 9, lk. 55-66. ÜRO
puuetega inimeste õiguste konventsiooni mõjust kaasava hariduse arendamisele Venemaal; ülevaade
erisustest ja seadusandlikest kitsaskohtadest.
Märksõnad: puuetega inimesed; haridus; kaasamine; haridusprogrammid; õigusloome; siseriiklik
õigus; rahvusvahelised lepingud; Venemaa
Vukolova, Tatiana. Rechtsfragen zu Fotodrohnen in Russland – rechtsvergleichende Analyse //
Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2017) nr. 12, lk. 369-373. Droonide kasutamise ja lennutamise ning
droonidega filmimise ja pildistamise õiguslikust reguleerimisest Venemaal, Saksamaal ja Šveitsis.
Märksõnad: droonid; kaugjuhitavad sõidukid; õhusõidukid; filmimine; pildistamine; eraelu; kaitse;
Venemaa; Saksamaa; Šveits (BECK)
MEDITSIINIÕIGUS
Baird, Shelby. Don’t try this at home: the FDA’s restrictive regulation of home-testing devices // Duke
Law Journal (2017) nr. 2, lk. 383-426. Kiirtestidest (rasedus, HIV jms) Ameerika Ühendriikide Toidu- ja
Ravimiameti (FDA) regulatsioonides.
Märksõnad: meditsiiniuuringud; meditsiiniseadmed; meditsiinitehnoloogia; testimine; rasedustestid;
juurdepääs infole; tarbijakaitse; ametid (riigiasutused); kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid (EBSCO)
Endevelt, Ronit ; Grotto, Itamar. Regulatory measures to improve nutrition policy towards a better food
environment for prevention of obesity and associated morbidity in Israel // Public Health Panorama :
journal of the WHO Regional Office for Europe (2017) nr. 4, lk. 566-574. Haiguste ennetamisest ja
tervisliku toitumise poliitikast ning abinõudest rahvatervise kaitseks Iisraeli näitel. Rööptekst ka vene
keeles.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); rahvatervis; tervisekaitse; tervisedendus;
toidupoliitika; toitumisharjumused; toitained; rasvumine; haiguste ennetamine; diabeet; südameveresoonkonna haigused; Iisrael
Höfling, Wolfram. 20 Jahre Transplantations(verhinderungs)gesetz – eine kritische Bilanz // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2017) nr. 8, lk. 233-236. Elundite ja kudede siirdamisest ning 20 aastat kehtinud
transplantatsiooniseadusest.
Märksõnad: elundid; koed; siirdamine; vanuseline diskrimineerimine; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Illian, Simone. Fünf Jahre Patientenrechtegesetz – Verbesserungsbedarf im Arzthaftungsrecht //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2018) nr. 1, lk. 6-8. Arsti vastutuse ja patsiendi õiguste reguleerimisest,
ettepanekutest seadusemuudatusteks ja kohtupraktikast; näiteid Austria, Prantsuse, Suurbritannia ja
Ameerika Ühendriikide õigusest.
Märksõnad: patsiendi õigused; arsti-patsiendi suhe; arstid; vastutus; tsiviilkohtumenetlus; tõendamine
(jur.); kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Jennings, Paul. The provision of abortion services to Northern Irish women on the National Health
Service in England // European Human Rights Law Review (2017) nr. 4, lk. 394-399. Aborditeenuse
tasust Põhja-Iirimaa naistele Inglismaal; inimõiguste konventsiooni artiklist 14 ja kohtupraktikast.
Märksõnad: abort; teenused; diskrimineerimine; naised; kulud; rahvatervis; kohtulahendid; Inglismaa;
Põhja-Iirimaa (WESTLAW )
Kuruvilla, Shyama ; Sadana, Ritu. A life-course approach to health: synergy with sustainable
development goals // Bulletin of the World Health Organization (2018) nr. 1, lk. 42-47. Globaalsest
tervishoiustrateegiast, teaduslikest tõenditest ja erinevate riikide kogemustest seoses
tervishoiuteenustega.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); säästev areng; tervishoid; keskkond; rahvastiku
vananemine; tervishoiupoliitika; tervishoiuteenused
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Kühling, Jürgen ; Weck, Thomas. Rechtliche Herausforderungen durch Arzneimittelautomaten //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2017) nr. 23, lk. 1725-1730. Ravimite turustamise vormidest (nt
automaadid, online) ja kaasnevatest õigusprobleemidest.
Märksõnad: apteegid; ravimid; turustus; müümine; Interneti-teenused; proportsionaalsuse põhimõte;
Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Papadopoulou, Nataly. From Pretty to Nicklinson: changing judicial attitudes to assisted dying //
European Human Rights Law Review (2017) nr. 3, lk. 298-307. Eutanaasiast Inglismaa ja Walesi
seadusandluses ning muutustest Suurbritannia suhtumises eutanaasiasse õiguslikus tähenduses.
Märksõnad: meditsiinieetika; eutanaasia; patsiendid; Inglismaa; Wales; Suurbritannia (WESTLAW )
Paskalia, Vicki. Cross-border healthcare in the EU: and what if something goes wrong? // European
Journal of Health Law (2017) nr. 5, lk. 507-522. Patsientide piiriülesest arstiabist ja sellega seotud
probleemidest ELis.
Märksõnad: ravi; tervishoid; tervishoiuteenused; patsiendid; liikmesriigid; piiriülene arstiabi; Euroopa
Liidu õigus
Tatlow-Golden, Mimi ; Verdoodt, Valerie. A safe glimpse within the black box? Summary of a WHO
workshop on ethical and legal principles in assessing digital marketing of food and drink to children //
Public Health Panorama : journal of the WHO Regional Office for Europe (2017) nr. 4, lk. 613-632.
Lastetoitude e-turundamise põhimõtetest ja reklaami kontrollimisest. Rööptekst vene keeles.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); toidupoliitika; toitumisharjumused; rasvumine;
lapsed; haiguste ennetamine; e-turundus; eetika; seadusandlus; reklaam; sotsiaalmeedia
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Altemöller, Frank. Bilateralismus und Unilateralismus: Perspektiven für die internationalen
Handelsbeziehungen? // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2017) nr. 23, lk. 917-921.
Rahvusvaheliste kaubandussuhete tulevikust, kahepoolsete vabakaubanduslepingute osa
suurenemisest ning rahvusvahelise kaubanduspoliitika ümberkujundamise võimalustest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; vabakaubandus; rahvusvahelised
lepingud; maksustamine (BECK)
Binder, Christina. Die Legitimität internationaler Wahlstandards am Beispiel von EGMRRechtsprechung und OSZE-Wahlmissionen // Der Staat (2017) nr. 3, lk. 415-440. Rahvusvahelise
õiguse mõjust riigisisesele õigusele OSCE valimisvaatlejate tegevuse ja Euroopa Inimõiguste Kohtu
praktika põhjal.
Märksõnad: demokraatia; siseriiklik õigus; valimised; legitiimsus; järelevalve; rahvusvahelised
organisatsioonid; inimõigused; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus
Gurulé, Jimmy. United Nations Security Council resolutions 2199 & 2253 // International Legal
Materials (2017) nr. 6, lk. 1144-1175. Islamiriigi suhtes kehtestatud sanktsioonidest ÜRO
resolutsioonides nr. 2199 ja 2253.
Märksõnad: terrorism; terrorismivastane võitlus; resolutsioonid; sanktsioonid; Süüria; Iraak; Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
Liu, Qiao ; Ren, Xiang. CISG in Chinese courts: the issue of applicability // The American Journal of
Comparative Law (2017) nr. 4, lk. 873-918. Rahvusvahelise kaupade ostu-müügi lepingute
konventsiooni (CISG) tõlgendamisest Hiina kohtutes.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised lepingud; kohtud; seaduste tõlgendamine;
siseriiklik õigus; kohtulahendid; Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade
rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980); Hiina
Raitio, Juha. Does the concept of rule of law have any material content? A Nordic point of view //
Maastricht Journal of European and Comparative Law (2017) nr. 6, lk. 774-791. Õiguskorra
kontseptsioonist ja põhimõtete tõlgendamisest Põhjamaades ja ELi õiguses ning inimõiguste kaitse ja
demokraatia tagamise aspektist.
Märksõnad: õiguskord; printsiibid; õiguskultuur; demokraatia; inimõigused; Põhjamaad; Euroopa Liit
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Schmahl, Stefanie ; Jung, Florian. Die Genfer Flüchtlingskonvention // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2018) nr. 3, lk. 125-126. ÜRO pagulasseisundi konventsioonist (nn Genfi
konventsioon) ja selle mõjust riikide ja ELi õigusele. Täismahus artikkel (8 lk) ainult elektroonilises
versioonis.
Märksõnad: varjupaigaõigus; asüül; pagulased; väljaränne; põgenikekonventsioonid; rahvusvahelised
lepingud; põhiõigused; Euroopa Liidu õigus (BECK)
Voigt, Stefan. The independence of international courts – making reputation work? // Maastricht Journal
of European and Comparative Law (2017) nr. 4, lk. 511-530. Rahvusvaheliste kohtute mainest,
sõltumatusest ja osast kvaliteetse ja tõese info vahendamisel.
Märksõnad: kohtud; kohtunikud; kohtusüsteemid; kvaliteet; info; kuvand; rahvusvahelised kohtud
Inimõigused
Blondeel, Karel ; Vasconcelos, Sofia. Violence motivated by perception of sexual orientation and
gender identity: a systematic review // Bulletin of the World Health Organization (2018) nr. 1, lk. 29-41.
Vägivallast ja diskrimineerimisest seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu ning ÜRO
Inimõiguste Nõukogu 17. juuni 2011. aasta resolutsioonist (A/HRC/17/19).
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste
Nõukogu; sooline identiteet; sooline diskrimineerimine; sooline vägivald; seksuaalne orientatsioon
Callamard, Agnes. Are courts re-inventing Internet regulation? // International Review of Law,
Computers & Technology (2017) nr. 3, lk. 323-339. Internetiga seotud kohtuasjadest (sh Delfi AS vs.
Eesti Euroopa Inimõiguste Kohtus).
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Internet; elektrooniline meedia; sõnavabadus; põhiõigused;
andmekaitse; kohtulahendid; Eesti
Ильинская, О. И. Защита прав человека в деятельности Лиги Наций // Журнал российского права
(2017) nr. 11, lk. 63-72. Rahvasteliidu osast inimõiguste kaitse põhimõtete kujunemisel rahvusvahelises
õiguses.
Märksõnad: vähemusrahvused; Rahvasteliit; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline
koostöö
Nicolosi, Salvatore Fabio. F. G. v. Sweden // International Legal Materials (2017) nr. 4, lk. 765-812.
Usku vahetanud (ristiusku pöördunud) pagulaste tagasisaatmisest islamiriiki Euroopa Inimõiguste Kohtu
lahendi põhjal.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; maalt väljasaatmine; kristlus; islamimaad;
Rootsi
Сакаева, О. И. Понятие рабства и торговли людьми в практике органов международного
правосудия // Журнал российского права (2017) nr. 11, lk. 110-119. Mõistete „orjus” ja
„inimkaubandus” defineerimisest rahvusvahelises, eelkõige Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: inimkaubandus; orjapidamine; kohtulahendid; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline
koostöö; Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Tobin, Brian. The European Court of Human Rights’ inconsistent and incoherent approach to secondparent adoption // European Human Rights Law Review (2017) nr. 1, lk. 59-67. Lapsendamisest
samasooliste või abielus mitteolevate paaride puhul Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukohast lähtudes.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; lapsendamine; lapsed; paarisuhted; samasooliste partnerlus;
abielupaarid; abielu; lapse õigused; lastekaitse; perekonnaõigus; menetlusõigus; Euroopa
(WESTLAW )
Valentini, Laura. Dignity and human rights: a reconceptualisation // Oxford Journal of Legal Studies
(2017) nr. 4, lk. 862-885. Väärikuse mõistest ja käsitlusest rahvusvahelistes lepingutes (nt inimõiguste
ülddeklaratsioon jt) inimõiguste aspektist.
Märksõnad: inimväärikus; väärtused (filos.); rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline kodaniku- ja
poliitiliste õiguste pakt (1966); majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt
(1966)
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Euroopa Liidu õigus
Bach, Ivo. Fake News und Cyber Mobbing – zur internationalen Zuständigkeit bei
Persönlichkeitsrechtsverletzungen // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 2, lk. 68-73.
Internetis/veebisaitidel avaldatud teabega seotud kohtuasjadest (sh Eesti kohtutes arutlusel olnud
kohtuasjast Bolagsupplysningen OÜ vs. Svensk Handel AB).
Märksõnad: Internet; isikuõigused; küberkiusamine; valeuudised; info; kohtulahendid (BECK)
Brown, Abbe ; Kennedy, Rónán. Regulating intersectional activity: privacy and energy efficiency, laws
and technology // International Review of Law, Computers & Technology (2017) nr. 3, lk. 340-369.
Energiatõhususe ja andmekaitse, õiguse ja tehnoloogia ühisosast Suurbritannia ja ELi õiguses.
Märksõnad: privaatsus; andmekaitse; energiatõhusus; kliimamuutused; tehnoloogia; Suurbritannia
Calcoen, Piet ; van de Ven, Wynand P. M. M. Voluntary additional health insurance in the European
Union: free market or regulation? // European Journal of Health Law (2017) nr. 5, lk. 591-613.
Täiendavast vabatahtlikust ravikindlustusest ELi õiguses.
Märksõnad: ravikindlustus; tervishoid; tervishoiupoliitika; patsiendid; Euroopa Liidu õigus
Calliess, Christian. Bausteine einer erneuerten Europäischen Union // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2018) nr. 1-2, lk. 1-9. ELi tulevikust ja kuuest arengusuunast Euroopa Komisjoni
valge raamatu taustal.
Märksõnad: reformid; Euroopa Liit (BECK)
Capicchiano Young, Sophie. Dublin IV and EXCOM: aspirational blunders and illusive solidarity //
European Journal of Migration and Law (2017) nr. 4, lk. 370-395. Dublini määrusest Euroopa ühise
varjupaigasüsteemi kohta ning pagulaste vastuvõtmise koormuse ebaühtlasest jaotumisest
liikmesriikide vahel.
Märksõnad: sisseränne; migrandid; pagulased; varjupaigaõigus; solidaarsus; liikmesriigid
Carmi, Elinor. Regulating behaviours on the European Union internet, the case of spam versus cookies
// International Review of Law, Computers & Technology (2017) nr. 3, lk. 289-307. Internetikäitumise
(standardid, kommertshuvi, küpsised; rämpspost) reguleerimisest ELi õiguses.
Märksõnad: Internet; rämpspost; internetireklaam; e-äri; e-turundus; õigusloome
Curtin, Deirdre ; Leino, Päivi. In search of transparency for EU law-making: trilogues on the cusp of
dawn // Common Market Law Review (2017) nr. 6, lk. 1673-1712. Info kontrollimisest ja läbipaistvuse
tagamisest ELi õigusloomeprotsessis, institutsioonide koostööst ja kohtupraktika mõjust.
Märksõnad: õigusloome; juurdepääs infole; koostöö; ombudsmanid; kohtulahendid
Deak, Daniel. Environmental tax harmonization and competition centred legal practice of EUCJ // EC
Tax Review (2017) nr. 6, lk. 303-316. Keskkonna- ja maksupoliitikast keskkonnamaksude ühtlustamisel
ELi õiguses ning Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: keskkonnamaksud; keskkonnapoliitika; maksupoliitika; õigusloome; põhiõigused; riigiabi;
Euroopa Kohus; kohtulahendid; liikmesriigid; seaduste kooskõlastamine
Dragos, Dacian ; Neamtu, Bogdana. Freedom of information in the EU in the midst of legal rules,
jurisprudence and ombudsprudence: the European Ombudsman as developer of norms of good
administration // European Constitutional Law Review (2017) nr. 4, lk. 641-672. Euroopa ombudsmani
osast dokumentidele juurdepääsu tagamisel kehtivate normide (sh Euroopa hea haldustava koodeks)
ja kohtupraktika analüüsis.
Märksõnad: avalik teave; informatsioonivabadus; juurdepääs infole; ombudsmanid; eetikakoodeksid;
käitumisnormid; kohtulahendid (WESTLAW )
Frenz, Walter. Kommunale Organisationshoheit vs. Unionsrecht // Die Öffentliche Verwaltung (2017)
nr. 22, lk. 943-953. Käitlemis- ja konkurentsivabaduse põhimõtetest ringlusmajanduses ning ELi teisese
õiguse tõlgendamisest.
Märksõnad: kommunaalmajandus; kommunaalteenused; jäätmekäitlus; konkurents (maj.); seaduste
tõlgendamine; siseriiklik õigus; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Saksamaa
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Gnes, Matteo. Do administrative law principles apply to European standardization: agencification or
privatization? // Legal Issues of Economic Integration (2017) nr. 4, lk. 367-380. Euroopa
standardimissüsteemist, standardiorganisatsioonidest ja nende tegevusest ning harmoneeritud
standardite õiguslikust staatusest.
Märksõnad: standardid (normid); standardimine; standardiametid; seaduste kooskõlastamine;
liikmesriigid; õiguslikud aspektid
Hettne, Jörgen. Standards, barriers to trade and EU internal market rules: need for a renewed
approach? // Legal Issues of Economic Integration (2017) nr. 4, lk. 409-420. Standardite osast ELi
siseturul ja käsitlusest Euroopa Kohtu praktikas; ELi toimimise lepingu artikli 267 tõlgendamisest.
Märksõnad: standardid (normid); standardimine; siseturg; sisekaubandus; Euroopa Liidu toimimise
leping (2007); Euroopa Kohus; kohtulahendid
Horn, Stefan ; Götz, Michael. Ausschluss vom Vergabeverfahren aufgrund von Kartellrechtsverstößen
und die vergaberechtliche Selbstreinigung // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 1,
lk. 13-21. Hankemenetluses osalemise välistamise juriidilistest eeldustest ja kõrvalejätmisest seoses
konkurentsiõiguse rikkumisega.
Märksõnad: riigihanked; hankemenetlus; konkurents (maj.) (BECK)
Huber, Peter M. Europäische Verfassungs- und Rechtsstaatlichkeit in Bedrängnis // Der Staat (2017)
nr. 3, lk. 389-414. Põhiseaduslikkuse järelevalvest Euroopa õigusruumis (sh ELi ja liikmesriikide kohtute
koostöö probleemidest).
Märksõnad: õigusriik; demokraatia; põhiseadused; siseriiklik õigus; kohtud; konstitutsioonikohtud;
koostöö; põhiseaduslikkuse järelevalve; kohtulahendid; Ungari; Poola; Venemaa; Türgi
Kjaer, Poul F. European crises of legally-constituted public power: from the ’law of corporatism’ to the
’law of governance’ // European Law Journal (2017) nr. 5, lk. 417-430. Võimust, juhtimisest ja
korporatiivsusest ELi õigusliku ja institutsionaalse kriisi taustal.
Märksõnad: korporatism; võim; õiguskord; demokraatia; otsustamine; liikmesriigid
Klamert, Marcus. The autonomy of the EU (and of EU law) through the kaleidoscope // European Law
Review (2017) nr. 6, lk. 815-830. ELi õiguse põhiprintsiipidest ja autonoomiast Euroopa Kohtu praktika
valguses (kohtuasjad Van Gend en Loos, Kadi, Pringle).
Märksõnad: autonoomia; printsiibid; õigussüsteemid; Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW )
Kosińska, Anna Magdalena. The problem of exclusion from refugee status on the grounds of being
guilty of terrorist acts in the CJEU case-law : commentary on the Lounani case // European Journal of
Migration and Law (2017) nr. 4, lk. 425-446. Terrorismis kahtlustatavatele isikutele põgenikustaatuse
andmisest keeldumisest ja selle võimalikust vastuolust põhiõigustega.
Märksõnad: terrorism; pagulased; põhiõigused; kohtulahendid
Lazarov, Ivan. Deposit insurance in the EU: repetitive failures and lessons across the Atlantic //
Common Market Law Review (2017) nr. 6, lk. 1749-1780. Hoiusekindlustuse reguleerimisest ELis ja
Ameerika Ühendriikide õiguses.
Märksõnad: pangandus; hoiused; kindlustamine; hoiusekindlustus; pangad (maj.), finantsstabiilsus;
risk; garantii; Ameerika Ühendriigid; võrdlev analüüs
Lehmann, Matthias ; Schmidt, Jessica ; Schulze, Reiner. Das Projekt eines Europäischen
Wirtschaftsgesetzbuchs // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017) nr. 8, lk. 225-229. ELi õiguse reformimisest,
Euroopa majandusõiguse kodifitseerimisest ja majandusseadustiku projektist.
Märksõnad: majandusõigus; äriõigus; kodifitseerimine (jur.); reformid (BECK)
Lionello, Luca. Establishing a budgetary capacity in the Eurozone. Recent proposals and legal
challenges // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2017) nr. 6, lk. 822-842. Euroala
eelarvest teoorias ja praktikas lisaeelarveettepanekute taustal.
Märksõnad: eelarve; euroala; lisaeelarve; õiguslikud aspektid; fiskaalpoliitika; Euroopa Majandus- ja
Rahaliit
Lundquist, Björn. European harmonized standards as ’part of EU law’: the implications of the James
Elliott case for copyright protection and, possibly, for EU competition law // Legal Issues of Economic
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Integration (2017) nr. 4, lk. 421-436. (Tehniliste) standardite autoriõigustest ja kättesaadavusest;
harmoneeritud standarditest ELi õiguses ja Euroopa Kohtu Elliotti lahendist.
Märksõnad: standardid (normid); autoriõigus; juurdepääs infole; piirangud; konkurents (maj.); Euroopa
Kohus; kohtulahendid
Lynskey, Orla. Aligning data protection rights with competition law remedies? The GDPR right to data
portability // European Law Review (2017) nr. 6, lk. 793-814. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisest
ELi andmekaitse üldmääruse ja konkurentsiõiguse tähenduses.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; andmetöötlus; konkurentsiõigus; inimõigused (WESTLAW )
Maggio, Elena. Access to cloud distribution platforms and software safety // European Competition Law
Review (2017) nr. 12, lk. 547-554. Pilveteenuste arengust ELi õigusloomes (litsentsid, avatud
juurdepääsu standardiseerimine jms).
Märksõnad: Interneti-teenused; pilvandmetöötlus; tarkvara; vaba tarkvara; litsentsid; juurdepääs infole;
seaduste kooskõlastamine; konkurentsipoliitika (WESTLAW )
Mantu, Sandra ; Minderhoud, Paul. EU citizenship and social solidarity // Maastricht Journal of
European and Comparative Law (2017) nr. 5, lk. 703-720. Majanduslikult inaktiivsete ja mobiilsete ELi
kodanike sotsiaalsetest õigustest Brexiti valguses; ELi kodanike liikumisvabadusest ja heaoluturismist.
Sisaldab asjakohast kohtupraktikat.
Märksõnad: Euroopa Liit; sotsiaalkaitse; terviseturism; kodanikud; ränne (demogr.); solidaarsus; Brexit;
liikmesriigid
Meloni, Annalisa. EU visa policy: what kind of solidarity? // Maastricht Journal of European and
Comparative Law (2017) nr. 5, lk. 646-666. ELi viisapoliitikast ja kolmest tulevikuvisioonist.
Märksõnad: Euroopa Liit; viisad; solidaarsus; rahvusülesus; liikmesriigid
Müller-Graff, Peter-Christian. Rechtsschutz von Kreditinstituten in der Bankenaufsicht der
Europäischen Zentralbank // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 3, lk. 101-107.
Krediidiasutuste õiguskaitsest Euroopa Keskpanga usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega
seotud menetluses.
Märksõnad: Euroopa Keskpank; krediidiasutused; järelevalve; kohtulahendid; rahapoliitika (BECK)
Neuhäuser, Gert Armin. Die „Kohärenz des Rechts“ in der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts // Die Öffentliche
Verwaltung (2017) nr. 22, lk. 925-932. Õigusnormide sidususest ja ühtsest tõlgendamisest Euroopa
Kohtu ja liikmesriikide kohtute (eelkõige konstitutsioonikohtu ja kõrgema halduskohtu) praktikas.
Märksõnad: seaduste tõlgendamine; seaduste kooskõlastamine; konstitutsioonikohtud; kõrgema
astme kohtud; siseriiklik õigus; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Saksamaa
Oosterom-Staples, Helen. Residence rights for caring parents who are also victims of domestic
violence // European Journal of Migration and Law (2017) nr. 4, lk. 396-424. Lapsi hooldava vanema
elukohaõigusest ELis pärast lahutust ELi kodanikust abikaasast.
Märksõnad: mittekodanikud; elukoht; lapsed; abielulahutus; perevägivald; perekonnaõigus;
kohtulahendid; Suurbritannia
Organ, James. EU citizen participation, openness and the European citizens initiative: the TTIP legacy
// Common Market Law Review (2017) nr. 6, lk. 1713-1748. Avalikkuse põhimõttest, läbipaistvusest ja
kodanike võimalusest ELi välissuhete poliitika kujundamisel osaleda ELi ja Ameerika Ühendriikide
vahelise Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisprotsessi näitel.
Märksõnad: avalikkus; printsiibid; kaasamine; avalik huvi; osalusdemokraatia; kodanikualgatus;
välissuhted; kaubanduslepingud; koostöö
Paris, Davide. Constitutional courts as European Union courts // Maastricht Journal of European and
Comparative Law (2017) nr. 6, lk. 792-821. ELi õiguse osast ja tõlgendamisest riigisiseses õiguses
konstitutsioonikohtute praktikas.
Märksõnad: põhiõigused; konstitutsioonikohtud; seaduste tõlgendamine; ülimuslikkus (jur.); siseriiklik
õigus; kohtulahendid; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004)
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Pilz, Stefan. Der Vorschlag der EU Kommission für eine Verordnung zur Einrichtung eines zentralen
digitalen Zugangstors // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2017) nr. 23, lk. 922-927. Euroopa
Komisjoni ettepanekust ühtse digivärava loomiseks teabe ja menetluste ning abi- ja
probleemilahendamisteenuste pakkumiseks.
Märksõnad: digiteerimine; avalikud teenused; info; kasutajaliidesed; veebisaidid; liikmesriigid (BECK)
Richardson, Mirugia. The EU and ECHR of the defence principles in matters of taxation, punitive
surcharges and prosecution of tax offences // EC Tax Review (2017) nr. 6, lk. 323-334. Kaitseõiguse
põhimõtetest maksuvaidlustes ELi õiguses ja ELi põhiõiguste hartas, mõjust liikmesriikide õigusele ja
Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: maksustamine; maksukuriteod; põhiõigused; õiguskaitse; printsiibid; Euroopa Liidu
põhiõiguste harta (2004); siseriiklik õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Sanders, Anne. Ein Stress-Test der Rechtsstaatlichkeit // Zeitschrift für Rechtspolitik (2017) nr. 8,
lk. 230-233. ELi liikmesriikide kohtusüsteemide sõltumatusest ja kaitsest poliitiliste mõjutuste eest
ajendatuna sündmustest Türgis ja Poolas.
Märksõnad: õigusriik; kohtuvõim; kohtusüsteemid; kohtunikud; poliitika; liikmesriigid (BECK)
Schorkopf, Frank. „Europas neue Ordnung” – eine plurale Union // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2018) nr. 1-2, lk. 9-17. ELi tulevikust ja võimalikust arengust tõhusamalt toimiva liidu
suunas.
Märksõnad: reformid; Euroopa Liit (BECK)
Schweitzer, Heike ; Peitz, Martin. Ein neuer europäischer Ordnungsrahmen für Datenmärkte? // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 5, lk. 275-280. Euroopa andmeturu reguleerimisest (sh andmete
omandiõigus, isikutega mitteseotud andmete liikumine jms) ja reformiettepanekutest.
Märksõnad: digitaalmajandus; andmed; turg (süsteem); isikuandmed; andmeedastus; andmekaitse;
ettevõtlus; konkurents (maj.); reformid; Saksamaa (BECK)
Slingenberg, Lieneke ; Bonneau, Louise. (In)formal migrant settlements and right to respect for a
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