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LOBITÖÖST JA HUVIGRUPPIDE ESINDAMISEST ÕIGUSLOOMES
RAAMATUTUTVUSTUS : LOBITÖÖST SAKSA PARLAMENDIS
Oliver Piechaczek
Lobbyismus im Deutschen Bundestag
Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. 279 lk.
Lobimine on viimase kümne aasta jooksul saanud ühiskonnateadustes palju kõneainet pakkuvaks
teemaks. Üha rohkem arutletakse lobitöö avaldumisvormide, sisu, meetodite, võimaluste, kuid ka
lobimisega kaasnevate ohtude üle ning rõhutatakse vajadust õiguslike raamide kehtestamiseks. Saksa
kirjastuselt Mohr Siebeck ilmus 2014. aastal raamat „Lobbyismus im Deutschen Bundestag”
(http://www.ester.ee/record=b3080070*est). Raamat põhineb autori 2012. aastal Goethe Ülikoolis
(Frankfurt am Main) kaitstud doktoritööl ning käsitleb lobitööd parlamendis Saksa parlamendi näitel.
Kuidas vältida korruptsiooni lobitöö tegijatega suhtlemisel? Kuidas esindada huvirühmasid, kes
püüavad seadusloomet mõjutada? Mida selgemad ja arusaadavamad on reeglid, seda läbipaistvam on
tegevus. Autorit huvitab parlamendiliikme mandaadi ühitamine kõrvaltegevustest tulenevate
võimalike erihuvidega (nt ettevõtete nõukogudes, huvirühmade volitatud esindajana vms). Ta
analüüsib parlamendiliikmete lobitegevust eelkõige Saksa põhiseadusest ja nn saadikuseadusest (sks
Abgeordnetengesetz) lähtuvalt ning annab ühtlasi põhjaliku ülevaate ka terminitest, regulatsioonist ja
probleemkohtadest.
Materjal on esitatud kuue peatükina. Lõppsõnale järgnev uurimistulemuste kokkuvõte, aga ka
isikunimede ja aineregister ning mahukas kirjanduse loetelu on oluliseks abiks käsitluses
orienteerumiseks.

TEEMAKOHASED RAAMATUD
Balme, Richard ; Chabanet, Didier. European governance and democracy : power and protest in the
EU. - Lanham, Md. [etc.] : Rowman & Littlefield, 2008. - xvii, 267 lk.
http://www.ester.ee/record=b2414203*est
Baumgartner, Frank R. ; Berry, Jeffrey M. ; Hojnacki, Marie ... [et al.] Lobbying and policy
change : who wins, who loses, and why. - Chicago (Ill.) ; London : University of Chicago Press, 2009.
- xiv, 341 lk.
http://www.ester.ee/record=b2522552*est
Bursting the Brussels bubble : the battle to expose corporate lobbying at the heart of the EU / editorial
team: Helen Burley ... [et al.] - Brussels : ALTER-EU, 2010. - 214 lk.
http://www.ester.ee/record=b2674134*est
Chari, Raj S. ; Hogan, John ; Murphy, Gary. Regulating lobbying : a global comparison. Manchester ; New York : Manchester University Press, 2010. - xi, 196 lk.
http://www.ester.ee/record=b2727415*est
Corruption and democracy : political finances, conflicts of interest, lobbying, justice / Council of
Europe Octopus Programme. - Strasbourg : Council of Europe, 2008. - 218 lk.
http://www.ester.ee/record=b2661510*est
De Fouloy, Christian D. Fouloy’s explanatory lobbying dictionary / Association of Accredited
Lobbyists to the European Union. - Brussels : AALEP Publishing Division, 2011. - 438 lk.
http://www.ester.ee/record=b2731403*est
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Eppink, Derk-Jan. Euroopa mandariinid : pilk Euroopa Komisjoni kulisside taha. - [Tallinn] :
Sinisukk, 2008. - 287 lk.
http://www.ester.ee/record=b2436526*est
Klüver, Heike. Lobbying in the European Union : interest groups, lobbying coalitions, and policy
change. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - xvii, 278 lk.
http://www.ester.ee/record=b2993612*est
Kübar, Urmo. Hea huvikaitse : kuidas kaasata liitlasi ja mõjutada otsuseid? - [Tallinn] : Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, 2011. - 56 lk.
Täistekst
Lobbyists, governments and public trust. Volume 1 : increasing transparency through legislation /
Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009. - 168 lk.
http://www.ester.ee/record=b2627458*est
Manheim, Jarol B. Strategy in information and influence campaigns : how policy advocates, social
movements, insurgent groups, corporations, governments, and others get what they want. - New York
; London : Routledge, 2011. - xiv, 323 lk.
http://www.ester.ee/record=b2691220*est
Schuschnigg, Artur. Lobbyingrecht : Leitfaden mit Beispielen und Praxishinweisen : [Beispiele,
Praxishinweise, Gesetzestext samt Materialien]. - Wien : Manz, 2013. - viii, 112 lk.
http://www.ester.ee/record=b2951407*est
Winter, Thomas von ; Blumenthal, Julia von. Interessengruppen und Parlamente. - Wiesbaden :
Springer VS, 2014. - viii, 333 lk.
http://www.ester.ee/record=b4438771*est

ARTIKLID
Abramova, A. I. Lobbizm v zakonotvortšeskoi dejatelnosti // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 6,
lk. 15-25. Lobitöö mõistest ja tähendusest õigusloomes.
Dür, Andreas ; Mateo, Gemma. Gaining access or going public? Interest group strategies in five
European countries // European Journal of Political Research (2013) nr. 5, lk. 660-686. Huvigruppide
strateegiatest otsuste mõjutamiseks Austria, Saksamaa, Iirimaa, Läti ja Hispaania näitel.
Eising, Rainer. Institutionen und Interessengruppen in der Europäischen Union: eine neoinstitutionelle Perspektive // Zeitschrift für Gesetzgebung (2014) nr. 3, lk. 219-238. Uusinstitutsionalismist ning huvigruppide ja -organisatsioonide osast ELis.
Gerig, Martin. Der rechtliche Rahmen für Lobbyisten // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 8, lk.
247-250. Lobitöö õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; lobitöö; huvigrupid; huvide konfliktid; õiguslikud aspektid
Gerig, Martin ; Ritz, Christian. Pläne für ein neues EU-Lobbyregister – kommt Zeit, kommt Rat //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2014) nr. 22, lk. 853-858. Lobitöö reguleerimisest ELis
ja riikide seadusandluses Saksamaal, Austrias, Suurbritannias, Iirimaal ja Ameerika Ühendriikides.
Hartmann, Bernd J. Wenn Lobbyisten doch nur in der Lobby blieben // Zeitschrift für Rechtspolitik
(2015) nr. 1, lk. 1. Huvide konfliktist ja probleemist varem erasektoris töötanud
ministeeriumiametnikega, kes jäävad ka avalikus sektoris töötamise ajal erasektori palgale.

3

Hoppe, Tilman. Transparenz per Gesetz? – Zu einem künftigen Lobbysten-Register // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2009) nr. 2, lk. 39-41. Saksamaal 1972. aastast peetavast nn lobistide registrist ja
lobitöö eeskirjadest.
Huber, Katrin ; Shackleton, Michael. Codecision: a practitioner’s view from inside the Parliament //
Journal of European Public Policy (2013) nr. 7, lk. 1040-1055. Lobitööst Euroopa Parlamendis.
Kalninsh, Valts. Transparency in lobbying : comparative review of existing and emerging regulatory
regimes // Polish Legal Journal (2011) nr. 1, lk. 1-69. Lobitöö läbipaistvusest ja regulatsioonist.
Klüver, Heike. The contextual nature of lobbying: explaining lobbying success in the European
Union // European Union Politics (2011) nr. 4, lk. 483-506. Lobimise olemusest ja huvigruppide
mõjust ELis.
Klüver, Heike. Informational lobbying in the European Union: the effect of organisational
characteristics // West European Politics (2012) nr. 3, lk. 491-510. Info edastamise organisatoorsetest
aspektidest huvigruppide lobitöös.
Krajewski, Markus. Rechtliche Grundlagen eines verbindlichen EU-Registers für Lobbyisten //
Zeitschrift für Rechtspolitik (2013) nr. 8, lk. 236-240. Lobitöö õiguslikust reguleerimisest ELis.
Kubiciel, Michael. Politische Korruption: Diskussion in einer Ethikkommission? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 2, lk. 48-50. Diskussioonist poliitilise korruptsiooni ja parlamendiliikmete
käitumisjuhiste (eetikakoodeksi) vajalikkuse teemal.
Šonin, A. N. Lobbistskaja dejatelnost biznessa v Jevropeiskom Sojuze: praktika, vozmožnosti,
tehnologii // Žurnal rossiiskogo prava (2012) nr. 5, lk. 85-92. Lobitööst äritegevuses ja
tööstusettevõtete mõjust poliitikale ELis.
Sirotenko, S. P. Zakonodatelnoje regulirovanije lobbistitšeskoi dejatelnosti v nekotorõhh
innostrannõhh gossudarstvahh // Meždunarodnoje publitšnoje i tšastnoje pravo (2008) nr. 6, lk. 38-42.
Lobitöö reguleerimisest erinevates riikides (nt Saksamaal, Kanadas, Ameerika Ühendriikides).
Koostanud Tiia Melts

VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Basedow, Jürgen. Comparative law and its clients // The American Journal of Comparative Law
(2014/Fall) nr. 4, lk. 821-857. Võrdleva õigusteaduse olemusest.
Märksõnad: õigusteadus; võrdlev õigusteadus; õigusteooria; teadusmetodoloogia; kodifitseerimine
(jur.)
Boerger, Anne. At the cradle of legal scholarship on the European Union: the lige and early work of
Eric Stein // The American Journal of Comparative Law (2014/Fall) nr. 4, lk. 859-892. Rahvusvahelise
ja võrdleva õiguse professori Eric Steini (1913-2011) elust ja teadustegevusest kuni aastani 1983.
Märksõnad: õigusteadus; võrdlev õigusteadus; rahvusvaheline õigus; Stein, Eric (1913-2011);
professorid
Fleming, James E. Fidelity, change, and the good Constitution // The American Journal of
Comparative Law (2014/Summer) nr. 3, lk. 515-545. Konstitutsionalismist ning põhiseaduse
tähendusest (original meaning) ja tõlgendamisest.
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Märksõnad: õigusfilosoofia;
tõlgendamine

konstitutsionalism;

põhiseadused;

tähendus;

kohtud;

seaduste

Hamann, Hanjo. Redaktionsversehen // Archiv des öffentlichen Rechts (2014/Sep) nr. 3, lk. 446-475.
Eksimustest seadusloomes ja nende käsitlusest; kolme juhtumi analüüs. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: õigusloome; vead; õiguskindlus; seaduste tõlgendamine
Kettler, Stefan. Die Anglifitzierung des Rechtsverkehrs – ein Schrecken ohne Grenzen // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 3, kl. 140-143. Inglise keele osast juristide töös ja sellega
kaasnevatest probleemidest (nt erinevate õigussüsteemide tundmine, mõistete erinevused jms); näiteid
kohtupraktikast.
Märksõnad: õiguse üldküsimused; juristid; globaliseerumine; ametikeeled; inglise keel; õiguskeel;
õigussüsteemid; kutseoskused
Smeddinck, Ulrich. Der Nudge-Ansatz – eine Möglichkeit, wirksam zu regieren? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 8, lk. 245-247. Käitumisökonoomikast ja teadvustatud otsustest parema
õigusloomeni. Arengusuunast, mis tekkis pärast Richard H. Thaleri ja Cass R. Sunsteini raamatu
„Nudge – wie man bessere Entscheidungen anstößt” ilmumist (2008 USAs, 2009 Saksamaal).
Märksõnad: majandus; psühholoogia; õigusteadvus; õigusloome; õigusteadus; poliitika; valitsused;
parlamendid
Wedemann, Frauke. Ältere Menschen – eine besondere Herausforderung für Rechtsprechung,
Gesetzgebung und Beratung // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 47, lk. 3419-3424.
Vanemaealiste õigustega seotud õigusloomest, nõustamisest ja kohtupraktikast – põhimõttelisi
küsimusi tsiviilõiguslike juhtumite näitel.
Märksõnad: rahvastiku vananemine; vanemaealised; eakad; õiguskaitse; õigusloome; õigusabi;
tsiviilõigus; kohtulahendid
ÕIGUSAJALUGU
Afanasjeva, Jelena. Kontseptualnõje osnovõ reformirovanija notariata v Rossii vo vtoroi polovine
XIX v. // Istorija gossudarstva i prava (2014) nr. 21, lk. 9-15. Venemaa notariaadireformist 19. saj. II
poolel; ka prantsuse ja saksa notariaadist.
Märksõnad: Venemaa; notarid; notariaat; reformid; Prantsusmaa; Saksamaa
Antonova, Aleksandra. Istoritšeskije aspektõ razvitija avtorskogo prava tsarskoi Rossii // Istorija
gossudarstva i prava (2014) nr. 19, lk. 17-21. Autoriõiguse kujunemisest Tsaari-Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; intellektuaalne omand
Dundukov, Mihhail. Razvitije razvedki SŠA v XIX v. // Istorija gossudarstva i prava (2014) nr. 19,
lk. 54-59. Ameerika luureteenistusest 19. sajandil.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; luure; luureteenistused; 19. saj.
Grafšonkina, Anastassija. Istotšniki šotlandskogo prava // Istorija gossudarstva i prava (2014) nr. 20,
lk. 14-17. Šotimaa õigusallikatest.
Märksõnad: Šotimaa; õigusallikad; õigussüsteemid
Greenman, Kathryn. Re-reading Vitoria : re-conceptualising the responsibility of rebel movements //
Nordic Journal of International Law (2014) nr. 4, lk. 357-403. Hispaania 16. saj. õigusteadlase,
filosoofi ja teoloogi Francisco de Vitoria (u. 1480-1546) õigusteooriast.
Märksõnad: Hispaania; õigusfilosoofia; õigusteooria; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus;
inimõigused; de Vitoria, Francisco (u. 1480-1546)
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Lõssenko, Olga. Zakon o sudahh po trudovõm sporam Germanii 1926 g. // Gossudarstvo i pravo
(2014) nr. 10, lk. 104-113. Saksamaa töövaidluskohtust.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; vaidluste lahendamine; kohtud; tööõigus
Nótári, Tamás. Remarks on the creation and the prologue of Lex Baiuvariorum // Acta Juridica
Hungarica (2014/Dec) nr. 4, lk. 334-350. Baierimaa seaduste kogumikust ja selle lingvistilistest
elementidest.
Märksõnad: Saksamaa; Baieri; õigusaktid; seadused; keeleteadus
Oosterhuis, Janwillem. Damage and the industrial revolution in England, Germany and the
Netherlands – damages as remedy in 18th and 19th century European commercial sales law //
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2014) nr. 4, lk. 793-823. Kahju hüvitamisest ja viivistest
Inglise, Saksa ja Hollandi õiguses 18.-19. sajandi majandustingimuste taustal.
Märksõnad: Inglismaa; Saksamaa; Holland; äriõigus; tööstuslik pööre; hinnad; viivised; kahju
hüvitamine; 18. saj.; 19. saj.; võrdlev analüüs
Seminara, Sergio. Das Werk ,,Von den Verbrechen und von den Strafen” von Cesare Beccaria
zwischen Philosophie, Strafrecht und Kriminalpolitik // Juristenzeitung (2014) nr. 23, lk. 1121-1131.
Oma aja esimesest kriminaalseadusandluse kriitilisest käsitlusest – itaalia juristi ja filosoofi Cesare
Beccaria (1738-1794) teosest „Kuritegudest ja karistustest”, mille ilmumisest (1764) möödus 250
aastat.
Märksõnad: Itaalia; kriminaalõigus; karistusõigus; õigusfilosoofia; kriminaalpoliitika; karistused;
seadustikud; kriitika; Beccaria, Cesare (1738-1794)
TSIVIILÕIGUS
Cording, Clemens ; Roth, Gerhard. Zivilrechtliche Verwantwortlichkeit und Neurobiologie – ein
Widerspruch? // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 1-2, lk. 26-31. Vaba tahte määratlemisest
ja tahtevabadusest tsiviil- ja karistusõiguse tähenduses; vastutusvõimest ning psüühilistest ja
bioloogilistest alustest selle välistamiseks.
Märksõnad: tsiviilõigus; Saksamaa; tsiviilõiguse üldosa; teovõime; vastutus; tahe; tahtevabadus;
neurobioloogia; kriteeriumid; terviseseisund; mõisted; karistusõigus
Asjaõigus
Nemzov, Alexander. Regulierung des Immobilienrechtsverkehrs in der Russischen Föderation nach
der ZGB-Reform // Wirtschaft und Recht in Osteuropa (2014) nr. 12, lk. 353-359. Tehingutest
kinnisvaraga ja registreerimisest kinnisvararegistris vastavalt Venemaa tsiviilkoodeksi muudatustele;
kinnisvara registreerimise erisustest.
Märksõnad: Venemaa; omand; kinnisvara; registreerimine
Niemi, Matti Ilmari. Kiinteän omaisuuden rekisteröinti Englannissa ja lainhuudatus Suomessa –
vertailua ja havaintoja oikeusvaikutuksista // Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 987-1005. Kinnisvara
registreerimisest Inglismaal ja Soomes.
Märksõnad: Soome; Suurbritannia; kinnisvara; registreerimine; võrdlev õigusteadus
Shoked, Nadav. The duty to maintain // Duke Law Journal (2014/Dec) nr. 3, lk. 437-513. Omandiga
seotud õigustest ja kohustustest (nt kohustus omandit hooldada) Ameerika õiguses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; omand; kohustused; vastutus; õigusteooria; kohtulahendid
Võlaõigus
Bagchi, Aditi. The political economy of regulating contract // The American Journal of Comparative
Law (2014/Summer) nr. 3, lk. 687-738. Tehingute reguleerimisest ning lepingulistest suhetest
töötajate ja tarbijate aspektist Euroopas ja Ameerikas.
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Märksõnad: lepingud; tehingud; lepinguvabadus; tööjõu vaba liikumine; seaduste tõlgendamine;
kohtud; võrdlev õigusteadus
Havu, Katri. Unfair commercial contracts and online content distribution: insights into problems,
regulation and potential of European harmonization // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i
Finland (2014) nr. 6, lk. 485-503. Ebaausatest võtetest kaubanduslepingutes; kaubanduslepingute
regulatsioonidest ja nende ühtlustamisest Euroopas.
Märksõnad: Euroopa; kaubandus; lepinguõigus; kaubanduslepingud; seaduste kooskõlastamine
Lange, Christian ; Werneburg, Martin. Makler und Verbraucher im Internet // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 4, lk. 193-197. Nn online-maaklerlepingutest ja tarbijakaitsest seoses 13.
juunil 2014 jõustunud seadusemuudatusega.
Märksõnad: tsiviilõigus; Saksamaa; võlaõigus; lepingud; üürimine (eluruumid); üürilepingud;
maaklerid; tarbijakaitse
Larsen, Rasmus Kløcker. Foreign direct liability claims in Sweden : learning from Arica Victims KB
v. Boliden Mineral AB? // Nordic Journal of International Law (2014) nr. 4, lk. 404-438.
Rahvusvaheliste firmade kui juriidiliste isikute vastutusest keskkonnakahjude tekitamise eest Rootsis
kohtupraktika näitel.
Märksõnad: Rootsi; hargmaised ettevõtted; juriidilised isikud; tsiviilvastutus; vastutus;
keskkonnakahju; kahju tekitamine; hooletus (jur.); inimõigused; kohtulahendid
Müller, Christoph ; Riske, Olivier. Cross-fertilization between Swiss and Turkish tort laws //
European Review of Private Law (2014) nr. 6, lk. 879-899. Šveitsi ja Türgi võlaõigusest. Kokkuvõte
prantsuse ja saksa keeles.
Märksõnad: Šveits; Türgi; lepinguõigus; võrdlev õigusteadus
Nystén-Haarala, Soili. Venäjän ja Pohjoismaiden sopimusoikeuden yleisten oppien joustavuus //
Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 1022-1041. Venemaa ja Põhjamaade lepinguõigusest; lepinguvabadusest
ja lepingute tõlgendamisest.
Märksõnad: Venemaa; Põhjamaad; lepinguõigus; lepingud; seaduste tõlgendamine; võrdlev
õigusteadus
Rudanko, Matti. Pohjoismainen sopimusoikeusajattelu ja kansainvälistyvä sopimusoikeus //
Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 1006-1021. Põhjamaade lepinguõiguse süsteemist ja põhimõtetest;
lepinguõiguse rahvusvahelistumisest.
Märksõnad: Põhjamaad; lepingud; lepinguõigus; tavaõigus; õigussüsteemid; võrdlev õigusteadus
Schmal, Karl Philipp ; Trapp, Dan Bastian. Der Beginn der Verjährungsfrist bei EuGH-induzierten
Rechtsprechungsänderungen // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 1-2, lk. 6-10. Euroopa
Kohtu lahendite mõjust ja Liidu Halduskohtu muutunud seisukohast aegumistähtaegade alguse
määramiseks hinna kujundamisel energia-eritarbijalepingutes.
Märksõnad: Saksamaa; lepingud; energia; energiatarbimine; hinnad; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Trakman, Leon E. ; Sharma, Kunal. The binding force of agreements to negotiate in good faith //
The Cambridge Law Journal (2014/Nov) nr. 3, lk. 598-628. Hea usu põhimõttest lepingute sõlmimisel
Inglise ja Ameerika õiguses.
Märksõnad: Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; lepinguõigus; lepingud; heausksus; printsiibid
Perekonnaõigus
Mikkola, Tuulikki. Ordre public-periaatteen soveltamiskynnys: näkökohtia ulkomaisen
sijaissynnytysjärjestelyn rajat ylittävistä oikeusvaikutuksista // Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 972-986.
Piiriülese asendusemadusega seotud probleemidest Soome kohtupraktikas; rahvusvahelise eraõiguse ja
inimõiguste aspektid.
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Märksõnad: Soome; asendusemadus; isaduse tuvastamine;
inimõigused; rahvusvaheline eraõigus; kohtulahendid

lapse

õigused;

lapsendamine;

New families; new governance – voices heard and unheard // The Journal of Social Welfare & Family
Law (2014/Dec) nr. 4, lk. 355-437. Eriväljaanne laste ja alaealiste õigustest, lastekaitsest ning heaolust
perekonna ja perekondlike suhete muutumise taustal. Artiklid erinevatelt autoritelt.
Märksõnad: Itaalia; Ameerika Ühendriigid; Holland; Põhjamaad; Austraalia; lastekaitse; lapsed;
lapse õigused; heaolu; vastutus; lapsevanemad; abielulahutus; perevägivald; alaealised
Tatarintseva, Jelena. Natsionalnõje standartõ usõnovlenija : opõt Anglii // Gossudarstvo i pravo
(2014) nr. 10, lk. 73-80. Lapsendamise riigisisestest standarditest Inglismaal vene laste välismaale
lapsendamise ja Vene perekonnakoodeksi kontekstis.
Märksõnad: Suurbritannia; Venemaa; lapsendamine; teenused; lastekaitse; lapse õigused; alaealised;
täisealised; strateegiad; standardid (normid)
Pärimisõigus
Ott, Steffen. Beschränkungen des elterlichen Verwaltungsrechts durch den Erblasser // Neue
Juristische Wochenschrift (2014) nr. 48, lk. 3473-3479. Alaealiste laste pärandiga seotud
probleemidest (nt lahutatud vanemate testamendid).
Märksõnad: Saksamaa; pärand; pärimine; testamendid; lapsed; alaealised; lapsevanemad; lahutatud
(inimesed); sundosa; seaduste tõlgendamine
Zimmer, Maximilian. Der Auskunftsanspruch über den „fiktiven Nachlass” // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 1-2, lk. 1-6. Sundosa pärimisest ja notari osast pärijate informeerimisel.
Märksõnad: Saksamaa; pärimine; pärand; pärijad; sundosa; notarid; info; juurdepääs infole; seaduste
tõlgendamine
ÄRIÕIGUS
Czychowski, Christian. Wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit des automatisierten Abrufs von Daten
einer Internetseite // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 45, lk. 3277-3279. Konkurentsist,
autoriõigusest ja andmete ekraanilt kopeerimisel (ingl screen scraping) saadud info (nt ka Big Data)
äritegevuses kasutamisest Liidu Ülemkohtu Ryanairi kohtuasja põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; e-kaubandus; Internet; andmetöötlus; autoriõigus; konkurents (maj.); kõlvatu
konkurents; kohtulahendid
Gärditz, Klaus Ferdinand. Die gerichtliche Kontrolle behördlicher Tatsachenermittlung im
europäischen Wettbewerbsrecht zwischen Untersuchungsmaxime und Effektivitätsgebot // Archiv des
öffentlichen Rechts (2014/Sep) nr. 3, lk. 329-383. ELi konkurentsiõiguse riigisisese rakendamisega
seotud probleemidest; kohtulikust andmekontrollist. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); kartellid; järelevalve; põhiseadused;
Euroopa Liidu õigus; kohtud
Jeršov, Valentin ; Ašmarina, Jelena ; Kornev, Viktor. Ekonomitšeskoje pravo: sravnitelnopravovoi analiz Germanii, Frantsii, Kitaja i Rossii // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 9, lk. 53-64.
Saksamaa, Prantsusmaa, Hiina ja Venemaa majandusõiguse võrdlus.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; Hiina; Venemaa; majandusõigus; ettevõtted; võrdlev
õigusteadus
Rojansky, Matthew A. Corporate raiding in Ukraine : prevention, defence, and policy reform //
Review of Central and East European Law (2014) nr. 3-4, lk. 245-289. Äriühingute illegaalsest
ülevõtmisest Ukrainas.
Märksõnad: Ukraina; ettevõtlus; äriühingud; ülevõtmine (maj.); majanduskuriteod; pankrotid;
ennetamine
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Stolowy, Nicole. The concept of the group of companies : the specificity of the French model // The
Journal of Business Law (2014) nr. 8, lk. 635-650. Ühinenud ettevõtete regulatsioonist Saksamaal,
Prantsusmaal ja Belgias.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; Belgia; ettevõtted; liitumine; seadused
Toivonen, Outi. Rahdinkuljettajan rajoittamaton vastuu yhdistetyissä tie- ja merikuljetuksissa //
Lakimies (2014) nr. 6, lk. 876-880. Kaubavedaja vastutusest maantee- ja meretranspordi puhul.
Märksõnad: Soome; kaubavedu; transport; meretransport; maanteetransport; vastutus
INTELLEKTUAALNE OMAND
Bonadio, Enrico. Bans and restrictions on the use of trade marks and consumers’ health // Intellectual
Property Quarterly (2014) nr. 4, lk. 326-345. Kaubamärkide kasutamisest alkoholi,
valmistoitude/toiduainete ja tubakatoodete pakenditel; piirangutest ja muudatustest tervisekaitse
eesmärgil.
Märksõnad: kaubamärgid; registreerimine; alkohol; tubakatooted; toidud; toiduained; pakkimine;
rahvatervis; tervisekaitse; tarbijakaitse
Budylin, Sergey. The battle for cheburashka : films by Jove, Inc. v. Berov and copyright in Soviet
animated films // Review of Central and East European Law (2014) nr. 3-4, lk. 343-367.
Nõukogudeaegsete joonisfilmide autoriõigustest Ameerika Ühendriikide ja Venemaa näitel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Venemaa; autoriõigus; animafilmid; joonisfilmid; nõukogude
aeg
He, Tianxiang. What can we learn from Japanese anime industries? The differences between domestic
and overseas copyright protection strategies towards fan activities // The American Journal of
Comparative Law (2014/Fall) nr. 4, lk. 1009-1041. Autoriõigustest Jaapanis: strateegiad ja probleemid
seoses fännide tegevusega (koomiksitööstuse eeskujul).
Märksõnad: Jaapan; autoriõigus; uus meedia; koomiksid; fännid; koopiad; siseriiklik õigus;
rahvusvahelised lepingud
Kaminskaja, J. I. Avtorskije prava kak prava tšeloveka // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 10, lk.
66-71. Autoriõiguste olemusest ja kaitsest kui inimõigusest; rahvusvahelise õiguse mõjust Vene
autoriõiguste regulatsioonile.
Märksõnad: Venemaa; autoriõigus; isikuõigused; loomuõigus; inimõigused; huvide konfliktid;
põhiseadused
Liu, Philip H. The clash between a temperamental market and copyright protection //
Law/Technology (2014) nr. 3, lk. 1-30. Autoriõigusest ja -kaitsest moedisaini valdkonnas Ameerika
Ühendriikides; ka Prantsuse, Saksa ja ELi õiguses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; autoriõigus; moekunst; mood
KESKKONNAÕIGUS
Bogoljubov, Sergei ; Panov, Aleksei. Problemõ primenenija administrativnoi otvetstvennosti v sfere
ekologii // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 11, lk. 64-71. Ökoloogiaprobleemide ja haldusvastutusega
seotud kohtupraktikast.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakaitse; vastutus; haldusvastutus; ökoloogia; vahekohtud;
kohtulahendid
Bull, Hans Peter. Wissenschaft und Öffentlichkeit als Legitimationsbeschaffer // Die Öffentliche
Verwaltung (2014) nr. 21, lk. 897-907. Radioaktiivsete jäätmete ladustamiskoha valiku seadusest;
avalikkuse osalusest.
Märksõnad: Saksamaa; ohtlikud jäätmed; radioaktiivsed jäätmed; ladustamine; avalikkus; seaduste
tõlgendamine
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Graham, Nicole. This is not a thing: land, sustainability and legal education // Journal of
Environmental Law (2014) nr. 3, lk. 395-422. Omandi- ja keskkonnaõiguse taksonoomiast
loodusvarade käsitluses õigushariduse aspektist.
Märksõnad: keskkonnakaitse; omand; loodusvarad; õigusharidus
Harrison, James. Significant international environmental cases: 2012-14 // Journal of Environmental
Law (2014) nr. 3, lk. 519-540. Ülevaade rahvusvahelisest kohtupraktikast keskkonnaasjades (mai
2012 – mai 2014).
Märksõnad: keskkonnakaitse; kohtuasjad; kohtulahendid; rahvusvahelised kohtud
Pedersen, Ole W. The limits of interdisciplinarity and the practice of environmental law scholarship //
Journal of Environmental Law (2014) nr. 3, lk. 423-441. Interdistsiplinaarsusest keskkonnaõiguses.
Märksõnad: keskkond; looduskeskkond; õigusteadus; teadusmetodoloogia; interdistsiplinaarsed
suhted
Preston, Brian J. Characteristics of successful environmental courts and tribunals // Journal of
Environmental Law (2014) nr. 3, lk. 365-393. Keskkonnavaidluste lahendamisega tegelevatest
kohtutest.
Märksõnad: keskkond; vaidluste lahendamine; keskkonnakaitse; kohtud; printsiibid
Sanden, Joachim. Altlastenverantwortlichkeit trotz Dereliktion // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2014) nr. 20, lk. 1329-1333. Omaniku vastutusest ja kulude kandmisest pinnase
saastumisel/saastamisel; maapõuekaitsest ja omandist (dereliktsioon).
Märksõnad: Saksamaa; maapõu; maapõuekaitse; saastamine; kulud; omand; vastutus; juriidilised
isikud; kinnisvara; kohtulahendid
Spark, Gareth B. Protecting wild animals from unnecessary suffering // Journal of Environmental
Law (2014) nr. 3, lk. 473-494. Metsloomade kaitsest tarbetute kannatuste põhjustamise eest Inglise ja
rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: Suurbritannia; ulukid; imetajad; loomakaitse; õigusloome; rahvusvahelised lepingud
TÖÖÕIGUS
Bartkiw, Timothy J. Labour law and triangular employment growth : a theory of regulatory
differentials // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2014/Dec) nr. 4, lk. 413-434. Kolmepoolsete töösuhete regulatsiooni eripäradest.
Märksõnad: töösuhted; tööturg; tööhõive; töövahendus; renditöö; töölepingud
Biasi, Marco. On the uses and misuses of worker participation : different forms for different aims of
employee involvement // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (2014/Dec) nr. 4, lk. 459-482. Töötajate kaasamise erinevatest võimalustest.
Märksõnad: Saksamaa; Suurbritannia; töösuhted; töötajad; kaasamine; koostöö; läbirääkimised;
Euroopa Liidu õigus
Furåker, Bengt ; Nergaard, Kristine ; Saloniemi, Antti. Lock-in patterns among employees : a
Nordic comparison // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2014/Dec) nr. 4, lk. 435-458. Soome, Norra ja Rootsi tööturu võrdlev analüüs: töötajate võimalustest
leida uus töökoht, mis on vähemalt sama hea või parem kui olemasolev.
Märksõnad: Norra; Soome; Rootsi; tööturg; tööhõive; tööotsimine; töökohad; töötajad
Karsetskaja, Jelena. Prinimajem na rabotu inostrantsa // Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2014) nr. 9,
lk. 3-159. Välismaalaste töölevõtmisest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; töölepingud; töötamine; välismaalased; pensionikindlustus; ravikindlustus;
sotsiaalkaitse
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Lamminen, Johannes. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja yhdistymisvapaus – työtaisteluoikeutta
vaiheittain // Lakimies (2014) nr. 6, lk. 844-868. Euroopa sotsiaalhartast, ühinemisvabadusest ning
töötajate ja tööandjate õigusest korraldada huvide konflikti korral ühisaktsioone.
Märksõnad: Soome; töösuhted; ühinemisvabadus; streigid; rahvusvaheline tööõigus; töövaidlused;
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Zundel, Frank. Die Entwicklung des Arbeitsrechts im Jahr 2014 // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 3, lk. 134-140. Tööõigusega seotud seadusemuudatustest ja kohtupraktikast 2014. aastal.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; töölepingud; palk; miinimumpalk; tööaeg; lapsevanemad;
lapsehooldus; puhkus (töökorraldus); kohtulahendid
Tšižov, Boriss. 158 voprossov i otvetov po trudovomu pravu // Ekonomiko-pravovoi bjulleten (2014)
nr. 10, lk. 3-159. Töösuhetega seotud probleemidest: töölevõtmine ja töölepingu sõlmimine, tööaeg,
palk, puhkus, tagatised ja hüvitised, töödistsipliin, vallandamine ja töölt eemaldamine.
Märksõnad: Venemaa; töölepingud; palk; tööaeg; vallandamine
Women’s labour force participation: gendered patterns and trends // International Labour Review
(2014) nr. 2, lk. 173-349. Eriväljaanne soolise võrdõiguslikkuse ja naiste tööhõives osalemise teemal.
Märksõnad: Euroopa; tööhõive; naised; mehed; tööjõud; sooline võrdõiguslikkus; tööaeg; Hispaania;
Norra; statistilised andmed
SOTSIAALÕIGUS
Barankov, Vladimir. Sotsialnõje garantii zaštšitõ sudjei i tšlenov ihh semjei // Žurnal rossiiskogo
prava (2014) nr. 11, lk. 79-84. Kohtunike ja nende pereliikmete sotsiaalkaitsest.
Märksõnad: Venemaa; kohtunikud; sotsiaalkaitse; sotsiaalkindlustus; ravikindlustus; elukindlustus
Britz, Gabriele. Das Grundrecht des Kindes auf staatliche Gewährleistung elterlicher Pflege und
Erziehung – jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts // Juristenzeitung (2014) nr. 22,
lk. 1069-1074. Lapse õigusest vanemlikule hoolitsusele Saksa põhiseaduskohtu praktikas; riigi osast
laste põhiõiguste tagamisel.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; lapsed; lapse õigused; põhiõigused; kasvatus; haridus;
põhiseadused; kohtulahendid
Dawirs, Gordon. Elternzeit gleich Kurzarbeit? – Unionsrechtswidrigkeit des verkürzten
Urlaubsanspruchs und deren Auswirkungen // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 50, lk. 36123616. Tööajast, vanemapuhkuse seaduse tõlgendamisest ja vastuolust ELi õigusega; riigisisesest ja
Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; lapsevanemad; vanemapuhkus; puhkus (töökorraldus); töö- ja pereelu
ühitamine; tööaeg; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
Elonheimo, Henrik ; Ristkari, Terja ; Huttunen, Jukka ; Sourander, André. Voimaperheet – uusi
interventio lasten käytösongelmiin // Haaste (2014) nr. 4, lk. 22-24. Käitumishäiretega laste vanemate
abistamisest ja koolitamisest Soomes.
Märksõnad: Soome; lapsed; käitumishäired; lapsevanemad; koolitused
Harris, Neville. Welfare reform and the shifting threshold of support for disabled people // The
Modern Law Review (2014/Nov) nr. 6, lk. 888-927. Sotsiaalabist puuetega inimestele ning vastavast
seadusandlusest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; sotsiaalkaitse; puuetega inimesed; heaolu; teenused; vanemaealised;
tervishoid
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FINANTSÕIGUS
Fatjanov, A. A. Pravovoi analiz kategorii „elektronnõje denežnõje sredstva” v rossiiskom
zakonodatelstve // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 10, lk. 114-116. Mõistest „elektroonilised rahalised
vahendid” (bitcoin) Vene seadusandluses.
Märksõnad: Venemaa; e-raha; pangandus; õigusloome
Hunsmann, Daniel. Neuregelung der Selbstanzeige im Steuerstrafrecht // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 3, lk. 113-118. Ülevaade 1. jaanuaril 2015 jõustunud muudatustest
maksukorralduse seaduses, mis on seotud karistusest vabastamisega enda ülesandmise korral.
Märksõnad: maksuõigus; Saksamaa; maksukorraldus; maksustamine; maksukuriteod; karistused
Knuutinen, Reijo. Luottamuksensuoja verotuksessa – sääntö vai periaate? // Lakimies (2014) nr. 6,
lk. 799-824. Õiguskindlusest maksustamisel.
Märksõnad: Soome; maksustamine; õiguskindlus; maksuõigus; Euroopa Liidu õigus
Leino-Sandberg, Päivi ; Saarenheimo, Tuomas. Euroopan keskuspankki ja euroalueen kriisi –
olisiko määrällinen keventäminen yhteensopiva EKP:n mandaatin kanssa? // Lakimies (2014) nr. 7-8,
lk. 1066-1077. Euroopa Keskpanga euroala kriisist tingitud rasketest valikutest; rahapoliitiliste
otsetehingute programmist (OMT) ja selle mõjust finantsturgudele.
Märksõnad: finantskriisid; majanduskriisid; euroala; keskpangad; Euroopa Keskpank; finantsturg
Mir, Haniya H. Windsor and its discontents: state income tax implications for same-sex couples //
Duke Law Journal (2014/Oct) nr. 1, lk. 53-98. Samasooliste paaride tulumaksustamisest ja kohtuasja
Windsor vs. Ameerika Ühendriigid mõjust regulatsioonile.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; samasooliste partnerlus; abielu; maksustamine; tulumaks;
kohtulahendid
Žuravljova, O. O. Nalogovõje sanktsii: ponjatije, sistema i perspektivõ razvitija // Žurnal rossiiskogo
prava (2014) nr. 10, lk. 112-124. Maksudega seotud sanktsioonidest Vene maksuõiguses.
Märksõnad: Venemaa; maksustamine; maksukorraldus; printsiibid; maksukuriteod; sanktsioonid;
mõisted
Wuolijoki, Sakari. Pankkien riskienhallinta- ja asiakkaansuojasääntelyn suhde // Lakimies (2014) nr.
6, lk. 869-875. Pankade riskijuhtimise ja tarbijakaitse regulatsiooni suhtest.
Märksõnad: Soome; pangad (maj.); pangandus; järelevalve; riskihaldus; tarbijakaitse
KARISTUSÕIGUS
Ellonen, Noora ; Heinonen, Anna. Ilmoitusvelvollisuuden muutoksilla ollut merkitystä // Haaste
(2014) nr. 4, lk. 14-16. Lastega töötavate isikute kohustusest teatada ametivõimudele kahtlustest, et
lapse suhtes on tarvitatud vägivalda.
Märksõnad: Soome; lapsed; vägivald; sotsiaaltöötajad; lastekaitse
Fagerlund, Monica ; Peltola, Marja. Lasten ja nuorten väkivaltakokemuksissa laskeva trendi //
Haaste (2014) nr. 4, lk. 7-10. Vägivalda kogenud lastest Soomes 1988., 2008. ja 2013. aastal tehtud
uuringute põhjal. Samal teemal artikkel ka lk. 10-11.
Märksõnad: Soome; lapsed; vägivald; seksuaalne vägivald; uuringud; statistilised andmed
Golovanova, Natalja. K voprossu o klassifikatsii istotšnikov sovremennogo angliiskogo ugolovnogo
prava // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 11, lk. 96-106. Kriminaalõiguse kodfitseerimisest ja
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arengust Suurbritannias, eelkõige sisserändepoliitika, keskkonnakaitse ja tarbijakaitse valdkonnas.
Märksõnad: Suurbritannia; kuriteod; karistused; kriminaalõigus; kodifitseerimine (jur.)
Gropp, Walter. Die Einwilligung in den ärztlichen Heileingriff – ein Rechtfertigungsgrund //
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015) nr. 1, lk. 5-17. Karistusõiguslikke aspekte arsti vastutuses
juhtudel, kui teine arst sekkub patsiendi ravisse.
Märksõnad: Saksamaa; patsiendid; patsiendi õigused; tahtevabadus; ravi; arstid; vastutus; kuriteod;
seaduste tõlgendamine
Gössel, Karl Heinz. Objektive Zurechnung und Kausalität // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
(2015) nr. 1, lk. 18-34. Põhjuslikkuse (põhjus-tagajärg) käsitlusest karistusõiguse teoorias.
Märksõnad: Saksamaa; kuritegevus; kuriteod; kurjategijad; põhjuslikkus; käitumine; õigusteooria
Kostiainen, Riikka. Lapsen oikeus elää ilman väkivaltaa // Haaste (2014) nr. 4, lk. 4-6. Lapse
õigusest elada vägivallata keskkonnas; ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja võitlusest laste
seksuaalse ärakasutamise vastu.
Märksõnad: lapsed; lapse õigused; vägivald; seksuaalne vägivald; lastekaitse; lapse õiguste
konventsioon (1989)
Kozotškin, Ivan ; Gamzalov, Džahpar. Konfiskatsija imuštšestva po ugolovnomu pravu SŠA //
Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 10, lk. 62-72. Vara konfiskeerimisest Ameerika karistusõiguses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; vara; konfiskeerimine
Küper, Wilfried. „Kurze Zeitspanne” und „letzter Augenblick” beim Heintücke-Mord //
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 11, lk. 611-637. Ajaliste mõistete määratlemisest (nt
viimane hetk enne rünnakut) tahtliku tapmise korral kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; tapmine; mõrvad; isikuvastased süüteod; mõisted; kohtulahendid
Laaksonen, Toni. Lapsikohteisten seksuaalirikosvankien uusintarikollisuus // Haaste (2014) nr. 4, lk.
38-39. Korduvalt samalaadseid kuritegusid sooritanud pedofiilide uuringust ja STOP-programmist
selliste seksuaalkuritegude tõkestamiseks.
Märksõnad: Soome; kuriteod; lapsed; noored; kurjategijad; pedofiilia; seksuaalkuriteod; uuringud
Mitsch, Wolfgang. Vorbeugende Strafbarkeit zur Abwehr terroristischer Gewalttaten // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 4, lk. 209-212. Terrorismiaktide ennetamisest (nt kinnipidamine
kahtlase käitumise korral vms) karistusseadustiku tähenduses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; terrorism; julgeolek; kuriteod; karistused; kriminaalmenetlus; põhiseadused;
kohtulahendid
Muurman, Tero ; Kaartinen, Klaus. Nuoret rikoksentekijät esitutkinnassa // Haaste (2014) nr. 4, lk.
30-31. Alaealiste ja noorte kuritegevusest Soomes (kriminaalvastutus algab 15. eluaastast).
Märksõnad: Soome; kriminaalvastutus; kuriteod; noored; alaealised
Niemi, Hannu. Lasten ja nuorten rikoksentekijöiden seuraamukset // Haaste (2014) nr. 4, lk. 32-34.
Kuritegusid sooritanud lastele ja noortele vanuses 15-20 määratud karistuste uuringust.
Märksõnad: Soome; kuriteod; noored; lapsed; karistused; uuringud; statistilised andmed
Paeffgen, Hans-Ullrich. Gefahr, Anscheinsgefahr und Gefahrverdacht im Polizeirecht //
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 11, lk. 638-655. Ohtlikkuse astmetest ja ohu mõiste
(ohukahtlus; näiline oht) määratlemisest politseiõiguses; karistus- ja kriminaalmenetluslikke aspekte.
Märksõnad: Saksamaa; politsei; turvalisus; ohtlikkus; ohutus; mõisted; kriminaalõigus
Passarge, Malte. Das Register zum Schutz fairen Wettbewerbs // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2014) nr. 22, lk. 1493-1497. Ülevaade nn korruptsiooniregistrist (register ausa
konkurentsi kaitseks).
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Märksõnad: Saksamaa;
kriminaalmenetlus

korruptsioon;

registrid;

kuriteod;

konkurents

(maj.);

tehingud;

Sanchez Lazaro, Fernando Guanarteme. Ein Gespenst geht um in Europa // Goltdammer’s Archiv
für Strafrecht (2014) nr. 11, lk. 656-664. Karistusõiguse euroopastumisest ja ühtsetest põhimõtetest.
Märksõnad: euroopastumine; õigusteooria; printsiibid; kriminaalõigus; seaduste kooskõlastamine
Takala, Jukka-Pekka. Kotipalvelu voi estää lasten surmia // Haaste (2014) nr. 4, lk. 44-45.
Teenustest ja võimalustest pere- ja laste vastu suunatud vägivalla vähendamiseks (HE 164/2014).
Märksõnad: Soome; vägivald; perevägivald; kuriteod; noored; lapsed; seaduseelnõud
MENETLUSÕIGUS
Basler, Christoph ; Meßerschmidt, Klaus. Zumutbarkeit von Beweiserhebungen und
Wohnungsbetroffenheit im Zivilprozess // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 46, lk. 33293334. Tõendite kogumise talumisest (nt korterites, ehitusobjektidel jm) tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.); põhiseadused; kohtulahendid;
seaduste tõlgendamine
Borgmann, Brigitte. Die Rechtsprechung des BGH zum Anwaltshaftungsrecht von Mitte 2013 bis
Mitte 2014 // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 47, lk. 3412-3418. Advokaadi vastutusega
seotud Liidu Ülemkohtu praktikast (lepingud, esindamine, vastutus kolmandate isikute suhtes jms).
Märksõnad: Saksamaa; advokaadid; vastutus; kohtumenetlus; kohtulahendid
Breda, Vito ; Vricella, Matteo. English pragmatism and Italian virtue : a comparative analysis of the
regime of illegally obtained evidence in civil law proceedings between Italy and England // Maastricht
Journal of European and Comparative Law (2014) nr. 3, lk. 428-443. Ebaseaduslikult kogutud
tõenditest Inglismaa, Walesi ja Itaalia tsiviilkohtumenetluses.
Märksõnad: Inglismaa; Wales; Itaalia; tsiviilkohtumenetlus; tõendamine (jur.); illegaalne tegevus;
õigussüsteemid; võrdlev analüüs
Deiters, Mark. Aufklärungspflicht und Verständigung // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014)
nr. 12, lk. 701-714. Kokkulepetest kriminaalmenetluses Saksa põhiseaduskohtu lahendi (19.03.2013)
põhjal; vajadusest reformideks kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; kokkulepped; tõendamine (jur.); konstitutsioonikohtud;
kodifitseerimine (jur.); kohtulahendid
Dölling, Birger. Der fliegende Gerichtsstand im Presserecht – Spielball der Interessen?
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 3, lk. 124-130. Kohtupidamiskoha vabast
ajakirjandusvaidluste lahendamisel kõlvatu konkurentsi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse
tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; ajakirjandus; Internet; vaidluste lahendamine;
konkurents; tsiviilkohtumenetlus

// Neue
valikust
seaduse
kõlvatu

Herzog, Felix. „Dealen” im Strafverfahren – Wahrheit, Schuld – richterliche Berufsethik //
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 12, lk. 688-700. Kokkulepetest kriminaalmenetluses ja
kohtuniku kutse-eetikast.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; kokkulepped; kohtunikud; tõendamine (jur.); kutseeetika; kohtulahendid
Kainulainen, Heini ; Saarikkomäki, Elsa. Väkivaltarikosten uhrit tyytyväisiä rikosprosessiin //
Haaste (2014) nr. 4, lk. 35-37. Vägivallakuritegude ohvritest kui tunnistajatest kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Soome; kuriteod; noored; kriminaalmenetlus; kuriteoohvrid; vägivald; tunnistajad;
ülekuulamine; politsei
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Koch, Harald. Die grenzüberschreitende Prozessführungsbefugnis // Zeitschrift für Zivilprozess
(2014) nr. 4, lk. 493-505. Piiriülesest menetluspädevusest ja hagi esitamise õigusest Saksa ja ELi
õiguses.
Märksõnad: Saksamaa; tsiviilkohtumenetlus; pädevus; hagimenetlus; Euroopa Liidu õigus
Niemi, Johanna. Prosessioikeus ja eurooppalaistumisen haaste // Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 10581065. Menetlusõiguse rahvusvahelistumisest.
Märksõnad: kriminaalmenetlus; piiriülene koostöö; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
Vilkova, T. J. Printsip jazõka ugolovnogo sudoproizvodstva: soderžanije i garantii // Žurnal
rossiiskogo prava (2014) nr. 10, lk. 88-96. Nõuetekohase menetluskeele valikust kriminaalmenetluses.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; asjaajamiskeel; keel (keelet.); tõlkimine; tõlkijad
Wohlers, Wolfgang. Vorfeldermittlungen und andere Gefährdungen des justizförmigen
Strafverfahrens // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2014) nr. 12, lk. 675-687. Politsei meetmetest
info varjatud kogumisel eeluurimisel ja kriminaalmenetluses õigusteadlase Edda Weßlau (1956–2014)
töödes.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; politsei; jälitustegevus; eeluurimine; piirangud;
õigusteadus
RIIGIÕIGUS
Althoff, Martin. Nichtwahl aus Unzufriedenheit: eine Option auch für Hochgebildete? // Zeitschrift
für Parlamentsfragen (2014) nr. 4, lk. 825-837. Valimistel mitteosalemise põhjustest Saksa 2009. aasta
parlamendivalimiste järel.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parlamendivalimised; valijad; hoiakud; valijakäitumine;
rahulolematus; valitsused; poliitika; võrdlev analüüs
Becker, Manuel. Historische Argumentationsmuster in parlamentarischen Debatten: die Frage nach
der Beitritt der Türkei in die Europäischen Union // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 3, lk.
615-631. Ajalooliste argumentide kasutamisest parlamendiväitlustes Türgi Euroopa Liitu kuulumise
küsimuse arutelu näitel.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; väitlus; diskussioonid; argumentatsioon
Brummer, Klaus. Die begrenzten „war powers” des Bundestages // Zeitschrift für Parlamentsfragen
(2014) nr. 3, lk. 596-614. Parlamendi otsustusõigusest kaitseväe missioonidel osalemise küsimustes
UNIFILi (Liibanoni missioon) näitel.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; otsustamine; julgeolek; piirangud; sõjavägi; kaitsejõud;
relvastatud konfliktid
Cancik, Pascale. „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung” – zur Relativität eines suggestiven
Topos // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 4, lk. 885-907. Parlamendi kontrollipädevusest
valitsuse tegevuse üle: võimude lahususest ja informeeritusest.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; valitsused; kontroll; võimude lahusus; juurdepääs infole;
riigisaladused; põhiseadused
Dhungel, Anna-Katharina ; Linhart, Eric. Interessenvermittlung in den Ausschüssen des Deutschen
Bundestages // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 4, lk. 743-762. Huvide esindamisest
parlamendikomisjonides Saksa parlamendi eelmise koosseisu komisjonide päevakordade ja
protokollide analüüsi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendikomisjonid; huvigrupid; ühendused; eksperdid;
protokollid; võrdlev analüüs
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Dobrõnin, Nikolai. Suštšnosti konstitutsionno-pravovoi otvetstvennosti // Gossudarstvo i pravo
(2014) nr. 11, lk. 5-17. Õigusliku vastutuse olemusest; riigipea vastutusest, poliitilisest vastutusest.
Märksõnad: Venemaa; vastutus; põhiseadused; legitiimsus; seaduslikkus; õigussuhted
Dohle, Marco ; Bernhard, Uli. Mediennutzung und -wahrnehmung von Bundestagsabgeordneten:
ersetzen oder ergänzen Online-Medien klassische Informations- und Kommunikationskanäle? //
Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 4, lk. 763-774. Parlamendiliikmete on- ja offlinemeediakasutusest suhtlemisel ja info hankimisel 2012. ja 2013. aastal läbiviidud uuringute põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; info; meedia; meediakasutus; ajakirjandus;
sotsiaalmeedia; võrdlevuuringud
Gerig, Martin. Der rechtliche Rahmen für Lobbyisten // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 8, lk.
247-250. Lobitöö õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; lobitöö; huvigrupid; huvide konfliktid; õiguslikud aspektid
Glawe, Robert A. P. Der Geheimrat // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 24, lk. 16321636. Saksa põhiseaduskohtu hinnangust parlamendiliikmete õigusele saada infot ja teha otsuseid riigi
julgeolekuga seotud küsimustes.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; juurdepääs infole; julgeolek;
konstitutsioonikohtud; põhiseadused; kohtulahendid
Husa, Jaakko. Rajat ylittävä oikeuskulttuurinen johtajuus – jäähyväiset impivaaralaisuudelle? //
Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 922-936. Tänapäevasest riigiõigusest ja piiriülesest õiguskultuurist;
põhiseaduskohtute (nt Bundesverfassungsgericht) otsuste piiriülesest mõjust.
Märksõnad: Soome; Saksamaa; Euroopa; õiguskultuur; põhiseaduskohtud; kohtumenetlus;
põhiseadused; kohtud; ülimuslikkus (jur.); võrdlev õigusteadus
Jochem, Sven. Habermas on Ice – deliberative Verfassungsexperimente, demokratischer Nepotismus
und Parteienwettbewerb in Island // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 3, lk. 632-646.
Demokraatiast, erakondlikust konkurentsist ja sellega kaasnevatest probleemidest (nt põhiseaduse
reformi läbikukkumine) Islandil.
Märksõnad: Island; poliitika; parteid; põhiseadused; demokraatia
Jung, Courtney ; Hirschl, Ran ; Rosevear, Evan. Economic and social rights in national
constitutions // The American Journal of Comparative Law (2014/Fall) nr. 4, lk. 1043-1093.
Majanduslikest ja sotsiaalsetest õigustest riikide põhiseadustes (kokku 195).
Märksõnad: põhiseadused; põhiõigused; majandus; sotsiaalkaitse; sotsiaalne heaolu; õigussüsteemid;
võrdlevuuringud
Kalagi, Sarah. Die Rolle von Anwaltskanzeleien bei der Gesetzesvorbereitung in der
Ministerialverwaltung: Ursachen und Probleme am Beispiel der Finanzmarktstabilisierungsgesetze //
Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 3, lk. 647-668. Advokaadibüroode osast ja koostööst
ministeeriumitega seaduste ettevalmistamisel ja vastava poliitika kujundamisel finantsturu
stabiliseerimise seaduste näitel.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; valitsused; advokaadid; koostöö; finantskriisid;
advokaadibürood
Kintz, Melanie. Die Berufsstruktur des Deutschen Bundestages – 18. Wahlperiode // Zeitschrift für
Parlamentsfragen (2014) nr. 3, lk. 582-595. Parlamendiliikmete elukutsetest 2013. aastal valitud
koosseisus.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parlamendiliikmed; parteid; elukutsed; poliitikud;
riigiametnikud; võrdlevuuringud
Klein, Markus ; Ballowitz, Jan ; Holderberg, Per. Die gesellschaftliche Akzeptanz einer
gesetzlichen Wahlpflicht in Deutschland. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage //

16

Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 4, lk. 812-824. Valimiskohustuse seadustamisest kodanike
valimisaktiivsuse suurendamiseks; küsitlusest avaliku arvamuse väljaselgitamiseks.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; valijad; valijakäitumine; avalik arvamus; arvamusuuringud
Lazarev, V. V. Mesto i rol suda v pravovoi sisteme // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 10, lk. 1730. Kohtu osast Vene õigussüsteemis ja Euroopa Inimõiguste Kohtu mõjust riigisisesele õigusele.
Märksõnad: Venemaa; kohtud; õigussüsteemid; kohtuvõim; õigusallikad; pretsedendiõigus; Euroopa
Inimõiguste Kohus; seaduste kooskõlastamine
Lin, Chien-Chih. Survival of the fittest (?): the endurance of the ROC Constitution and the
Constitution of Japan // The American Journal of Comparative Law (2014/Summer) nr. 3, lk. 775-806.
Hiina ja Jaapani põhiseaduste võrdlus.
Märksõnad: Hiina; Jaapan; põhiseadused; võrdlev analüüs
Nestler, Christian. Einzelbewerber bei den Bundestagswahlen von 1949 bis 2013 // Zeitschrift für
Parlamentsfragen (2014) nr. 4, lk. 796-811. Üksikkandidaatide osast parlamendivalimistel;
regulatsiooni kujunemisest, parteisüsteemi arengust ja kandidaadi isiklikust motivatsioonist.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; valimised; parlamendivalimised; kandidaadid; parteid
Neville, Cox. Blasphemy, holocaust denial, and the control of profoundly unacceptable speech // The
American Journal of Comparative Law (2014/Summer) nr. 3, lk. 739-774. Blasfeemiast, holokaustist,
põhiõigustest ja sõnavabadusest religiooniga seotud tundlikes valdkondades.
Märksõnad: põhiõigused; sõnavabadus; islam; usuvabadus; blasfeemia; eetika; holokaust; sallivus;
õiguskord; põhiseadused; kohtulahendid
Ojanen, Tuomas. Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen kohteena ja välittäjänä // Lakimies (2014)
nr. 7-8, lk. 937-952. Riigiõiguse rahvusvahelistumisest rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse
aspektist; Soome riigiõiguse osast selles.
Märksõnad: Soome; põhiseadused; põhiõigused; euroopastumine; õigusteadus; rahvusvahelistumine;
rahvusvaheline õigus; Euroopa Liidu õigus
Pirjatanniemi, Elina. Muukalaisia ja muita ihmisiä // Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 953-971.
Välismaalaste õigustest ja riigi õigusest määrata, kellele anda võimalus riiki jäämiseks;
kohtupraktikast.
Märksõnad: Soome; välismaalased; põhiõigused; kodakondsus; varjupaigaõigus; kõrgema astme
kohtud; kohtulahendid
Polzin, Monika. Zukunft und Ermessen: Vorberücksichtigung von (potenziellen) zukünftigen
Gesetzen? // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 23, lk. 1007-1013. Tulevase (võimaliku) seaduse
õigusmõju hindamisest (ka direktiivide ülevõtmisel); Liidu Halduskohtu lahendist (20. juuni 2013).
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; hindamine; analüüs; kohtulahendid
Schoch, Friedrich. Rechtsprechungsentwicklung – Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Spiegel
der Rechtsprechung // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 22, lk. 1473-1482.
Kodanikualgatusest ja osalusdemokraatiast kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; osalusdemokraatia; kodanikualgatus; kaasamine; referendumid; kohalikud
omavalitsused; kohtulahendid
Schröder, Valentin. Parteienproporz, Länderproporz und Bundestagsgröße im neuen
Bundestagswahlrecht // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 4, lk. 838-858. Saksa uue
valimisseaduse kitsaskohtadest.
Märksõnad: Saksamaa; valimised; parlamendivalimised; valimissüsteemid; mandaat
Ullrich, Norbert. Der Vereins- und Parteiausschluss aus politisch-inhaltlichen Gründen //
Juristenzeitung (2014) nr. 22, lk. 1084-1091. Isikute ühingutest ja parteidest väljaarvamise poliitilistest
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põhjustest Saksa Riigipanga juhatuse liikme kohalt isiklike vaadete tõttu lahkuma sunnitud Thilo
Sarrazini juhtumi põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; isikuvabadus; põhiõigused; parteid; ühingud; poliitika
van Schendelen, Rinus. Politische Parteien und Interessengruppen auf der nationalen Ebene und in
der EU: umgekehrte demokratische Verhältnisse? // Zeitschrift für Parlamentsfragen (2014) nr. 3, lk.
669-692. Poliitiliste parteide ja huvigruppide mõjust riigisisesel ja ELi tasandil; rahvusparlamendi ja
erakondade mõju suurendamisest ELis huvigruppide abil.
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parteid; huvigrupid; avalik huvi; suhtekorraldus;
kodanikualgatus; Euroopa Liit
Vuorela, Miikka ; Keinänen, Anssi. Oikeuslähteiden rajamailla – Eduskunnan valiokunnat
laintulkitsijoina // Lakimies (2014) nr. 6, lk. 775-798. Parlamendikomisjonide rollist
seadusloomeprotsessis ja seaduse tõlgendamisel.
Märksõnad: Soome; parlamendid; komisjonid; parlamendikomisjonid; seadusloome; seaduste
tõlgendamine
HALDUSÕIGUS
Barczak, Tristan. Die Entwicklung des Schulverwaltungs- und Schulverfassungsrechts seit dem Jahr
2010 // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 23, lk. 1556-1563. Alates 2010. aastast
toimunud koolide ja õppetööga seotud muudatustest kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; koolid; õppimine; koolikohustus; õpilased; õpetajad; kohustused;
vastutus; kohtulahendid
Bauer, Hartmund. Publizisierung. Begriff–Befunde–Perspektiven // Juristenzeitung (2014) nr. 21, lk.
1017-1025. Taasriigistamise mõiste sisust ja tähendusest.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; avalikud teenused; erastamine; riigistamine;
printsiibid; mõisted; avalik haldus; kohalik eelarve
Biber, Eric ; Ruhl, J. B. The permit power revisited: the theory and practice of regulatory permits in
the administrative state // Duke Law Journal (2014/Nov) nr. 2, lk. 133-234. Regulatiivsete piirangute
käsitlusest haldusõiguse teoorias ja praktikas; õigusteaduse professori Richard Epsteini teooriast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; avalik haldus; haldusmenetlus; juristid; seaduste tõlgendamine
Bowitz, Hans Hermann. Beurteilungsverfahren – ohne Erstbeurteiler? // Die Öffentliche Verwaltung
(2014) nr. 23, lk. 998-1007. Teenistuslikust hindamisest välisministeeriumi näitel halduskohtute
praktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; ministeeriumid; riigiametnikud; kriteeriumid; halduskohtud;
kohtulahendid
Erdos, David. Data protection and the right to reputation: filling the „gaps” after the Defamation Act
2013 // The Cambridge Law Journal (2014/Nov) nr. 3, lk. 536-569. Sõnavabadusest ja andmekaitsest
seoses laimamisega Internetis Inglise õiguses.
Märksõnad: Suurbritannia; sõnavabadus; andmekaitse; laim; Internet; sotsiaalmeedia; Internetiteenused; põhiõigused; vastutus; kohtulahendid
Fan, Dennis. No idea what the future holds: the retrospective evidence dilemma // Columbia Law
Review (2014) nr. 6, lk. 1503-1547. Puuetega inimeste õppimisvõimalustest teoorias ja
kohtupraktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; haridus; koolid; riigikoolid; individuaalõpe; puuetega inimesed;
võrdsed võimalused; kohtulahendid
Gillette, Clayton P. Dictatorship for democracy: takeovers of financially failed cities // Columbia
Law Review (2014) nr. 6, lk. 1373-1462. Riigi sekkumisest ja finantsraskustesse sattunud
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omavalitsuste (linnade) ülevõtmisest Ameerika Ühendriikide näitel.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kohalikud omavalitsused; linnad; finantskriisid; võlad;
finantseerimine; demokraatia
Guckelberger, Annette. Umweltinformationen unter europäischem Einfluss // Verwaltungsarchiv
(2014) nr. 4, lk. 411-440. Keskkonnainfole juurdepääsust ja info avaldamiskohustusest; ELi
direktiivide tähendusest ja mõjust riigisisesele õigusele.
Märksõnad: Saksamaa; avalik sektor; keskkond; info; avalikkus; juurdepääs infole; Euroopa Liidu
õigus; siseriiklik õigus; Euroopa Kohus; kohtulahendid
Hufnagel, Sven. Der Handy-Vertsoß // Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 45, lk. 3265-3269.
Mobiiltelefoni (ja selle funktsioonide) autoroolis kasutamise keelust liikluseeskirjades ja
kohtupraktikas.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; liikluseeskirjad; mobiiltelefonid; piirangud; karistused; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid
Hönes, Ernst-Rainer. 50 Jahre Charta zur Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und
Ensembles (Charta von Venedig) // Die Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 23, lk. 1014-1018.
Ajalooliste monumentide konserveerimise ja taastamise hartast (nn Veneetsia harta, 1964) ja selle
mõjust Saksa õigusele.
Märksõnad: Saksamaa; muinsuskaitse; ajaloo- ja kultuurimälestised; monumendid; rahvusvahelised
lepingud; siseriiklik õigus
Ingold, Albert. Gelegenheitsverkehr oder neue Verkehrsgelegenheiten? // Neue Juristische
Wochenschrift (2014) nr. 46, lk. 3334-3339. Uute mobiilsusvormide (takso-äpp jms) kasutamisest
avalik-õiguslike teenuste pakkumisel.
Märksõnad: Saksamaa; ühistransport; reisijatevedu; avalikud teenused; nutitelefonid; asukohapõhised
teenused
Jinwen, Lin. Discussion on the defaults and improvements of legal protection on privacy and data in
cyberspace // Law/Technology (2014) nr. 4, lk. 1-13. Privaatsusest ja andmekaitsest Internetis;
õiguslikud probleemid ja arengusuunad.
Märksõnad: andmekaitse; privaatsus; Internet; piraatlus (autoriõigus)
Lewinski, Kai v. ; Immermann, Dimitri. Haushaltsuntreue und Rechnungskontrolle //
Verwaltungsarchiv (2014) nr. 4, lk. 441-464. Eelarverikkumistest ja riigi raha ebaotstarbeka
kulutamise käsitlusest karistusseadustiku ja avaliku teenistuse seaduse tähenduses.
Märksõnad: Saksamaa; avalik sektor; avalik teenistus; eelarve; kulud; vastutus; järelevalve;
andmekaitse; seaduste tõlgendamine
Lienhard, Andreas. Entwicklungen im Recht der öffentlichen Verwaltung der Schweiz // Die
Öffentliche Verwaltung (2014) nr. 23, lk. 989-998. Olulisematest muudatustest Šveitsi avaliku õiguse
arengus.
Märksõnad: Šveits; avalik haldus; haldussüsteem; globaliseerumine; õigusriik; eelarve;
finantsjärelevalve
Mergner, Tobias ; Matz, Tobias. Gefahrenquellen und Verkehrssicherungspflichten // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 4, lk. 197-203. Ohuallikatest avalikus ruumis (nt trepid,
lükanduksed, liftid, ujulad; puud tänavate ääres jms) ja vastutusest turvalisuse tagamisel kohtupraktika
põhjal.
Märksõnad: haldusõigus; Saksamaa; avalik ruum; ohutus; turvalisus; ohutusmeetmed; kohtulahendid
Muinzer, Thomas L. The law of the dead : a critical review of burial law, with a view to its
development // Oxford Journal of Legal Studies (2014/Winter) nr. 4, lk. 791-818. Isiku surmajärgsete
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õiguste ja matmisega seotud probleemidest Inglise õiguses; kohtupraktikast ja vajadusest regulatsioone
ajakohastada.
Märksõnad: Suurbritannia; matused; isikuõigused; elundid; doonorlus; surnud; biomaterjalid;
kohtulahendid
Nasarre Aznar, Sergio. Leases as an alternative to homeownership in Europe. Some key legal aspects
// European Review of Private Law (2014) nr. 6, lk. 815-846. Elamispinna üürimise või ostmise
õiguslikest aspektidest Euroopa riikide võrdluses. Kokkuvõte prantsuse ja saksa keeles.
Märksõnad: Euroopa; elamispind; kinnisvara; üürimine; ostmine; üürikorterid; võrdlev analüüs
Porter, Elizabeth G. Taking images seriosly // Columbia Law Review (2014) nr. 7, lk. 1687-1782.
Visuaalmeedia mõjust ja multimeedia võimaluste kasutamisest kohtute töös (nn digitaalne advokaat).
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; multimeedia; Internet; kohtud; maine; advokaadid; seaduste
tõlgendamine
Praml, Rolf. Erhebung widerkehrender Straßenausbaubeiträge // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2014) nr. 21, lk. 1427-1430. Kohaliku tasandi taristute (teed-tänavad) rahastamisest
perioodiliste maksete/toetuste abil kohtupraktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; kohalikud omavalitsused; kulud; taristu; teed; tänavad; teedeehitus;
finantseerimine; toetused; kohtulahendid
Rittig, Steffen. Die neuen Maßstäbe des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der
gesundheitlichen Eignung von Beamten und die prozessualen Folgen // Die Öffentliche Verwaltung
(2014) nr. 24, lk. 1054-1058. Muutunud kriteeriumitest avalikku teenistusse kandideerijate tervisliku
seisundi hindamisel Liidu Halduskohtu praktika põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; riigiametnikud; tervis; kõrgema astme kohtud;
halduskohtud; kohtulahendid
Röger, Ralf. Die präventive Nutzung des Zwangsmittels „Zwangsgeld” sowie die Möglichkeiten
repressiver Ahndung von EBO-Verstößen durch Bußgeld im Zusammenhang mit Castor-Lagen //
Verwaltungsarchiv (2014) nr. 4, lk. 532-551. Sunnivahendite (sunniraha) kasutamisest tuumajäätmete
transpordi ja ladustamise takistamise korral.
Märksõnad: Saksamaa; sunniraha; sunnivahendid; politsei; avalik kord; ohtlikud jäätmed;
radioaktiivsed jäätmed; raudteetransport; õigusrikkumised; halduskohtumenetlus
Schnieders, Ralf. Die Geltung des grundrechtlichen Anspruchs auf gleichberechtigte Teilhabe
gegenüber privaten Beauftragten mit Aufgaben der Leistungsverwaltung // Verwaltungsarchiv (2014)
nr. 4, lk. 499-531. Põhiseadusest tulenevast võrdse osaluse nõudest erafirmade osalusega avalike
teenuste pakkumisel.
Märksõnad: Saksamaa; avalik sektor; avalik haldus; avalikud teenused; juhtimine; erasektor;
tulemuslikkus; hüved; põhiõigused; põhiseadused; kohtulahendid
Seleznjov, Vladimir. Spornõje voprossõ zakonodatelstva ob administrativnoi otvetstvennosti
juriditšeskihh lits // Žurnal rossiiskogo prava (2014) nr. 11, lk. 121-130. Juriidiliste isikute
haldusvastutuse regulatsiooniga seotud probleemidest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; juriidilised isikud; väärteod; haldusvastutus; sanktsioonid; kohtulahendid
Stellhorn, Holger ; Weßling, André. Schulsponsoringverträge im Lichte des Schul- und
Verwaltungsvertragsrechts // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 22, lk. 1488-1493.
Koolide sponsoreerimise õiguslikest aspektidest (avalik-õiguslikud lepingud).
Märksõnad: Saksamaa; haridus; koolid; finantseerimine; sponsoreerimine; lepingud; avalikõiguslikud juriidilised isikud; seaduste tõlgendamine
Viinikka, Tuija. Monimuotokuljetus ja tiekuljetussäännökset // Lakimies (2014) nr. 6, lk. 825-843.
Mitmeliigilise transpordi seadustamisest, maanteeseadusest ja selle rakendamisest Soomes.
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Märksõnad: Soome; transport; teed; maanteed; kaubavedu; õigusaktid; rahvusvahelise kaupade
autoveo lepingu konventsioon (1956)
Voßhoff, Andrea ; Büttgen, Peter. Verschlüsselung tut Not // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr.
8, lk. 232-235. Šifreerimistehnoloogiate kasutamisest turvaliseks suhtlemiseks Internetis Saksamaal
2014. aastal läbiviidud küsitluse põhjal.
Märksõnad: Saksamaa; elektrooniline kommunikatsioon; Internet; e-post; arvutiviirused; arvutiturve;
küberkuriteod; digitaalallkiri; teenused; vastutus; andmekaitse; arvamusuuringud
Wagner, Jörg. Mediation in Behörden // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2014) nr. 20, lk.
1344-1350. Konfliktijuhtimisest ja lepitaja kaasamisest vaidluste lahendamisse avalikus teenistuses.
Märksõnad: Saksamaa; avalik teenistus; töötajad; konfliktid; isikutevahelised konfliktid;
konfliktijuhtimine; mediatsioon; vaidluste lahendamine
Wybitul, Tim. E-Mail-Auswertung in der betrieblichen Praxis // Neue Juristische Wochenschrift
(2014) nr. 50, lk. 3605-3612. Ettevõtte elektroonilise kommunikatsiooni kasutamisest (nt tõendamisel
kohtus) ning töötajate e-posti kontrollimisest teoorias ja praktikas.
Märksõnad: Saksamaa; elektrooniline kommunikatsioon; e-post; töötajad; kontroll; ettevõtted;
andmekaitse; kohtulahendid
MEDITSIINIÕIGUS
Brose, Johannes. Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung – rechtswidrig und strafwürdig? // Zeitschrift für
Rechtspolitik (2014) nr. 8, lk. 235-237. Nn abistatud eutanaasiast: õiguslik aspekt, arutelud,
seaduseelnõud; karistatavusest Euroopa riikides (nt Belgia, Holland, Austria, Šveits, Prantsusmaa).
Märksõnad: Saksamaa; patsiendid; suitsiidid; eutanaasia; arstid; kutse-eetika; vastutus; karistused
Harmon, Shawn H. E. ; Mcmahon, Aisling. Banking (on) the brain : from consent to authorisation
and the transformative potential of solidarity // Medical Law Review (2014/Autumn) nr. 4, lk. 572605. Biopankade haldamisest, andmete kasutamisest ning vastavast seadusandlusest Inglismaal,
Walesis, Põhja-Iirimaal ja Šotimaal.
Märksõnad: biomeditsiin; andmed; andmepangad; Inglismaa; Wales; Šotimaa; Põhja-Iirimaa
Höfling, Wolfram ; Gerhardt, Rudolf. Die Bedeutung von Recht und Empathie bei der
Sterbebegleitung // Zeitschrift für Rechtspolitik (2014) nr. 8, lk. 251-254. Vestlus Kölni ülikooli
riigiõiguse instituudi juhi, Saksa Eetikanõukogu liikme professor Höflingiga (raskelt haige) patsiendi
tahte arvestamise ja eutanaasia teemal.
Märksõnad: Saksamaa; patsiendid; patsiendi õigused; ravi; inimväärikus; suitsiidid; eutanaasia;
arstid; vastutus
Mand, Elmar J. Bindung EU-ausländischer Apotheken an das deutsche Arzneimittelpreisrecht //
Neue Juristische Wochenschrift (2014) nr. 44, lk. 3200-3203. Liidu Ülemkohtu lahendist ELi teiste
liikmesriikide Saksamaal tegutsevate (haru)apteekide ravimihindade sidumise kohta riigisisese
regulatsiooniga.
Märksõnad: Saksamaa; apteegid; ravimid; hinnad; konkurents (maj.); Euroopa Liit; liikmesriigid;
kohtulahendid; siseriiklik õigus
Travis, Mitchell. Non-normative bodies, rationality, and legal personhood // Medical Law Review
(2014/Autumn) nr. 4, lk. 526-547. Vabatahtlikust amputeerimisest (nt lastakse eemaldada täiesti terve
jalg) meditsiinieetika ja õiguse aspektist.
Märksõnad: amputatsioon; vaimne tervis; meditsiinieetika; isikuõigused; õiguslikud aspektid
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RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Arnold, Samantha ; Goeman, Martine ; Fournier, Katja. The role of the guardian in determining
the best interest of the separated child seeking asylum in Europe : a comparative analysis of systems of
guardianship in Belgium, Ireland and the Netherlands // European Journal of Migration and Law
(2014) nr. 4, lk. 467-504. Vanematest lahutatud laste eestkostest ja varjupaigaõigusest Belgia, Iirimaa
ja Hollandi võrdluses.
Märksõnad: Belgia; Holland; Iirimaa; lapsed; eestkoste; pagulased; varjupaigataotlejad; asüül;
lastekaitse; võrdlev analüüs; Euroopa Liidu õigus
Bosco, David. Assessing the UN Security Council: a concert perspective // Global Governance : A
Review of Multilateralism and International Organizations (2014) nr. 4, lk. 545-561. Diplomaatiast ja
julgeolekust ÜRO Julgeolekunõukogu funktsioonide tähenduses.
Märksõnad: julgeolek; diplomaatia; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu;
reformid; statistilised andmed
Crawford, Emily. United Nations General Assembly resolution on the territorial integrity of Ukraine
// International Legal Materials (2014) nr. 5, lk. 927-932. ÜRO resolutsioonist Ukraina territoriaalse
terviklikkuse kohta, koos kommentaariga.
Märksõnad: Ukraina; territooriumid; rahvusvahelised suhted; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
(ÜRO)
Dany, Charlotte. Janus-faced NGO participation in global governance: structural constraints for NGO
influence // Global Governance : A Review of Multilateralism and International Organizations (2014)
nr. 3, lk. 419-436. Valitsusväliste organisatsioonide mõjust ja osalusest rahvusvaheliste
organisatsioonide läbirääkimistel.
Märksõnad: valitsusvälised organisatsioonid; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised
organisatsioonid; läbirääkimised; koostöö
Kläser,
Julian.
The
Swiss
public
initiative
against
mass
immigration
(Masseneinwanderungsinitiative) : caught between constitutional sovereignty and Pacta Sunt
Servanda // European Journal of Migration and Law (2014) nr. 4, lk. 559-564. Rahvahääletusel
otsustatud massilise sisserände piiramisest Šveitsis ja selle põhiseaduses sätestamisest rahvusvahelise
õiguse aspektist ning mõjust ELi ja Šveitsi vahelistele suhetele.
Märksõnad: Šveits; Euroopa Liit; sisseränne; isikute vaba liikumine; piirangud; põhiseadused;
rahvusvahelised suhted; Euroopa Liidu õigus
Nayyar, Deepak. Why employment matters: reviving growth and reducing inequality // International
Labour Review (2014) nr. 3, lk. 351-364. Tööhõivest majanduskriisi tingimustes.
Märksõnad: tööhõive; töötud; vaesus; majanduskriisid; majanduskasv; hinnakujundus; eelarve;
tasakaal
Petersmann, Ernst-Ulrich. Narrating „international economic law”: methodological pluralism and its
constitutional limits // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 4, lk.
763-819. Kosmopolitismist ja rahvusvahelisest majandusõigusest.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; kosmopolitism; globaliseerumine; rahvusvahelised
organisatsioonid
Richmond, Oliver P. ; Tellidis, Ioannis. Emerging actors in international peacebuilding and
statebuilding: status quo or critical states? // Global Governance : A Review of Multilateralism and
International Organizations (2014) nr. 4, lk. 563-584. Rahu tagamisest maailmas rahvusvaheliste
organisatsioonide abil.
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Märksõnad: rahvusvahelised suhted; julgeolek; rahuvalveoperatsioonid; rahvusvahelised
organisatsioonid; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsioon (OECD)
Sazonova, Kira. Objazatelstva erga omnes i normõ ius cogens v meždunarodnom prave:
kontseptualnoje oformlenije i pravoprimenitelnaja praktika // Gossudarstvo i pravo (2014) nr. 11, lk.
72-79. Kohustuste kontseptsioonist rahvusvahelises õiguses: kõikide suhtes kehtiv kohustus ja
kõikidele riikidele kohustuslik norm.
Märksõnad: õigusteooria; kohustused; õigusnormid; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised kohtud
Zimmermann, Andreas ; Sener, Meltem. Chemical weapons and the International Criminal Court //
American Journal of International Law (2014/Jul) nr. 3, lk. 436-474. Keemiarelvadest relvastatud
konfliktides: teooria ja kohtupraktika.
Märksõnad: sõjaõigus; keemiarelv; sõjalised konfliktid; massihävitusrelvad; Rahvusvaheline
Kriminaalkohus
Teubner, Gunther. Transnationale Wirtschaftsverfassung: Franz Böhm und Hugo Sinzheimer
jenseits des Nationalstaates // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2014)
nr. 4, lk. 733-761. Riigiülesest majanduspõhiseadusest (majandusliku tootmisrežiimi ja põhiseaduslike
normide ühendus); saksa poliitiku, juristi ja majandusteadlase Franz Böhmi (1895-1977) ning
õigusteadlase ja poliitiku Hans Sinzheimeri (1875-1945) teooriast.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; majandus; turumajandus; konkurents (maj.);
majandusteooria; õigusteooria; põhiseadused; rahvusvahelised organisatsioonid
Vergeer, Robert. Do labour market reforms reduce labour productivity growth? A panel data analysis
of 20 OECD countries (1960–2004) // International Labour Review (2014) nr. 3, lk. 365-395.
Tööturureformide mõjust tootlikkuse kasvule 20 OECD riigis (1960–2004).
Märksõnad: tööturg; tööhõivepoliitika; tööjõud; tootlikkus; Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsioon (OECD)
Inimõigused
Achmad, Claire. Children’s rights to the fore in the European Court of Human Rights’ first
international commercial surrogacy judgements // European Human Rights Law Review (2014) nr. 6,
lk. 638-646. Laste õigustest Euroopa Inimõiguste Kohtu asendusemadusega seotud lahendites.
Märksõnad: asendusemadus; lapsed; lapse õigused; lastekaitse; perekonnaõigus; Euroopa
Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Anttila, Outi. Tasa-arvo-oikeus tutkimuksen kohteena // Lakimies (2014) nr. 7-8, lk. 1078-1081.
Autori väitekirjal põhinev artikkel (vt ka http://www.ester.ee/record=b2994552*est) soolisest
võrdõiguslikkusest.
Märksõnad: Soome; sooline võrdõiguslikkus; põhiõigused; õiglus; võrdsed võimalused; Euroopa
Liidu õigus
Buyse, Antoine. Words of violence : „fear speech”, or how violent conflict escalation relates to the
freedom of expression // Human Rights Quarterly (2014/Nov) nr. 4, lk. 779-797. Vaenu õhutamisest
vihakõnedega ja selle mõjust väljendusvabadusele.
Märksõnad: vaenu õhutamine; vihkamine; sõnavabadus; põhiõigused
Charlesworth, Hilary. Two steps forward, one step back? : the field of women’s human rights //
European Human Rights Law Review (2014) nr. 6, lk. 560-565. Ülevaade naiste inimõigustest: areng,
regulatsioon, tulevik.
Märksõnad: naised; diskrimineerimine; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud
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Gerards, Janneke. Advisory opinions, preliminary rulings and the new protocol No. 16 to the
European Convention of Human Rights : a comparative and critical appraisal // Maastricht Journal of
European and Comparative Law (2014) nr. 4, lk. 630-651. Riigisiseste kohtute ja Euroopa Inimõiguste
Kohtu koostööst inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 tähenduses.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtumenetlus; kohtud; koostöö; seaduste tõlgendamine
Jahn, Jannika. Normative guidance from Strasbourg through advisory opinions // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2014) nr. 4, lk. 821-846. Inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 ja Euroopa Inimõiguste Kohtu osast riikide
kõrgema astme kohtute töös.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus;
siseriiklik õigus; kõrgema astme kohtud; kohtulahendid
Jonker, Merel ; Halrynjo, Sigtona. Multidimensional discrimination in judicial practice : a legal
comparison between Denmark, Norway, Sweden and Netherlands // Netherlands Quarterly of Human
Rights (2014/Dec) nr. 4, lk. 408-433. Vanuselisest, soolisest, rassilisest, seksuaalsest jm
diskrimineerimisest Taani, Norra, Rootsi ja Hollandi seadusandluses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Taani; Norra; Rootsi; Holland; diskrimineerimine; sooline diskrimineerimine; vanuseline
diskrimineerimine; rassism; usuvabadus; töösuhted; tööturg; kohtulahendid; võrdlev õigusteadus
Euroopa Liidu õigus
Aplin, Tanya. A critical evaluation of the proposed EU trade secrets directive // Intellectual Property
Quarterly (2014) nr. 4, lk. 257-279. Direktiivist (COM/2013/0813final), mis käsitleb avalikustamata
oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast
kaitset.
Märksõnad: intellektuaalne omand; tööstusomand; ärisaladused; oskusteave
Benöhr, Iris. Collective redress in the field of European consumer law // Legal Issues of Economic
Integration (2014) nr. 3, lk. 243-256. Kollektiivse õiguskaitse ühiste põhimõtete loomisest ELi
tarbijakaitses; Euroopa Komisjoni 2013. aasta soovitusest.
Märksõnad: tarbijakaitse; õiguskaitse; printsiibid; Euroopa Komisjon; liikmesriigid; siseriiklik õigus;
seaduste kooskõlastamine
Cacho Lacarra, Ana ; Tu, Yijia ; Stakheyeva, Hanna. Information exchanges in the EU and China:
assessment and precedents // European Competition Law Review (2015) nr. 2, lk. 62-70.
Infovahetusest ja koostööst ELi ja Hiina vahel kartellitehingute uurimisel.
Märksõnad: info; konkurents (maj.); kartellid; piirangud; konkurentsipoliitika; juurdepääs infole;
rahvusvaheline koostöö; võrdlev õigusteadus
Dafnomilis, Vasileios (Vassilis) I. Inheritance taxes and European Union law: a case law to be
inherited? // EC Tax Review (2014) nr. 6, lk. 352-360. Pärandi maksustamisest ELi liikmesriikides
Euroopa Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: pärand; maksustamine; pärandimaks; otsene maksustamine; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Davies, Gareth. Legislative control of the European Court of Justice // Common Market Law Review
(2014) nr. 6, lk. 1579-1608. Euroopa Kohtu osast ELi õiguse tõlgendamisel ja õigusloomes.
Märksõnad: Euroopa Liit; õigusloome; järelevalve; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Dimopoulos, Angelos. The involvement of the EU Investor-State Dispute Settlement: a question of
responsibilities // Common Market Law Review (2014) nr. 6, lk. 1671-1720. Investori ja riigi vaheliste
vaidluste lahendamise mehhanismist ELis (ISDS – Investor-State Dispute Settlement).
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Märksõnad: investeeringud; investorid; vastutus; välisinvesteeringud; vaidluste lahendamine;
Euroopa Liit; liikmesriigid
Eliantonio, Mariolina. Collective redress in environmental matters in the EU: a role model or a
„problem child”? // Legal Issues of Economic Integration (2014) nr. 3, lk. 257-274. Kollektiivsest
õiguskaitsest keskkonnaasjades, direktiivist 2003/35; Aarhusi konventsioonist ELi õigussüsteemis.
Märksõnad: keskkonnaõigus; keskkonnakaitse; õiguskaitse; õigussüsteemid; Aarhusi konventsioon
(1998); kaasamine; kohtulahendid
Fabbrini, Federico. On banks, courts and international law : the intergovernmental agreement on the
Single Resolution Fund in context // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2014) nr.
3, lk. 444-463. Euroopa pankade kriisihaldusmehhanismist kriisilahendusfondi (SRF – Single
Resolution Fund) aspektist.
Märksõnad: pangad (maj.); pangandus; finantskriisid; kriisijuhtimine; kohtuasjad; rahvusvahelised
lepingud
Fontanelli, Filippo. Implementation of EU law through domestic measures after Fransson: the Court
of Justice buys time and „non-preclusion” troubles loom large // European Law Review (2014) nr. 5,
lk. 682-700. ELi põhiõiguste harta ja liikmesriikide meetmete seosest ning tõlgendamisest Euroopa
Kohtu praktika põhjal.
Märksõnad: põhiõigused; hartad; siseriiklik õigus; seaduste tõlgendamine; Euroopa Kohus;
kohtulahendid
Fudge, Judy. The EU seasonal workers directive : when immigration controls meet labour rights //
European Journal of Migration and Law (2014) nr. 4, lk. 439-466. Direktiivist 2014/36 kolmandate
riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta.
Märksõnad: sisseränne; sisserändajad; hooajatöötajad; välistööjõud; töösuhted; töötingimused
Gammage, Clair. Protecting human rights in the context of free trade? The case of SADC group
economic partnership agreement // European Law Journal (2014) nr. 6, lk. 779-792. Kaubandussuhete
euroopastumisest ja inimõiguste kaitsest ELi ja Aafrika majanduskoostöös (nt Lõuna-Aafrika
Arenguühendus, SADC).
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; inimõigused; vabakaubandus; koostöö; rahvusvahelised
suhted; Euroopa Liit; Aafrika
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