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JAGAMISMAJANDUS JA TÖÖSUHTED : VALIK RAAMATUID JA ARTIKLEID
Kõige olulisem uute töövormide leviku ajendaja on 20. sajandi lõpus alguse saanud informatsiooni- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate tempokas areng, mis on fundamentaalselt muutnud töömaailmaga
seotud võimalusi, töötingimusi ja töö kvaliteeti. Üha kiirem internet, mobiilse interneti areng ning töö
tegemist soodustavate programmide ja mobiilirakenduste levik on loonud olukorra, kus inimesed elavad
võrgustunud ja tiheda suhtluse maailmas ning suurt hulka tööülesandeid saab täita jooksvalt väljaspool
tööandja pakutavat kontoripinda või pakkudes oma teenuseid iseseisva lepingupartnerina. Sellele aitab
kaasa uusi töövorme soodustava töökultuuri areng ja tööaja paindlikkuse kasv.
Loe lähemalt: Analüüs „Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” : lõpparuanne (2017)
Mitmed viimastel aastatel tehtud analüüsid prognoosivad töösuhete olulist muutumist tulevikus. Eeskätt
rõhutatakse survet sotsiaalsüsteemile, mis sunnib inimesi kauem tööjõuturul olema ning paindlike
töösuhete kiiret levikut. Mõlemad trendid on fookuses ka Arengufondi välistrendide analüüsis, rõhutades
vananemisega seonduvate kulude katmisega kaasnevat survet riiklikule sotsiaalsüsteemile, tööjõu
liikuvuse suurenemist ning paindlike töösuhete üha kasvavat nõudlust, samuti tehnoloogia üha
suurenevat mõju tavapäraste majandusmudelite kasutamisel.
Loe lähemalt: Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis :
lõpparuanne (2016)
Summaria Iuridica käesolevas numbris pakume teemakohaseks lugemiseks valikut raamatutest,
artiklitest ja internetiallikatest.
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Hatzopoulos, Vassilis. The collaborative economy and EU law. - Oxford [UK] ; Portland, Oregon :
Hart Publishing, 2018. - XLIII, 270 lk.
New forms of employment in Europe / ed. by Roger Blanpain, Frank Hendrickx, Bernd Waas. - Alphen
aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016. - XXXVII, 368 lk.
Stephany, Alex. The business of sharing : [making it in the new sharing economy]. - Basingstoke :
Palgrave Macmillan, 2015. - XIII, 226 lk.
Sundararajan, Arun. The sharing economy : the end of employment and the rise of crowd-based
capitalism. - Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, 2016. - XIV, 240 lk.

Vaata ka:
Loodmaa, Henri. Rahvahanke töövormi olemus ning töötegija õiguste kaitse : magistritöö / Tartu
Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, eraõiguse osakond ; juhendaja: Gaabriel Tavits.
- Tartu : Tartu Ülikool, 2018. - 83 lk.
Nilov, Kristo. Tööõiguse isikuline kehtivus jagamismajanduse tingimustes : magistritöö / Tartu Ülikool,
sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, eraõiguse osakond ; juhendaja: Gaabriel Tavits. - Tallinn
: Tartu Ülikool, 2018. - 76 lk.
Otsa, Edward. Jagamismajanduses osalejate vahelised õigussuhted : magistritöö / Tartu Ülikool,
õigusteaduskond, eraõiguse osakond ; juhendaja: Karin Sein, kaasjuhendaja: Sander Kärson. - Tartu :
Tartu Ülikool, 2017. - 77 lk.
Rätsepp, Kaili. Väljakutsel põhineva töö kui paindliku töösuhte liigi õiguslik rakendamine ja
võimalikkus Eesti õiguses : magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse osakond ;
juhendaja: Gaabriel Tavits. - Tartu : Tartu Ülikool, 2017. - 82 lk.
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Tampel, Rene. Koostööplatvormi vahendusel tööd tegev isik ja tema õiguste kaitse : magistritöö /
Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse osakond ; juhendaja: Merle Erikson. - Tartu : Tartu Ülikool,
2017. - 88 lk.
Vallistu, Johanna ; Erikson, Merle ; Eljas-Taal, Katre ; Tampel, Rene ; Ratnik, Henri ;
Nausedaite, Reda ; Aksen, Merli ; Pruks, Piia. Analüüs „Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused”
: lõpparuanne. - Technopolis Group, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus
RAKE, 2017. - 166 lk.

ARTIKLID
Artiklite täistekstid e-ajakirjadest ja andmebaasidest on kättesaadavad Rahvusraamatukogu
otsinguportaali sisseloginud kasutajale.
Acevedo, Deepa Das. Regulating employment relationships in the sharing economy // Employee
Rights & Employment Policy Journal (2016), issue 1, p. 1-35.
The article examines the laws concerning employment relationships in the sharing economy. Topics
discussed include existence of an employment relationship in coherent and intuitive taxonomy of the
sharing economy; concerns raised by sharing economy employment; and problems related to
employee-employer tie under laws in the U.S. (EBSCO)
Bonciu, Florin. Impact of the sharing economy on the labor market // Romanian Economic and
Business Review (2016), issue 2, p. 43-51.
The paper analyzes the characteristics of the sharing economy as an economic mechanism as well as
its current and future impact on the labor market. Starting from the fact that currently about 119 million
people in North America are more or less involved in sharing economy activities and given that estimates
indicate that by 2020 about 40% of the workforce in the same geographical area will be represent by
contingent/temporary jobs the author estimate that in developed countries, especially in urban areas,
sharing economy will be a sort of new normal in the labor market. The paper also stresses the
complementary role of the sharing economy in relation to traditional economic activities.
Cauffman, Caroline ; Smits, Jan. The sharing economy and the law // Maastricht Journal of
European and Comparative Law (2016), issue 6, p. 903-907.
Over the last five years, the sharing economy has enjoyed a real boom. One important example of this
is the creation of numerous internet platforms that have made it easier for businesses and citizens to
offer goods and services to the public. While the rise of platforms allowing for the sale of goods by
commercial parties was openly embraced by society, the rise of platforms such as Uber and Airbnb,
allowing non-professionals to offer services, has given rise to quite some social and legal consternation.
This brief contribution discusses approach of the European Union towards the sharing economy,
including the European Commission’s 2016 Communication on the ‘European agenda for the
collaborative economy’.
Cherry, Miriam ; Aloisi, Antonio. "Dependent contractors" in the gig economy: a comparative
approach // American University Law Review (2017), issue 3, p. 635-689.
Classification as an employee is a "gateway" to determine who deserves the protections of labor and
employment laws, including the right to organize, minimum wage, and unemployment compensation, to
name just a few of the benefits that are part and parcel of employee status. As such, classification as
an employee is "an important instrument for the delivery of workers' rights." [...] due process would
prevent wage theft and allow workers to contest or question a poor rating before it would be used against
them. Workers need security, and a solution could be "to expand the scope of labour protection beyond
employment."
Coelho Moreira, Teresa. The impact of new technologies in balancing private and family life with
working time // Labour & Law Issues (2017), issue 1, p. 1-31.
The work-life balance is a fundamental issue for all the workers and it is linked to many others, such as
quality of work, female participation in the labour market, gender equality and active ageing. Among the
new challenges of contemporary society, a key role is played by the introduction in the workplaces of
new digital and computer technologies, which may change working-time arrangement and, at the same
time, guarantee more flexibility in working-time....It is not only a structural change, but also and above
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all a functional change, in the sense that the way of providing work is profoundly changing. It implies a
new labour law conception, not only because of a substantial change of its protective capacity, but also
because it involves a profound change of its scope and of the extent of its protection area; it also implies
a profound reflexion about labour law rules at national, European and international level. In this sense,
we can talk about a new labour law dimension. Work is a key factor in this transformation and in the
digital revolution. We are used to talk about “work 4.0” and about the heterogeneous phenomenon of
the sharing economy.
De Stefano, Valerio. The rise of the just-in-time workforce: on-demand work, crowdwork, and labor
protection in the gig-economy // Comparative Labor Law & Policy Journal (2016), issue 3, p. 471-504.
This article provides an analytical overview of the labor implications of the so-called "gig-economy." The
gig-economy is usually understood to include chiefly two forms of work: "crowdwork" and "work-ondemand via app."… The first term is usually referred to working activities that imply completing a series
of tasks through online platforms. This article analyzes opportunities and risks of the gig-economy from
the perspective of labor protection. (HeinOnline)
Dølvik, Jon Erik ; Jesnes, Kristin. Nordic labour markets and the sharing economy – report from a
pilot project (2017)
This report presents a preliminary knowledge status about implications of the sharing economy for
labour markets and employment relations in the Nordic countries. It also reviews how the Nordic
countries and their social partners approach the sharing economy and issues relating, amongst other,
to its legality, regulation, taxation, and terms of competition. There is so far scant supply of statistics,
data and research in this field. The employment potentials and consequences of the sharing economy
will, amongst other, depend on the governments’ and the organized actors’ responses to these
challenges. Currently, all the actors seem to be in a phase of knowledge gathering and deliberation of
possible policy options, cautiously avoiding taking steps that might obstruct the development of the
sharing economy.
Doménech-Pascual, Gabriel. Sharing economy and regulatory strategies towards legal change //
European Journal of Risk Regulation (2016), issue 4, p. 717-727.
The rise of the sharing economy is transforming the way we produce and consume goods and services.
This transformation requires a revision of current legal rules concerning sectors where the sharing
economy is emerging. Taking the regulation of the taxi industry as a main example, this article analyses
why those rules ought to be reviewed, the obstacles law makers have to face in order to perform such
a task, and the regulatory strategies they could use for that purpose. The paper considers a variety of
regulatory approaches including regulatory impact assessment, legal variation, the coexistence of
different legal regimes, experimental legislation and compensation.
Freedland, Mark ; Kountouris, Nicola. Some reflections on the ‘personal scope’ of collective labour
law // Industrial Law Journal (2017), issue 1, p. 52-71.
The purpose of this article is to focus on a very topical aspect of labour/employment law, namely that of
its personal or relational scope, which is usually regarded as an individual one, but which we argue has
a significant and largely neglected collective dimension. ... A fifth section considers ways in which novel
scenarios of differentiation between ‘labour’ and ‘capital’ are presenting themselves in the context of the
so-called ‘gig economy’, focusing on the very recent UK Employment Tribunal decision in the Uber case.
A sixth concluding section expresses the hope that the article has opened up a largely untrodden path
towards an authentically collective view of the debate about the personal scope of labour/employment
law.
Plewnia, Frederik ; Guenther, Edeltraud. Mapping the sharing economy for sustainability research //
Management Decision (2018), issue 3, p. 570-583.
In order to guide sustainability research on the sharing economy, the purpose of this paper is to develop
a comprehensive framework that captures the wide range of activities and business models that are
considered to be part of the sharing economy. Based on a systematic literature review and a content
analysis, existing typologies are identified and analyzed for their conceptual intersections. Four main
dimensions are identified as being used in different contexts to characterize sharing systems and were
combined to form one comprehensive typology: shared good or service, market structure, market
orientation, and industry sector. The proposed typology is able to distinguish sharing activities based on
their similarities and differences. Social, economic, and communicational avenues for the term “sharing”
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are merged into a conceptual foundation of the sharing economy. This enables researchers,
practitioners, and policy makers to position their projects in the broad field of sharing.
Rahman, K. The shape of things to come: the on-demand economy and the normative stakes of
regulating 21st-century capitalism // European Journal of Risk Regulation (2016), issue 4, p. 652-663.
The "sharing economy" represents a growing challenge to regulatory policy. In this article, I argue that
these debates about the sharing economy are better understood as a broader normative and policy
problem of updating our regulatory tools for the new dynamics of 21st century capitalism. …The article
then suggests key frontiers for regulatory innovation, in particular: (1) expanding regulatory oversight of
concentrated market and economic power among on-demand platforms; (2) expanding the relative
power of workers to counteract the concentrated power of platforms in the on-demand economy (for
example by expanding safety net protections and the ability to organize collectively); and (3) by
reinventing systems of collective urban planning processes in the face of the on-demand economy. All
three of these focus areas for regulation would entail a variety of specific interventions, but share a
common premise of rebalancing economic power in this new economy.
Ratti, Luca. Online platforms and crowdwork in Europe: a two-step approach to expanding agency
work provisions? // Comparative Labor Law & Policy Journal (2017), issue 3, p. 477-511.
This article focuses only on MTurk-type platforms, as they present their own unique set of legal issues,
some of which have, to a certain extent, already been raised before national jurisdictions in both the
European Union and in the United States. For this article, the European labor market and its regulatory
framework will serve as a testing ground for an alternative approach in the on-going debate regarding
how best to legally interpret or intervene in this particular arena. The exponential growth in the use of
Crowdworkers, in the economies of both developed and developing countries, has given rise to basic
questions in terms of its definition, classification, social protection, and eventual commodification and
exploitation, as the trend toward using crowdsourcing, as opposed to other labor alternatives, appears
to be just the latest form of "organized irresponsibility" or even an escape plan for the employer.
(HeinOnline)
Ravenelle, Alexandrea J. Sharing economy workers: selling, not sharing // Cambridge Journal of
Regions, Economy and Society (2017), issue 2, p. 281-295.
The sharing or “gig” economy claims to bring the romance of entrepreneurialism to the masses. Through
peer-to-peer technology, workers can monetise their homes, resources, time and skills to make
additional money. What is marketed as an empowering business opportunity is laden with difficulties
and contradictions. Sudden changes to platform design, service offerings and algorithms leave workers
feeling vulnerable, not independent. Instead of embracing sharing economy rhetoric, most workers
describe themselves as simply seeking money. This article sheds light on the diversity of the gig
economy and questions sharing economy company claims that they are contributing to the growth of
entrepreneurship.
Richter, Chris ; Kraus, Sascha ; Brem, Alexander ; Durst, Susanne ; Giselbrecht, Clemens.
Digital entrepreneurship: innovative business models for the sharing economy // Creativity and
Innovation Management (2017), issue 3, p. 300-310.
What's mine is yours. An increasing number of people are participating in sharing and exchanging
information, knowledge, data and goods. As research addressing the so-called ‘sharing economy’ is still
in its infancy, this article aims to shed light on it. To do this, a qualitative research approach comprising
guided interviews with 14 companies from Germany, Austria and Switzerland provides detailed insights
into different aspects of the sharing economy phenomenon. Our results make a direct contribution to
sharing economy research, especially regarding the new business models of start-ups. Here, we find a
clear difference between the relevance of economic and social orientation. The latter appears to be in
higher demand among customers than entrepreneurs. The increasingly digitalized environment has led
to a changed living situation characterized by urbanity, openness to new solutions, changed working
situations and new mindsets. All of these aspects drive the sharing economy. The results of this paper
are summarized in a framework highlighting the requirements, drivers and goals of the sharing economy.
Rogers, Brishen. Employment rights in the platform economy: getting back to basics // Harvard Law
& Policy Review (2016), issue 2, p. 479-520.
The employment status of workers for "platform economy" firms such as Uber, Lyft, TaskRabbit, and
Handy has become a significant legal and political issue. Lawsuits against several such companies
allege that they have misclassified workers as independent contractors to evade employment law
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obligations. Various lawmakers and commentators, pointing to the complexity of existing tests for
employment and the costs of employment duties, have responded with proposals to limit platform
companies' liability. This article steps into such debates, using the status of Uber drivers as a test case.
It argues that Uber drivers may not fall neatly into either the "employee" or the "independent contractor"
category under existing tests. Nevertheless, an important principle underlying those tests the antidomination principle strongly indicates that the drivers are employees. That principle also indicates that
proposals to limit platform economy firms' liability are premature at best and misguided at worst.
(EBSCO)
Schiek, Dagmar ; Gideon, Andrea. Outsmarting the gig-economy through collective bargaining – EU
competition law as a barrier to smart cities? // International Review of Law, Computers & Technology
(2018), issue 2-3, p. 275-294.
In August 2016, drivers delivering meals in London after being booked via the platforms ‘deliveroo’ and
‘UberEATS’ made headlines by challenging working practices in the gig-economy through collective
industrial action....This article develops an original contribution to the interface of smart technology in
the gig-economy, collective labour rights, and EU competition law. We identify that EU competition law
as interpreted by the Court of Justice would hinder collective organisation of those serving the gigeconomy and develop a comprehensive reinterpretation which allows adaptation of EU competition law
to smart employment markets.

Vaata ka:
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus:
The cost of non-Europe in the sharing economy (2016)
The impact of new technologies on the labour market and the social economy (2018)
Precarious employment: patterns, trends and policy strategies in Europe (2016)
The social protection of workers in the platform economy (2017)
FEPS (Foundation for European Progressive Studies):
Work in the European gig economy – employment in the era of online platforms (2017)
ILO Working Papers:
Conditions of Work and Employment Series No. 103:
On-call work in the Netherlands: trends, impact, and policy solutions (2018)
Conditions of Work and Employment Series No. 101:
Zero-hours work in the United Kingdom (2018)
Conditions of Work and Employment Series No. 91:
Managing social risks of non-standard employment in Europe (2017)
EMPLOYMENT Working Paper No. 228:
Dependent self-employment: trends, challenges and policy responses in the EU (2017)
OECD Digital Economy Papers No. 260:
New forms of work in the digital economy (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
Bray, Samuel L. Remedies, meet economics; economics, meet remedies // Oxford Journal of Legal
Studies (2018) nr. 1, lk. 71-89. Õiguse ja majanduse seosest ning õiguse majanduslikust analüüsist
adekvaatse meetme aspektist kohtupraktikas Ameerika Ühendriikide ja Inglise õiguses.
Märksõnad: õigusteadus; majandusteadus; meetmed; õigusteooria; kohtulahendid; Ameerika
Ühendriigid; Inglismaa
Coupette, Corinna ; Fleckner, Andreas M. Quantitative Rechtswissenschaft Sammlung, Analyse und
Kommunikation juristischer Daten // Juristenzeitung (2018) nr. 8, lk. 379 -389. Õiguse ja õigusteadusega
seotud andmete kogumisest ja analüüsimisest ning nende andmete kasutamisest.
Märksõnad: õigus; andmed; õigusteadus; kommunikatsioon; Saksamaa
Friehe, Tim ; Schildberg-Hörisch, Hannah. Predicting norm enforcement: the individual and joint
predictive power of economic preferences, personality, and self-control // European Journal of Law and
Economics (2018) nr. 1, lk. 127-146. (Õigus)normide rakendamisest sõltuvalt isiku omadustest ja
eelistustest.
Märksõnad: õiguspsühholoogia; õigusnormid; normid; käitumine; küsitlusuuringud; isiksuseomadused;
enesekontroll; enesehindamine
Roughan, Nicole. The official point of view and the official claim to authority // Oxford Journal of Legal
Studies (2018) nr. 2, lk. 191-216. Õiguse normatiivsusest, normide tekkest ja ametlike seisukohtade
osast erinevates teooriates (nt Hart, Gardner, Macklem).
Märksõnad: õigusnormid; õigusloome; õigusteooria; õigusfilosoofia; Suurbritannia; Ameerika
Ühendriigid
ÕIGUSAJALUGU
Jansen, Corjo. Bernhard Windscheid (1817–1892) und seine Wirkung auf das Rechtsdenken in den
Niederlanden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2018)
nr. 2, lk. 382-390. Saksa juristi Bernhard Windscheidi eraõiguse teooria rahvusvahelisest mõjust.
Märksõnad: õigusteooria; juristid; eraõigus; Euroopa
Ульбашев, Алим. Краткий очерк развития института личных прав в странах Западной Европы //
История государства и права (2018) nr. 2, lk. 52-57. Isikuõiguste arengust Rooma, Prantsuse ja Saksa
õiguses.
Märksõnad: Rooma õigus; inimõigused; põhiõigused; Saksamaa; Prantsusmaa
TSIVIILÕIGUS
Beurskens, Michael ; Rottmann, Johannes. Das Ende der Gesellschaft bürgerlichen Rechts //
Juristenzeitung (2018) nr. 6, lk. 272-277. Seltsingute regulatsiooni muutmisega seotud aruteludest ja
kohtulahenditest.
Märksõnad: seltsid; kohtulahendid; likvideerimine; õigusloome; Saksamaa
Гутников, О. В. Корпоративная ответственность в гражданском праве России // Журнал
российского права (2018) nr. 3, lk. 39-52. Korporatiivsest vastutusest kui tsiviilvastutuse eriliigist Vene
õiguses ning vastavast kohtupraktikast.
Märksõnad: vastutus; juriidilised isikud; äriühingud; ettevõtted; tsiviilvastutus; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Venemaa
Lei, Chen. Debating personality rights protection in China: a comparative outlook // European Review
of Private Law (2018) nr. 1, lk. 31-56. Isikuõigustest ja nende kaitsest Hiina uues tsiviilseadustikus.
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Märksõnad: isikuõigused; vastutus; õigusloome; võrdlev õigusteadus; kohtulahendid; Hiina;
Saksamaa; Prantsusmaa; Suurbritannia
Penner, J. E. We all make mistakes: a 'duty of virtue' theory of restitutionary liability for mistaken
payments // The Modern Law Review (2018) nr. 2, lk. 222-246. Ekslike maksete hüvitamisest
õigusteoreetilisest ja moraalsest vaatepunktist.
Märksõnad: omand; eraõigus; maksed; eksimused; alusetu rikastumine (jur.); eetika; kahju hüvitamine;
õigusfilosoofia
Asjaõigus
Бородкин, С. В. Новый подход к классификации объектов вещных прав // Журнал российского
права (2018) nr. 2, lk. 50-58. Omandiga seotud muudatustest Vene tsiviilseadustikus, normide
kollisioonist, rahvusvahelise eraõiguse mõjust ja kohtupraktikast.
Märksõnad: omand; omandiõigus; reformid; võrdlev analüüs; rahvusvaheline eraõigus; seaduste
vastuolud (siseriiklik õigus); Anglo-Ameerika õigussüsteem; kohtulahendid; Venemaa
Võlaõigus
Bienenstock, Sophie ; Ropaul, Maïva. On the benefits of being naive: the choice of contract duration
with projection bias // European Journal of Law and Economics (2018) nr. 3, lk. 469-496.
Tarbijakäitumisest ja mõjutustest lepingu pikkuse üle otsustamisel.
Märksõnad: tarbijad; lepingud; tarbijakäitumine; tarbijapoliitika; hinnatõus; leppetrahvid;
heaoluökonoomika
Delvoie, Jeroen ; Declercq, Steven. Restitution of performance under an illegal contract: a Belgian
perspective on Patel v. Mirza // European Review of Private Law (2018) nr. 2, lk. 245-254.
Ebaseaduslike lepinguliste suhete käsitlusest Suurbritannia ülemkohtu Patel vs. Mirza lahendi valguses
Belgia õiguse vaates. Vt ka sama teemakäsitlust Šoti õiguses, lk. 273-282; Saksa õiguses, lk. 227-244;
Itaalia õiguses, lk. 255-264.
Märksõnad: ebaseaduslik ränne; inimkaubandus; lepingud; kahju tekitamine; kahju hüvitamine; avalik
huvi; kohtulahendid; õigusajalugu; Belgia; Suurbritannia; Saksamaa; Šotimaa; Itaalia
Goudkamp, James ; Katsampouka, Eleni. An empirical study of punitive damages // Oxford Journal
of Legal Studies (2018) nr. 1, lk. 90-122. Karistuslikest kahjuhüvitistest Suurbritannia kohtupraktikas 146
juhtumi analüüsi põhjal.
Märksõnad: kahju tekitamine; kahju hüvitamine; karistused; kohtulahendid; Suurbritannia
Norr, Joonas. Perusoikeudet, kohtuus, hyvä tapa ja sopimusoikeudellisen kokonaisharkinnan
kontrolloitavuus // Lakimies (2018) nr. 2, lk. 177-199. Põhiõigustega, õigluse ja hea tavaga
arvestamisest lepingulistes suhetes.
Märksõnad: põhiõigused; õiglus; lepingud; kaalutlusõigus; Soome
Voyiakis, Emmanuel. Causation and opportunity in tort // Oxford Journal of Legal Studies (2018) nr. 1,
lk. 26-47. Põhjuslikkusest deliktiõiguses, väärtuste valikust ja vastutusest.
Märksõnad: deliktiõigus; kahju tekitamine; põhjuslikkus; vastutus; õigusteooria; kohtulahendid
Perekonnaõigus
Archer-Kuhn, B. Domestic violence and high conflict are not the same: a gendered analysis // The
Journal of Social Welfare & Family Law (2018) nr. 2, lk. 216-233. Abielulahutusest ja lapse
hooldusõiguse määramisega seotud probleemidest (sh perevägivald) Kanada perekonnaõiguses.
Märksõnad: abielulahutus; lapsed; hooldusõigus; lapsehooldus; perevägivald; Kanada
Coester-Waltjen, Dagmar. Die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in ausgewählten
Rechtsordnungen // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2018) nr. 2, lk. 320-358. Samasooliste
abielu käsitlusest ja seadustamisest erinevates riikides (Holland, Belgia, Hispaania, Põhjamaad,
Inglismaa, Iirimaa, Prantsusmaa).
Märksõnad: samasooliste partnerlus; abielu; õigusloome; põhiseadused; seaduste tõlgendamine;
kohtulahendid; Holland; Belgia; Hispaania; Põhjamaad; Inglismaa; Iirimaa; Prantsusmaa; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
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George, Rob ; Crane, Laura ; Bingham, Alice ; Pophale, Clare ; Remington, Anna. Legal
professionals’ knowledge and experience of autistic adults in the family justice system // The Journal of
Social Welfare & Family Law (2018) nr. 1, lk. 78-97. Õigusabi võimalustest autistidele perekonnaõiguse
asjades Suurbritannias.
Märksõnad: autism; puuetega inimesed; õigusabi; õigusnõustajad; küsitlusuuringud; Suurbritannia
Holt, Kim ; Kelly, Nancy. Limits to partnership working: developing relationship-based approaches with
children and their families // The Journal of Social Welfare & Family Law (2018) nr. 2, lk. 147-163.
Sotsiaaltöötajate muutunud rollist töös lapsevanemate ja peredega laste heaolu tagamisel;
perekonnaasjade menetlemisest 2014. aastal vastu võetud laste ja perede seaduses.
Märksõnad: lapsed; lapsehooldus; sotsiaaltöö; sotsiaaltöötajad; koostöö; lapsevanemad; perekonnad;
lastekaitse; Suurbritannia
Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna. Päämies rationaalisena toimijana – teoriaa ja käytäntöä
edunvalvonnassa olevan ihmisen itsemääräämisoikeudesta // Lakimies (2018) nr. 1, lk. 3-28. Eestkoste
all olevate inimeste enesemääramisõigusest teoorias ja praktikas.
Märksõnad: eestkoste; teovõime; dementsus; põhiõigused; puuetega inimesed; otsustamine; Soome
Sigurdardóttir, Sólveig ; Júlíusdóttir, Sigrún ; Pálsdóttir, Dögg. Children’s voices on equal timesharing arrangement following parents’ divorce // The Journal of Social Welfare & Family Law (2018)
nr. 2, lk. 164-180. Lapsena vanemate lahutust ja hooldusõiguse jagamist kogenud 18-59-aastaste
isikute seas läbiviidud uuringust Islandil.
Märksõnad: abielulahutus; lapsehooldus; hooldusõigus; lapsed; heaolu; lastekaitse; lapsevanemalapse suhe; küsitlusuuringud; Island
Soucek, Brian. Marriage, morality, and federalism: the USA and Europe compared // International
Journal of Constitutional Law (2017) nr. 4, lk. 1098-1118. Erinevast lähenemisest samasooliste
abiellumisõigusele Ameerika Ühendriikide ülemkohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; samasooliste partnerlus; abielu; perekonnaõigus; võrdlev
õigusteadus; moraal; föderalism; võrdsus; kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid
Pärimisõigus
Heirbaut, Dirk. The sleeping beauty awakens: Belgium's new law of inheritance as a first step in the
greatest recent recodification program in Western Europe // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
(2018) nr. 2, lk. 391-415. Tsiviilõiguse kodifitseerimisest ja pärimisõiguse uuest regulatsioonist Belgias;
Prantsuse õiguse mõjudest Belgia õiguses.
Märksõnad: kodifitseerimine (jur.); pärimine; reformid; Belgia; Prantsusmaa; Euroopa
Lohi, Tapani. Koskeeko testamentin tulkintakannetta kohtuullisen ajan sääntö? – KKO 2017:49 //
Lakimies (2018) nr. 1, lk. 131-142. Terminist „mõistlik aeg” testamendi tõlgendamisel.
Märksõnad: pärimine; testamendid; kohtulahendid; Soome
Murga Fernández, Juan Pablo. Payment of descendents' debts in succession law: „effects” and
„defects” of the German and Spanish legal systems // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2018) nr.
2, lk. 359-381. Pärandiga kaasnevatest kohustustest ja võlgade üleminekust pärijatele Saksa ja
Hispaania õiguses.
Märksõnad: pärimine; pärand; võlad; kohustused; laenud; õigussüsteemid; Saksamaa; Hispaania
ÄRIÕIGUS
Агамагомедова, С. Таможенный контроль в условиях евразийской экономической интеграции:
понятие, признаки, тенденции развития // Государство и право (2018) nr. 4, lk. 64-72. Tollikontrolli
tähendusest ja arengusuundadest Venemaal ning rahvusvaheliste standardite mõjust riigisisesele
regulatsioonile.
Märksõnad: tollikontroll; tolliametid; haldusmenetlus; integratsioon; infotehnoloogia; Venemaa
Blazy, Régis ; Petey, Joël ; Weill, Laurent. Serving the creditors after insolvency filings: from value
creation to value distribution // European Journal of Law and Economics (2018) nr. 2, lk. 331-375.
Pankrotimenetlusest Prantsusmaal, Saksamaal ja Suurbritannias.
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Märksõnad: pankrotiõigus; pankrotimenetlus; võlausaldajad; Prantsusmaa; Saksamaa; Suurbritannia
Graf, Maurice. Neues Spiel, neues Glück – Baustellen des Insolvenzrechts // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2018) nr. 2, lk. 49-52. Ülevaade muutmist vajavatest sätetest Saksa pankrotiseaduses.
Märksõnad: pankrotid; pankrotimenetlus; õigusloome; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Hirte, Heribert. Die Entwicklung des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts im Jahr 2017 // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 17, lk. 1221-1227. Ettevõtete ja äriühingute tegevusega seotud
seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2017. aastal.
Märksõnad: äriühinguõigus; ettevõtted; äriühingud; õigusloome; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Kuhn, Hans. Wertpapierrecht als Technikregulierung: zehn Jahre Reform des schweizerischen
Depotrechts // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 10, lk. 409-418. Väärtpaberite
hoidmise ja vahendamise õiguslikest alustest Šveitsis; Haagi väärtpaberikonventsiooni mõjust
riigisisesele õigusele.
Märksõnad: väärtpaberid; tehingud; õigusloome; reformid; rahvusvahelised lepingud; Šveits (BECK)
Oechsler, Jürgen. Produkthaftung beim 3D-Druck // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 22,
lk. 1569-1572. 3D-printimisega seotud vastutuse jaotumisest (kolmikvastutus) tootevastutuse seaduse
tähenduses.
Märksõnad: 3D-printimine; tootevastutus; koopiad; vastutus; Saksamaa (BECK)
Polidori, Paolo ; Teobaldelli, Désirée. Corporate criminal liability and optimal firm behavior: internal
monitoring versus managerial incentives // European Journal of Law and Economics (2018) nr. 2,
lk. 251-284. Korporatiivsest juhtimisest ja vastutusest; tulemuspalgast ja sisekontrollist
kriminaalpreventiivsete vahenditena.
Märksõnad: äriühingud; kriminaalvastutus; äriühingute valitsemine; tulemuspalk; sisekontroll;
kriminaalpreventsioon; Ameerika Ühendriigid
INTELLEKTUAALNE OMAND
Adeney, Elizabeth. How much is too much? The gradual coalescence of the law on sampling //
Intellectual Property Quarterly (2018) nr. 2, lk. 91-106. Sämplimise (helisalvestiste, filmide, saadete
fragmentide kasutamise) käsitlusest Ameerika Ühendriikide, Saksamaa, Suurbritannia ja Austraalia
kohtupraktikas.
Märksõnad: autoriõigus; helisalvestised; saated; kopeerimine; ringhääling; sõnavabadus; põhiõigused;
kohtulahendid; Euroopa Kohus; Euroopa Liidu õigus; Suurbritannia; Saksamaa; Austraalia; Ameerika
Ühendriigid (WESTLAW)
Burk, Dan L. Bridging the gender gap in intellectual property // WIPO Magazine (2018) nr. 2, lk. 2-7.
Ajalooline ülevaade soolisest võrdõiguslikkusest intellektuaalomandi õiguses ja patentide andmisel.
Märksõnad: autoriõigus; patendid; ajalugu; naised; looming; kunstnikud; kirjanikud; heliloojad;
rahvusvahelised lepingud; Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO)
Dijkman, Léon ; Van Paddenburgh, Cato. The Unified Patent Court as part of a new European patent
landscape: wholesale harmonization or experiment in legal pluralism? // European Review of Private
Law (2018) nr. 1, lk. 97-118. Ühtsest patendikohtust ja patendiõiguse ühtlustamisest Euroopas.
Märksõnad: patendiõigus; Euroopa Liidu õigus; kohtud; seaduste kooskõlastamine; õigusajalugu
Kalimo, Harri ; Meyer, Trisha ; Mylly, Tuomas. Of values and legitimacy – discourse analytical insights
of the copyright case law of the Court of Justice of the European Union // The Modern Law Review
(2018) nr. 2, lk. 282-307. Autoriõigusega seotud kohtulahenditest Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: Euroopa Kohus; Euroopa Liidu õigus; autoriõigus; kohtulahendid; väärtused (filos.);
kriitiline diskursusanalüüs
Tan, Corinne. Regulating social media: copyright’s regulation of content-generative user behaviours on
Instagram // Intellectual Property Quarterly (2018) nr. 2, lk. 140-157. Autoriõigusest sotsiaalmeedias ja
Instagrami-fotode kasutamisest Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Austraalia õiguses Richard
Prince'i kohtuasja valguses.
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Märksõnad: autoriõigus; sotsiaalmeedia; Instagram (veebisait); fotod; kohtulahendid; Ameerika
Ühendriigid; Austraalia; Suurbritannia (WESTLAW)
Wandtke, Artur-Axel. Werkbegriff im Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 16, lk. 1129-1135. Autoriõigusega kaitstud teoste kasutamisest haridus- ja
teadusasutustes: uuest seadusest tulenevaid õigusprobleeme.
Märksõnad: autoriõigus; teosed; kasutamine; piirangud; õppeasutused; teadusasutused; reformid;
teadmusühiskond; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
KESKKONNAÕIGUS
Фицай, Д. А. Защита экологических прав: некоторые проблемы теории и практики // Журнал
российского права (2018) nr. 3, lk. 127-135. Õigusest puhtale keskkonnale ja probleemidest selle
õiguse tagamisel; õigusloomest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: keskkonnakaitse; põhiõigused; õigusloome; erikohtud; kohtulahendid; Venemaa; Euroopa
Inimõiguste Kohus
Holligan, Bonnie. Narratives of capital versus narratives of community: conservations covenants and
the private regulation of land use // Journal of Environmental Law (2018) nr. 1, lk. 55-81. Eraomandist
ja maakasutuse reguleerimisest ning kollektiivsetest huvidest keskkonnakaitses.
Märksõnad: keskkonnakaitse; eraomand; maakasutus; vastutus; eraõigus; kontroll; Inglismaa; Wales
Ludlow, Karinne. Growing together: the impact of the regulation of non-innovative activities on
agricultural innovation governance // Journal of Environmental Law (2018) nr. 1, lk. 29-54.
Nanotehnoloogiast põllumajanduses, geneetiliselt muundatud põllukultuuridest ning uuenduste
reguleerimisest rahvusvahelisel ja riigisisesel tasandil.
Märksõnad: keskkonnakaitse; põllumajandus; põllukultuurid; nanotehnoloogia; transgeensed
organismid; geneetiliselt muundatud toiduained; õigusloome; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus;
Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; Kanada; Austraalia
Pabelick, Barbara ; Stenner, Leonard. Natura 2000 in der Vollzugspraxis // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2018) nr. 11, lk. 774-775. Natura 2000 alade kaitse regulatsioonist ja selle
õiguspärase rakendamise probleemidest (taluvuskontroll) ning kohtupraktikast. Täistekst ainult
elektroonilises versioonis.
Märksõnad: keskkonnakaitse; Natura 2000 (kaitsealade võrgustik); looduskaitsealad; Euroopa Liidu
õigus; siseriiklik õigus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Saksamaa (BECK)
Peters, Birgit. Unpacking the diversity of procedural environmental rights: the European Convention on
Human Rights and the Aarhus Convention // Journal of Environmental Law (2018) nr. 1, lk. 1-27.
Keskkonnakaitsest ja õigustest keskkonnaasjadega seotud otsustusprotsessis; Aarhusi konventsiooni
ja Euroopa inimõiguste konventsiooni tõlgendamisest.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnainfo; juurdepääs infole; põhiõigused; otsustamine;
rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse
osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon (1998)
TÖÖÕIGUS
Barrow, Charles. The Trade Union Act 2016, the European Court of Human Rights and the ’right to
strike’ under article 11 of the European Convention // European Human Rights Law Review (2018)
nr. 2, lk. 158-167. Suurbritannia ametiühinguseadusest ning selle vaidlustamisest Euroopa Inimõiguste
Kohtus.
Märksõnad: ametiühingud; streigid; piirangud; kohtulahendid; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); Suurbritannia; Euroopa Inimõiguste Kohus (WESTLAW)
Brameshuber, Elisabeth ; Zwinger, Verena. Collectively agreed (minimum) labour conditions as
’protection boosters’ // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2018) nr. 1, lk. 77-110. Seadusega kehtestatud miinimumpalgast ja palgaläbirääkimistel saavutatud
palgakokkulepetest; töötajate kaitsest mittetraditsioonilistes töösuhetes (nt lühiajalised lepingud jms).
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Märksõnad: miinimumpalk; palgalepped; kollektiivsed läbirääkimised; töötingimused; töösuhted;
inimõigused; Euroopa Liidu õigus; liikmesriigid; Saksamaa; Prantsusmaa; Austria; Põhjamaad
Bueno, Nicolas. From the right to work to freedom from work : introduction to the human economy //
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2017) nr. 4, lk. 463-487.
Tööst kui inimõigusest ja õigusest tööst keelduda; humaansest majandusest, milles mängib kasvavat
rolli vabadus tööd valida (või mitte valida).
Märksõnad: inimõigused; rahvusvahelised lepingud; sotsialism; kapitalism; humanism; tööjõud;
tööpuudus; majandusteooriad; isikuvabadus
Янкевич, С. В. Эффективный контракт с научно-педагогическими работниками образовательных
организаций высшего образования: правовые аспекты // Журнал российского права (2018) nr. 2,
lk. 112-122. Töösuhetest kõrgharidussektoris ning teadlaste ja õppejõudude töölepingutest.
Märksõnad: töösuhted; kõrgharidus; kõrgkoolid; ülikoolid; teadlased; õppejõud; töölepingud; seaduste
tõlgendamine; Venemaa
Ji, Eun Jeong. The relationship between youth employment and older persons` employment in 20
OECD countries // International Labour Review (2017) nr. 3-4, lk. 425-442. Tööhõivepoliitikast alates
1970ndatest aastatest, vanuse mõjust töösuhetele ning noorte ja vanemaealiste tööhõivest OECD
maades.
Märksõnad: tööhõive; tööhõivepoliitika; noored; eakad; pensioniiga; töötajad; tööpuudus; võrdlev
analüüs; Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Kullmann, Miriam. Platform work, algorithmic decision-making, and EU gender equality law // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2018) nr. 1, lk. 1-21.
Veebiplatvormi vahendusel tehtavast tööst ja algoritmide kasutamisest palgaastmete määramisel ning
sellega kaasneda võivast soolisest diskrimineerimisest; ELi võrdse tasustamise põhimõttest.
Märksõnad: digitaalmajandus; töösuhted; töötajad; võrdsed võimalused; sooline võrdõiguslikkus;
printsiibid; palgaerinevused; palgakujundus; algoritmid; Euroopa Liidu õigus
Пресняков, М. В. Сроки исковой давности в трудовом праве: о словах и терминах // Журнал
российского права (2018) nr. 3, lk. 53-65. Hagi esitamise ja kohtusse pöördumise tähtaegadest
töövaidluste lahendamisel; Vene töökoodeksi § 392 tõlgendamisest.
Märksõnad: töösuhted; töövaidlused; vaidluste lahendamine; tähtajad; terminid; tsiviilkohtumenetlus;
hagimenetlus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Venemaa
Pärli, Kurt. Presenteeism, its effects and costs: a discussion in a labour law perspective // The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2018) nr. 1, lk. 53-75.
Presenteismist ehk haigena töötamisest, selle põhjustest, mõjudest ja kaasnevatest kuludest; töötajat
kaitsvatest õiguslikest meetmetest presenteismi vältimiseks.
Märksõnad: töötajad; haiged; haigushüvitised; kulud; sotsiaalkindlustus; privaatsus; põhiõigused;
vallandamine; personalijuhtimine; puuetega töötajad; rahvatervis; töötingimused
Runst, Petrik. The effect of occupational licencing deregulation on migrants in the German skilled crafts
sector // European Journal of Law and Economics (2018) nr. 3, lk. 555–589. Ametialase atesteerimise
nõuete leevendamisest Saksamaal ja selle mõjust sisserännanud tööjõu integreerimisele.
Märksõnad: töötajad; kutseoskused; atesteerimine; tööjõu vaba liikumine; migrandid; välistööjõud;
käsitöölised; statistika; Saksamaa
Schiek, Dagmar ; Gideon, Andrea. Outsmarting the gig-economy through collective bargaining – EU
competition law as a barrier to smart cities? // International Review of Law, Computers & Technology
(2018) nr. 2-3, lk. 275-294. Töösuhete reguleerimisest jagamismajanduses nutitehnoloogia kasutamise,
kollektiivse tööõiguse ja ELi konkurentsiõiguse aspektist.
Märksõnad: jagamismajandus; töösuhted; tark linn; kollektiivsed läbirääkimised; palk; Euroopa Liidu
õigus; konkurentsiõigus; infotehnoloogia; väikeettevõtted; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Tamesberger, Dennis. Can welfare and labour market regimes explain cross-country differences in the
unemployment of young people? // International Labour Review (2017) nr. 3-4, lk. 443-464. Tööturu
erinevustest ja selle põhjustest noorte pikaajalise töötuse analüüsis ELi liikmesriikides.
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Märksõnad: tööturg (süsteem); tööhõive; noored; töötud; tööpuudus; heaolu; sotsiaalkaitse; Euroopa
Liit; liikmesriigid
SOTSIAALÕIGUS
Антонова, Н. В. Социальное пособие на ребенка: некоторые проблемы правового
регулирования // Журнал российского права (2018) nr. 3, lk. 66-75. Pere- ja lastetoetuste süsteemist
Vene ja nõukogude õiguses.
Märksõnad: peretoetused; lastetoetused; pere-eelarve; elatustase; elatusmiinimum; õigusloome;
võrdlev analüüs; Venemaa; NSV Liit
Barrett, David. The effective design, implementation and enforcement of socio-economic equality
duties: lessons from the Pupil Premium // The Journal of Social Welfare & Family Law (2018) nr. 1,
lk. 57-77. Sotsiaalmajanduslikust ebavõrdsusest ja riiklikust koolitoetusest Suurbritannias.
Märksõnad: ebavõrdsus; sotsiaalne võrdsus; riiklikud toetused; vaesus; koolitoit; küsitlusuuringud;
Suurbritannia
Burton, Marie. Justice on the line? A comparison of telephone and face-to-face advice in social welfare
legal aid // The Journal of Social Welfare & Family Law (2018) nr. 2, lk. 195-215. Õigusabist
sotsiaalhoolekandes; vahetu suhtlemise teel antava õigusabi eelistest telefonisuhtluse ees.
Märksõnad: sotsiaalhoolekanne; õigusabi; nõustamine; telefonikõned; suhtlemine; küsitlusuuringud;
Suurbritannia
Forsberg, Hannele ; Kääriäinen, Aino ; Ritala-Koskinen, Aino. Children’s residence in divorce
disputes – examination of social work reports to the court // The Journal of Social Welfare & Family Law
(2018) nr. 1, lk. 21-36. Laste heaolust ja elutingimustest sotsiaaltöötajate aruannetes kohtutele ning
aruannete mõjust hooldusõigusvaidlustega seotud lahutusasjade menetlemisele Soomes.
Märksõnad: perekonnaõigus; lapse õigused; sotsiaaltöötajad; abielulahutus; hooldusõigus; elukoht;
Soome
Simpson, Mark. Social rights, child rights, discrimination and devolution: untangling the web // The
Journal of Social Welfare & Family Law (2018) nr. 1, lk. 3-20. Laste sotsiaalsete õiguste kaitsmisest
Suurbritannias (vanematele makstavate eluasemetoetuste kontekstis).
Märksõnad: sotsiaalkindlustus; lapse õigused; sotsiaalsed õigused; toimetulekutoetused;
eluasemekulud; üksikvanemad; lapsendamine; inimõigused; kohtulahendid; Suurbritannia
FINANTSÕIGUS
Bilsdorfer, Peter. Die Entwicklung des Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenrechts // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 20, lk. 1443-1447. Maksustamise ja maksukuritegudega seotud
olulisematest kohtulahenditest Saksamaal 2017. aastal.
Märksõnad: maksustamine; maksukorraldus; maksukuriteod; maksuõigus; karistused; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Grziwotz, Herbert. Steuerliche Ungerechtigkeit für alle? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2018) nr. 2,
lk. 53-54. Abikaasade/(samasooliste) elukaaslaste võrdsest kohtlemisest maksustamise aspektist (sh
majapidamistööde tegemine ja lapsehooldus).
Märksõnad: maksustamine; tulumaks; abikaasad; samasooliste partnerlus; võrdõiguslikkus; seaduste
tõlgendamine; maksuõigus; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Raitasuo, Santtu. Verotutkimuksen intressiristiriidat // Lakimies (2018) nr. 2, lk. 227-239.
Maksustamisega seotud uuringute tähendusest ja mõjust.
Märksõnad: maksustamine; uuringud; eksperdid; nõustamine; õpetamine; Soome
Rodríguez de las Heras Ballell, Teresa. A technological transformation of secured transactions law:
visibility, monitoring, and enforcement // Uniform Law Review (2017) nr. 4, lk. 693-715. Infotehnoloogia
arengust finantstehingute aspektist ning sellega kaasnevatest õigusprobleemidest.
Märksõnad: finantstehingud; krediiditurg; infotehnoloogia; intellektitehnika; õigusloome; õigusnormid;
laenud; võlausaldajad; lepingud
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Öner, Cihat. Is tax avoidance the theory of everything in tax law? A terminological analysis of EU
legislation and case law // EC Tax Review (2018) nr. 2, lk. 96-112. Termini „maksudest
kõrvalehoidumine” kasutamisest ELi õigusloomes ja kohtupraktikas.
Märksõnad: maksupoliitika; maksustamine; maksuõigus; maksudest kõrvalehoidumine; terminoloogia;
õigusloome; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus; Euroopa Liit
KARISTUSÕIGUS
Бажанов, С. В. Роль органов прокуратуры в обеспечении законности в кредитно-банковской
отрасли российской экономики // Журнал российского права (2018) nr. 2, lk. 105-111.
Finantskuritegude ennetamisest ja seaduslikkuse järelevalvest pangandussektoris.
Märksõnad:
karistusõigus; finantskuriteod; finantssektor; finantsteenused; pangad (maj.);
krediidiasutused; rahandusasutused; järelevalve; prokuratuur; kriminaalpreventsioon; Venemaa
Engel, Tim. Sicherungsverwahrung: auf „Risiko-Situationen” effektiver reagieren // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2018) nr. 2, lk. 41-43. Julgestusvangistusest või katseajaga kinnisesse raviasutusse
paigutamisest kriisiennetuseks; ohvrite kaitsest ja karistusseadustiku § 67 tõlgendamisest.
Märksõnad: julgestusvangistus; kriisid; ennetamine; kriminaalpreventsioon; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Fagerlund, Monica ; Kääriäinen, Juha. Intervening in domestic violence as a police task: legal reform
and policing versus citizens’ perspective // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention (2018) nr. 1, lk. 78-97. Lähisuhtevägivalda suhtumise muutumisest ning perevägivallast
politseitöö aspektist ja õigusloomes Soomes aastatel 1999–2016, näiteid ka teistest Euroopa riikidest.
Märksõnad: perevägivald; peresuhted; vägivald; politsei; õigusloome; reformid; Soome
Geeraets, Vincent. Two mistakes about the concept of punishment // The Criminal Justice Ethics (2018)
nr. 1, lk. 21-35. Karistuse iseloomust ja karistuse ulatusest karistusõiguse teoorias ja õigusfilosoofias.
Märksõnad: karistused; definitsioonid; õigusteooria; õigusfilosoofia
Granath, Sven ; Sturup, Joakim. Homicide clearance in Sweden 1990–2013 with special reference to
firearm-perpetrated homicides // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
(2018) nr. 1, lk. 98-112. Tapmistest ja tulirelvade kasutamisest neis kuritegudes Rootsis aastatel 1990–
2013: uuringu analüüs.
Märksõnad: kuritegevus; kuriteod; tapmine; mõrvad; kurjategijad; tulirelvad; politsei; uuringud; Rootsi
Guthke, Kai ; Radtke, Henning. Ersatzfreiheitsstrafe abschaffen? // Zeitschrift für Rechtspolitik (2018)
nr. 2, lk. 58. Poolt- ja vastuargumente asendusvangistuse kaotamiseks.
Märksõnad: karistused; asenduskaristused; kriminaalmenetlus; Saksamaa (BECK)
Heber, Anita. The hunt for an elusive crime – an analysis of Swedish measures to combat sex trafficking
// Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2018) nr. 1, lk. 3-21.
Prostitutsiooni ja inimkaubandusega võitlemise meetmetest Rootsis aastatel 2007–2017.
Märksõnad: inimkaubandus; prostitutsioon; organiseeritud kuritegevus; kriminaalpoliitika; õigusloome;
kriminaalpreventsioon; politsei; Rootsi
Кузнецова, О. А. ; Степанов, В. В. Межотраслевая правовая природа конфискации имущества
// Журнал российского права (2018) nr. 2, lk. 27-37. Omandiõigusest ja vara konfiskeerimisest kui
sanktsioonist; konfiskeerimise käsitlusest avaliku ja eraõiguse aspektist.
Märksõnad: sanktsioonid; konfiskeerimine; omand; vara; eraomand; sundvõõrandamine; põhiõigused;
eraõigus; avalik õigus; Venemaa
Lee, Kangoh. Unemployment and crime: the role of apprehension // European Journal of Law and
Economics (2018) nr. 1, lk. 59-80. Tööpuuduse mõjust kuritegevusele; töötuse määra ja kuritegevuse
kasvu või kahanemise seostest.
Märksõnad: tööpuudus; kuritegevus; töötuskindlustus; statistika
Mathis, Stephen. Motive, action, and confusions in the debate over hate crime legislation // The
Criminal Justice Ethics (2018) nr. 1, lk. 1-20. Motiivi ja teo seosest vihakuritegude käsitluses
õigusloomes ja kohtupraktikas.
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Märksõnad: kuriteod; vihakuriteod; vaenu õhutamine; sõnavabadus; vastutus; õigusteooria; AngloAmeerika õigussüsteem; kohtulahendid
Riekkinen, Juhana. Verkkopetoksista ja todistelusta // Lakimies (2018) nr. 1, lk. 75-102. Krediitkaardija maksepettustega seotud kuritegudest ja probleemidest veebipettuste tõendamisel.
Märksõnad: kuriteod; pettus; e-pangandus; arvutivõrgud; tõendamine (jur.); seaduste tõlgendamine;
Soome; kohtulahendid; Euroopa Kohus
Rodenbeck, Julian. #MeToo vs. Persönlichkeitsrechte und Unschuldsvermutung // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 17, lk. 1227-1232. Aegumisest karistusõiguses ning avalikest süüdistustest ja
moraalsetest etteheidetest meedias #MeToo kampaania valguses.
Märksõnad: seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalkuriteod; ajakirjandus; meedia; avalikustamine;
tõendamine (jur.); aegumine; isikuõigused; süütuse presumptsioon; Saksamaa (BECK)
Савенков, Александр. Вопросы совершенствования уголовного права, процесса и уголовноправовой политики // Государство и право (2018) nr. 3, lk. 5-13. Kriminaalpoliitikast, seaduste
ajakohastamisest ning arengusuundadest Vene kriminaalõiguses.
Märksõnad: kuritegevus; karistused; õigusloome; kriminaalmenetlus; julgeolek; Venemaa
Schünemann, Bernd. Faires Verfahren und Urteilsabsprachen im Strafverfahren // Goltdammer's
Archiv für Strafrecht (2018) nr. 4, lk. 181-194. Õiglase kohtumenetluse põhimõttest kriminaalmenetluses
Saksa ja Hiina õiguses. Terve ajakirjanumber käsitleb võrdlevalt Saksa ja Hiina karistusõiguse ja
kriminaalmenetluse teemasid.
Märksõnad: karistused; kuritegevus; kriminaalmenetlus; kohtumenetlus; printsiibid; võrdlev
õigusteadus; kohtulahendid; Saksamaa; Hiina
Vainik, Anne-Lie ; Kassman, Anders. Police-reported school violence among children below the age
of criminal responsibility in Sweden – signs of increased sensitivity and segregation? // Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention (2018) nr. 1, lk. 61-77. Koolivägivallast
7-14-aastaste õpilaste seas Stockholmi piirkonna kümnes omavalitsuses.
Märksõnad: politsei; koolivägivald; koolid; õpilased; koolikiusamine; alaealiste kuritegevus;
kriminaalvastutus; Rootsi
MENETLUSÕIGUS
Deckenbrock, Christian. Die Haftung des Anwalts für gerichtliche Fehler // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 23, lk. 1636-1640. Advokaadi ja kohtuniku vastutusest; vastutusest ebaõige
nõustamise tõttu põhjustatud vigade eest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: advokaadid; õigusabi; nõustamine; vastutus; kohtunikud; kohtulahendid; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Дикарев, И. С. Система сдержек и противовесов в досудебном производстве по уголовным
делам // Журнал российского права (2018) nr. 3, lk. 76-83. Kriminaalasjade eeluurimismenetluse
reformimisest ning prokuratuuri ja uurijate koostööst.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; eeluurimine; uurimine (jur.); prokuratuur; prokurörid; järelevalve;
koostöö; Venemaa
Kirkham, Richard. Judicial review, litigation effects and the ombudsman // The Journal of Social
Welfare & Family Law (2018) nr. 1, lk. 110-125. Ombudsmani institutsiooni tegevuse ja mõju
hindamisest ning kohtulikust kontrollist.
Märksõnad: ombudsmanid; avalikud teenused; hindamine; kontroll; kohtud; järelevalve; statistika;
Suurbritannia
Milde, Paul. Die Ablehnung eines Sachverständigen im Zivilprozess // Neue Juristische Wochenschrift
(2018) nr. 16, lk. 1149-1151. Eksperdist kui kohtuniku neutraalsest abilisest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; eksperdid; tõendamine (jur.); piirangud; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Nieva-Fenoll, Jordi. Wissenschaft und Beweiswürdigung // Zeitschrift für Zivilprozess (2018) nr. 1,
lk. 57-70. Tõendite hindamisest ja teaduspõhisusest tõendamisel.
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Märksõnad: kohtumenetlus; tõendamine (jur.); tõendid (jur.); hindamine; kohtunikud; õigusteooria;
eksperdid
Picht, Peter Georg. Rechtskrafterstreckung bei gesetzlicher Prozessstandschaft: Korrekturbedarf an
einer etablierten Rechtslage // Zeitschrift für Zivilprozess (2018) nr. 1, lk. 93-126. Poolte käsitlusest ja
esindamisest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; pooled (jur.); esindamine; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
Saksamaa
Roth, Herbert. Prozessmaximen, Prozessgrundrechte und die Konstitutionalisierung des
Zivilprozessrechts // Zeitschrift für Zivilprozess (2018) nr. 1, lk. 3-24. Põhiõiguste tagamisest,
põhiseaduse mõjust ja konstitutsioonikohtu osast tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; põhiõigused; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; Saksamaa
Серков, П. П. К вопросу о функциональности правосудия // Журнал российского права (2018)
nr. 3, lk. 97-105. Põhiseaduslikkuse järelevalve, kohtuliku kontrolli ning õigusemõistmise seostest;
kohtute funktsioonide määratlemisest.
Märksõnad: õigusemõistmine; kohtud; kohtuvõim; kontroll; põhiseaduslikkuse järelevalve;
tsiviilkohtumenetlus; halduskohtumenetlus; kriminaalkohtumenetlus; kohtumenetlus; Venemaa
Sonnemans, Joep ; van Dijk, Frans ; Donders, Bart; Bauw, Eddy. An economic approach on
countering the misuse of the right to challenge judges: an experiment // European Journal of Law and
Economics (2018) nr. 1, lk. 29-57. Kohtunike tagasikutsumisest erinevates riikides (väidetava
erapoolikuse tõttu) ja selle mõjust menetlusele.
Märksõnad: kohtunikud; põhiõigused; õigusemõistmine; kohtumenetlus; eksperimendid
Spitzer, Martin. Der Sachverständigenbeweis im österreichischen Zivilprozess // Zeitschrift für
Zivilprozess (2018) nr. 1, lk. 25-52. Ekspertide kaasamisest tsiviilkohtumenetlusse; eksperdi ja
kohtuniku rollijaotusest ning ekspertiisi osast menetluses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; eksperdid; tõendamine (jur.); ekspertiis; kohtunikud; Austria
Вилкова, Т. Ю. Непрерывность судебного разбирательства как межотраслевой принцип
судопроизводства // Журнал российского права (2018) nr. 2, lk. 94-104. Kohtumenetluste
ühildatavusest ja regulatsioonide ühtlustamisest kohtute töö tõhustamiseks.
Märksõnad: kohtumenetlus; kohtud; menetlusaeg; printsiibid; seaduste tõlgendamine; Venemaa
Winkelmeier-Becker, Elisabeth ; Dietsche, Hans-Jörg. Die Verbesserung des kollektiven
Rechtsschutzes für Verbraucher in der rechtspolitischen Diskussion // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2018) nr. 1, lk. 47-59. Tarbijaõiguste kollektiivsest kaitsest tsiviilkohtumenetluse põhimõtete aspektist.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; kaebused; tarbijakaitse; õiguskaitse; konkurents (maj.); Euroopa
Liidu õigus; Saksamaa
RIIGIÕIGUS
Андриченко, Л. В. Миграционное законодательство в системе российского законодательства //
Журнал российского права (2018) nr. 3, lk. 5-16. Riigi migratsioonipoliitikast aastani 2025, mõiste
„migrant” määratlemisest ja rändega seotud õigusloomest.
Märksõnad: ränne (demogr.); rändepoliitika; migrandid; õigusloome; Venemaa
Classen, Claus Dieter. Innere oder äußere Souveränität? // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 7,
lk. 253-259. Suveräänsete õiguste ülekandmisest, Saksa põhiseaduse artikli 24 tõlgendamisest ja
Saksa konstitutsioonikohtu seisukohast ELi ja Kanada vahelise vabakaubanduslepingu (CETA)
valguses.
Märksõnad: iseseisvus (pol.); parlamendid; põhiseadused; rahvusvahelised lepingud; vabakaubandus;
kaubanduslepingud; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus;
Saksamaa
Eisen, Jessica. Animals in the constitutional state // International Journal of Constitutional Law (2017)
nr. 4, lk. 909-954. Loomade heaolu põhiseaduslikust kaitsest õigusteoorias ja riikide põhiseadustes (nt
Šveitsis aastast 1973, Indias 1976, Sloveenias 1991, Saksamaal 2002, Austrias 2013).
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Märksõnad: loomakaitse; loomaõigused; põhiseadused; Šveits; India; Brasiilia; Sloveenia; Saksamaa;
Luksemburg (riik); Austria; Egiptus
Froese, Judith. Der Abschied von der Binarität der Geschlechterordnung // Die Öffentliche Verwaltung
(2018) nr. 8, lk. 315-322. Soolisest identiteedist ja transseksuaalsuse õiguslikust tunnustamisest; Saksa
konstitutsioonikohtu 10.10.2017 lahendist.
Märksõnad: põhiõigused; isikuõigused; sooline identiteet; transseksuaalsus; konstitutsioonikohtud;
kohtulahendid; Saksamaa
Funk, Albert. Einfach, gerecht, demokratisch, bundesstaatlich – das Zwei-Listen-Modell als Ausweg
aus der Sackgasse der deutschen Wahlrechtsdebatte // Zeitschrift für Gesetzgebung (2018) nr. 1,
lk. 35-46. Kehtiva valimissüsteemi probleemidest (sh valimisõiguse ebaõnnestunud reform 2012. aastal,
mis vajaks uut reformi) ja võimalikust lahendusest kahe nimekirja mudeli rakendamisel.
Märksõnad: valimised; valimissüsteemid; reformid; Saksamaa
Grzeszick, Bernd. Grenzen des parlamentarischen Untersuchungsrechts und Kompetenzen des
Parlamentarischen Kontrollgremiums // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 6, lk. 209-218.
Luureteenistuste parlamentaarsest kontrollist; parlamendi uurimiskomisjonide tegevuse põhiseadusest
tulenevatest tingimustest ja piirangutest.
Märksõnad: parlamendid; luureteenistused; parlamendikomisjonid; parlamentaarne kontroll; piirangud;
konfidentsiaalne info; põhiseadused; Saksamaa
Haußner, Stefan ; Leininger, Arndt. Die Erfolge der AfD und die Wahlbeteiligung: gibt es einen
Zusammenhang? // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2018) nr. 1, lk. 69-90. Parempopulistliku erakonna
Alternatiiv Saksamaale (AfD) mõjust valimistel osalenute hulga suurenemisele.
Märksõnad: valimised; parlamendivalimised; parteid; populism; valijaskond; valijakäitumine; liidumaad;
võrdlev analüüs; Saksamaa
Hermansson, Klara. The role of symbolic politics in exceptional crime policy debate: a study of the
2014 Swedish general election // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
(2018) nr. 1, lk. 22-40. Sümboolsest mõõtmest kriminaalpoliitilistes aruteludes Rootsi 2014. aasta
üldvalimiste kampaanias.
Märksõnad: valimised; valimisvõitlus; kampaaniad; kriminaalpoliitika; sümboliline võim; sümbolid;
poliitikud; diskussioonid; Rootsi
Hufen, Friedhelm. Selbstbestimmtes Sterben – das verweigerte Grundrecht // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 21, lk. 1524-1528. Enesemääramisõiguse ja inimelu kaitsest ehk õigusest
otsustada oma surma üle – karistusseadustiku ja põhiseaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: põhiõigused; eutanaasia; surm; otsustamine; karistused; põhiseadused; karistusõigus;
seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Hyseni, Flamur. State sovereignty under national constitutional law and European // Journal of
Constitutional Law in Eastern & Central Europe (2017) nr. 1, lk. 59-80. Riigi suveräänsusest Euroopa
konstitutsiooniõiguses (Prantsusmaa näitel) ja Euroopa Liidu õiguses.
Märksõnad: iseseisvus (pol.); eurointegratsioon; õigusajalugu; põhiseadused; valimisõigus; kohalikud
valimised; Prantsusmaa; Euroopa Liidu õigus
Jäschke, Moritz L. ; Müller, Tobias. Kopftuchverbote gegenüber Schülerinnen an öffentlichen und
privaten Schulen // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 7, lk. 279-285. Usuvabadusest ja religioosse
sümboolika (nt pearäti) kandmisest koolides (sh erakoolid).
Märksõnad: usuvabadus; religioosne sümboolika; islam; koolid; riigikoolid; erakoolid; õpilased;
õpetajad; piirangud; põhiseadused; kohtulahendid; Saksamaa
Kleinlein, Thomas. Federalisms, rights, and autonomies: the United States, Germany, and the EU //
International Journal of Constitutional Law (2017) nr. 4, lk. 1157-1173. Föderaalsest riigistruktuurist ja
õigustest – Ameerika Ühendriikide, Saksamaa ja Euroopa Liidu võrdlus.
Märksõnad: põhiõigused; põhiseadused; föderalism; võrdlev õigusteadus; kohtulahendid; Ameerika
Ühendriigid; Saksamaa; Euroopa Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Liidu õigus
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Marxsen, Christian. Strategische Fernmeldeaufklärung – Neuerungen in den Kompetenzen des
Bundesnachrichtendienstes // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 6, lk. 218-229. Luureteenistuste
ülesannete muutumisest (elektrooniliste sidevahendite kaudu edastatava info käsitlemine) ja
kaasnevatest muudatustest õigusloomes.
Märksõnad: luureteenistused; info; telekommunikatsioon; andmeside; järelevalve; julgeolek;
konfidentsiaalne info; piirangud; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Nieminen, Liisa. Eduskunnan oikeusasiamies „pienen ihmisen” asialla – joustavuutta vai
hampaattomuutta näkökulmasta riippuen? // Lakimies (2018) nr. 2, lk. 143-176. Soome parlamendi
ombudsmani institutsioonist, ülesannetest ja tegevuse reguleerimisest.
Märksõnad: ombudsmanid; õiguskantslerid; inimõigused; lapse õigused; põhiõigused; õigusajalugu;
Soome
Petrig, Anna. Sind die parlamentarische Genehmigung und das Referendum im Außenbereich auf
völkerrechtliche Verträge beschränkt? // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(2018) nr. 1, lk. 93-146. Rahvusvahelise lepingu mõistest ja käsitlusest Šveitsi õiguses (sh heakskiit
parlamendilt ja nõusolek rahvahääletuselt).
Märksõnad: riigiõigus; rahvusvahelised lepingud; otsustamine; kaasamine; parlamendid; referendumid;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine; Šveits (BECK)
Prosser, Tony. Constitutions as communication // International Journal of Constitutional Law (2017)
nr. 4, lk. 1039-1065. Põhiseaduste paljususest ja nende mõjust globaliseeruvas maailmas;
kommunikatsioonist kui põhiseaduslikust väärtusest õigusteoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad:
konstitutsionalism; põhiseadused; pluralism; kommunikatsioon; demokraatia;
majanduspoliitika; majandusjuhtimine; finantskriisid; konstitutsioonikohtud; Suurbritannia; Saksamaa
Rixen, Stephan. Geschlechtertheorie als Problem der Verfassungsauslegung // Juristenzeitung (2018)
nr. 7, lk. 317-327. Sooliselt määratlemata isikutest põhiseaduse mõistes ja Saksa konstitutsioonikohtu
otsusest (10.10.2017). Vt ka lk. 351-357.
Märksõnad: põhiseadused; põhiseaduslikkuse järelevalve; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
sooline võrdõiguslikkus; Saksamaa
Saliger, Frank ; Schweiger, Theresa. Probleme der Haushaltsuntreue de lege lata und de lege ferenda
// Zeitschrift für Gesetzgebung (2018) nr. 1, lk. 16-34. Vastutusest riigi raha kasutamisel (nt vead
suurprojektide kulukalkulatsioonides vms); kuriteokoosseisu kehtestamise vajalikkusest avalike
vahendite eesmärgipärase kasutamise tagamiseks.
Märksõnad: riigieelarve; kulud; kohustused; riigiametnikud; vastutus; põhiseadused; kohtulahendid;
Saksamaa
Seybold, Jan. Chancen und Risiken von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden // Die Öffentliche
Verwaltung (2018) nr. 8, lk. 293-303. Osalusdemokraatiast ja rahvaalgatuse ning referendumitega
seotud võimalustest ja riskidest.
Märksõnad: osalusdemokraatia; referendumid; kodanikualgatus; kommunaalmajandus; kohalikud
omavalitsused; liidumaad; Saksamaa
Šlosarčik, Ivo. Constitutional development in the Czech Republic in 2013–2017: direct presidential
elections and their constitutional consequences // European Public Law (2018) nr. 1, lk. 43-54.
Presidendi esimestest otsevalimistest Tšehhis 2013. aastal.
Märksõnad: põhiseadused; presidendivalimised; valitsused; võimkond; professorid; vastutus; Tšehhi
Tuori, Kaarlo. Perustuslakivaliokunta ja oikeuden kehittäminen – ylin lainkäyttö valtiovallan kolmijaon
rajoilla // Lakimies (2018) nr. 1, lk. 103-111. Põhiseaduskohtu rollist põhiseaduslikkuse järelevalve
tagamisel, kohtute sõltumatusest ning vastutusest; parlamendi rollist õigusemõistmisel vajaliku
õigusloome tagamisel.
Märksõnad: õigusloome; põhiseaduslikkuse järelevalve; konstitutsioonikohtud; parlamendid;
kohtunikud; õigusajalugu; Soome
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Uhle, Arnd. Qualifizierte Regierungsmehrheit und effektive Opposition // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2018) nr. 1, lk. 1-15. Opositsiooni õigustest ja tegevuse põhimõtetest Saksa konstitutsioonikohtu
lahendis (03.05.2016).
Märksõnad: parlamendid; parlamendifraktsioonid; opositsioon; põhiseadused; Saksamaa
Volkmann, Uwe. Verfassungsänderung und Verfassungswandel // Juristenzeitung (2018) nr. 6,
lk. 265-271. Põhiõigustest ning põhiseaduse stabiilsusest, tõlgendamisest ja tajumisest; aruteludest
põhiseaduse muutmise ja selle mõjude üle.
Märksõnad: riigiõigus; põhiseadused; põhiõigused; õigusteooria; Saksamaa
HALDUSÕIGUS
Aspey, Eleanor ; Craven, Richard. Regulating complex contracting: a socio-legal study of decisionmaking under EU and UK law // The Modern Law Review (2018) nr. 2, lk. 191-221. Riigihankelepingutest
Suurbritannia õiguses; uuringust otsustamisprotsessi kohta avaliku ja erasektori partnerluses ning
avaliku infrastruktuuri erafinantseerimisest.
Märksõnad: riigihanked; hankemenetlus; otsustamine; läbirääkimised; avalik sektor; avaliku ja
erasektori partnerlus; taristu; finantseerimine; sotsiaaluuringud; Euroopa Liidu õigus; Suurbritannia
Berti Suman, Anna. The smart transition: an opportunity for a sensor-based public health risk
governance? // International Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 2-3, lk. 257-274. Targa
linna võimalustest linnaelanike käitumise ja terviseriskide analüüsimisega tagada tervislikumat
elukeskkonda.
Märksõnad: tark linn; tehnoloogia areng; innovatsioonid; sensorvõrgud; rahvatervis; infotehnoloogia;
keskkonnariski hindamine; riskihaldus
Brosius-Gersdorf, Frauke. Das Sonderungsverbot für Ersatzschulen // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2018) nr. 11, lk. 761-769. Erakoolide tunnustamisest põhiseaduse mõistes ja
õpilaste eristamise keelu tõlgendamisest.
Märksõnad: haridus; erakoolid; piirangud; võrdsed võimalused; põhiseadused; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa (BECK)
Burgi, Martin. Die Deutsche Bahn zwischen Staat und Wirtschaft // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2018) nr. 9, lk. 601-609. Täielikult või osaliselt riigile kuuluvate ettevõtete
eraõiguslikus vormis majandamisest ja parlamendi õigusest infonõuetele selliste ettevõtete suhtes
raudteefirma Deutsche Bahn näitel; Saksa konstitutsioonikohtu lahendi (07.11.2017) mõjust
ärisaladuste kaitsele.
Märksõnad: raudteed; riigiettevõtted; äriühingud; ärisaladused; parlamendid; juurdepääs infole;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
D’Alterio, Elisa. Integrity of the public sector and controls: a new challenge for global administrative
law? // International Journal of Constitutional Law (2017) nr. 4, lk. 1013-1038. Avaliku sektori ühtsusest
ja avaliku halduse regulatsioonide ühtlustamisest riikide ja rahvusvahelisel tasandil; rahvusvaheliste
organisatsioonide (nt ÜRO, OECD, WTO) reeglite ja standardite mõjust.
Märksõnad: avalik sektor; avalik teenistus; avalik haldus; järelevalve; rahvusvahelised organisatsioonid
Denga, Michael. Gemengelage privaten Datenrechts // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 19,
lk. 1371-1376. Väärtushinnangutest isikuandmete ärilistel eesmärkidel omamise ja kasutamise
reguleerimisel isikuandmete kommertsialiseerumise valguses.
Märksõnad: isikuandmed; andmekaitse; suurandmed; e-kaubandus; juurdepääs infole; konkurents
(maj.); omand; intellektuaalne omand; teadmusühiskond; õigusloome; Saksamaa (BECK)
Füßer, Klaus ; Nowak, Katharina. Die Alimentation der Beamtenfamilie: Pflicht oder Mythos? // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 7, lk. 447-453. Riigiametnikele ja nende perekondadele
ametikohast tulenevast eluaegse hüvitise maksmisest; Saksa põhiseaduse artiklite 6 ja 33
tõlgendamisest.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; abikaasad; perekond; hüvitised; põhiseadused; seaduste
tõlgendamine; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
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Herr, Marius ; Müller, Christoph E. ; Engewald, Bettina ; Ziekow, Jan. Transparenzgesetzgebung
in Deutschland in der Bewährung // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 5, lk. 165-175.
Informatsioonivabadusest, avaandmetest ja läbipaistvusest avalikus halduses Saksa seadustes; 2012.
aastal vastu võetud Hamburgi nn läbipaistvusseaduse 2017. aastal tehtud hindamise tulemustest.
Märksõnad: avalik haldus; informatsioonivabadus; avalik teave; avaandmed; juurdepääs infole; e-riik;
õigusloome; hindamine; liidumaad; Saksamaa
Hähnchen, Susanne ; Bommel, Robert. Digitalisierung und Rechtsanwendung // Juristenzeitung
(2018) nr. 7, lk. 334-340. Tehnoloogia, automaatsüsteemide ja IT-teenuste arenguga seotud
õigusprobleemidest; õigustehnoloogia (legal tech) piiridest ja perspektiivist.
Märksõnad: tehnoloogia; infotehnoloogia; automaatsüsteemid; IT-teenused; e-riik; elektrooniline
kommunikatsioon; õigusloome; tarkvara; Saksamaa
Jewell, Matthew. Contesting the decision: living in (and living with) the smart city // International Review
of Law, Computers & Technology (2018) nr. 2-3, lk. 210-229. Targast linnast (nutitehnoloogia ja
masinate tehtud otsused ja valikud) õiguslikust aspektist; ELi andmekaitse üldmääruse artikli 22
tõlgendamisest.
Märksõnad: andmekaitse; tark linn; intellektitehnika; tehnoloogia areng; Euroopa Liidu õigus
Katsirea, Irini. Search engines and press archives between memory and oblivion // European Public
Law (2018) nr. 1, lk. 125-146. Euroopa Kohtu Google'i otsusest ja isiku õigusest olla unustatud;
vastuolust sõnavabaduse ja andmekaitse vahel digitaalajastul.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; otsingumootorid; veebisaidid; Google (tarkvara); privaatsus;
sõnavabadus; elektrooniline ajakirjandus; ajakirjandusvabadus; kohtulahendid; Euroopa Kohus
Ковтков, Д. И. К вопросу о лишении гражданского служащего классного чина и восстановлении
в нем // Журнал российского права (2018) nr. 2, lk. 70-79. Riigiametniku staatuse või diplomaatilise
auastme äravõtmise korrast ja tingimustest Vene õiguses.
Märksõnad: avalik teenistus; avalikud teenistujad; riigiametnikud; ametiseisund; karistused; seaduste
tõlgendamine; Venemaa
Kühling, Jürgen ; Sackmann, Florian. Datenschutzordnung 2018 – nach der Reform ist vor der
Reform?! // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 10, lk. 681-686. Andmekaitse üldmääruse
jõustumisega seotud seadusemuudatustest ja arengusuundadest ELi, riigisisesel ja liidumaade tasandil.
Samal teemal ka artiklid lk. 686-696 ja lk. 696-702.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; andmetöötlus; ettevõtted; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik
õigus; liidumaad; Saksamaa (BECK)
Lammers, Lutz. Die haushaltsrechtliche Kontrolle von Public Private Partnerships // Die Öffentliche
Verwaltung (2018) nr. 8, lk. 303-314. Avaliku ja erasektori partnerlusest eelarvevahendite kasutamise
ja järelevalve aspektist.
Märksõnad: avalik sektor; erasektor; koostöö; avaliku ja erasektori partnerlus; finantseerimine; eelarve;
kontroll; Saksamaa
Матвеев, В. Ю. Сложные и спорные вопросы реализации права на образование в России //
Журнал российского права (2018) nr. 2, lk. 123-131. Õigusest haridusele ja probleemidest selle õiguse
tagamisel.
Märksõnad: haridus; põhiõigused; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; inimõiguste
ülddeklaratsioon (1948); Venemaa
Meier, Michael. Beteiligung Privater im Fernstraßenbau – Infrastrukturgesellschaft und ÖffentlichPrivate Partnerschaften auf dem Prüfstand // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 7, lk. 268-278.
Avaliku ja erasektori partnerlusest maanteede haldamisel ja ehitamisel; Saksa põhiseaduse artiklist 90
ja riigikontrolli hinnangust.
Märksõnad: maanteed; taristu; teedeehitus; haldussüsteem; kulud; finantseerimine; avaliku ja
erasektori partnerlus; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Schmidt, Bernd. Datenschutz-Organisation und -Dokumentation in der Anwaltskanzlei // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 20, lk. 1448-1450. Isikuandmete kaitse üldmääruse (jõustunud
25.05.2018) mõjust andmekorraldusele advokaadibüroodes.
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Märksõnad: isikuandmed; andmekaitse; andmekorraldus; advokaadibürood; Saksamaa (BECK)
Schnieders, Ralf.
Die neue Open-(Government)-Data-Gesetzgebung in Frankreich und in
Deutschland // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 5, lk. 175-185. Avaandmetest ja nende
regulatsioonist Prantsuse ja Saksa õiguses ning ELi õiguse mõjust.
Märksõnad: avalik haldus; avaandmed; informatsioonivabadus; avalik teave; juurdepääs infole; e-riik;
võrdlev analüüs; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa; Prantsusmaa
Schröter, Eckhard. Was halten Spitzenbeamte eigentlich von Verwaltungsreform? //
Verwaltungsarchiv (2018) nr. 1, lk. 33-62. Ministeeriumites ja juhtivates allasutustes liidu ja liidumaade
tasandil 2013. aastal haldusreformi ja väärtushinnangute teemal läbiviidud põhjalikust uuringust.
Märksõnad: avalik haldus; haldussüsteem; haldusreformid; riigiametnikud; väärtusorientatsioon;
küsitlusuuringud; liidumaad; Saksamaa
Schwanenflug, Noreen v. ; Szczerbak, Simone. Das Tragen eines Kopftuches im Lichte des
Neutralitätsgebots im Öffentlichen Dienst // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 7,
lk. 441-447. Religioossete peakatete (nt islami pearätik) kandmise piirangutest avalikus teenistuses liidu
ja liidumaade tasandil; Saksa konstitutsioonikohtu lahendist (27.06.2017) ja Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; religioosne sümboolika; islam; kohtunikud; õpetajad;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; liidumaad; Euroopa Kohus; Saksamaa (BECK)
Siegel, Thorsten. Auf dem Weg zum Portalverbund – das neue Onlinezugangsgesetz (OZG) // Die
Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 5, lk. 185-192. Haldusteenustele infotehnoloogilise juurdepääsu
tagamisest liidu ja liidumaade tasandil ühtse portaali loomise ja seadustamisega; Saksa põhiseaduse
artikli 91 tõlgendamisest. Vt samal teemal ka lk. 193-198.
Märksõnad: avalik haldus; teenused; infotehnoloogia; juurdepääs infole; e-riik; infoportaalid;
õigusloome; põhiseadused; föderalism; liidumaad; Saksamaa
Spitzlei, Thomas. Mindestkörpergrößen für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst auf dem
Prüfstand // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 9, lk. 614-620. Miinimumpikkuse nõudest
politseiteenistusse või täitevametnikuks kandideerimisel liidumaade seadustes ja kohtupraktikas.
Märksõnad: politsei; politseinikud; täitevametnikud; pikkus; kehamõõtmed; piirangud; liidumaad;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Steinbach, Armin. Der politische Beamte als verfassungsrechtliches Problem // Verwaltungsarchiv
(2018) nr. 1, lk. 2-32. Poliitilistest ametnikest riigiametniku staatuse põhimõtete, kohtupraktika ning
ühiskonnas toimuvate muutuste valguses.
Märksõnad: riigiametnikud; töösuhted; poliitika; printsiibid; bürokraatia; personalivalik; kohtulahendid;
Saksamaa
Талапина, Э. В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского
права (2018) nr. 2, lk. 5-17. Infotehnoloogia mõjust õigussuhetele ja õigusloomele.
Märksõnad: infotehnoloogia; digitaaltehnoloogiad; elektrooniline kommunikatsioon; küberruum;
Internet; õigussüsteemid; õigusallikad; õigusloome; Venemaa
Чаннов, С. Е. Дисциплинарная и административная ответственность государственных и
муниципальных служащих: вопросы эффективности // Журнал российского права (2018) nr. 2,
lk. 59-69. Distsiplinaar- ja haldusvastutusest avalikus teenistuses: mõju ja tõhusus.
Märksõnad: avalik teenistus; avalikud teenistujad; riigiametnikud; distsiplinaarvastutus;
haldusvastutus; seaduste tõlgendamine; põhiseadused; Venemaa
Uhnoo, Sara ; Hansen Löfstrand, Cecilia. Voluntary policing in Sweden: media reports of
contemporary forms of police-citizen partnerships // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention (2018) nr. 1, lk. 41-60. Vabatahtlike kaasamisest politseitöösse Rootsis meedias
avaldatud materjalide põhjal viimase 10 aasta vaates.
Märksõnad: politsei; vabatahtlikud; koostöö; abipolitseinikud; kriminaalpreventsioon; ajakirjandus;
meedia; Rootsi
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van Dijk, N. ; Tanas, A. ; Rommetveit, K. ; Raab, C. Right engineering? The redesign of privacy and
personal data protection // International Review of Law, Computers & Technology (2018) nr. 2-3,
lk. 230-256. Andmekaitse nõuete arvestamisest uute IT-süsteemide väljatöötamisel.
Märksõnad: andmekaitse; tark linn; tehnoloogia areng; innovatsioonid; põhiõigused; isikuandmed;
privaatsus; infotehnoloogia; Euroopa Liidu õigus
MEDITSIINIÕIGUS
Altavilla, Annagrazia. Safe, innovative and accessible medicines in Europe: a renewed strategy for
patients and the pharmaceutical sector // European Journal of Health Law (2018) nr. 2, lk. 133-156. ELi
uuest strateegiast farmaatsiatööstuse ja patsiendikaitse valdkonnas.
Märksõnad: farmaatsiatööstus; ravimid; võltsingud; patsiendi õigused; ravimiuuringud; juurdepääs
infole; strateegiad; Euroopa Liidu õigus
Comandè, Giovanni ; Schneider, Giulia. Regulatory challenges of data mining practices: the case of
the never-ending lifecycles of 'health data' // European Journal of Health Law (2018) nr. 3, lk. 284-307.
Terviseandmete kaitsest vastavalt ELi andmekaitse üldmäärusele; probleemidest seoses uute
andmekaevetehnoloogiate rakendamisega.
Märksõnad: terviseandmed; isikuandmed; andmekaitse; andmekaeve; infotehnoloogia; Euroopa Liidu
õigus; suurandmed
Haby, Michelle M. ; Pinart, Mariona ; Elias, Vanessa ; Reveiz, Ludovic. Prevalence of asymptomatic
Zika virus infection: a systematic review // Bulletin of the World Health Organization (2018) nr. 6,
lk. 402-413. Asümptomaatilise Zika viiruse leviku määramise uuringutest.
Märksõnad: viirused; uuringud; patsiendid; analüüs; reisijad; doonorid; Maailma Terviseorganisatsioon
(WHO)
Jackson, Emily. From 'doctor knows best' to dignity: placing adults who lack capacity at the centre of
decisions about their medical treatment // The Modern Law Review (2018) nr. 2, lk. 247-281.
Meditsiiniliste otsuste langetamisest teovõimetute täiskasvanute puhul.
Märksõnad: ravi; õigusvõime; piiratud teovõime; vaimupuudega inimesed; vaimne tervis; patsiendid;
patsiendi õigused; otsustamine; kohtulahendid; Suurbritannia
Laing, Judy ; Dixon, Jeremy ; Stone, Kevin ; Wilkinson-Tough, Megan. The nearest relative in the
Mental Health Act 2007: still an illusionary and inconsistent safeguard? // The Journal of Social Welfare
& Family Law (2018) nr. 1, lk. 37-56. Suurbritannia vaimse tervise seadusest; patsientide kaitsest
põhjendamatu sundhospitaliseerimise eest.
Märksõnad: vaimne tervis; sundravi; psühhiaatriline ravi; patsiendi õigused; perekonnad;
kohtulahendid; Suurbritannia
Panagiotou, Athanasios. Professional standards, clinical guidelines and medical liability: a chance for
significant improvement in determining the standard of care? // European Journal of Health Law (2018)
nr. 2, lk. 157-176. Kutsestandarditest, ravi kvaliteedist ja kontrollist; hoolsuskohustuse määratlemisest
ja ravijuhenditele toetumisest ravivigadega seotud kohtupraktikas.
Märksõnad: ravivead; ravijuhendid; vastutus; hooletus (jur.); kohtulahendid
Piciocchi, Cinzia. The definition of health and illness between juridification and medicalisation: a
private/public interest perspective // European Journal of Health Law (2018) nr. 2, lk. 177-195. Mõistetest
„haigus” ja „tervis” õiguslikus ja meditsiinilises tähenduses isikliku ja avaliku huvi aspektist.
Märksõnad: tervis; haigused; terminid; rahvatervis; avalik huvi; isikuvabadus; kohtulahendid
Rajneri, Eleonora ; Borghetti, Jean-Sébastien ; Fairgrieve, Duncan ; Rott, Peter. Remedies for
damage caused by vaccines: a comparative study of four European legal systems // European Review
of Private Law (2018) nr. 1, lk. 57-96. Patsientidele vaktsineerimisel tekitatud kahjude hüvitamisest
Prantsuse, Saksa, Itaalia ja Suurbritannia õiguses.
Märksõnad: vaktsiinid; immuniseerimine; kahju tekitamine; kahju hüvitamine; tootevastutus;
õigussüsteemid; kohtulahendid; Itaalia; Saksamaa; Prantsusmaa; Suurbritannia
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Roscam Abbing, Henriette D. C. European governance of health systems. It takes two to tango: the
Council of Europe and the European Union // European Journal of Health Law (2018) nr. 2, lk. 121-131.
Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu koostööst tervishoiu valdkonnas.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Euroopa Liit; tervishoiuteenused; tervisepoliitika; koostöö; inimõigused;
tervishoiupoliitika; põhiõigused; sotsiaalsed õigused
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Бальхаева, С. Б. Принцип pacta tertiis nec nocent nec prosunt в праве международных договоров
// Журнал российского права (2018) nr. 3, lk. 136-145. Printsiibi pacta tertiis nec nocent nec prosunt
tõlgendamisest rahvusvahelise lepinguõiguse praktikas.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; printsiibid; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid;
rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969); Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma
statuut (1998); ÜRO mereõiguse konventsioon (1982)
Bonell, Michael Joachim. The law governing international commercial contracts and the actual role of
the UNIDROIT principles // Uniform Law Review (2018) nr. 1, lk. 15-41. UNIDROITi printsiipide
tähtsusest ja nende rakendamisest rahvusvahelises kaubanduses.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; lepinguõigus; piiriülesed tehingud; õigusloome; normid;
õigusnormid; kaubanduslepingud; rahvusvahelised lepingud; vahekohtud
Dreher, Axel ; Eichenauer, Vera Z. ; Gehring, Kai. Geopolitics, aid, and growth: the impact of UN
Security Council membership on the effectiveness of aid // The World Bank Economic Review (2018)
nr. 2, lk. 268-286. ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisuse ja välisabi tõhususe seosest.
Märksõnad: rahvusvaheline abi; majanduskasv; poliitika; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.
Julgeolekunõukogu; liikmesriigid; abi; äriplaanid; ettevõtted; analüüs; uuringud; rahvusvahelised
organisatsioonid
Dörr, Oliver. Völkerrechtliche Grenzen des Populismus? Der amerikanische Präsident und das
geltende Völkerrecht // Juristenzeitung (2018) nr. 5, lk. 224-231. Populismist ja Ameerika Ühendriikide
presidendi tegevuse vastavusest rahvusvahelisele õigusele.
Märksõnad: presidendid; välispoliitika; populism; diskrimineerimine; rassism; Ameerika Ühendriigid;
Süüria; Põhja-Korea
Giardini, Giuditta. The principle of international restitution of cultural property in the 1954 Hague
Convention: the UNIDROIT contribution // Uniform Law Review (2018) nr. 1, lk. 42-80. UNIDROITi
põhimõtete mõjust kultuuriväärtuste kaitsmisele arvestades rahvusvahelisi lepinguid ja koostööd.
Märksõnad: kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise
keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon; UNESCO; lepinguõigus; õigusloome; ajaloo- ja
kultuurimälestised; kultuuripärand; muuseumid; õigusnormid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised
lepingud; relvakonflikti korral kultuuriväärtuste kaitse Haagi konventsioon (1954, 1999)
Hellwege, Phillip. Understanding usage in international contract law harmonization // The American
Journal of Comparative Law (2018) nr. 1, lk. 127-174. Normide ühtlustamisest ja ühtsest tõlgendamisest
rahvusvahelises lepinguõiguses; UNIDROITi rahvusvaheliste kaubanduslepingute põhimõtetest
(PICC).
Märksõnad: lepinguõigus; rahvusvahelised lepingud; õigusnormid; printsiibid; kaubanduslepingud;
seaduste tõlgendamine; seaduste kooskõlastamine
Kieninger, Eva-Maria. Internationales Gesellschaftsrecht zwischen Polbud, Panama und Paradise //
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2018) nr. 2, lk. 309-319. Euroopa Kohtu nn Polbudi lahendi
mõjust rahvusvahelise äriühinguõiguse regulatsioonile.
Märksõnad: äriõigus; äriühingud; õigusloome; konkurents (maj.); kohtulahendid; Euroopa Kohus
Korenica, Fisnik ; Zhubi, Argjend ; Doli, Dren. TTIP’s judicature in the light of opinion 2/13 // European
Public Law (2018) nr. 1, lk. 73-98. Atlandi-ülesest kaubandus- ja investeerimispartnerluse leppest
(TTIP); vahekohtute osast investor-riik-tüüpi vaidluste lahendamisel ja Euroopa Kohtu seisukohtadest.
Märksõnad: vabakaubandus; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised lepingud; vahekohtud;
vahekohtumenetlus; vaidluste lahendamine; investorid; subsidiaarsus; otsesed välisinvesteeringud;
Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liit; liikmesriigid
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Linderfalk, Ulf. What are the functions of the general principles? // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2018) nr. 1, lk. 1-31. Heausksuse põhimõttest rahvusvaheliste
lepingute tõlgendamisel; õiguse üldprintsiipide (nt pacta sunt servanda) sidususest rahvusvahelises
õiguses.
Märksõnad: printsiibid; heausksus; rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid (BECK)
Martin, Josh B. Protecting outstanding underwater cultural heritage through the World Heritage
Convention: the Titanic and Lusitania as world heritage sites // The International Journal of Marine and
Coastal Law (2018) nr. 1, lk. 116-165. Veealuse kultuuripärandi kaitsmise vajadusest ülemaailmse
kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni tähenduses; Titanicust ja Lusitaniast rahvusvahelistes
lepingutes (sh ÜRO mereõiguse konventsioon ja UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse
konventsioon).
Märksõnad: kultuuripärand; mered; kaitsealad; laevad; vrakid; rahvusvahelised lepingud; ÜRO
mereõiguse konventsioon (1982); ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (1972);
UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon (2001)
Семилютина, Н. Г. ; Доронина, Н. Г. Международные соглашения в области защиты
капиталовложений и противодействие коррупции // Журнал российского права (2018) nr. 2,
lk. 132-141. Investeeringute kaitsest ja investeeringuvaidluste lahendamisest rahvusvahelisel tasandil
(sh investeerimisvaidluste lahendamise konventsioon, ICSID).
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; investeeringud; välisinvesteeringud; korruptsioon; vaidluste
lahendamine; vahekohtumenetlus; rahvusvahelised lepingud
Stoyanova, Vladislava. A stark choice: domestic violence or deportation? // European Journal of
Migration and Law (2018) nr. 1, lk. 53-82. Abikaasa pagulasestaatusest sõltuvate, perevägivalla all
kannatavate naiste olukorrast; Istanbuli konventsiooni tõlgendamisest.
Märksõnad: naised; sisserändajad; elamisload; naistevastane vägivald; perevägivald; pagulased;
kriminaalmenetlus; Istanbuli konventsioon (2011)
Tzimas, Themistoklis. Legal evaluation of the Saudi-led intervention in Yemen: consensual
intervention in cases of contested authority and fragmented states // Zeitschrift für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht (2018) nr. 1, lk. 147-187. Valitsuse õigusest kutsuda välisriike
sekkuma oma siseasjadesse kollektiivse julgeoleku tagamiseks.
Märksõnad: interventsioonid; rahvusvaheline julgeolek; valitsused; Jeemen (BECK)
Tuura, Heini. Finland’s changing stance on armed measures: how does it correspond to international
law? // Nordic Journal of International Law (2018) nr. 2, lk. 154-188. Soome relvajõudude tegevuse
reguleerimisest rahvusvahelise abi osutamisel 2016. aastal vastuvõetud seaduses.
Märksõnad: relvastatud konfliktid; terrorism; interventsioonid; rahvusvaheline abi; õigusloome;
sõjavägi; Soome; Ühinenud Rahvaste Harta (1945)
Inimõigused
Alexiadou, Elisavet Athanasia. Ethnic diversity and access to healthcare from a human rights
perspective: the case of the Roma in Europe // European Journal of Health Law (2018) nr. 3,
lk. 261-283. Etniliste vähemuste õigusest tervishoiule ja juurdepääsust tervishoiuteenustele Euroopa
mustlaste näitel.
Märksõnad: tervis; arstiabi; tervishoid; põhiõigused; sotsiaalsed õigused; mustlased; etnilised
vähemused; kohtulahendid; Euroopa; Kreeka; Euroopa Inimõiguste Kohus
Black, Isra. Refusing life-prolonging medical treatment and the ECHR // Oxford Journal of Legal Studies
(2018) nr. 2, lk. 299-327. Eraelu kaitsest ning õigusest ravist keelduda inimõiguste konventsiooni artikli
8 tähenduses ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: põhiõigused; privaatsus; eraelu; ravi; otsustamine; patsiendi õigused; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa
Inimõiguste Kohus; Suurbritannia
Busschaert, Gautier ; De Somer, Stephanie. You can leave your hat on, but not your headscarf: no
direct discrimination on the basis of religion // The International Journal of Comparative Labour Law and

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

25
Industrial Relations (2017) nr. 4, lk. 553-572. Islami peakatete kandmisest töökohas; vastavast Euroopa
Kohtu praktikast.
Märksõnad: põhiõigused; religioosne sümboolika; islam; peakatted; töökohad; diskrimineerimine;
usuline tagakiusamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Murray, Joseph J. ; De Meulder, Maartje ; le Maire, Delphine. An education in sign language as a
human right? The sensory exception in the legislative history and ongoing interpretation of article 24 of
the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities // Human Rights Quarterly (2018) nr. 1,
lk. 37-60. Õigusest viipekeelsele haridusele; ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni
tõlgendamisest.
Märksõnad: puuetega inimesed; haridus; põhiõigused; puuetega lapsed; kurdid (vaegkuuljad);
viipekeel; kaasav haridus; puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006)
Pavlou, Vera. Where to look for change? : a critique of the use of modern slavery and trafficking
frameworks in the fight against migrant domestic workers' vulnerability // European Journal of Migration
and Law (2018) nr. 1, lk. 83-107. Liikmesriikide tööõiguse ja sisserände regulatsioonide osast
sisserändajate töötamisel koduabilisena ning ELi õiguse mõjust olukorra muutmisele.
Märksõnad: sisserändajad; koduabilised; orjapidamine; välistööjõud; sunnitöö; tööõigus; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa; kohtulahendid, Euroopa Liidu õigus
Pekkarinen, Elina. Kontekstuaalinen lähestymistapa Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkintaan ja
ihmisoikeustuomioistuimen tulkintaetiikkaan // Lakimies (2018) nr. 1, lk. 29-51. Kontekstuaalsuse
põhimõttest Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuste tõlgendamisel.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus;
seaduste tõlgendamine; printsiibid; eetika; õigusteooria; kohtulahendid
Pinto de Albuquerque, Paulo. Pladoyer for the European Court of Human Rights // European Human
Rights Law Review (2018) nr. 2, lk. 119-133. Euroopa inimõiguste konventsiooni tõlgendamisest
Euroopa Inimõiguste Kohtus ja riikide kohtupraktikas (nt Hirst vs. Suurbritannia); vastuoludest ja
võimalikest lahendustest.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); vangid; valimisõigus;
õigusemõistmine; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Suurbritannia; Venemaa (WESTLAW)
Sarkin, Jeremy. A methodology to ensure that states adequately apply due diligence standards and
processes to significantly impact levels of violence against women around the world // Human Rights
Quarterly (2018) nr. 1, lk. 1-36. Naistevastase vägivalla ja diskrimineerimise vältimise meetmetest ja
õigusloomest rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: naised; vägivald; naistevastane vägivald; sooline diskrimineerimine; põhiõigused;
rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud; riigivastutus; kohtulahendid
Euroopa Liidu õigus
Altrey, Shreya. Race discrimination in EU law after Jyske Finans // Common Market Law Review (2018)
nr. 2, lk. 625-641. Võrdse kohtlemise põhimõttest ELi direktiivis 2000/43 Euroopa Kohtu lahendi
C-668/15 valguses.
Märksõnad: rassism; diskrimineerimine; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); Euroopa Kohus
Barbero, Iker. The European Union never got rid of its internal controls : a case study of detention and
readmission in the French-Spanish border // European Journal of Migration and Law (2018) nr. 1,
lk. 1-27. Piirikontrollist ELi sisepiiridel (Prantsusmaa-Hispaania näitel); põgenike üleandmise ja
tagasivõtmise mehhanismist, piirikontrolli taastamise vajadusest.
Märksõnad: piirikontroll; piirivalve; sisseränne; rahvusvahelised lepingud; maalt väljasaatmine;
statistika; põhiõigused; Baskimaa; Hispaania; Prantsusmaa
Beaucillon, Charlotte. Opening up the horizon: the ECJ’s new take on country sanctions // Common
Market Law Review (2018) nr. 2, lk. 387-415. ELi sanktsioonidest kolmandatele riikidele Euroopa Kohtu
lahendites viimase nelja aasta vaates.
Märksõnad: sanktsioonid; sunnivahendid; printsiibid; rahvusvahelised suhted; terrorism; kohtud;
kohtulahendid; Euroopa Kohus
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Boshoff, Willem ; Frübing, Stefan ; Hüschelrath, Kai. Information exchange through non-binding
advance price announcements: an antitrust analysis // European Journal of Law and Economics (2018)
nr. 3, lk. 439-468. Mittesiduvast hinnainfost Bertrandi mudeli diferentseeritud käsitluses, hindade
muutumisest ja hinnakokkulepetest konkurentsiõiguse aspektist.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurents (maj.); hinnad; info; hinnakujundus; kommunikatsioon;
heaoluökonoomika; Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liit
Chiti, Edoardo ; Recine, Fabio. The Single Supervisory Mechanism in action: institutional adjustment
and the reinforcement of the ECB position // European Public Law (2018) nr. 1, lk. 101-124. Euroala
pankade ühtsest järelevalvemehhanismist (SSM), Euroopa Keskpanga rollist; transnatsionalismi ja
supranatsionalismi põhimõtetest.
Märksõnad: euroala; Euroopa Keskpank; finantsjärelevalve; pangandus; haldusõigus; finantskriisid;
rahvusülesus; hargmaisus; printsiibid
Eichel, Florian. Die Auswirkungen der Brüssel I-Reform auf die Zuständigkeit für einstweiligen
Rechtsschutz gemäß. Art. 35 Brüssel Ia-VO // Zeitschrift für Zivilprozess (2018) nr. 1, lk. 71-92.
Esialgsest õiguskaitsest Brüssel I-määruse reformimisel ja määruse artikli 35 tõlgendamisest.
Märksõnad: õiguskaitse; reformid; seaduste tõlgendamine
Gautier, Axel ; Petit, Nicolas. Optimal enforcement of competition policy: the commitments procedure
under uncertainty // European Journal of Law and Economics (2018) nr. 2, lk. 195-224. ELi
konkurentsiõigusest; Euroopa Komisjoni menetlustoimingutest konkurentsiõiguse (eeldatavate)
rikkujate suhtes.
Märksõnad: konkurents (maj.); konkurentsiõigus; konkurentsipoliitika; Euroopa Komisjon
Giubboni, Stefano. The rise and fall of EU labour law // European Law Journal (2018) nr. 1, lk. 7-20.
ELi tööõiguse regulatsioonidest ja nende mõjust liikmesriikide individuaalsete ja kollektiivsete töösuhete
süsteemile.
Märksõnad: tööõigus; töösuhted; sotsiaalkaitse; õigusloome; liikmesriigid; siseriiklik õigus; seaduste
kooskõlastamine
Harding, Christopher. Economic freedom and economic rights: direction, significance and ideology //
European Law Journal (2018) nr. 1, lk. 21-35. Õigustest ja vabadustest ELi majandusõiguse, ühisturu
integreerimise ja rahvusvahelise kaubanduse kontekstis.
Märksõnad: majandusõigus; ühisturg; konkurents (maj.); põhiõigused; rahvusvaheline kaubandus;
kohtulahendid
Hilpold, Peter. Quotas as an instrument of burden-sharing in international refugee law: the many facets
of an instrument still in the making // International Journal of Constitutional Law (2017) nr. 4,
lk. 1188-1205. Kvoodisüsteemist asüülitaotlejate õiglasemaks jaotamiseks ELi liikmesriikide vahel.
Märksõnad: Euroopa Liit; pagulased; asüül; sisseränne; kvoodid; liikmesriigid; rahvusvahelised
lepingud
Lindeboom, Justin. Why EU law claims supremacy // Oxford Journal of Legal Studies (2018) nr. 2,
lk. 328-356. ELi õigussüsteemi olemusest ning ELi õiguse ja Euroopa Kohtu lahendite seisundist (sh
Euroopa Kohtu arvamuse 2/13 ja inimõiguste konventsiooni suhtes); Dworkini õigusteooriast.
Märksõnad: õigussüsteemid; ülimuslikkus (jur.); õigusteooria; kohtulahendid; siseriiklik õigus;
rahvusvaheline õigus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Kohus
Lutz, Fabian. Non-removable returnees under Union law: status quo and possible developments //
European Journal of Migration and Law (2018) nr. 1, lk. 28-52. Ebaseaduslikest sisserändajatest (keda
mingil põhjusel pole võimalik tagasi saata) ELi õiguse mõistes; ELi direktiivi 2008/115 kohaldamisest.
Märksõnad: ebaseaduslik ränne; sisseränne; tagasiränne; maalt väljasaatmine; põhiõigused;
kohtulahendid; rändepoliitika
Merkx, Madeleine ; Gruson, John ; Verbaan, Naomie ; van der Doef, Bart. Definitive VAT regime:
stairway to heaven or highway to hell? // EC Tax Review (2018) nr. 2, lk. 74-82. Käibemaksuga
maksustamise põhimõtete muutmisest piiriüleses kaubanduses Euroopa Komisjoni ettepanekus
(04.10.2017).
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Märksõnad: maksuõigus; maksustamine; käibemaks; kaubad; maksukorraldus; printsiibid; Euroopa
Komisjon
Mulder, Jule. Dignity or discrimination: what paves the road towards equal recognition of same-sex
couples in the European Union? // The Journal of Social Welfare & Family Law (2018) nr. 1, lk. 129-144.
Samasooliste paaride õigustest ELi diskrimineerimisvastase seaduse valguses ja Euroopa Kohtu
praktikas.
Märksõnad: Euroopa Kohus; samasooliste partnerlus; diskrimineerimine; kohtulahendid;
eneseväärikus
Oker-Blom, Max ; Aalto-Setälä, Minna. Pelkistetyt pakkaukset, tavaramerkkioikeudet ja ”nudging”tyyppinen lainsäädäntö // Lakimies (2018) nr. 2, lk. 240-252. Nn puhtast pakendist (plain packaging),
kaubamärgiõigusest ja tarbijakäitumist suunavast regulatsioonist ELis, Soomes ja teistes liikmesriikides
(Iirimaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Ungari).
Märksõnad: kaubamärgid; pakendid; reklaam; tarbijakäitumine; Soome; Euroopa Liit; liikmesriigid;
siseriiklik õigus; Austraalia
Petkova, Bilyana. Domesticating the ’foreign’ in making transatlantic data privacy law // International
Journal of Constitutional Law (2017) nr. 4, lk. 1135-1156. Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide
andmekaitseõiguse vastastikusest mõjust.
Märksõnad: andmekaitse; põhiõigused; tarbijakaitse; föderalism; kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid;
Saksamaa; Euroopa Liit
Van Hoek, Aukje A. H. Re-embedding the transnational employment relationship: a tale about the
limitation of (EU) law? // Common Market Law Review (2018) nr. 2, lk. 449-487. Rahvusvahelistest
töösuhetest ja töötajate lähetamise direktiivi tõlgendamisest liikmesriikide õiguses.
Märksõnad: töösuhted; lähetused; tööjõu vaba liikumine; teenuste vaba liikumine; seaduste
tõlgendamine; siseriiklik õigus; liikmesriigid; Holland; Rumeenia
Verheyen, Thomas. Full harmonization, consumer protection and products liability : a fresh reading of
the case law of the ECJ // European Review of Private Law (2018) nr. 1, lk. 119-140. ELi tootevastutuse
direktiivist Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: tootevastutus; tarbijakaitse; tõendamine (jur.); seaduste kooskõlastamine; Euroopa
Kohus; kohtulahendid
Witt, Anne C. The enforcement of article 101 TFEU – what has happened to effects analysis? //
Common Market Law Review (2018) nr. 2, lk. 417-448. ELi konkurentsiõiguse ja -poliitika tõhususest
ELi toimimise lepingu 101 tähenduses ja Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: konkurentsiõigus; konkurentsipoliitika; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Euroopa
Kohus; Euroopa Liidu toimimise leping (2007)
Mereõigus
Alcaide-Fernández, Joaquín. The European Union, the Arctic, and international law // The International
Journal of Marine and Coastal Law (2018) nr. 2, lk. 267-289. ÜRO mereõiguse konventsiooni
tõlgendamisest ning Euroopa Liidu osast Arktikaga seonduvas rahvusvahelises koostöös.
Märksõnad: Arktika; Euroopa Liit; keskkonnakaitse; rahvusvaheline koostöö; ÜRO mereõiguse
konventsioon (1982)
Davies, Martin. Cross-border insolvency and admiralty: a middle path of reciprocal comity // The
American Journal of Comparative Law (2018) nr. 1, lk. 101-126. Laevaomaniku pankrotist ja piiriülesest
pankrotimenetlusest pankrotiõiguse ja mereõiguse regulatsioonides; menetluse universaalsuse
kontseptsioonist, UNCITRALi mudelseadusest ja ELi määrusest 2015/848.
Märksõnad: laevad; omanikud; laevaomanikud; pankrotid; pankrotimenetlus; maksejõuetus; Euroopa
Liidu õigus; rahvusvahelised lepingud; seaduste kooskõlastamine
Zhu, Ling ; Zhuo, Ruixuan. Criminal liability for ship-source pollution // The Journal of International
Maritime Law (2018) nr. 1, lk. 16-24. Kriminaalvastutusest laevade põhjustatud merereostuse eest.
Märksõnad: merereostus; laevad; keskkonnakuriteod; kriminaalvastutus; Euroopa Liidu õigus;
Ameerika Ühendriigid; Hiina
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Yiallourides, Constantinos. Protecting and preserving the marine environment in disputed areas:
seismic noise and provisional measures of protection // Journal of Energy & Natural Resources Law
(2018) nr. 2, lk. 141-161. Merekeskkonna kaitsest ühepoolsete seismouuringute valguses ning ÜRO
mereõiguse konventsiooni artikli 290 tõlgendamisest.
Märksõnad: merekeskkond; müra; keskkonnakaitse; seismilised meetodid; ÜRO mereõiguse
konventsioon (1982)
Rahvusvaheline eraõigus
Bagchi, Aditi. The political morality of convergence in contract // European Law Journal (2018) nr. 1,
lk. 36-56. Lepinguliste kohustustega seotud vormilistest ja sisulistest õigustest Euroopa lepinguõiguses
ning nende õiguste variatiivsusest ELi liikmesriikides sõltuvalt õiguskultuurist.
Märksõnad: lepinguõigus; lepinguvabadus; kohustused; eetika; poliitika; õiguskultuur; liikmesriigid;
siseriiklik õigus; Euroopa; Euroopa Liit
Гетьман-Павлова, И. В. Процессуальные коллизионные нормы в международном частном праве
и международном гражданском процессе // Журнал российского права (2018) nr. 3, lk. 84-96.
Rahvusvahelise eraõiguse normide kollisioonist rahvusvaheliste tsiviilvaidluste lahendamisel.
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