2018: 4

www.nlib.ee\summaria-iuridica

SISUKORD

ALAEALISTE KURITEGEVUS JA SELLE ENNETAMINE : VALIK RAAMATUID JA ARTIKLEID ...........2
VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES ...................................................7
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED .................................................................................................................................7
ÕIGUSAJALUGU ..................................................................................................................................................7
TSIVIILÕIGUS .......................................................................................................................................................8
Asjaõigus ..................................................................................................................................................8
Võlaõigus ..................................................................................................................................................8
Perekonnaõigus .......................................................................................................................................8
Pärimisõigus .............................................................................................................................................9
ÄRIÕIGUS ..............................................................................................................................................................9
INTELLEKTUAALNE OMAND .......................................................................................................................... 11
KESKKONNAÕIGUS .......................................................................................................................................... 11
TÖÖÕIGUS .......................................................................................................................................................... 12
SOTSIAALÕIGUS ............................................................................................................................................... 13
FINANTSÕIGUS .................................................................................................................................................. 13
KARISTUSÕIGUS ............................................................................................................................................... 13
MENETLUSÕIGUS ............................................................................................................................................. 15
RIIGIÕIGUS ......................................................................................................................................................... 15
HALDUSÕIGUS .................................................................................................................................................. 18
MEDITSIINIÕIGUS ............................................................................................................................................. 20
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS ............................................................................................................................. 22
Inimõigused ............................................................................................................................................ 22
Euroopa Liidu õigus .............................................................................................................................. 24
Mereõigus ............................................................................................................................................... 26
Rahvusvaheline eraõigus ..................................................................................................................... 26

2

ALAEALISTE KURITEGEVUS JA SELLE ENNETAMINE : VALIK RAAMATUID JA ARTIKLEID
KRIMINAALPOLIITIKA PÕHIALUSED AASTANI 2030 eelnõus nimetatakse kriminaalpoliitika ühe
suurima murekohana noori õigusrikkujaid ja nende sattumist kriminaaljustiitssüsteemi. Kriminaalpoliitika
fookuses on esikohal – ennetada noorte sattumist õigusrikkumiste spiraali. Haridusasutused, tuginedes
taastava õiguse põhimõtetele ja tõenduspõhisusele, peavad andma noortele õiguskuuleka käitumise
tarvis üldoskused ning tagama kõigile turvalise, salliva ja toetava õpikeskkonna, suurendades seeläbi
õpilaste eduelamust ja koolirõõmu. Riigil ja omavalitsustel tuleb toetada peresid (sh tõenduspõhise
vanemlusprogrammi abil) hooliva, last jõustava ja järjekindla kasvatuse pakkumisel, mis aitab ennetada
lastel käitumisprobleemide väljakujunemist. Ennetada noorte vägivallakuritegusid, sh pakkuda õigusega
pahuksisse sattunud alaealistele tõenduspõhiseid (teraapia)programme (eelkõige MDFT) ja tuua
alaealised vanglast välja.
Loe lisaks:
https://www.just.ee/et/kriminaalpoliitika-arengusuunad
Summaria Iuridica käesolevas numbris pakume teemakohaseks lugemiseks valikut raamatutest,
artiklitest ja internetiallikatest.
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Routledge, 2014. - XVIII, 209 lk.
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2015. - 183 lk.
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Hazlehurst. - London ; New York : Routledge, 2018. - IX, 354 lk.
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Juvenile crime / ed. by Louise I. Gerdes. - Detroit [etc.] : Greenhaven Press, 2012. - 237 lk.
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Rethinking school violence : theory, gender, context / eds. Sue Saltmarsh, Kerry Robinson, Cristyn
Davies. - New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XIII, 229 lk.
School shootings : international research, case studies, and concepts for prevention / ed. by Nils
Böckler. - New York : Springer, 2013. - XV, 543 lk.
Siegel, Larry J. ; Welsh, Brandon C. Juvenile delinquency : the core. - United States : Wadsworth
Publishing Co, 2013. - 480 lk.
Siegel, Larry J. ; Welsh, Brandon C. Juvenile delinquency : theory, practice, and law. - United States
: Wadsworth Cengage Learning, 2014. - XXVI, 694 lk.
Trujillo-Jenks, Laura ; Jenks, Kenneth. Case studies on safety, bullying, and social media in schools
: current issues in educational leadership. - New York; London : Routledge, 2016. - XII, 169 lk.
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Victims of crime / eds. Robert C. Davis, Arthur J. Lurigio, Susan Herman. - Thousand Oaks : SAGE
Publications, 2013. - XX, 544 lk.
Whitson, Signe. 8 keys to end bullying : strategies for parents & schools. - New York : Norton, 2014. XVII, 218 lk.

Vaata ka:
Bormann, Cornelia. Alaealistele kohaldatavad karistused ja mõjutusvahendid Eestis ja Euroopas :
magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, karistusõiguse osakond ; juhendaja: Jaan Ginter. - Tallinn
: Tartu Ülikool, 2017. - 90 lk.
Kokk, Kaisa-Karoliina. Alaealiste komisjoni võimalused alaealise teisese stigmatiseerimise
ärahoidmisel : magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, võrdleva õigusteaduse õppetool ; juhendaja:
Silvia Kaugia. - Tartu : Tartu Ülikool, 2015. - 103 lk.
Novikov, Andrei. Eesti Vabariigi alaealiste kaitse seadusandlus ja kaasaegsed väljakutsed :
magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tallinnas ; juhendajad: Heino Tõnismägi, Enn Kasak. Tallinn : Tartu Ülikool, 2014. - 94 lk.
Pilv, Tuuli. Alaealiste komisjonide poolt kohaldatavad mõjutusvahendid: süsteem ja tulemuslikkus :
magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Sootak. - Tartu : Tartu Ülikool, 2012. 103 lk.
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Rannala, Ilona-Evelyn. Dialoogi olulisusest töös riskikäitumisega noortega. Alaealiste komisjonide
näitel. - Tallinn : Tallinna Ülikool, 2014. - 127 lk.
Talts, Kadi. Alaealiste kuritegevuse sotsiaalsest ennetamisest : magistritöö / Tartu Ülikool,
õigusteaduskond, võrdleva õigusteaduse õppetool ; juhendaja: Silvia Kaugia. - Tartu : Tartu Ülikool,
2013. - 73 lk.
Tamp, Katre. Kinnise lasteasutuse teenusele suunatud alaealiste retsidiivsuse vähendamine :
magistritöö / Sisekaitseakadeemia, Sisejulgeoleku instituut ; juhendaja: Uno Traat, kaasjuhendaja: Kadri
Ann Salla. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2018. - 112 lk.
Tkatsjova, Jelena. Alaealiste süüasjade lõpetamine oportuniteediga : magistritöö / Tartu Ülikool,
õigusteaduskond, karistusõiguse osakond ; juhendaja: Anna Markina. - Tallinn : Tartu Ülikool, 2016. 71 lk.
Trei, Tago. Alaealise tapja kriminaalse profileerimise meetod ja protsess : magistritöö /
Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituut ; juhendajad: Jaan Huik, Uno Traat. - Tallinn :
Sisekaitseakadeemia, 2017. - 109 lk.
Voronkova, Natalja. Alaealiste süütegude eest kohaldatavate mõjutusvahendite rakendamine :
magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kristjan Kask. - Tallinn : Tartu Ülikool, 2013. 76 lk.
Lisaks:
Aaben, Laura ; Salla, Jako ; Markina, Anna. Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste
analüüs / Poliitikauuringute Keskus Praxis. 2018.
Markina, Anna ; Žarkovski, Beata. Laste hälbiv käitumine Eestis. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2014.
- 104 lk.
Solodov, Stanislav ; Tamm, Kaire. Noorte distsiplinaarrikkumised ja -karistused vanglas /
Justiitsministeerium. 2018.

ARTIKLID
Artiklite täistekstid e-ajakirjadest ja andmebaasidest on kättesaadavad Rahvusraamatukogu
otsinguportaali sisseloginud kasutajale.
Elonheimo, Henrik. Evidence for the crime drop: survey findings from two Finnish cities between
1992 and 2013 // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 15
(2014), issue 2, p. 209-217.
In this article, results from self-report studies in two Finnish cities, Helsinki and Turku, are presented.
The aims are to compare the prevalence of youth crime between these cities and changes in
delinquency during the observation period. In Helsinki, the surveys took place in 1992, 2006 and 2013,
and in Turku, the surveys took place in 1992, 2001, and 2013. With the exception of the Turku 2001
survey, all datasets have been collected under the auspices of the International Self-Report Delinquency
Study (ISRD). The most recent survey, ISRD3, targeted comprehensive school pupils from grades 7–9
(ages 13–16), while some of the former studies excluded 7th and/or 8th grades.
Farrington, David ; Koegl, Christopher. Monetary benefits and costs of the Stop Now And Plan
Program for boys aged 6-11, based on the prevention of later offending // Journal of Quantitative
Criminology. Vol. 31 (2015), issue 2, p. 263-287.
To assess the monetary benefits and costs of the Stop Now And Plan-Under 12 Outreach Project
(SNAP-ORP), a cognitive-behavioral skills training and self-control program, in preventing later
offending by boys. We assess the effect size of the SNAP-ORP program and convert this into a
percentage reduction in convictions [---] However, there were indications that the program was
particularly effective for high risk boys who received intensive treatment. Our benefit-to-cost ratios are
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underestimates. On any reasonable assumptions, the monetary benefits of the SNAP-ORP program
greatly exceed its monetary costs. It is desirable to invest in early prevention programs such as SNAPORP to reduce crime and save money.
Gooch, Kate. Who needs restraining? Re-examining the use of physical restraint in an English young
offender institution // The Journal of Social Welfare & Family Law. Vol. 37 (2015), issue 1, p. 3-20.
The use of physical restraint with children in penal custody has been the source of widespread concern
following the restraint-related deaths of two teenage boys in 2004. Eleven years later, deep disquiet
remains. Drawing upon empirical research conducted in an English young offender institution, this article
assesses the key problems associated with the use of restraint and the extent to which forthcoming
reforms will address the identified concerns.
Näsi, Matti ; Aaltonen, Mikko ; Kivivuori, Janne. Youth hate crime offending: the role of strain, social
control and self-control theories // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.
Vol. 17 (2016), issue 2, p. 177-184.
Much of the existing research on hate crime focuses on the perspective of victims, while relatively little
is known of the offenders. This study examines the prevalence of hate-motivated offending in the form
of assaults and bullying, and variables that may explain some of the influences for such behaviour. It
compares hate-motivated offenders to both non-offenders and offenders committing non-hate-motivated
acts. Our data are based on a nationally representative youth survey collected in 2012 (n = 4,855) from
Finnish students attending ninth grade (ages 15–16).
Oksanen, Atte ; Kaltiala-Heino, Riittakerttu ; Holkerie, Emma ; Lindberg, Nina. School shooting
threats as a national phenomenon: comparison of police reports and psychiatric reports in Finland //
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 16 (2015), issue 2,
p. 145-159.
In aftermath of the school shootings in Finland (2007 and 2008), hundreds of schools were threatened
with similar acts. These threats of homicidal violence occupied both police and psychiatrists, but little is
known about the potential threat these cases posed. Our study compared the threats of homicidal
violence communicated by pupils aged 12–18 using both police reports (n = 20, 2010) and psychiatric
reports (n = 77, 2007–2009). We provide both descriptive information about the cases and statistical
comparison based on threat assessment. The pupils were on average 14.9 years old, 13% girls. The
threats were communicated most commonly in face-to-face situations in school to other pupils or
teachers.
Pedersen, Maria Libak. Gang joining in Denmark: prevalence and correlates of street gang
membership // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 15 (2014)
issue 1, p. 55-72.
This paper examines gang joining among juveniles in socially disadvantaged residential
neighbourhoods with gang presence. The analysis is based on a school-based survey among students
(n = 1,886) in Copenhagen, the capital of Denmark. The theoretical framework is inspired by the
Eurogang Program of Research – that is, their definition of street gangs was utilized in the study. The
results indicate that 13% of the youths aged 13–17 are members of street gangs.
Sandahl, Julia. School climate and delinquency – on the significance of the perceived social and
learning climate in school for refraining from offending // Journal of Scandinavian Studies in Criminology
and Crime Prevention. Vol. 17 (2016), issue 2, p. 110-130.
School is regarded as a central arena for crime prevention. This study analyses the effects of student
perceptions of school contextual aspects on self-reported offending, using logistic regression with
control for clustering effects. The data comprise a census of pupils in year nine in comprehensive school
(15 year olds) and in year two of upper secondary school (17 year olds) in the City of Stockholm in 2006,
2008 and 2010 (n = 25,850 of which 47% are boys and 53% are girls). Besides showing that several
aspects of students’ perceptions of the school setting have direct protective effects on offending, the
study shows that perceiving schoolwork as meaningful appears to moderate the effect of adverse home
conditions on delinquency for boys.
Spruit, Anouk ; Vugt, Eveline ; Put, Claudia ; Stouwe, Trudy ; Stams, Geert-Jan. Sports
participation and juvenile delinquency: a meta-analytic review // Journal of Youth and Adolescence. Vol.
45 (2016), issue 4, p. 655-671.
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Participation in sports activities is very popular among adolescents, and is frequently encouraged among
youth. Many psychosocial health benefits in youth are attributed to sports participation, but to what
extent this positive influence holds for juvenile delinquency is still not clear on both the theoretical and
empirical level. [---] Implications for theory and practice concerning the use of sports to prevent juvenile
delinquency are discussed.
Uhnoo, Sara ; Persson, Sofia ; Ekbrand, Hans ; Lindgren, Sven-Åke. Juvenile school firesetting in
Sweden: causes and countermeasures // Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention. Vol. 16 (2015), issue 1, p. 25-40.
Deliberately set school fires cause significant economic, material, and social damage to society. This
article aims to contribute to a sociological understanding and explanation of school fires set by juveniles
and to the development of effective prevention strategies based on the results obtained. The study
draws upon comprehensive empirical data from qualitative and quantitative research consisting of a
questionnaire survey, substantive interviews, and document analysis. [---] The implications of the
resulting typology of six main types of school fires for prevention work are discussed, with practical
suggestions for effective countermeasures offered.
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. Vol. 19 (2018), issue 1, p. 61-77.
Since the 1980s in Sweden, children’s violent actions in schools have been reported to the police as
criminal offences more frequently than before. This increasing trend is analysed against the background
of a general increased cultural sensitivity to violence and slowly developing social changes that affect
the propensity to report every form of violent incident to the police. This project analyses 1,239 police
reports of assault, unlawful threat, molestation and insulting behaviour committed in schools by 7- to 14year olds in ten municipalities in the Stockholm area. The time period studied is from 2000 to 2010.
Winterdyk, John ; Antonopoulos, Georgios ; Corrado, Ray. Reflections on Norway’s juvenile justice
model: a comparative context // Crime Prevention and Community Safety. Vol. 18 (2016), issue 2,
p.105-121.
Juvenile delinquency and its relationship to the complex contemporary challenges that confront (certain)
young people remain an enigma for many national juvenile justice systems (JJS). One exception to this
global trend is Norway, which has experienced low levels of youth crime even though it processes youth
within the adult criminal justice system at age 15. With few such exceptions, most industrialised liberal
democratic countries have utilised a variety of distinctive JJS separate from their adult criminal justice
systems. In this article, the 'Norwegian model' is examined to assess whether it is theoretically unique
to Norway and, if so, why. The broader political, social and economic contexts appear essential in
explaining the success of a JJS embedded in the adult criminal justice system. The article concludes
with several policy observations.

Vaata ka:
Kaugia, Silvia. Koolivägivallal on sügavad juured // Forseliuse Sõnumid (2013) nr. 21, lk. 33-44.
Kraas, Kristel. Mitmedimensiooniline pereteraapia õigusrikkumisi toime pannud lastele ja noortele //
Sotsiaaltöö (2016) nr. 3, lk. 32-37. (TÄISTEKST)
Kronberga, Ilona. Life without crime as a fundamental right of the child: on the prevention of juvenile
delinquency // Crime, culture and social control. Tartu, 2017, lk. 74-81. - (Juridica International ; 25).
Strömpl, Judit ; Markina, Anna. Children’s rights and the juvenile justice system in Estonia // Crime,
culture and social control. Tartu, 2017, lk. 66-73. - (Juridica International ; 25).
Lisaks:
Kilkelly, Ursula ; Forde, Louise ; Malone, Deirdre. Alternatives to detention for juvenile offenders :
manual of good practices in Europe (2016)
Waddell, Stephanie. Preventing youth violence: lessons from three European countries (2013)
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European Crime Prevention Network (EUCPN)
https://eucpn.org/
International Centre for Prevention of Crime (ICPC)
http://www.crime-prevention-intl.org/
International Juvenile Justice Observatory (IJJO)
https://www.oijj.org/en

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES
Artiklite täistekstid e-ajakirjadest ja andmebaasidest on kättesaadavad Rahvusraamatukogu
otsinguportaali sisseloginud kasutajale.
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Иванников, И. А. Место философии права в системе юридических наук // Журнал российского
права (2018) nr. 4, lk. 35-42. Õigusfilosoofiast kui teadusharust Vene õigussüsteemis (alates 2011.
aastast on see kohustuslik aine õigusteaduse magistriõppes).
Märksõnad: õigusfilosoofia; juristid; õigusteooria; õigusteadus; õigusharidus; Venemaa
Teubner, Gunther. Quod omnes tangit: transnationale Verfassungen ohne Demokratie? // Der Staat
(2018) nr. 2, lk. 171-194. Demokraatia põhimõtetest ja kohaldatava õiguse valikust hargmaisuse
tingimustes.
Märksõnad: hargmaisus; demokraatia; rahvusülesus; rahvusvahelistumine; printsiibid; põhiõigused;
põhiseadused; legitiimsus; rahvusvaheline koostöö
ÕIGUSAJALUGU
Allen, Tom. Constitutional rights in the Irish Home Rule Bill of 1893 // The Journal of Legal History
(2018) nr. 2, lk. 187-215. Põhiõiguste seadustamisest Iirimaal 1886. ja 1893. aasta seaduses; Inglise
õiguse mõjust.
Märksõnad: põhiõigused; õigusloome; Iirimaa; Inglismaa
Costello, Kevin. Drink and the development of administrative law 1820–1910 // Public Law (2018)
nr. 2, lk. 224-240. Alkoholimüügi reguleerimisest Suurbritannias haldusõiguse arengu valguses.
Märksõnad: haldusmenetlus; alkohoolsed joogid; müügiload; litsentsid; kohtulahendid; Suurbritannia
Гюлумян, Владимир. О научном значении теории олицетворения Савиньи // История
государства и права (2018) nr. 5, lk. 7-11. Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) meetodi- ja
süsteemiõpetusest.
Märksõnad: õigusteooria; õigusteadus; juristid
Hofmann, Hasso. „Recht ist Streit” // Juristenzeitung (2018) nr. 10, lk. 473-479. Õigusteadvusest ja
mõiste „õigus” kujunemisest alates Hollandi õigusteadlase Hugo Grotiuse (1583–1645) teosest „De jure
belli ac pacis” (1625).
Märksõnad: õigusfilosoofia; õigusteooria; õigusteadus; õigusteadvus
Hofmann, Hasso. Die Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht // Der Staat (2018) nr. 1,
lk. 5-33. Kreeka-Rooma pärandist Euroopa õigusteaduses avaliku ja eraõiguse arengus.
Märksõnad: Rooma õigus; õigusteadus; humanism; avalik õigus; eraõigus
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TSIVIILÕIGUS
Çevik, İpek. Schockschaden und Hinterbliebenengeld nach deutschem Recht und
Angehörigenschmerzensgeld nach türkischem Recht // European Review of Private Law (2018) nr. 3,
lk. 341-370. Kannatuste hüvitamisest katastroofides hukkunute omastele Saksa ja Türgi tsiviilõiguses.
Märksõnad: lennuõnnetused; katastroofid; kannatused; sugulased; kahju hüvitamine; Saksamaa; Türgi
Егоров, А. В. Внутреннее право иностранных государств как источник международного частного
права // Журнал российского права (2018) nr. 6, lk. 105-114. Teiste riikide rahvusvahelise eraõiguse
regulatsiooni mõjust Vene tsiviilkoodeksi ajakohastamisele.
Märksõnad: õigusnormid; õigusallikad; pretsedendiõigus; siseriiklik õigus; rahvusvaheline eraõigus;
kohtulahendid; Venemaa
Wischmeyer, Thomas. Regulierung intelligenter Systeme // Archiv des öffentlichen Rechts (2018) nr.
1, lk. 1-66. Tehisintellektist ja automaatsüsteemide kasutamise õiguslikest aspektidest riigisisesel, ELi
ja rahvusvahelisel tasandil. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: intellektitehnika; robotid; infotehnoloogia; andmekaitse; vastutus; järelevalve; õiguslikud
aspektid; põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa
Asjaõigus
Ogorek, Markus. Eigentum und Gemeinwohl // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 12, lk. 465-473.
Omandist ja selle avalikes huvides võõrandamisest; Saksa põhiseaduse artikli 14 tõlgendamisest ja
konstitutsioonikohtu praktikast.
Märksõnad: omand; võõrandamine; põhiõigused; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
Võlaõigus
Majer, Christian F. Die Vermietung des eigenen Körpers – Verträge über Leihmutterschaft und
Prostitution // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 32, lk. 2294-2299. Asendusemadusest ja
prostitutsioonist kui oma keha ja selle funktsioonide rentimisest tsiviilõiguse aspektist.
Märksõnad: lepingud; asendusemadus; prostitutsioon; keha; rentimine; põhiseadused; inimväärikus;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa (BECK)
Paulus, Christoph G. ; Matzke, Robin. Smart Contracts und Smart Meter – Versorgungssperre per
Fernzugriff // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 27, lk. 1905-1911. Kaugloetavate mõõdikute
(nn nutimõõdikud) kasutamise õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: lepinguõigus; lepingud; arukad süsteemid; kaugjuhtimine; intellektitehnika; õiguslikud
aspektid; Saksamaa (BECK)
Трапезников, В. А. Законные проценты: понятие, гражданско-правовые и налоговые аспекты
применения // Журнал российского права (2018) nr. 4, lk. 64-74. Terminist „õigustatud huvi” Vene
tsiviilkoodeksi §-de 317 ja 395 mõistes.
Märksõnad: lepingud; laenud; maksustamine; terminid; seaduste tõlgendamine; Venemaa
Perekonnaõigus
Bertino, Lorenzo. Marriage and family: civil unions in Italy // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
(2018) nr. 3, lk. 625-645. Abielu ja samasooliste partnerluse reguleerimisest Itaalia õiguses.
Märksõnad: abielu; samasooliste partnerlus; põhiõigused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004);
Itaalia
Grünenwald,
Christoph
;
Behrentin,
Rolf.
Inzidente
Anerkennung
ausländischer
Statusentscheidungen // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 28, lk. 2010-2016. Teiste riikide
kodanike staatuse (nt abielu, alaealine, hoolduskohustus jms) tunnustamisest Saksa õiguses.
Märksõnad: peresuhted; välismaalased; alaealised; lapsevanemad; kodakondsus; lapsendamine;
sotsiaaltoetused; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
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Канашевский, В. А. Вопросы публичного порядка и квалификации при регулировании семейных
отношений, осложненных иностранным элементом // Журнал российского права (2018) nr. 5,
lk. 56-62. Muutunud peresuhetest ja välismõjudest (nt polügaamia, samasooliste partnerlus) peresuhete
käsitlusele Vene perekonnaõiguses.
Märksõnad: peresuhted; polügaamia; samasooliste partnerlus; vaidluste lahendamine; seaduste
vastuolud (siseriiklik õigus); rahvusvaheline eraõigus; Venemaa
Pärimisõigus
Knorr, Benjamin. Problemkreise bei der Nachfolge des Testamentsvollstreckers // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 36, lk. 2598-2600. Pärijate ja testamenditäitjate vahelistest suhetest ja nende
reguleerimisest pikaajalise testamenditäitmise korral ning kohtupraktikast.
Märksõnad: pärand; testamendid; pärijad; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Kollmeyer, Daniel. Materielle Wirksamkeit und Grundbuchvollzug von Grundstücksverfügungen des
Testamentsvollstreckers // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 32, lk. 2289-2293.
Kinnisvaratehingutest testamendi täitmisel; notarite ja testamenditäitjate vastutusest.
Märksõnad: kinnisvara; tehingud; tõendamine (jur.); kinnistusraamatud; pärimine; testamendid; notarid;
järelevalve; vastutus; Saksamaa (BECK)
ÄRIÕIGUS
Bezzenberger, Tilman. Die derivative Haftungsklage der Aktionäre – Deutsches und USamerikanisches Recht // Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (2018) nr. 4, lk. 584-631.
Aktsionäride tuletistehingutest ja äriühingu juhi vastu kahjunõuete esitamise õigusest Saksa ja Ameerika
Ühendriikide õiguses.
Märksõnad: äriühingud; aktsiaseltsid; aktsionärid; tehingud; kahju hüvitamine; ärijuhid; vastutus;
seaduste tõlgendamine; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid
Björkroth, Tom ; Mylly, Tuomas ; Vuorinen, Jarkko. Alustatalous, kilpailuoikeus ja kilpailun
taloustiede – hienosäätöä vai paradigman muutos? // Lakimies (2018) nr. 3/4, lk. 311-342. Digitaalsetest
platvormidest ettevõtluses konkurentsi ja konkurentsiõiguse aspektist.
Märksõnad: jagamismajandus; Internet; digitaalmajandus; elektrooniline kommunikatsioon; Internetiteenused; konkurents (maj.); konkurentsiõigus; Euroopa Liidu õigus; Soome
Cosnita-Langlais, Andreea ; Tropeano, Jean-Philippe. How procedures shape substance:
institutional design and antitrust evidentiary standards // European Journal of Law and Economics. Vol.
46 (2018), nr. 1, lk. 143-164. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa konkurentsiõiguse erinevustest;
avalikust ja eraõiguslikust menetlusest konkurentsiasjades.
Märksõnad: konkurentsiõigus; monopolid; võrdlev õigusteadus; tõendamine (jur.); avalik õigus;
eraõigus; Euroopa Liidu õigus; Ameerika Ühendriigid
Hennrichs, Joachim. Die Grundkonzeption der CSR-Berichterstattung und ausgewählte Problemfelder
// Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (2018) nr. 2-3, lk. 206-229. Suurettevõtete
tegevuse läbipaistvusest ja peale finantsteabe ka muu info avalikustamisest ELi direktiivis 2014/95 ning
Saksa äriõiguses.
Märksõnad: ettevõtted; suurettevõtted; korporatsioonid (maj.); juurdepääs infole; Euroopa Liidu õigus;
siseriiklik õigus; Saksamaa
Humbert, Franziska. Corporate Social Responsibility und die Frage nach staatlicher Regulierung: eine
rechtspolitische Einschätzung // Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (2018) nr. 2-3,
lk. 295-315. Sotsiaalsest vastutusest ettevõtete vabatahtliku tegevuse ja riikliku reguleerimise
suhestuses; ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtete ning ELi direktiivi 2014/95 ülevõtmisest
riigisisesesse õigusesse.
Märksõnad: ettevõtted; suurettevõtted; korporatsioonid (maj.); sotsiaalne vastutus; ettevõtlus;
inimõigused; printsiibid; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
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Korte, Stefan. Das Titeltrennung in der Gewerbeordnung in Kontext von Europäisierung und
Geschäftsdiverifizierung // Verwaltungsarchiv (2018) nr. 2, lk. 217-241. Majandusõiguse
euroopastumise mõjust majandustegevuse seaduse sätetele (sh teenuste ning tarbija õiguste direktiiv).
Märksõnad: majandustegevus; äriühingud; euroopastumine; tarbijakaitse; teenused; seaduste
tõlgendamine; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa
Kubiciel, Michael. Das Verbot von Online-Casinospielen aus verfassungs- und unionsrechtlicher Sicht
// Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 12, lk. 841-846. Online-kasiinode keelustamisest
hasartmänguseaduse, põhiseaduse ja ELi õiguse aspektist; Liidu Halduskohtu lahendist 26.10.2017.
Märksõnad: hasartmängud; Internet; kasiinod; piirangud; põhiseadused; Euroopa Liidu õigus;
kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Lieder, Jan. Unternehmerische Entscheidungen des Aufsichtsrats // Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht (2018) nr. 4, lk. 523-583. Aktsiaseltsi järelevalvenõukogu kaalutlusõigusest ja
aktsiaseaduse (AktG) §-de 93 ja 116 tõlgendamisest.
Märksõnad: äriühingud; aktsiaseltsid; järelevalve; nõukogud; huvide konfliktid; heausksus; vastutus;
kaalutlusõigus; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Mansel, Heinz-Peter. Internationales Privatrecht de lege lata wie de lege ferenda und
Menschenrechtsverantwortlichkeit deutscher Unternehmen // Zeitschrift für Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht (2018) nr. 2-3, lk. 439-478. Rahvusvaheliste ettevõtete vastutusest ja rakendatavast
õigusest inimõiguste rikkumiste korral tütarettevõtetes. Samal teemal ka artikkel lk. 479-512.
Märksõnad: ettevõtted; suurettevõtted; korporatsioonid (maj.); tütarettevõtted; sotsiaalne vastutus;
ettevõtlus; inimõigused; printsiibid; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus; rahvusvaheline eraõigus;
seaduste vastuolud (siseriiklik õigus); seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Miller, Matthias. Gesellschafterlistenverordnung – Sinn und Unsinn gegenwärtiger Rechtsetzung //
Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 35, lk. 2518-2523. Piiratud vastutusega äriühingu osanike
nimekirjadest äriregistris ja 1. juulil 2018 jõustunud uuest määrusest.
Märksõnad: äriühinguõigus; äriühingud; aktsionärid; aktsiad; registrid; Saksamaa (BECK)
Муратова, О. В. К вопросу о квалификации преддоговорных отношений в международном
коммерческом обороте // Журнал российского права (2018) nr. 6, lk. 115-123. Lepingueelsete suhete
käsitlusest rahvusvahelises ärisuhtluses; Vene tsiviilkoodeksi tõlgendamisest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; lepingud; seaduste tõlgendamine; Venemaa
Nieuwesteeg, Bernold ; Visscher, Louis ; De Waard, Bob. The law and economics of cyber insurance
contracts: a case study // European Review of Private Law (2018) nr. 3, lk. 371-420. Küberriskide
kindlustamisest ja kindlustuslepingutest teoorias ja Hollandi praktikas.
Märksõnad: kindlustusõigus; küberturve; kindlustuslepingud; väikeettevõtted; keskmise suurusega
ettevõtted; digitaalmajandus; sotsiaalne heaolu; Holland; Ameerika Ühendriigid
Steininger, Andreas ; Schramm, Hans-Joachim. Die neue „lex Deripaska“ und das CAATSA – ein
Damoklesschwert für die deutsche Wirtschaft // Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2018) nr. 8,
lk. 225-228. Ameerika Ühendriikide sanktsioonidest Venemaa vastu ning nende õiguslikust ja
majanduslikust mõjust Saksamaa majandusele.
Märksõnad: majandussanktsioonid; välispoliitika; majanduslikud mõjud; Venemaa; Saksamaa;
Ameerika Ühendriigid (BECK)
Tarasti, Lauri. Yhdistymisvapaus yhteisöoikeuden puristuksessa // Lakimies (2018) nr. 3/4,
lk. 432-443. Äriühingutega seotud seadusemuudatustest Soomes ühinemisvabaduse ning seaduste ELi
õigusega kooskõlastamise valguses.
Märksõnad: äriühingud; Euroopa Liidu õigus; seaduste kooskõlastamine; ühinemisvabadus; Soome
Vetter, Jochen. Geschäftsleiterpflichten zwischen Legalität und Legitimität // Zeitschrift für
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (2018) nr. 2-3, lk. 338-378. Aktsiaseltsi juhatuse kohustusest
järgida ettevõtete sotsiaalse vastutuse nõudeid.
Märksõnad: aktsiaseltsid; ettevõtted; korporatsioonid (maj.); sotsiaalne vastutus; ärieetika; juhatused;
juhtkond; vastutus; Euroopa Liidu õigus; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
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INTELLEKTUAALNE OMAND
Bryan, Matthew ; Jewell, Catherine. The Patent Cooperation Treaty at 40 // WIPO Magazine (2018)
nr. 3, lk. 2-7. Rahvusvahelisest koostööst patendinduses ning patendikoostöölepinguga (PCT) seotud
olulisematest teetähistest 40 aasta vältel.
Märksõnad: patendiõigus; patendid; rahvusvaheline koostöö; patendikoostööleping (1970, 1979,
1984); Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO)
Dornis, Tim W. Wigmorian copyright: law, economics, and socio-cultural evolution // Intellectual
Property Quarterly (2018) nr. 3, lk. 159-180. Autoriõigusest evolutsioonilise majandusteooria
vaatepunktist.
Märksõnad: autoriõigus; majandusteadus; õigussüsteemid; infotehnoloogia; sotsiaalkultuuriline areng;
õigusteooria; kohtulahendid; Euroopa; Ameerika Ühendriigid (WESTLAW)
Fisher, William. The puzzle of traditional knowledge // Duke Law Journal (2018) nr. 7, lk. 1511-1578.
Traditsioonidest ja põlisteadmistest, nende kasutamisest, kohandamisest ja kaitsest intellektuaalse
omandi õiguses.
Märksõnad: autoriõigus; pärimuskultuur; rahvakombed; põlisrahvastik; rahvusvahelised lepingud;
reformid; Ameerika Ühendriigid (EBSCO)
Karky, Ramesh B. Bioinformatics innovations and patent eligibility // The Journal of World Intellectual
Property (2018) nr. 3/4, lk. 140-156. Bioinformaatikast patendiõiguse tähenduses.
Märksõnad: bioinformaatika; tehnoloogia; DNA; leiutised; patendid; tööstusomand; patendiõigus
Murillo Chávez, Javier André. COCOpyright and the value of moral rights // WIPO Magazine (2018)
nr. 4, lk. 14-21. Kirjandus- ja kunstiteoste kaitsest ning autori isiklikest õigustest Disney animafilmi
„Coco” (2017) näitel.
Märksõnad: autoriõigus; kirjandus; muusika; rahvusvahelised lepingud; filmid (teosed); Berni kirjandusja kunstiteoste kaitse konventsioon (1886)
Münzner, Franz. Schutz bekannter Marken in der Tschechischen Republik // Wirtschaft und Recht in
Osteuropa (2018) nr. 7, lk. 201-207. Tuntud kaubamärkide ja brändide kaitsest Tšehhis.
Märksõnad: kaubamärgid; brändid; omamärgitooted; autoriõigus; Tšehhi (BECK)
Porangaba, Luis H. A contextual account of the trade mark functions theory // Intellectual Property
Quarterly (2018) nr. 3, lk. 230-252. ELi kaubamärgiõigusest ja Euroopa Kohtu praktikast
funktsiooniteooria ja kaubamärgi kasutamise doktriini aspektist.
Märksõnad: kaubamärgid; funktsiooniteooria; õigusteooria; Euroopa Liidu õigus; Euroopa Kohus;
kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid; võrdlev analüüs (WESTLAW)
Zerbo, Julie ; Zarocostas, John. The role of IP rights in the fashion business: a US perspective //
WIPO Magazine (2018) nr. 4, lk. 33-38. Intellektuaalse omandi õigustest ja kaitsest moetööstuses;
patendikaitsest Ameerika Ühendriikides ja Euroopa Kohtu praktikas.
Märksõnad: autoriõigus; mood; moekunst; kaubamärgid; moefirmad; 3D-printimine; kohtulahendid;
Ameerika Ühendriigid; Euroopa
KESKKONNAÕIGUS
Bradshaw, Carrie. Waste law and the value of food // Journal of Environmental Law (2018) nr. 2,
lk. 311-331. Toidu väärtustamisest õiguse aspektist; toidu raiskamisest ja jäätmeseadusest tulenevatest
piirangutest probleemi lahendamiseks.
Märksõnad: toidujäätmed; jäätmed; toiduained; seaduste tõlgendamine; Suurbritannia; Euroopa Liidu
õigus
Böhler, Dirk. Abgas als Abfall // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 13, lk. 956-959.
Heitgaaside käsitlusest jäätmeõiguses, ELi õiguses ja Euroopa Kohtu praktikas (lahend C-1/03).
Märksõnad: jäätmed; heitgaasid; heitmed; seaduste tõlgendamine; Euroopa Liidu õigus; Euroopa
Kohus; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
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Dilling, Olaf ; Markus, Till. The transnationalisation of environmental law // Journal of Environmental
Law (2018) nr. 2, lk. 179-206. Transnatsionaalsusest ja standardiseerimisest keskkonnaõiguses,
rahvusvaheliste regulatsioonide mõjust riikide õigusele (transnatsionaalne õigus ja õiguse
transnatsionaliseerimine).
Märksõnad: keskkonnakaitse; standardimine; globaliseerumine; siseriiklik õigus; piiriülene koostöö;
rahvusvaheline õigus
Пономарев, М. В. Плата за негативное воздействие на окружающую среду как механизм
экономического стимулирования природоохранной деятельности // Журнал российского права
(2018) nr. 4, lk. 150-160. Keskkonnatasude regulatsioonist keskkonnakaitse seaduses ja vajadusest
norme ajakohastada.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnakahju; keskkonnamaksud; seaduste tõlgendamine; Venemaa
Thornton, Justine. Significant UK environmental cases 2017/18 // Journal of Environmental Law (2018)
nr. 2, lk. 343-358. Suurbritannia ülemkohtu ja apellatsioonikohtu olulisematest keskkonnaõiguse arengut
mõjutavatest kohtuasjadest ajavahemikus aprill 2017–aprill 2018.
Märksõnad: keskkonnakaitse; kohtuasjad; kohtulahendid; Suurbritannia
TÖÖÕIGUS
Абузярова, Н. А. Противодействие коррупции в трудовых отношениях // Журнал российского
права (2018) nr. 6, lk. 147-158. ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni mõjust töösuhetes avalduva
korruptsiooni ennetamise regulatsioonile Venemaal.
Märksõnad: töösuhted; korruptsioon; ennetamine; rahvusvahelised lepingud; õigusloome; Venemaa
Atkinson, Joe. Workplace monitoring and the right to private life at work // The Modern Law Review
(2018) nr. 4, lk. 673-700. Tööandja arvuti isiklikuks otstarbeks kasutamisest ja töötajate arvutikasutuse
jälgimise seaduslikkusest Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendi (Barbulescu v Romania) põhjal.
Märksõnad: töötajad; tööandjad; arvutikasutus; vallandamine; kohtulahendid; eraelu; privaatsus;
Euroopa Inimõiguste Kohus
Dzida, Boris ; Groh, Naemi. Diskriminierung nach dem AGG beim Einsatz von Algorithmen im
Bewerbungsverfahren // Neue Juristische Wochenschrift (2018) nr. 27, lk. 1917-1922. Võrdse
kohtlemise seadusest ning algoritmide kasutamisest tööle kandideerijate väljavalimise protsessis.
Märksõnad:
töötajad;
personalivalik; võrdsed
võimalused; algoritmid; intellektitehnika;
diskrimineerimine; eetika; Saksamaa (BECK)
Филипова, И. А. Медиация в коллективных трудовых спорах: ограничения и возможности (с
учетом зарубежного опыта) // Журнал российского права (2018) nr. 5, lk. 113-124. Kollektiivsete
töövaidluste lahendamise regulatsioonist ja selle ajakohastamisest Venemaal arvestades teiste riikide
praktikat (eelkõige Euroopa, Põhja-Ameerika ja Hiina kogemus).
Märksõnad: töösuhted; mediatsioon; töövaidlused; vaidluste lahendamine; õigusloome; Venemaa;
Euroopa; Hiina; Põhja-Ameerika
Mewes, Lennart ; Goldammer, Yvonne. Kündigung im neuen litauischen Arbeitsrecht // Wirtschaft und
Recht in Osteuropa (2018) nr. 7, lk. 207-210. Muudatustest töölepingu lõpetamise sätetes 1. juunist
2017 jõustunud Leedu uues töölepinguseaduses.
Märksõnad: töölepingud; töösuhted; töölepingu lõpetamine; Leedu (BECK)
Reinecke, Gerhard. Die Begriffe Arbeitnehmer und Beschäftigter // Neue Juristische Wochenschrift
(2018) nr. 29, lk. 2081-2087. Töö- või teenistussuhte määratlemisest spordi- ja kehakultuurivaldkonnas.
Märksõnad: spordiõigus; töösuhted; sportlased; töötajad; sotsiaalkaitse; kohtulahendid; Saksamaa
(BECK)
Trebilcock, Anne. Challenges in Germany's implementation of the ILO Decent Work for Domestic
Workers Convention // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2018) nr. 2, lk. 149-176. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 189 koduabiliste
inimväärse töö kohta rakendamisest Saksamaal.
Märksõnad: koduabilised; rahvusvahelised lepingud; naised; sooline võrdõiguslikkus; välistööjõud;
sisserändajad; Saksamaa; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
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SOTSIAALÕIGUS
Еремина, О. Ю. Правовое регулирование материнского капитала: практика применения и
перспектива развития // Журнал российского права (2018) nr. 5, lk. 125-138. Peretoetustest ning
rahvastiku taastootmise mõjutamisest õiguslike ja sotsiaalsete meetmete kaudu.
Märksõnad: sotsiaaltoetused; peretoetused; rahvastikupoliitika; reproduktiivne käitumine; sündimus;
emadus; Venemaa
Zähle, Kai. Die neue allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Beamtenversorgungsgesetz // Neue
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 13, lk. 955-956. Riigiametnike sotsiaaltagatistest 6. veebruaril
2018 jõustunud haldusmääruses. Täistekst (5 lk) ainult elektroonilises versioonis.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; sotsiaalkindlustus; sotsiaalkulud; Saksamaa (BECK)
Witschen, Stefan. Der Anspruch auf Hinterbliebenengeld bei tödlichen Arbeitsunfällen //
Juristenzeitung (2018) nr. 10, lk. 490-496. Õigusest toitjakaotushüvitisele surmaga lõppenud
tööõnnetuste korral.
Märksõnad: tööõnnetused; hüvitised; toitjakaotuspension; Saksamaa
FINANTSÕIGUS
Акопян, О. А. Тенденции развития федерального государственного инвестирования // Журнал
российского права (2018) nr. 4, lk. 122-129. Riiklikest investeeringutest ekspertide hinnangute ja
kavandatavate seadusemuudatuste valguses.
Märksõnad: riigirahandus; investeeringud; majanduskasv; riiklikud investeeringud; reformid; Venemaa
Omlor, Sebastian. Blockchain-basierte Zahlungsmittel // Zeitschrift für Rechtspolitik (2018) nr. 3,
lk. 85-89. Plokiahela-tehnoloogia kasutamise reguleerimisest sularahata arveldamise võimaluste
avardamiseks.
Märksõnad: maksevahendid; e-raha; plokiahela-tehnoloogia; bitcoin; krüptoraha; väärtpaberid;
õigusloome; parlamendid; Saksamaa (BECK)
Raitasuo, Santtu. Ideologinen laintulkinta vero-oikeudessa // Lakimies (2018) nr. 3/4, lk. 363-386.
Maksuõiguse ideoloogilisest tõlgendamisest ning poliitilise ideoloogia mõjust maksuõiguse doktriini
kujunemisele.
Märksõnad: maksustamine; õigusteooria; maksuõigus; poliitika; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid
KARISTUSÕIGUS
Ahlgrén-Rimpiläinen, Aulikki ; Puusa, Marika. Syyntakeisuuden ja hoidontarpeen arviointi
mielentilatutkimuksessa // Haaste (2018) nr. 2, lk. 7-11. Kuriteo toime pannud isikute vaimse tervise
uuringutest Soomes: uuringute eesmärgist ning statistiline ülevaade teostatud uuringutest.
Märksõnad: kuriteod; kurjategijad; psüühikahäired; statistilised andmed; uuringud; Soome
Haider, Isabel. Austrian law as a safe haven for foreign spies? An analysis on the basis of the recent
phenomenon of ‘embassy espionage’ // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice
(2018) nr. 3, lk. 201-221. Rahvusvahelisest luuretegevusest ja spionaaži kriminaliseerimisest Austria,
Šveitsi ja Saksa õiguses.
Märksõnad: spionaaž; luure; saatkonnad; pealtkuulamine; diplomaatilised eriõigused; Austria; Šveits;
Saksamaa
Хромова, Н. М. Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних // Журнал российского
права (2018) nr. 4, lk. 96-109. Alaealiste karistamisest alates 16. sajandist ja kriminaalvastutusele
võtmise vanuse määratlemisest Vene karistusõiguses.
Märksõnad: alaealised; vanus; alaealiste kuritegevus; kriminaalvastutus; õigusajalugu; seaduste
tõlgendamine; Venemaa
Jain, Eisha. Capitalizing on criminal justice // Duke Law Journal (2018) nr. 7, lk. 1381-1431.
Kriminaalkaristuste süsteemist, ülereguleerimisest ja reformidest Ameerika Ühendriikides.
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Märksõnad: karistused; sanktsioonid; printsiibid; õigusloome; reformid; kohtulahendid; Ameerika
Ühendriigid (EBSCO)
Khadjavi, Menusch ; Tropeano, Jean-Philippe. Deterrence works for criminals // European Journal of
Law and Economics. Vol. 46 (2018), nr. 1, lk. 165-178. Vangide riskikäitumisest ja hoiatuste mõjust
Saksamaal vangide ja üliõpilaste seas läbiviidud uuringu põhjal.
Märksõnad: vangid; vargused; käitumine; risk; kurjategijad; karistused; üliõpilased; psühholoogilised
uuringud; Saksamaa
Koch, Alexander. Unterlassene Hilfeleistung durch Behindern von Rettungsmaßnahmen //
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018) nr. 6, lk. 323-339. Päästetööde takistamisest (nt pildistajad,
filmijad) karistusseadustiku mõistes ning ametnike ja päästetöötajate kaitse seaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: õnnetused; päästeteenistused; vanglaametnikud; kohtutäiturid; ohutus; käitumisnormid;
sanktsioonid; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
Kostiainen, Riikka. Vakavasti mielisairaat eivät kuulu vankilaan // Haaste (2018) nr. 2, lk. 4-6. Vaimsete
häiretega kinnipeetavate arvu suurenemisega seotud probleemidest Soomes.
Märksõnad: kinnipeetavad; psüühikahäired; karistused; inimõigused; Soome
Квашис, В. Е. Проблемы качества криминологических исследований: истоки и симптомы болезни
// Журнал российского права (2018) nr. 6, lk. 58-68. Kriminoloogia kui teadusharu tähendusest ning
uurimistööde ja teaduspublikatsioonide tasemest digiajastul.
Märksõnad: kriminoloogia; õigusteadus; teadustööd; infoühiskond; Venemaa
Küper, Wilfried. Verdächtigung und Beweismittelfiktion // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018) nr.
7, lk. 359-376. Tõendamisest, tõenditega manipuleerimisest ning mõistete „kahtlustatav” ja
„kahtlustamine” tõlgendamisest Saksa karistusseadustikus (eelkõige § 164); Michael Hettingeri ja
Winrich Langeri teooriatest.
Märksõnad: tõendamine (jur.); kahtlustatavad; tõendid (jur.); seaduste tõlgendamine; õigusteooria;
Saksamaa
Лапшин, В. Ф. Истинная цель уголовного наказания и критерии ее достижимости // Журнал
российского права (2018) nr. 5, lk. 75-85. Kriminaalkaristuse eesmärgist kriminaalkoodeksis ja
karistuse tegeliku eesmärgi määratlemisest.
Märksõnad: kriminoloogia; karistuspoliitika; karistused; eesmärgid; sotsiaalne õiglus; Venemaa
Niemi, Hannu. Syytettyjen mielentilaratkaisut ja tuomitsemiskäytännön kehitys // Haaste (2018) nr. 2,
lk. 14-17. Kurjategija vaimse seisundi kindlakstegemisest eeluurimise ajal ja vaimsete häiretega
kurjategijate süüdimõistmise statistikast Soomes.
Märksõnad: kuriteod; kurjategijad; psüühikahäired; statistilised andmed; eeluurimine; Soome
Pekkarinen, Elina. Lapsen syyntakeettomuus oikeusvaltioiden haasteena // Haaste (2018) nr. 2,
lk. 22-24. Laste kriminaalvastutuse east erinevates riikides.
Märksõnad: alaealiste kuritegevus; alaealised; lapsed; noored; karistused; kriminaalvastutus
Roxin, Claus. Die einverständliche Fremdgefährdung – eine Diskussion ohne Ende? // Goltdammer's
Archiv für Strafrecht (2018) nr. 5, lk. 250-263. (Kaas)vastutusest ja teiste isikute teadlikust
ohtuseadmisest (nt alkoholijoobes juhi kaassõitja); karistusseadustiku tõlgendamisest.
Märksõnad: käitumine; riskitegurid; ohtlikkus; vastutus; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine;
Saksamaa
Rönnau, Thomas ; Begemeier, Moritz. Wider die Entgrenzung der Vermögenseinziehung gemäß
§ 76a Abs. 4 StGB durch die Geldwäschedogmatik // Juristenzeitung (2018) nr. 9, lk. 434-443. Vara
konfiskeerimisest rahapesukahtluse korral Saksa karistusseadustiku § 76a tähenduses.
Märksõnad: vara; konfiskeerimine; rahapesu; karistused; Saksamaa
Zopfs, Jan. Entwicklungen im Strafrecht – vom Umgang des Gesetzgebers mit Werkzeugen //
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018) nr. 7, lk. 389-398. Mõistest „relv” ning relvade ja terariistade
(nt tapeedinuga) kaasaskandmise käsitlusest karistusõiguse normides.
Märksõnad: relvad; kuritegevus; külmrelvad; tööriistad; õigusloome; reformid; Saksamaa
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MENETLUSÕIGUS
Appleby, Gabrielle ; Blackham, Alysia. The shadow of the court: the growing imperative to reform
ethical regulation of former judges // International and Comparative Law Quarterly (2018) nr. 3,
lk. 505-546. Vajadusest kehtestada eetikanõuded ka ametist lahkunud kohtunikele.
Märksõnad: kohtunikud; pensionileminek; eetikakoodeksid; reformid; võrdlev analüüs; Suurbritannia;
Austraalia; Uus-Meremaa; Ameerika Ühendriigid
Erb, Volker. Rechtfertigung und Entschuldigung von Taten zur Ermöglichung der Flucht deutscher
Staatsbürger aus Krisengebieten // Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018) nr. 7, lk. 399-411.
Kodanike (kuri)tegevuse õigustatusest olukordades, kus riigil ei ole võimalik oma kodanikke
kriisipiirkonnast ära tuua; Baieri liidumaa Müncheni ülemkohtu lahendist (27.04.2017) ja Saksa
karistusseadustiku tõlgendamisest.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; rahvusvahelised konfliktid; ohutus; julgeolek; hädaseisund; kriisid;
kriminaalvastutus; kriminaalõiguse üldosa; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Saksamaa
Гаджиев, Х. И. Вопросы доказывания в практике Европейского суда по правам человека //
Журнал российского права (2018) nr. 6, lk. 78-95. Õiglase kohtumenetluse ja tõendamise põhimõtete
järgimisest tsiviil- ja kriminaalmenetluses riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil Euroopa Inimõiguste
Kohtu praktika vaates.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; kriminaalkohtumenetlus; tõendamine (jur.); inimõigused; siseriiklik
õigus; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus; Venemaa
Ireton, Emma. How public is a public inquiry? // Public Law (2018) nr. 2, lk. 277-298. Uurimise
avalikkusest üldsuse huvi äratavates kohtuasjades.
Märksõnad: avalik huvi; uurimine (jur.); riigiametnikud; ministrid; juurdepääs infole; piirangud;
kohtulahendid; Suurbritannia
Матейкович, М. С. Реализация конституционных норм и защита прав человека в отечественном
уголовном судопроизводстве // Журнал российского права (2018) nr. 5, lk. 26-35. Inimõiguste
tagamisest kriminaalkohtumenetluses Venemaal lähtuvalt põhiseaduslikest väärtustest.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; kriminaalkohtumenetlus; õiglus; eksimused; inimõigused; põhiõigused;
põhiseadused; konstitutsioonikohtud; Venemaa
Mattsson, Pontus ; Månsson, Jonas ; Andersson, Christian ; Bonander, Fredrik. A bootstrapped
Malmquist index applied to Swedish district courts // European Journal of Law and Economics. Vol. 46
(2018), nr. 1, lk. 109-139. Rootsi ringkonnakohtute tegevuse efektiivsusest ja selle mõõtmisest.
Märksõnad: kohtud; ringkonnakohtud; efektiivsus; tulemuslikkus; Rootsi
Oytana, Yves ; Chappe, Nathalie. Expert opinion in a tort litigation game // European Journal of Law
and Economics. Vol. 46 (2018), nr. 1, lk. 67-107. Ekspertide vastutusest, tunnistuste mõjust ja
eksperthinnangute kuludest tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus; eksperthinnangud; kulud; kohtuekspertiis; vastutus
RIIGIÕIGUS
Aroney, Nicholas. The formation and amendment of federal constitutions in a Westminster-derived
context // International Journal of Constitutional Law (2018) nr. 1, lk. 17-53. Kanada, Austraalia, India ja
Suurbritannia põhiseaduste kujunemisest ja muutmise mehhanismidest.
Märksõnad: põhiseadused; föderalism; autonoomia; liitriigid; õigusajalugu; Suurbritannia; Kanada;
Austraalia; India
Beckermann, Benedikt. „Vizekanzler” – wer ist das und wenn ja, wie viele? // Die Öffentliche
Verwaltung (2018) nr. 9, lk. 369-372. Liidukantsleri ja presidendi asendamisest; põhiseaduse ja
parlamendi töökorra seaduse tõlgendamisest.
Märksõnad: riigipead; valitsused; parlamendid; kantslerid; töökorraldus; põhiseadused; seaduste
tõlgendamine; Saksamaa
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Bjørnskov, Christian ; Voigt, Stefan. The architecture of emergency constitutions // International
Journal of Constitutional Law (2018) nr. 1, lk. 101-127. Erakorraliste volituste sätestamisest riikide
põhiseadustes.
Märksõnad: põhiseadused; erakorraline seisukord; hädaolukorrad; eriolukorrad; võrdlev õigusteadus;
klasteranalüüs
Craig, Robert. Restoring confidence: replacing the Fixed-term Parliaments Act 2011 // The Modern Law
Review (2018) nr. 3, lk. 480-508. Parlamendivalimiste seadusest Suurbritannias.
Märksõnad: parlamendivalimised; põhiseadused; töökorraldus; peaministrid; kuningannad; privileegid;
Suurbritannia
Dietz, Andreas. Verfassungsrechtliche Vorgaben für die Traditionspflege der Bundeswehr // Der Staat
(2018) nr. 2, lk. 195-226. Traditsioonide järgimisest Saksa relvajõududes (Bundeswehr) põhiseaduse
aspektist ja praktikas.
Märksõnad: sõjavägi; militaarstruktuurid; traditsioonid; eeskujud; julgeolek; põhiseadused;
rahvusvahelised lepingud; Saksamaa
Dixon, Rosalind ; Uhlmann, Felix. The Swiss Constitution and a weak-form unconstitutional
amendment doctrine? // International Journal of Constitutional Law (2018) nr. 1, lk. 54-74. Põhiseaduse
muutmise võimalustest ja piiridest Šveitsis; osalusdemokraatiast ja referendumite mõjust.
Märksõnad: põhiseadused; otsene demokraatia; referendumid; osalusdemokraatia; põhiseaduslikkuse
järelevalve; õigusloome; kõrgema astme kohtud; rahvusvaheline õigus; inimõigused; Šveits
Edenharter, Andrea. Vollverschleierungsverbote im Bildungs- und Erziehungsbereich // Die Öffentliche
Verwaltung (2018) nr. 9, lk. 351-360. Näo varjamise (eelkõige burka ja niqabi kandmise) keelustamisest
haridus- ja kasvatusasutustes põhiseaduse mõistes Baieri liidumaa 1. augustil 2017 jõustunud seaduse
valguses.
Märksõnad: põhiõigused; usuvabadus; religioosne sümboolika; avalik teenistus; õppeasutused;
lasteasutused; piirangud; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; liidumaad; Saksamaa
Friedrich, Lutz. Über Kreuz mit der Verfassung? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 14,
lk. 1007-1013. Riigi ja kiriku suhtest ning religioossest sümboolikast avalikus ruumis Baieri liidumaal 1.
juunil 2018 jõustunud haldusmääruse valguses (nn ristikohustuse kohaselt peab kõigi avalike hoonete
sissepääsu juures olema rist).
Märksõnad: religioosne sümboolika; riigi-kiriku suhe; kultuuriline identiteet; avalik ruum; riigiasutused;
riigiettevõtted; põhiseadused; liidumaad; Baieri; Saksamaa (BECK)
Goldoni, Marco ; Wilkinson, Michael A. The material constitution // The Modern Law Review (2018)
nr. 4, lk. 567-597. Põhiseaduse materiaalsest tähendusest, Euroopa konstitutsionalismi arengust,
Hermann Helleri (1891–1933) ja Costantino Mortati (1891–1985) õigusfilosoofilistest seisukohtadest.
Märksõnad: konstitutsionalism; põhiseadused; õigusfilosoofia; demokraatia; riigiteooriad; Itaalia;
Saksamaa; Euroopa
Jakobs, Simon ; Jun, Uwe. Parteienwettbewerb und Koalitionsbildung in Deutschland 2017/18: eine
Analyse der Wahlprogramme // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2018) nr. 2, lk. 265-285.
Valimisvõitlusest ja erakondade konkurentsist valimisprogrammide põhjal.
Märksõnad: valimised; parlamendivalimised; parteid; valimisvõitlus; parteiprogrammid; koalitsioonid;
Saksamaa
Kalscheuer, Fiete ; Jacobsen, Annika. Der Parlamentsvorbehalt: Wesentlichkeitstheorie als
Abwägungstheorie // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 13, lk. 523-530. Olulisuse põhimõttest ja
kaalutluse rakendamisest loomakaitsemääruste näitel.
Märksõnad: parlamendid; printsiibid; õigusloome; loomakaitse; põhiseadused; kohtulahendid;
Saksamaa
Клеандров, М. И. О дефектности формулы дисциплинарного проступка российского судьи //
Журнал российского права (2018) nr. 4, lk. 110-121. Kohtunikueetikast ja distsiplinaarvastutuse
mõistest kohtunike staatuse seaduses.
Märksõnad: kohtunikud; kutse-eetika; distsiplinaarvastutus; seaduste tõlgendamine; Venemaa
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Koncewicz, Tomasz Tadeusz. The capture of the Polish Constitutional Tribunal and beyond: of
institution(s), fidelities and the rule of law in flux // Review of Central and East European Law (2018)
nr. 2, lk. 116-173. Poola konstitutsioonikohtu tegevusest ja parempopulistliku valitsuse mõjust sellele.
Märksõnad: konstitutsioonikohtud; demokraatia; põhiseadused; kohtunikud; kohtuvõim; võimude
lahusus; valitsused; populism; kriitika; Poola; Euroopa Liit
Kronisch, Joachim. Verfassungsmäßigkeit des Richters auf Zeit // Neue Juristische Wochenschrift
(2018) nr. 27, lk. 1923-1926. Kohtunike ametiajast (eluaegne ja ajutine) Saksa konstitutsioonikohtu
22.03.2018 lahendi valguses.
Märksõnad: kohtunikud; ametiaeg; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa
(BECK)
Lange, Klaus. Verfassungswidrige Scheinkandidaturen // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 12,
lk. 457-464. Valijate petmisest varikandidaatide ülesseadmisega kohalikel valimistel ning probleemi
võimalikest lahendustest.
Märksõnad: valimised; kohalikud omavalitsused; kohalikud valimised; printsiibid; kandidaadid;
valijaskond; valetamine; põhiseadused; Saksamaa
Lehner, Roman ; Kolb, Holger. Aus der Zeit gefallen: warum ein Punktesystem kaum mehr Platz im
deutschen Erwerbsmigrationsrecht hat // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 16,
lk. 1181-1187. Sisse- ja töörände ohjamiseks punktisüsteemi kehtestamise probleemidest.
Märksõnad: sisseränne; välismaalased; tööränne; seaduste tõlgendamine; Euroopa Liidu õigus;
Saksamaa (BECK)
Lustig, Doreen ; Weiler, H. H. Judicial review in the contemporary world – retrospective and
prospective // International Journal of Constitutional Law (2018) nr. 2, lk. 315-372. Kohtulikust
järelevalvest põhiseaduslikus korras; Mauro Capelletti (1927–2004) teooria edasiarendamisest.
Märksõnad: põhiseadused; õiguskord; konstitutsionalism; kohtuvõim; järelevalve; õigusajalugu;
demokraatia; riigid; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised organisatsioonid; õigusriik; kohtulahendid;
Euroopa Liidu õigus; Ameerika Ühendriigid
Malleson, Kate. Equality law and the protected characteristics // The Modern Law Review (2018) nr. 4,
lk. 598-621. Diskrimineerimist määratlevatest karakteristikutest, sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse
probleemist ning diskrimineerimisvastasest seadusandlusest Suurbritannias.
Märksõnad: diskrimineerimine; võrdõiguslikkus; sotsiaalne võrdsus; majanduslik diskrimineerimine;
õigusloome; Suurbritannia
Meinel, Florian. Nachrichtendienstliche Auslandsaufklärung als Kompetenzproblem // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2018) nr. 12, lk. 852-858. Sise- ja välisluureteenistuste pädevustest ja ülesannete
jaotusest.
Märksõnad: julgeolek; sisejulgeolek; luureteenistused; põhiseadused; põhiseaduslikkuse järelevalve;
konstitutsioonikohtud; Saksamaa (BECK)
Павлинов, А. В. Антикоррупционное воспитание подрастающего поколения как основное
средство профилактики коррупции // Журнал российского права (2018) nr. 5, lk. 156-166.
Korruptsioonivastase võitluse riiklikust poliitikast ning laste ja noorte kasvatusest kui korruptsiooni
ennetamise meetmest.
Märksõnad: kodanikukasvatus; lapsed; noored; korruptsioon; ennetamine; haridusprogrammid;
Venemaa
Payandeh, Mehrdad. Das Kopftuch der Richterin aus verfassungsrechtlicher Perspektive // Die
Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 12, lk. 482-488. Islami pearäti kandmisest ja õigusest järgida oma
usulisi põhimõtteid avalikus ruumis ja töökohal naiskohtunike näitel.
Märksõnad: usuvabadus; kohtunikud; naised; religioosne sümboolika; piirangud; põhiõigused;
kohtulahendid; Saksamaa
Постников, А. Е. Cтатус столицы как категория российского конституционного права // Журнал
российского права (2018) nr. 4, lk. 5-25. Pealinna staatuse ja funktsioonide määratlemisest Vene
õigussüsteemis.
Märksõnad: pealinnad; õiguslik seisund; õigusloome; põhiseadused; Venemaa; Moskva
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Rhein, Felix. Der unautorisiert angestrahlte Reichstag // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 9,
lk. 360-368. Riigisümboolika kasutamisest; hoonest kui riigi sümbolist ning selle tähendusest
Riigipäevahoonega seotud nn eriprojektide näitel.
Märksõnad: riigisümboolika; parlamendid; hooned; ehitised; piirangud; põhiseadused; Saksamaa
Ruhl, J. B. ; Salzman, James. Presidential exit // Duke Law Journal (2018) nr. 8, lk. 1729-1773.
Regulatiivsest võimust ning pädevuse jaotusest presidendi ja parlamendi vahel teoorias ja praktikas
Ameerika Ühendriikide näitel. Vt ka kommentaari lk. 1775-1788.
Märksõnad: presidendid; parlamendid; haldusaktid; õigusloome; Ameerika Ühendriigid (EBSCO)
Schmahl, Stefanie. Anonymität im Recht: Freiheitsverbürgung oder Freiheitsgefährdung? //
Juristenzeitung (2018) nr. 12, lk. 581-590. Anonüümsusest põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi
aspektist; liikumisvabaduse ja anonüümsusega kaasnevatest ohtudest.
Märksõnad: põhiõigused; anonüümsus; Internet; sõnavabadus; valimised; Saksamaa
Schröder, Ole. Anwendbarkeit der DS-GVO und des BDSG auf den Deutschen Bundestag // Zeitschrift
für Rechtspolitik (2018) nr. 5, lk. 129-131. Isikuandmete kaitse üldmääruse ja Saksa
andmekaitseseaduse rakendamisest Saksa parlamendis.
Märksõnad: parlamendid; isikuandmed; andmekaitse; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; Euroopa
Liidu õigus; Saksamaa (BECK)
Säcker, Franz Jürgen. Richterliche Unabhängigkeit – der Kern der Gewaltenteilung // Neue Juristische
Wochenschrift (2018) nr. 33, lk. 2375-2380. Kohtute sõltumatusest, võimude lahususe põhimõttest ning
kohtunike sõltumatuse tagamisest.
Märksõnad: kohtud; kohtunikud; võimude lahusus; õiguspõhimõtted; Saksamaa (BECK)
Залоило, М. В. Стратегическое планирование в обеспечении эффективности правотворчества //
Журнал российского права (2018) nr. 4, lk. 43-53. Õigusloome kvaliteedi tagamisest strateegilise
planeerimise kaudu; strateegilise planeerimise seadusest (28.06.2014) Venemaal.
Märksõnad: õigusloome; kvaliteet; strateegiline planeerimine; prioriteedid; õigusnormid; seaduste
tõlgendamine; Venemaa
Voßkuhle, Andreas. Demokratie und Populismus // Der Staat (2018) nr. 1, lk. 119-134. Populismist:
mõiste määratlemisest ja olemusest.
Märksõnad: demokraatia; populism; võimupoliitika; opositsioon; põhiseadused; Saksamaa
Warg, Gunter. Meinungsfreiheit zwischen Zensur und Selbstzensur // Die Öffentliche Verwaltung
(2018) nr. 12, lk. 473-482. Elementaarsest suhtlusõigusest, sõnavabadusest ja selle piiramisest
valeuudiste, poliitiliste vastaste mahategemise ja vihakommentaaride taustal; Saksa põhiseaduse artikli
5 tõlgendamisest.
Märksõnad: põhiõigused; sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; võrgusuhtlus; tsensuur; julgeolek;
piirangud; põhiseadused; seaduste tõlgendamine; Saksamaa
HALDUSÕIGUS
Bouwmann, Verena. Besonderheiten bei der Regulierung von internationalen Verkehrsunfällen // Neue
Juristische Wochenschrift (2018) nr. 26, lk. 1866-1867. Välismaalastega seotud liiklusõnnetustest
tulenevate kahjunõuete käsitlemisest riigisiseses ja ELi õiguses.
Märksõnad: liiklus; liiklusõnnetused; autoõnnetused; välismaalased; elukoht; kahju tekitamine; kahju
hüvitamine; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; tsiviilkohtumenetlus; kohtulahendid; Euroopa Kohus;
Saksamaa (BECK)
Greiner, Stefan ; Kalle, Ansgar. Ungeklärte Fragen des Wirksamwerdens empfangsbedürftiger
Willenserklärungen – im Grundsatz und bei Verwendung digitaler Kommunikationswege //
Juristenzeitung (2018) nr. 11, lk. 535-541. Dokumentide (nõusolek, tahteavaldus) jõustumise
probleemidest digitaalsete sidekanalite kasutamisel (faks, e-post, SMS jms).
Märksõnad: elektrooniline kommunikatsioon; kommunikatsioonivahendid; avaldused (teadaanded);
tähtajad; Saksamaa
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Guckelberger, Annette. Kennzeichnung von Polizeivollzugsbeamten aus nationaler und EMRKPerspektive // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 11, lk. 421-431. Politseinike kohustusest kanda
isiku tuvastamise eesmärgil nimesilti/isiklikku numbrikombinatsiooni põhiseaduse, politseiseaduse ja
ELi direktiivi 2016/680 tähenduses; Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendist (9. november 2017).
Märksõnad: politsei; politseinikud; teenistujad; avalik kord; identifitseerimine; isikuandmed;
põhiõigused; põhiseadused; liidumaad; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Saksamaa
Günther, Jörg-Michael. Öffentlichkeitsarbeit von Behörden und externes Whistleblowing durch Beamte
// Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018) nr. 15, lk. 1109-1112. Riigiasutuste töö läbipaistvusest,
ametnike vaikimiskohustusest ja infole juurdepääsu tagamisest.
Märksõnad: avalik sektor; riigiasutused; riigiametnikud; avalik teave; juurdepääs infole;
konfidentsiaalsuskohustus; rikkumisest teavitajad; Saksamaa (BECK)
Hamdan, Binke. (Neues) Mutterschutzrecht für Beamtinnen // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
(2018) nr. 15, lk. 1097-1103. Töötavate rasedate ja väikelaste emade tervise kaitse regulatsioonidest
liidu ja liidumaade tasandil ning nende rakendatavusest naisriigiametnike töösuhetes.
Märksõnad: töösuhted; naised; rasedus; emadus; tervis; riigiametnikud; seaduste tõlgendamine;
liidumaad; Saksamaa (BECK)
Hill, Hermann. Agiles Verwaltungshandeln im Rechtsstaat // Die Öffentliche Verwaltung (2018) nr. 13,
lk. 497-504. Halduskultuurist ja tõhusamast halduskorraldusest ülesannete, tegevuste ja tööjõu
läbimõelduma jaotamisega.
Märksõnad: halduskorraldus; haldusasutused; halduskultuur; õigusriik; efektiivsus; põhiseadused;
Saksamaa
Jukka, Leena. Sidosyksikön oikeudellinen asema ja tehokkuus julkisissa hankinnoissa – milloin
kilpailuttaminen ei kannata? // Lakimies (2018) nr. 3/4, lk. 343-362. Avaliku sektori üksuste vahelistest
lepingutest; ELi direktiivi 2014/24 artikli 12 ning Soome riigihangete seaduse 5. osa tõlgendamisest.
Märksõnad: riigihanked; kohtulahendid; hanked; lepingud; Soome; Euroopa Liidu õigus
Katz, Alfred. Demokratische Legitimationsbedürftigkeit der Kommunalunternehmen // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2018) nr. 15, lk. 1091-1097. Parlamendi ja kohalike omavalitsuste infonõuetest
eraõiguslikus vormis tegutsevate osaliselt või täielikult riigile kuuluvate ettevõtete suhtes (eelkõige
kommunaalvaldkonnas); Saksa konstitutsioonikohtu juhtnööridest lahendis (07.11.2017).
Märksõnad: riigiettevõtted; äriühingud; munitsipaalettevõtted; kommunaalmajandus; ärisaladused;
kommunaalteenused; juurdepääs infole; parlamendid; kohalikud omavalitsused; vastutus;
konstitutsioonikohtud; kohtulahendid; Saksamaa (BECK)
Kehrer, Tamiko ; Rölle, Daniel. Die Theorie der „Public Service Motivation” // Die Öffentliche
Verwaltung (2018) nr. 13, lk. 504-513. Motivatsioonist avalikus teenistuses; avaliku teenistuse
motivatsiooni (PSM) kontseptsioonist ja selle kasulikkusest personalijuhtimises.
Märksõnad: avalik teenistus; riigiametnikud; motivatsioon; personalijuhtimine; avalik sektor; Saksamaa
Lindner, Josef Franz. Reform des deutschen Bildungsföderalismus // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2018) nr. 4, lk. 94-98. Hariduspoliitikast ning vajadusest Saksa koolisüsteemi ühtlustada.
Märksõnad: haridus; hariduspoliitika; koolid; koolisüsteemid; haridussüsteemid; reformid; seaduste
kooskõlastamine; liidumaad; Saksamaa (BECK)
Lorse, Jürgen. Rechtsfragen der Loyalität im öffentlichen Dienst // Juristenzeitung (2018) nr. 13,
lk. 643-652. Avalike teenistujate lojaalsuse nõude õiguslikest aspektidest; oportunismist ja nn poliitilise
ametniku mõistest.
Märksõnad: avalik teenistus; avalikud teenistujad; käitumine; eetika; lojaalsus; poliitika; põhiseadused;
kohtulahendid; Saksamaa
Loveland, Ian. Reforming the homelessness legislation? Exploring the constitutional and administrative
legitimacy of judicial law-making // Public Law (2018) nr. 2, lk. 299-323. Kodutusest ja kodututest
õigusloomes ning kodututega seotud kohtuasjadest Suurbritannias.
Märksõnad: eluase; kodutud; lapsed; kohalikud omavalitsused; kohtulahendid; Suurbritannia
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Meier, Patrick. Mehr als zwei Geschlechter im Sport? // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2018)
nr. 14, lk. 1013-1014. Saksa konstitutsioonikohtu 10.10.2017 lahendist sportlaste puhul kolmanda soo
(sootunnusteta isikud) kehtestamise kohta; lahendi mõjust spordiliitude reglementidele. Täistekst ainult
elektroonilises versioonis.
Märksõnad: sport; sportlased; sooline identiteet; põhiseadused; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid;
Saksamaa (BECK)
Певцова, Е. А. ; Соколов, Н. Я. Профессиональное поведение юристов в электронном
государстве в случаях несовершенства законодательства // Журнал российского права (2018)
nr. 6, lk. 40-49. E-riigi ja elektroonilise kommunikatsiooni mõjust juristide tegevusele 798 juristi seas (sh
kohtunikud, uurijad, prokurörid, advokaadid, notarid) läbiviidud uuringu põhjal.
Märksõnad: e-riik; elektrooniline kommunikatsioon; juristid; kutseoskused; uuringud; Venemaa
Rauber, Jochen. Zukunftsorientierung und Prozeduralisierung im öffentlichen Recht // Archiv des
öffentlichen Rechts (2018) nr. 1, lk. 67-121. Avaliku õiguse arengusuundadest riigisisese ja
rahvusvahelise tasandi võrdluses. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: avalik õigus; rahvusvaheline õigus; õigusnormid; õigusallikad; võrdlev õigusteadus
Smeddinck, Ulrich ; Bornemann, Basil. Verkehr, Mobilität, Nudging // Die Öffentliche Verwaltung
(2018) nr. 13, lk. 513-523. Mobiilsusega arvestamisest ning käitumispõhisest (varjatud) suunamisest
liikluskorralduses.
Märksõnad: liiklus; liikluskorraldus; isesõitvad autod; käitumine; harjumused; juhtimine; vastutus;
põhiseadused; Saksamaa
Ziekow, Jan. Das Verwaltungsverfahrensrecht in der Digitalisierung der Verwaltung // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (2018) nr. 16, lk. 1169-1172. Elektroonilisest haldusmenetlusest, haldusaktide
automaatsest avaldamisest ning vajadusest määruste nn digisobivust kontrollida.
Märksõnad: haldusmenetlus; haldusaktid; e-riik; elektrooniline kommunikatsioon; Saksamaa (BECK)
Талапина, Э. В. Государственный суверенитет в информационном пространстве: новые задачи
права // Государство и право (2018) nr. 5, lk. 60-67. Territoriaalsuse printsiibist ja riigi suveräänsuse
mõistest küberruumis; Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.
Märksõnad: infoõigus; informatsioonivabadus; juurdepääs infole; Internet; küberruum; kohtulahendid;
iseseisvus (pol.); Venemaa; Euroopa Inimõiguste Kohus
Walsh, Dermot. Adapting the police authority concept to a centralised national police service:
appearance over substance in the Republic of Ireland? // The Modern Law Review (2018) nr. 4,
lk. 622-645. Politseireformidest Iirimaal.
Märksõnad: politsei; korruptsioon; reformid; õigusajalugu; järelevalve; Iirimaa; Suurbritannia
Wysk, Peter. Tausche Freiheit gegen Sicherheit? Die polizeiliche Videoüberwachung im Visier des
Datenschutzes // Verwaltungsarchiv (2018) nr. 2, lk. 141-162. Andmekaitsest kaamerate jt
jälgimisseadmete kasutamisel avalikus ruumis.
Märksõnad: avalik kord; videovalve; andmekaitse; videokaamerad; valvesüsteemid; turvameetmed;
politsei; erasektor; põhiseadused; Saksamaa
MEDITSIINIÕIGUS
Albers, Marion. Cases and regulation of advance decisions in Germany // European Journal of Health
Law (2018) nr. 4, lk. 441-458. Ravist keeldumisega seotud kohtuasjadest Saksamaal.
Märksõnad: patsiendi õigused; kohtulahendid; puuetega inimesed; ravi; otsustamine; Saksamaa
Berghäuser, Gloria. Die Strafbarkeit des ärztlichen Anerbietens zum Schwangerschaftsabbruch im
Internet nach § 219a StGB – eine Strafvorschrift im Kampf gegen die Normalität // Juristenzeitung (2018)
nr. 10, lk. 497-504. Raseduse katkestamise võimaluse reklaamimisega seotud kohtuasjast.
Märksõnad: rasedus; abort; reklaam; Internet; kohtulahendid; tervishoiuteenused; Saksamaa
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Bouvet, Renaud. The primacy of the patient's wishes in the medical decision-making procedure
established by French law // European Journal of Health Law (2018) nr. 4, lk. 426-440. Patsiendi
õigustest ja soovidega arvestamisest raviotsustes Prantsuse õiguses.
Märksõnad: patsiendi õigused; informeeritud nõusolek; tsiviilõigus; meditsiinieetika; Prantsusmaa
Brassington, Iain. On the relationship between medical ethics and the law // Medical Law Review
(2018) nr. 2, lk. 225-245. Eetika ja õiguse vahelistest seostest meditsiinieetika ja -õiguse aspektist.
Märksõnad: eetika; meditsiinieetika; kutse-eetika; õigus; eetikakoodeksid; kompetentsus;
professionaalsus; Suurbritannia
Chadwick, Ruth ; Wilson, Duncan.The emergence and development of bioethics in the UK // Medical
Law Review (2018) nr. 2, lk. 183-201. Sotsiaalsetest, institutsionaalsetest ja majanduslikest teguritest
bioeetika arendamiseks 1980ndatel aastatel Suurbritannias.
Märksõnad: bioeetika; areng; Suurbritannia
D'Alvia, Daniele ; Ferraro, Angelo Vignalisi. The (legal) qualification of the embryo and its utilization
for scientific research purposes under the European multilevel protection system of fundamental rights
// European Review of Private Law (2018) nr. 3, lk. 421-444. Inimväärikusest ning embrüo õiguslikust
staatusest põhiõiguste kaitse süsteemis riigisiseses ja rahvusvahelises kohtupraktikas.
Märksõnad: loode; inimväärikus; põhiõigused; meditsiiniuuringud; Euroopa Kohus; Euroopa
Inimõiguste Kohus; Euroopa Liidu õigus; inimõigused; kohtulahendid; Itaalia
Jung, Heike. Sanft entschlafen? Anmerkungen zur gesetzlichen Regelung der „sédation profonde et
continue” in Frankreich // Juristenzeitung (2018) nr. 12, lk. 607-613. Eutanaasiast ja sedatsiooni
seadustamisest (talumatu valuga patsientidel ravimite toimel kerge une tekitamine) Prantsusmaal 2016.
aastal.
Märksõnad: ravimid; narkoos; patsiendid; valu (med.); arstid; vastutus; eutanaasia; Prantsusmaa
Nieminen, Liisa. Legalisation of euthanasia in Finland: via a citizens' initiative? // European Journal of
Health Law (2018) nr. 4, lk. 407-425. Kodanikualgatusest Soomes eutanaasia seadustamiseks.
Märksõnad: eutanaasia; kodanikualgatus; õigusloome; inimõigused; demokraatia; kohtulahendid;
Soome; Euroopa Inimõiguste Kohus
Paor, Aisling de. Genetic risks and doctors' disclosure obligations – revisiting the duty of confidentiality
// European Journal of Health Law (2018) nr. 4, lk. 365-388. Geenitehnoloogia arengust ning
geneetilistest riskidest teavitamisest arstide konfidentsiaalsus- ja teavitamiskohustuse vaates.
Märksõnad: geneetiline informatsioon; arstid; konfidentsiaalsuskohustus; avalikustamine;
geenitehnoloogia; kohtulahendid; Suurbritannia
Pusztai, Zsofia ; Zivanov, Ivan ; Severon, Santino ; Puthoopparambil, Soorej Jose ; Vuksanovic,
Helena ; Stojkovic, Sanja Gajica ; Egic, Violeta. Refugee and migrant health – improving access to
health care for people in between // Public Health Panorama (2018) nr. 2, lk. 220-231. Pagulastele ja
sisserändajatele tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamisest Serbia näitel riigi ja Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaalse komitee koostöös. Artikkel ka vene keeles.
Märksõnad: tervishoiuteenused; tervisepoliitika; pagulased; sisserändajad; Serbia; Maailma
Terviseorganisatsioon (WHO); rahvusvaheline koostöö
Путило, Н. В. ; Волкова, Н. С. Телемедицина: потребности общества и возможности
законодательства // Журнал российского права (2018) nr. 6, lk. 124-135. Telemeditsiinist õiguse
aspektist; Venemaal 29. juulil 2017 jõustunud seadusest infotehnoloogia rakendamise kohta tervishoius.
Märksõnad: e-tervis; telemeditsiin; tervishoiuteenused; infotehnoloogia; meditsiiniinfosüsteemid;
õigusloome; Venemaa
Scarlett, Julia ; Köhler, Kristina ; Reinap, Marge. Evidence-informed Policy Network (EVIPNet)
Europe: success stories in knowledge translation // Public Health Panorama (2018) nr. 2, lk. 161-180.
Maailma Terviseorganisatsiooni tõenduspõhise poliitika võrgustiku (EVIPNet) tegevuse mõjust
terviseuuringute kasutamisel poliitikate kujundamiseks viie riigi (sh Eesti) näitel. Artikkel ka vene keeles.
Märksõnad: terviseuuringud; tervisepoliitika; meditsiiniuuringud; tõenduspõhine praktika;
koostöövõrgustikud; Moldova; Ungari; Kasahstan; Poola; Eesti; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)
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Urho, Matti. Compensation for drug-related injuries // European Review of Private Law (2018) nr. 4,
lk. 467-514. Ravimitest põhjustatud kahju hüvitamise põhimõtetest ja süsteemidest Põhjamaades (v.a
Island) võrrelduna teiste riikidega Euroopast ja väljastpoolt.
Märksõnad: ravimid; tervisekahjustused; vastutus; kahju hüvitamine; kindlustus; Euroopa Liidu õigus;
statistika; Soome; Rootsi; Norra; Taani; Suurbritannia; Saksamaa; Prantsusmaa; Poola; Jaapan; UusMeremaa
Uusitalo, Jenna. From legislative shortcomings towards better human rights protection – analysis of
legislation on the emergency medical services in Finland and Estonia // European Journal of Health Law
(2018) nr. 4, lk. 389-406. Erakorralise meditsiini teenuste osutamise õiguslikust reguleerimisest Soomes
ja Eestis; erakorralise arstiabi andmise seosest inimõigustega.
Märksõnad: erakorraline meditsiin; kiirabi; inimõigused; tervishoid; patsiendi õigused; Soome; Eesti
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Chircop, Luke. A due diligence standard of attribution in cyberspace // International and Comparative
Law Quarterly (2018) nr. 3, lk. 643-668. Hoolsuskohustusest, riigivastutusest küberruumis ning riikide
vastumeetmetest rahuajal toimepandud küberrünnetele NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse juhtimisel
koostatud käsiraamatus „Tallinn Manual 2.0”.
Märksõnad: küberruum; küberturve; kübersõda; riigivastutus; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
(NATO)
Dunk, Frans G. von der. Billion-dollar questions? Legal aspects of commercial space activities //
Uniform Law Review (2018) nr. 2, lk. 418-446. Äritegevusest õhuruumis ja selle rahvusvahelisest
reguleerimisest (sh 1967. aasta kosmoseleping).
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; õhuruum; õhuruumiõigus; satelliitside; kosmoseprügi; vastutus;
keskkond; riigid
Kang, Sungyong. Rethinking the global anti-money laundering regulations to deter corruption //
International and Comparative Law Quarterly (2018) nr. 3, lk. 695-720. Rahapesu ja korruptsiooni
tõkestavate meetmete (sh poliitiliselt väljapaistvate isikute kontode jälgimine) reguleerimise
ühtlustamisest rahvusvahelisel tasandil.
Märksõnad: rahapesu; rahvusvahelised kuriteod; järelevalve; finantsinstitutsioonid; rahvusvaheline
koostöö; finantsregulatsioonid; poliitikud; korruptsioon; privaatsus; avaliku ja erasektori partnerlus
Kryvoi, Yarik. Economic crimes in international investment law // International and Comparative Law
Quarterly (2018) nr. 3, lk. 577-605. Välisinvesteeringute kaitsest rahvusvahelistes lepingutes ning
välisinvesteeringutega seotud majanduskuritegude uurimisest ja investeerimiskohtute tegevuses
kohaldatavast õigusest.
Märksõnad:
välisinvesteeringud;
majanduskuriteod;
pettus;
korruptsioon;
kohtulahendid;
vahekohtumenetlus; vahekohtud; rahvusvahelised lepingud; kohtualluvus; siseriiklik õigus
Moiseienko, Anton. The ownership of confiscated proceeds of corruption under the UN Convention
against Corruption // International and Comparative Law Quarterly (2018) nr. 3, lk. 669-694. Korruptiivsel
teel omandatud vara konfiskeerimisest ja rahaliste vahendite tagastamisest päritoluriiki; ÜRO
korruptsioonivastase konventsiooni artikli 51 tõlgendamisest.
Märksõnad: korruptsioon; organiseeritud kuritegevus; rahvusvahelised kuriteod; vara; konfiskeerimine;
ÜRO korruptsioonivastane konventsioon (2003); kahju hüvitamine
Mose, Tedd Moya. Toward a harmonized framework for international regulation of renewable energy //
Uniform Law Review (2018) nr. 2, lk. 373-396. Taastuvenergia rahvusvahelisest reguleerimisest,
vajadusest tugineda üldistele rahvusvahelistele põhimõtetele.
Märksõnad: energia; taastuvenergia; õigusloome; rahvusvahelised lepingud
Inimõigused
Çalı, Başak. Explaining variation in the intrusiveness of regional human rights remedies in domestic
orders // International Journal of Constitutional Law (2018) nr. 1, lk. 214-234. Inimõiguste piirkondlike
kohtute ja komisjonide erinevast sekkumisest riigisisesesse õigusse Euroopas, Ameerikas ja Aafrikas.
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Märksõnad: inimõigused; õigusemõistmine; õiguskultuur; võrdlev õigusteadus; rahvusvahelised
lepingud; rahvusvahelised kohtud; siseriiklik õigus; kohtulahendid; Euroopa; Aafrika; Ameerika; LadinaAmeerika
Chapman, Audrey R. ; Forman, Lisa ; Lamprea, Everaldo ; Khanna, Kajal. Identifying the
components of a core health service package from a human rights perspective to inform progress toward
universal health coverage // Human Rights Quarterly (2018) nr. 2, lk. 342-368. Hea tervise tagamise
nõudest ülemaailmsetes säästva arengu eesmärkides; soovitusi tuumik-terviseteenuste paketi
määratlemiseks inimõiguste kaitse rahvusvahelistest lepetest lähtuvalt.
Märksõnad: põhiõigused; säästev areng; tervis; tervishoiuteenused; lapse õigused; sotsiaalsed
õigused; naiste õigused; võrdsed võimalused; rahvusvahelised lepingud
Costello, Róisín A. The right to be forgotten in cases involving criminal convictions // European Human
Rights Law Review (2018) nr. 3, lk. 268-277. Isikuandmete avaldamisest otsingumootorites (sh
kriminaalasjadega seonduv info), andmekaitsest ning õigusest olla unustatud; näiteid kohtupraktikast.
Märksõnad: isikuandmed; Internet; andmekaitse; kriminaalkaristused; inimõigused; avalik huvi;
otsingumootorid; Google (tarkvara); Euroopa Liidu õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid; Suurbritannia;
Hispaania (WESTLAW)
Cram, Ian. Protocol 15 and articles 10 and 11 ECHR – the partial triumph of political incumbency postBrighton? // International and Comparative Law Quarterly (2018) nr. 3, lk. 477-503. Inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise protokollist nr 15 ehk nn Brightoni deklaratsioonist, mis
kinnitab konventsiooniga ühinenute kohustust tagada konventsioonis ja selle protokollides määratletud
õigused ja vabadused.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); subsidiaarsus; kaalutlusõigus;
kohtunikud; liikmesriigid; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus
Gazeas, Nikolaos. Zusicherungen im Auslieferungsverkehr innerhalb der Europäischen Union //
Goltdammer's Archiv für Strafrecht (2018) nr. 5, lk. 277-286. Isikute väljaandmisest ning vastastikuse
usalduse ja tunnustamise rahvusvahelistest põhimõtetest ELis Euroopa Kohtu Aranyosi ja Căldăraru
lahendi valguses.
Märksõnad: põhiõigused; printsiibid; isikute väljaandmine; kinnipeetavad; kohtulahendid; Euroopa
Kohus; Saksamaa
Graham, Lewis. From Vinter to Hutchinson and back again? The story of life imprisonment cases at
the European Court of Human Rights // European Human Rights Law Review (2018) nr. 3, lk. 258-267.
Eluaegse vangistusega seotud kohtuasjadest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: eluaegne vangistus; karistused; vangid; inimõigused; kohtulahendid; Suurbritannia;
Leedu; Euroopa Inimõiguste Kohus (WESTLAW)
Huneeus, Alexandra ; Madsen, Mikael Rask. Between universalism and regional law and politics: a
comparative history of the American, European, and African human rights systems // International
Journal of Constitutional Law (2018) nr. 1, lk. 136-160. Inimõiguste kaitse piirkondlike süsteemide
ajaloolisest arengust Euroopas, Ameerikas ja Aafrikas.
Märksõnad: inimõigused; võrdlev õigusteadus; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud;
külm sõda; Euroopa; Aafrika; Ameerika; Ladina-Ameerika
Lattimer, Mark. Two concepts of human rights // Human Rights Quarterly (2018) nr. 2, lk. 406-419.
Inimõiguste kahest kontseptsioonist – õigused, mida omavad kõik inimolendid; õigused, mis teevad
meid inimesteks.
Märksõnad: inimõigused; printsiibid; õigusfilosoofia; revolutsioonid
Lysander Fremuth, Michael. Das letzte Amen ist noch nicht gesprochen. Zum kirchlichen
Selbstbestimmungs- und Arbeitsrecht im grund- und menschenrechtlichen Mehrebenensystem //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 17, lk. 723-731. Kirikliku enesemääramise
õigusest ja võrdsest kohtlemisest töösuhetes kirikuga; Saksamaa konstitutsioonikohtu, Euroopa Kohtu
ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.
Märksõnad: põhiõigused; usuvabadus; töötajad; kirikud (org.); usuühingud; tööandjad; töösuhted;
võrdsed võimalused; järelevalve; kohtulahendid; Saksamaa; konstitutsioonikohtud; Euroopa Kohus;
Euroopa Inimõiguste Kohus (BECK)
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McCully, Jonathan. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland // International Legal
Materials (2018) nr. 3, lk. 437-489. Ajakirjandusvabadusest ja andmekaitsest isikute maksuandmete
avaldamisel meediaväljaannetes Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendis (27.06.2017).
Märksõnad: sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; meedia; põhiõigused; isikuandmed; andmekaitse;
maksustamine; kohtulahendid; Soome; Suurbritannia; Euroopa Inimõiguste Kohus
Напсо, М. Б. Обеспечение этноиндивидуальности в контексте реализации коллективных и
индивидуальных прав // Журнал российского права (2018) nr. 5, lk. 36-45. Kollektiivsete õiguste
osast individuaalsete õiguste tagamisel rahvusliku enesemääramise ja identiteedi kaitsmiseks.
Märksõnad: põhiõigused; vähemusrahvused; rahvuslik enesemääramine; rahvuskultuur; rahvuslik
identiteet
O’Leary, Siofra ; Eicke, Tim. Some reflections on Protocol No.16 // European Human Rights Law
Review (2018) nr. 3, lk. 220-237. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist
nr. 16 (jõustus 01.08.2018) Euroopa Inimõiguste Kohtu ja riigiasutuste suhtluse tihendamiseks ning
konventsiooni rakendamise kindlustamiseks kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Vaata ka:

https://www.riigiteataja.ee/akt/216062017004
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); nõuanded; eksperthinnangud;
kõrgema astme kohtud; siseriiklik õigus; Euroopa Inimõiguste Kohus (WESTLAW)
Oomen, Barbara. Between signing and ratifying: preratification politics, the Disability Convention, and
the Dutch // Human Rights Quarterly (2018) nr. 2, lk. 420-446. ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooni ratifitseerimisest Hollandis.
Märksõnad: puuetega inimesed; põhiõigused; puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006);
siseriiklik õigus; ratifitseerimine; Holland
Theilen, Jens T. ; Eicke, Tim. Beyond the gender binary: rethinking the right to legal gender recognition
// European Human Rights Law Review (2018) nr. 3, lk. 249-257. Soolise identiteedi määratlemisega
seotud kohtuasjadest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: transseksuaalid; sooline identiteet; kohtulahendid; Saksamaa; Euroopa Inimõiguste Kohus
(WESTLAW)
Trotter, Sarah. The child in European human rights law // The Modern Law Review (2018) nr. 3,
lk. 452-479. Mõistest „laps”, selle tähendusest ja lapse õigustest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: lapsed; lapse õigused; lapsevanemad; lapsepõlv; enesemääratlus; kohtulahendid;
Euroopa Inimõiguste Kohus
Euroopa Liidu õigus
Braunec, Jens. Digitalsteuer: endlich angemessene Steuern für Google, Apple, Facebook und Co. in
der EU? // Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 15, lk. 624-631. Digitaalteenuseid
pakkuvate suurkorporatsioonide maksustamise kavast, ühistest põhimõtetest ning õiguslikest alustest.
Märksõnad: teenused; korporatsioonid (maj.); maksustamine; e-teenused; digitaalmajandus (BECK)
Chlebny, Jacek. Public order, national security and the rights of third-country nationals in immigration
cases // European Journal of Migration and Law (2018) nr. 2, lk. 115-134. Avaliku korra ja rahvusliku
julgeoleku tagamisest sisserändel ELi liikmesriikidesse; avaliku huvi ja sisserändajate kui üksikisikute
õiguste võimalikust vastuolust.
Märksõnad: sisseränne; ebaseaduslik ränne; avalik kord; julgeolek; põhiõigused; avalik huvi;
liikmesriigid; halduskohtumenetlus; kohtulahendid; Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Kohus
Edenharter, Andrea. Auflösung von Jurisdiktionskonflikten durch eine Variierung der richterlichen
Prüfungsdichte // Der Staat (2018) nr. 2, lk. 227-265. Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Šveitsi föderaalkohtu
kontrollisageduse
vähendamise
algatuse
rakendatavusest
Euroopa
Kohtus;
riikide
konstitutsioonikohtute ja ülemkohtute hinnanguid.
Märksõnad: kohtud; põhiõigused; kontroll; konstitutsioonikohtud; ülemkohtud; seaduste tõlgendamine;
siseriiklik õigus; kohtulahendid; Saksamaa; Šveits; Austria; Hispaania; Itaalia; Euroopa Inimõiguste
Kohus; Euroopa Kohus
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Fuglinszky, Ádám. The conceivable ways and means of the further harmonization of European product
liability law – mandatory direct claim against the producer for repair or replacement? // Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (2018) nr. 3, lk. 590-624. Tarbekaupade müügist ja nendega seotud
garantiidest, tootja vastu suunatud otsenõuetest ning tootevastutuse regulatsioonide ühtlustamisest
ELis; näiteid Quebeci tsiviilseadustikust.
Märksõnad: tooted; tarbekaubad; garantii; tootjad; vastutus; tarbijakaitse; seaduste kooskõlastamine;
liikmesriigid; Quebec (provints)
Gyulai-Schmidt, Andrea. Staatliche Organisation unter dem Einfluss des Vergaberechts? –
Grenzziehungen in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs // Verwaltungsarchiv (2018)
nr. 2, lk. 242-260. Riigihangetest ning avalike ülesannete täitmiseks loodud avalik-õiguslike asutuste
pädevusest ja vastutusest Euroopa Kohtu lahendi C-51/15 valguses.
Märksõnad: riigihanked; avalik-õiguslikud juriidilised isikud; avalikud teenused; sihtasutused; seaduste
tõlgendamine; siseriiklik õigus; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Saksamaa
Hinterberger, Kevin Fredy. A multi-level governance approach to residence rights of migrants and
irregular residence in the EU // European Journal of Migration and Law (2018) nr. 2, lk. 182-204.
Elamislubadest ja elamislubade andmisest ELis; liikmesriigi õigusest otsustada sisserändaja staatuse
üle ning ELi ühise rändepoliitika vajadusest.
Märksõnad: elamisload; sisseränne; liikmesriigid; ebaseaduslik ränne; kodakondsus; liikumisvabadus;
rändepoliitika; liikmesriigid; Euroopa Majanduspiirkond
Huhta, Kaisa. Toimitusvarmuus energiamurroksessa – valtio turvaamaan sähkötehon riittävyyttä? //
Lakimies (2018) nr. 3/4, lk. 412-431. ELi elektrienergia siseturu ühiseeskirjadest ning elektrienergiaga
varustamise kindlusest ja liikmesriigi rollist tootmisvõimsuse tagamisel.
Märksõnad: elektrienergia; varustamine; siseturg; riiklikud toetused; liikmesriigid
Inglese, Marco. Recent trends in European citizens' inititatives: the General Court case law and the
Commission's practice // European Public Law (2018) nr. 2, lk. 335-361. Kodanikualgatusest ELis
teoorias ja praktikas.
Märksõnad: kodanikualgatus; osalusdemokraatia; õigusloome; Euroopa Komisjon; kohtulahendid;
Euroopa Kohus
Inglese, Marco. The right to healthcare in the Common European Asylum System // European Journal
of Migration and Law (2018) nr. 2, lk. 135-156. Tervishoiu osast Euroopa ühises varjupaigasüsteemis;
rahvusvaheliste lepingute mõjust ja ELi põhiõiguste harta artikli 35 tõlgendamisest.
Märksõnad: asüül; varjupaigataotlejad; tervishoid; põhiõigused; Euroopa Liidu põhiõiguste harta
(2004); majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt (1966)
Koo, John. Mass influxes and protection in Europe: a reflection on a temporary episode of an enduring
problem // European Journal of Migration and Law (2018) nr. 2, lk. 157-181. Direktiivist 2001/55/EÜ
(miinimumnõuetest ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral) ning
ajutise kaitse meetmete ebatõhususest ELi rändekriisis.
Märksõnad: asüül; varjupaigataotlejad; pagulased; õiguslik seisund; sisseränne; ajutine ränne;
tagasiränne; põhiõigused
Pilz, Stefan. Die Novellierung des Unionsverfahrens für den Katastrophenschutz // Europäische
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2018) nr. 14, lk. 572-578. Ettepanekutest ELi kodanikukaitse
mehhanismide täiendamiseks eesmärgiga tugevdada katastroofidega toimetuleku suutlikkust ning
parandada loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamist.
Märksõnad: kodanikukaitse; katastroofid; loodusõnnetused; Euroopa Liit (BECK)
Poludniak-Gierz, Katarzyna. Personalization of information duties challenges for big data approach //
European Review of Private Law (2018) nr. 3, lk. 297-310. Ettevõtjate informatsioonikohustusest
tarbijalepingute sõlmimisel ning suurandmete tehnoloogia kasutamisest tarbijatele adekvaatse info
tagamiseks.
Märksõnad: suurandmed; andmetöötlus; kliendisuhted; tarbijalepingud; tarbijakaitse; andmekaitse;
info; e-kaubandus; isikuandmed
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Queiroz, Benedita Menezes. Non-removable migrants in Europe: an atypical migration status? //
European Public Law (2018) nr. 2, lk. 281-309. Illegaalsete immigrantide maalt väljasaatmisega seotud
probleemidest ja kohtupraktikast.
Märksõnad: ebaseaduslik ränne; sisserändajad; maalt väljasaatmine; liikmesriigid; kohtulahendid;
Euroopa Inimõiguste Kohus; Euroopa Kohus
Sanchez-Graells, Albert. Regulatory substitution between labour and public procurement law: the EU’s
shifting approach to enforcing labour standards in public contracts // European Public Law (2018) nr. 2,
lk. 229-254. Tööõiguse ja riigihankeõiguse koostoimest ELi õiguses; töötajate lähetamisest ja
tööstandardite ühtlustamisest seoses riigihankelepingutega.
Märksõnad: riigihanked; hankemenetlus; lepingud; töötajad; lähetused; miinimumpalk; siseriiklik õigus;
kohtulahendid; Euroopa Kohus
Terkelsen, Ole. The Ajos case and the Danish approach to international law // European Public Law
(2018) nr. 2, lk. 183-193. Rahvusvahelise ja ELi õiguse staatusest Taani õiguses nn Ajose kohtuasja
(C-441/14) põhjal.
Märksõnad: seaduste vastuolud (siseriiklik õigus); seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; ülemkohtud;
vanuseline diskrimineerimine; rahvusvaheline õigus; Taani; Euroopa Kohus
Mereõigus
Гицу, М. А. ; Гицу, В. Д. Международно-правовой режим Арктики (Концептуальное
противостояние) // Государство и право (2018) nr. 6, lk. 45-58. Rahvusvahelise õiguse põhimõtetest
ja tavadest Arktika alade piiritlemisel riikide vahel.
Märksõnad: Arktika; polaaralad; territooriumid; piirid (territ.); printsiibid; õiguslikud aspektid; ÜRO
mereõiguse konventsioon (1982)
Mahmoudi, Said. Use of armed force against suspected foreign submarines in the Swedish internal
waters and territorial sea // The International Journal of Marine and Coastal Law (2018) nr. 3,
lk. 585-599. Rootsi territoriaal- ja sisevete kaitsmisest riigisiseses õigusloomes ja kaitsejõudude
tegevuses.
Märksõnad: territoriaalveed; piirikaitse; allveelaevad; piiririkkumised; jõu kasutamine; inimõigused;
puutumatus; siseriiklik õigus; õigusloome; Rootsi
Power, Vincent J. G. The impact of Brexit on shipping and ports law // The Journal of International
Maritime Law (2018) nr. 3, lk. 181-200. Brexiti mõjust mere- ja sadamaõigusele ELis (sh teenuste vaba
liikumine, asutamisvabadus, meremeeste kvalifikatsioon jms).
Märksõnad: Euroopa Liit; Brexit; laevandus; meretransport; teenuste vaba liikumine; sadamad;
mereohutus; meremehed; diskrimineerimine; kutseoskused; Suurbritannia; Gibraltar
Rodriguez-Delgado, Juan Pablo. Is the preparation of a future protocol to the Convention on
International Interests in Mobile Equipment concerning ships and maritime affairs a good idea? // The
Journal of International Maritime Law (2018) nr. 3, lk. 213-225. Liikurseadmete ehk transpordivahendite
rahvusvaheliste tagatiste konventsiooni (Kaplinna konventsiooni) kavandatavast merendusalasest
protokollist mereõiguse ja rahvusvaheliste konventsioonide aspektist.
Märksõnad: liiklusvahendid; rahvusvahelised lepingud; garantii; meretransport; laevandus
Staniland, Hilton. An international proposal to ensure the fair treatment of seafarers // The Journal of
International Maritime Law (2018) nr. 2, lk. 106-121. Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni suunistest
meremeeste õiglaseks kohtlemiseks mereõnnetuste korral ning ILO ja IMO koostööst meremeeste
õiglase kohtlemise tagamisel.
Märksõnad: meremehed; õnnetused; süüdistus (jur.); õiglus; karistused; koostöö; ÜRO mereõiguse
konventsioon (1982); Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO); Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
(ILO)
Rahvusvaheline eraõigus
Añoveros Terradas, Beatriz. Jurisdiction clauses in international premarital agreements: a comparison
between the US and the European system // European Review of Private Law (2018) nr. 4, lk. 537-578.
Kollisiooniõigusest Ameerika Ühendriikide ja ELi õiguses rahvusvaheliste abieluvaralepingute aspektist.
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Märksõnad: abieluvaralepingud; lepinguvabadus; abielulahutus; võrdlev õigusteadus; õigussüsteemid;
õigusemõistmine; Euroopa Liidu õigus; Ameerika Ühendriigid
del Olmo, Pedro. Obligations, contracts and ‘performance by third persons’: a case of false friends in
the PECL and the DCFR // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2018) nr. 3, lk. 541-563. Kolmanda
lepinguosalise käsitlusest Euroopa lepinguõiguse põhimõtetes (PECL), ühtse tugiraamistiku kavandis
(DFCR) ja erinevates õigussüsteemides (Euroopa, Ameerika Ühendriigid).
Märksõnad: lepingud; lepinguosalised; kohustused; vastutus; õigussüsteemid; Euroopa Liidu õigus;
Euroopa; Ameerika Ühendriigid
Hayward, Benjamin ; Zeller, Bruno ; Andersen, Camilla Baasch. The CISG and the United Kingdom
– exploring coherency and private international law // International and Comparative Law Quarterly
(2018) nr. 3, lk. 607-641. ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta (CISG)
kohaldamisest Suurbritannias.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; müügilepingud; seaduste kooskõlastamine; Suurbritannia;
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta
(1980)
Weller, Matthias ; Pato, Alexia. Local parents as ‘anchor defendants’ in European courts for claims
against their foreign subsidiaries in human rights and environmental damages litigation: recent case law
and legislative trends // Uniform Law Review (2018) nr. 2, lk. 397-417. Ema- ja tütarettevõtete
vastutusest inimõiguste rikkumise eest; rahvusvahelise eraõiguse arengusuundadest Prantsusmaal,
Šveitsis ja Saksamaal ning Euroopa kohtute praktikas.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; kohtud; kohtulahendid; kohtunikud; inimõigused; vastutus;
emaettevõtted; tütarettevõtted; Saksamaa; Šveits; Prantsusmaa; Euroopa
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