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VALIK UUSI ARTIKLEID INGLISE, SAKSA, SOOME JA VENE KEELES*
Sulgudes sinisega märgitud andmebaas tähendab, et artikli täistekst on elektrooniliselt
kättesaadav. See võimaldab Rahvusraamatukogu registreerunud ja otsinguportaali sisseloginud
kasutajal sealt kohe sobiv andmebaas valida ja soovitud artikli täistekstini jõuda.
ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
Bulman-Pozen, Jessica ; Pozen, David E. Uncivil obedience // Columbia Law Review (2015) nr. 4,
lk. 809-872. Viisakast allumatusest ja ebaviisakast kuulekusest õiguses; reeglid ja nende rikkumine.
Märksõnad: õiguskultuur; käitumine; õigusnormid; õigusrikkumised; avalik õigus; eraõigus
(WESTLAW)
Frese, Yorck. Recht im zweiten Maschinenzeitalter // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 29,
lk. 2090-2092. Õiguse n-ö digiteerimisest ja tehisintellekti kasutamisest õigusnõustamises.
Märksõnad: juristid; õigusabi; digiteerimine; intellektitehnika; nõustamine; infotehnoloogia;
andmetöötlus (BECK)
Gärditz, Klaus Ferdinand. Der digitalisierte Raum des Netzes als emergente Ordnung und die
repräsentativ-demokratische Herrschaftsform // Der Staat (2015) nr. 1, lk. 113-139. Õigusriigist ja
digitaalse võrgustumise mõjust riigi toimimisele.
Märksõnad: õigusriik; kontroll; õigusnormid; elektrooniline kommunikatsioon; isikuõigused;
avalik haldus; informatsioonivabadus; Internet; andmekaitse; digitaaltehnoloogiad; võrgusuhtlus
Трощинский, Павел. Развитие китайского законодательства в последние годы //
Международное публичное и частное право (2015) nr. 3, lk. 36-40. Hiina seadusandluse
arengust aastatel 2010–2015.
Märksõnad: õigusloome; seadused; Hiina; õigussüsteemid; reformid; surmanuhtlus; korruptsioon

ÕIGUSAJALUGU
Фёдорова, Надежда. Древние нормы морского права и пиратство // История государства и
права (2015) nr. 11, lk. 47-51. Mereõiguse ajaloolistest normidest ja piraatlusest.
Märksõnad: Rooma õigus; mereõigus; piraatlus (röövimine); laevandus

Funk, Kellen. Equity without chancery: the fusion of law and equity in the field Code of Civil
Procedure, New York 1846–76 // The Journal of Legal History (2015) nr. 2, lk. 152-191.
Tsiviilkohtumenetluse regulatsiooni kujunemisest Ameerika Ühendriikides ja selle mõjust Inglise
õigusele.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Inglismaa; menetlusõigus; tsiviilkohtumenetlus; õigusloome
(täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)
Ильина, Татьяна. Становление юридического образования во Франции: ретроспективный
обзор // История государства и права (2015) nr. 13, lk. 35-40. Õigushariduse kujunemisest
Prantsusmaal.
Märksõnad: Prantsusmaa; õigusharidus; juristid; advokaadid

Silberstein-Loeb, Jonathan. The transatlantic origins of the business trust // The Journal of Legal
History (2015) nr. 2, lk. 192-210. Usaldusest ärisuhetes Ameerika Ühendriikide ja Inglise õiguses;
regulatsiooni kujunemisest alates 19. saj. ja kohtupraktikast.
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Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Inglismaa;
kohtulahendid
(täistekst RRi arvutivõrgus või tellimisel)

tehingud;

usaldus;

vastutus;

äriõigus;

Войнилова, Ирина. Либерализация законодательства о правовом статусе лиц, рожденных
вне брака, в России начала XX века // История государства и права (2015) nr. 11, lk. 15-20.
Väljaspool abielu sündinud laste õiguslikust staatusest 20. saj. alguse Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; lapsed; õiguslik seisund; seadused; perekonnaõigus

TSIVIILÕIGUS
Синицын, С. А. Корпоративные правоотношения: содержание и особенности
регулирования // Журнал российского права (2015) nr. 6, lk. 52-67. Korporatiivsetest
õigussuhetest ja nende regulatsioonist Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; juriidilised isikud; seaduste tõlgendamine; halduskohtumenetlus; äriõigus

Asjaõigus
Qiao, Shitong. Small property, big market: a focal point explanation // The American Journal of
Comparative Law (2015) nr. 1, lk. 197-237. Omandist, (mitteametlikust) kinnisvarast ja
kinnisvaraturust Hiina asjaõiguses.
Märksõnad: Hiina; omand; kinnisvara; kinnisvaraturg; kohalikud omavalitsused (WESTLAW)
Võlaõigus
Al-Tawil, Tareq. English contract law and the efficient breach theory : can they co-exist? //
Maastricht Journal of European and Comparative Law (2015) nr. 3, lk. 396-416. Lepingurikkumisest
Inglise lepinguõiguses.
Märksõnad: Inglismaa; lepinguõigus; lepingurikkumine; kahju hüvitamine; restitutsioon (jur.)
Bussani, Mauro ; Infantino, Marta. Tort law and legal cultures // The American Journal of
Comparative Law (2015) nr. 1, lk. 77-108. Õiguskultuuri mõjust kahju tekitamisega seotud vaidluste
lahendamisele.
Märksõnad: kahju tekitamine; õigussüsteemid; õiguskultuur; kohtulahendid (WESTLAW)
Faust, Florian. Contractual penalties in German law // European Review of Private Law (2015) nr.
3, lk. 285-296. Leppetrahvidest Saksa õiguses. Artiklid samal teemal Prantsuse, Itaalia, Inglise,
Belgia ja ELi õigusest lk. 297-383.
Märksõnad: Saksamaa; Prantsusmaa; Itaalia; Inglismaa; Belgia; Euroopa; lepinguõigus; lepingud;
leppetrahvid; lepingurikkumine; karistused
Малеина, М. Н. Система критериев определения компенсации неимущественного вреда
как способа защиты гражданских, семейных и трудовых прав граждан // Журнал
российского права (2015) nr. 5, lk. 59-73. Mittevaralisest kahjust ja selle hüvitamise
kriteeriumitest Vene õiguses.
Märksõnad: Venemaa; võlaõigus; moraalne kahju; kriteeriumid; kahju tekitamine; kahju
hüvitamine; töösuhted; isikuõigused

Müggenborg, Hans-Jürgen ; Horbach, Rainer. Die Verwirkung des Widerrufsrechts bei
Immobiliendarlehen // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 30, lk. 2145-2149.
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Kinnisvaralaenulepingust taganemise õigusest.
Märksõnad: Saksamaa; lepinguõigus; laenulepingud;
kohtulahendid (BECK)

kinnisvara;

laenud;

tarbijakrediit;

Osuji, Onyeka K. ; Amajuoyi, Ugochi C. Online peer-to-peer lending: challenging consumer
protection rationales, orthodoxies and models? // The Journal of Business Law (2015) nr. 6,
lk. 484-508. Väikelaenude (P2P laenud) regulatsioonist, internetipõhisest laenuandmisteenusest
ning tarbijakaitsest.
Märksõnad: laenud; tarbijad; tarbijakaitse; mikrokrediit; Interneti-teenused (WESTLAW)
Weller, Marc-Philippe ; Rentsch, Christina ; Thomale, Chris. Schmerzensgeld nach
Flugzeugunglücken // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 27, lk. 1909-1914. Valurahast
lennuõnnetuste puhul; kahju hüvitamisest rahvusvahelises, ELi ja riigisiseses õiguses.
Märksõnad: kahju hüvitamine; lennundus; lennuõnnetused; vastutus; diskrimineerimine;
kodakondsus; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liidu õigus; rahvusvaheline õigus; Saksamaa;
Ameerika Ühendriigid; siseriiklik õigus (BECK)
Perekonnaõigus
Hähnchen, Susanne. Vergangenheit und Zukunft der Rechte des nichtehelichen Vaters //
Juristenzeitung (2015) nr. 14, lk. 708-713. Isa õigustest vabaabielulises suhtes.
Märksõnad: Saksamaa; vabaabielu; isad; isadus; kooselu; hooldusõigus; kohtulahendid
Troiano, Stefano. Grundlagen und Gestalt der Reform des italienischen Kindschaftsrechts //
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2015) nr. 3, lk. 469-496. Põlvnemise ning lapse ja vanema
suhte määratlemisega seotud reformist Itaalia õiguses aastatel 2012–2013.
Märksõnad: Itaalia; lapsed; põlvnemine; päritolu; lapsevanema-lapse suhe; vastutus;
rahvusvaheline eraõigus
Pärimisõigus
Döbereiner, Christoph. Das Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von
Vorschriften zum Erbschein // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 34, lk. 2449-2455.
Ülevaade olulisematest põhimõtetest rahvusvahelise pärimisõiguse ja pärimistunnistuse
eeskirjade muutmise seaduses.
Märksõnad: Saksamaa; pärimine; pärand; testamendid; Euroopa Liidu õigus (BECK)
Lorenz, Stephen. Ehegattenerbrecht bei gemischt-nationalen Ehen – der Einfluss des
Ehegüterrechts auf die Erbquote // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 30, lk. 2157-2160.
Pärimisõigusest erinevast rahvusest abikaasade puhul; Euroopa pärimismääruse mõjust (jõustus
17.08.2015).
Märksõnad: Saksamaa; pärimine; pärijad; välismaalased; Euroopa Liidu õigus; kohtulahendid
(BECK)
ÄRIÕIGUS
Cabrelli, David ; Siems, Mathias. Convergence, legal origins, and transplants in comparative
corporate law : a case-based and quantitative analysis // The American Journal of Comparative
Law (2015) nr. 1, lk. 109-153. Ühisosast ja erinevustest kaheksa Euroopa riigi, Ameerika
Ühendriikide ja Jaapani äriõiguses.
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Märksõnad: Euroopa; Ameerika Ühendriigid; Jaapan; äriühingud; õigussüsteemid; seaduste
tõlgendamine; võrdlev analüüs (WESTLAW)
Weck, Thomas. Staatliche Unternehmen und die Daseinsvorsorge nach Marktregeln // Die
Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 12, lk. 500-508. Riigiettevõtete majandustegevusest ELi
konkurentsireeglite taustal.
Märksõnad: Saksamaa; riigiettevõtted; majandustegevus; konkurents (maj.); Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); konkurentsipoliitika; Euroopa Liidu õigus
INTELLEKTUAALNE OMAND
Dreier, Thomas. Elektronische Leseplätze in Bibliotheken – ein Urteil zum Nachteil von Autoren
und Verlagen // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 27, lk. 1905-1909. Elektrooniliste
materjalide kasutamisest (salvestamine, väljatrükk) raamatukogude autoriseeritud töökohtadel
Liidu Ülemkohtu 16. aprilli 2015. aasta lahendis.
Märksõnad: Saksamaa; autoriõigus; raamatukogud; e-raamatud; avatud juurdepääs; autorid;
kirjastused; juurdepääs infole; kohtulahendid (BECK)
Höpperger, Marcus ; Geuze, Matthijs. Negotiators modernize international system for registering
GIS // WIPO Magazine (2015) nr. 3, lk. 2-6. Geograafilistest tähistest ja nende õiguskaitsest.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; geograafilised tähised; kaubad; intellektuaalomandi
õiguste kaubandusaspektide leping (1994) (Free E-Journals)
Iljadica, Marta. Graffiti and the moral right of integrity // Intellectual Property Quarterly (2015) nr.
3, lk. 266-288. Grafititega seotud probleemidest, moraalsest õigusest puutumatusele, halvustavast
suhtumisest tänavakunsti, vastavast kohtupraktikast.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; autoriõigus; tänavakunst; grafiti; kohtulahendid
(WESTLAW)
Knoll, Kelly. Confusion likely: standing requirements for legal representatives under the Lanham
Act // Columbia Law Review (2015) nr. 4, lk. 983-1028. Juriidilise esindaja mõistest seoses
kaubamärgi registreerimisega; kaubamärgiseaduse 32. osa tõlgendamisest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; kaubamärgid; registreerimine; esindusõigus; seaduste
tõlgendamine; kohtulahendid (WESTLAW)
McCutcheon, Jani. Death rights: legal personal representatives of deceased authors and the
posthumous exercise of moral rights // Intellectual Property Quarterly (2015) nr. 3, lk. 242-265.
Moraalsetest õigustest ja esindamisest pärast autori surma.
Märksõnad: Austraalia; autoriõigus; autorid; esindusõigus; esindatus; esindamine; moraal;
õigused (WESTLAW)
Прокофьев, А. С. ; Смирнова, В. М. Особенности правового регулирования лицензионных
договоров о предоставлении права использования товарного знака // Журнал российского
права (2015) nr. 7, lk. 44-54. Kaubamärgi kasutamisõigusega seotud litsentsilepingute
regulatsioonist, järelevalvest ja vaidluste lahendamisest.
Märksõnad: Venemaa; kaubamärgid; litsentsilepingud; järelevalve; kohtulahendid; rahvusvaheline
eraõigus

Trubridge, Horace. Streaming and safeguarding the income of musicians // WIPO Magazine (2015)
nr. 2, lk. 8-11. Muusikute ja nende esindajate õigustest oma teostele kasutusõiguse andmisel ja

SUMMARIA IURIDICA

nlib.ee/summaria-iuridica

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

6

õiglase tasu saamisel ning võitlusest piraatlusega.
Märksõnad: autoriõigus; muusika; rahvusvahelised lepingud (Free E-Journals)
KESKKONNAÕIGUS
Хлуденева, Н. И. Коррупциогенные факторы в экологическом законодательстве // Журнал
российского права (2015) nr. 6, lk. 98-105. Keskkonnaalasest seadusandlusest Venemaal:
korruptiivsed riskid ja probleemkohad.
Märksõnad: Venemaa; keskkonnakaitse; õigusloome; õigusnormid; korruptsioon

Koivurova, Timo ; Kankaanpää, Paula ; Stępień, Adam. Innovative environmental protection :
lessons from the Arctic // Journal of Environmental Law (2015) nr. 2, lk. 285-311.
Keskkonnahaldusest ja rahvusvahelisest koostööst Arktika Nõukogu tegevuse näitel.
Märksõnad: keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; Arktika Nõukogu; rahvusvaheline koostöö;
strateegiad (Oxford University Press Journals)
Thornton, Justine. Significant UK environmental cases: 2014–15 // Journal of Environmental Law
(2015) nr. 2, lk. 335-355. Olulisematest keskkonnaalastest kohtulahenditest Suurbritannias
2014–2015.
Märksõnad: Suurbritannia; keskkonnakaitse; keskkonnainfo; kohtuasjad; kohtulahendid (Oxford
University Press Journals)
TÖÖÕIGUS
Keune, Maarten. Shaping the future of industrial relations in the EU: ideas, paradoxes and drivers
of change // International Labour Review (2015) nr. 1, lk. 47-56. Tööturust ELis ja
arengusuundadest töösuhetes.
Märksõnad: töösuhted; tööhõivepoliitika; tööturg; Euroopa Liit (Free E-Journals)
Polzer, Nikolaus ; Kafka, Frank. Verfallbare und unverfallbare Urlaubsansprüche // Neue
Juristische Wochenschrift (2015) nr. 32, lk. 2289-2295. Puhkusenõude aegumisest; Euroopa Kohtu
ja Saksa Töökohtu praktikast.
Märksõnad: Saksamaa; töösuhted; puhkus (töökorraldus); aegumine; seaduste tõlgendamine;
erikohtud; Euroopa Kohus; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus (BECK)
SOTSIAALÕIGUS
Белобабченко, М. К. Условия стимулирования развития в Россий корпоративной
пенсионной системы // Журнал российского права (2015) nr. 8, lk. 35-39. Ettevõttepensionist
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes; avaliku arvamuse uuringust pensionikindlustuse
teemal.
Märksõnad: Venemaa; pensionid; tööpension; pensionikindlustus; pensionisüsteemid

Dietz, Andreas. Leistungseinschränkungen nach § 1a AsylbLG für Asylbewerber aus sicheren
Herkunftsstaaten // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 17, lk. 727-734. Nn majanduspõgenike
(eelkõige Lääne-Balkani riikidest sisserändajate) sotsiaaltoetuste vähendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; sisseränne; pagulased; pettus; sotsiaaltoetused; elatusmiinimum;
piirangud; põhiseadused; Euroopa Liidu õigus
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Захаров, М. Л. Международные правовые стандарты пенсионного обеспечения и
российская страховая пенсионная система // Журнал российского права (2015) nr. 7, lk. 5-12.
Pensionitest ja pensionisüsteemist Venemaal; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO)
konventsioonist nr. 102 sotsiaalkaitse miinimumstandardite kohta.
Märksõnad: Venemaa; pensionikindlustus; pensionid; sotsiaalkaitse; standardid (normid);
sotsiaalkindlustus; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO); rahvusvahelised lepingud

Tann, Christiane von der. Die künstliche Befruchtung in der gesetzlichen Krankenversicherung //
Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 26, lk. 1850-1854. Abielu- ja kooselupaaride erinevast
kohtlemisest kunstliku viljastamise rahastamisel.
Märksõnad: Saksamaa; ravikindlustus; kunstlik viljastamine; haigekassad; finantseerimine; abielu;
kooselu; võrdsed võimalused (BECK)
FINANTSÕIGUS
Auffenberg, Lutz. Bitcoins als Rechnungseinheiten // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015)
nr. 17, lk. 1184-1187. Maksevahendi mõistest ja bitcoinist maksevahendina; Saksa
finantsinspektsiooni halduspraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; e-raha; maksevahendid; väärtpaberid; krediidiasutused; järelevalve
(BECK)
Buck-Heeb, Petra. Das Kleinanlegerschutzgesetz // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 35,
lk. 2535-2541. Juulis 2015 jõustunud väikeinvestorite kaitse seadusest ja selle mõjust finantsturule.
Märksõnad: Saksamaa; investeeringud; krediidiasutused; väärtpaberid; finantsturg; reklaam;
aruandlus; tarbijakaitse (BECK)
Gordon, Jeffrey N. ; Ringe, Wolf-Georg. Bank resolution in the European Banking Union: a
transatlantic perspective on what it would take // Columbia Law Review (2015) nr. 5, lk. 1297-1369.
Euroopa pangandusliidust Ameerika finantsalase kogemuse aspektist.
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus; pangandusõigus; pangad (maj.); Ameerika Ühendriigid;
finantskriisid; majanduskriisid; euro (WESTLAW)
Lenaerts, Koen. The concept of „abuse of law” in the case law of the European Court of Justice on
direct taxation // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2015) nr. 3, lk. 329-351.
Otsese maksustamisega seotud Euroopa Kohtu praktikast (C-196/04, C-524/04, C-182/08).
Märksõnad: maksuõigus; otsene maksustamine; maksusoodustused; tulumaks; äriühingud;
põhiõigused; kohtulahendid
KARISTUSÕIGUS
DiSanto, Philip F. Blurred lines of identity crimes: intersection of First Amendment and federal
identity fraud // Columbia Law Review (2015) nr. 4, lk. 941-982. Identiteedivargustest
digitaalajastul föderaalseaduste tähenduses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; identiteedivargus; küberkuriteod; Internet; võrgusuhtlus;
sõnavabadus; konfidentsiaalne informatsioon (WESTLAW)
Харламова, А. А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества // Журнал российского права (2015) nr. 5, lk. 93-100.
Kuritegelikul teel saadud raha ja vara legaliseerimisest; Vene kriminaalkoodeksi tõlgendamisest.
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Märksõnad: Venemaa; rahapesu; legaliseerimine; vastutus; kuriteod; klassifitseerimine;
kohtulahendid
Holopainen, Tapani. Terrorismin rahoittamisen torjunta Suomessa // Haaste (2015) nr. 2, lk. 3435. Võitlusest terrorismi rahastamise vastu Soomes.
Märksõnad: Soome; terrorism; finantseerimine; rahapesu
Höffler, Katrin ; Kaspar, Johannes. Plädoyer für Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe //
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015) nr. 8, lk. 453-462. Eluaegse vangistuse kaotamisest
karistusena tapmise eest.
Märksõnad: Saksamaa; kuriteod; tapmine; karistused; eluaegne vangistus; reformid
Hörnle, Tatjana. Wie § 177 StGB ergänzt werden sollte // Goltdammer's Archiv für Strafrecht
(2015) nr. 6, lk. 313-328. Mõistest „nõusolek” seksuaalkuritegude tähenduses ja ettepanekust
Saksa karistusseadustiku § 177 muutmiseks; Istanbuli konventsiooni artiklist 36.
Märksõnad: Saksamaa; seksuaalne vägivald; seksuaalkuriteod; karistused; Euroopa Nõukogu
naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon (2011)
Kantorowicz-Reznichenko, Elena. Cognitive biases and procedural rules : enhancing the use of
alternative sanctions // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2015) nr. 3,
lk. 191-213. Lühiajalise vangistuse alternatiividest (elektrooniline valve jm).
Märksõnad: karistused; vangistus; sanktsioonid; elektrooniline valve
Luoto, Lauri. Laiminlyönti avunantona // Lakimies (2015) nr. 3/4, lk. 434-458. Tegevusetuse kui
kuriteole kaasa aitamise karistamisest Soome karistusseadustikus.
Märksõnad: Soome; kuriteod; tegevusetus (jur.); karistused; süüteost osavõtt
Mohamed, Saira. Of monsters and men: perpetrator trauma and mass atrocity // Columbia Law
Review (2015) nr. 5, lk. 1157-1216. Trauma käsitlusest kuritegevuse aspektist; kurjategija
suhestusest oma teosse.
Märksõnad: kuritegevus; kurjategijad; psühhotraumad; käitumine; massimõrvad; kohtulahendid
(WESTLAW)
Трощинский, Павел. Борьба с преступностью в Китае: нормативно-правовой аспект //
Журнал российского права (2015) nr. 8, lk. 47-58. Korruptsioonikuritegudest,
kriminaalvastutusest ja -karistustest Hiinas.
Märksõnad: Hiina; korruptsioon; kuritegevus; kriminaalvastutus; karistused; surmanuhtlus

Walter, Christian. Cyber security als Herausforderung für das Völkerrecht // Juristenzeitung (2015)
nr. 14, lk. 685-693. Küberkaitsest rahvusvahelise õiguse aspektist; riikide julgeolekust,
andmekaitsest, uutest kuriteoliikidest ja Interneti õiguslikust reguleerimisest.
Märksõnad: kuriteod; küberkuriteod; andmekaitse; Internet; julgeolek; rahvusvaheline õigus;
rahvusvaheline koostöö; Internet
MENETLUSÕIGUS
Behn, Daniel. Legitimacy, evolution, and growth in investment treaty arbitration: empirically
evaluating the state-of-the-art // Georgetown Journal of International Law (2015) nr. 2, lk. 363-415.
Investeerimislepingutega seotud vahekohtumenetlusest.
Märksõnad: vahekohtumenetlus; investeeringud; lepingud (WESTLAW)
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Bernhardt, Wilfried. Die deutsche Justiz im digitalen Zeitalter // Neue Juristische Wochenschrift
(2015) nr. 38, lk. 2775-2780. Elektroonilisest kommunikatsioonist kohtumenetluses ja e-õiguse
arengust Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; elektrooniline kommunikatsioon; kohtumenetlus; e-riik; andmekaitse;
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (BECK)
Brosch, Christopher ; Sandkühler, Christoph. Das besondere elektronische Anwaltspostfach –
Nutzungsobliegenheiten, Funktionen und Sicherheit // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr.
38, lk. 2760-2764. Elektroonilisest kommunikatsioonist kohtumenetluses; advokaatide
elektroonilisest postkastist (alates 1. jaanuarist 2016) ning selle kasutuskohustusest,
funktsioonidest ja turvalisuse tagamisest.
Märksõnad: Saksamaa; kohtumenetlus; tsiviilkohtumenetlus; elektrooniline kommunikatsioon;
advokaadid (BECK)
Dann, Matthias. Durchsuchung und Beschlagnahme in der Anwaltkanzlei // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 36, lk. 2609-2614. Kriminaalmenetluslikest sunnimeetmetest ja
käitumisjuhistest läbiotsimiste ja konfiskeerimiste korral advokaadibüroodes.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; advokaadibürood; läbiotsimine; konfiskeerimine;
uurimistoimingud (jur.); advokaadid; konfidentsiaalsuskohustus; andmekaitse (BECK)
Heussen, Benno. Richterliche Berufsethik aus der Sicht eines Rechtsanwalts // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 27, lk. 1927-1933. Kohtuniku sõltumatusest ja kutse-eetikast advokaadi
pilgu läbi.
Märksõnad: Saksamaa; kohtunikud; kutse-eetika; eetika; käitumine; iseseisvus (psühh.);
advokaadid; kohtumenetlus (BECK)
Linna, Tuula. Kanteenmuutoskielto, prekluusio ja oikeusvoima – prosessioikeuden klassikkoja //
Lakimies (2015) nr. 3/4, lk. 339-366. Hagi muutmisest ja õiguskindluse (res judicata) põhimõttest
kohtumenetluses.
Märksõnad: Soome; hagimenetlus; kohtumenetlus; õiguskindlus; õigusajalugu; kohtulahendid
Putzke,
Holm ; Zenthöfer, Jochen. Der Anspruch auf Übermittlung von Abschriften
strafgerichtlicher Entscheidungen // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 25, lk. 1777-1783.
Kriminaalasjade kohtulahenditest ja nende avaldamisest; (eelkõige tuntud inimestega seotud)
materjalidele juurdepääsu võimaldamise eeldustest ja piirangutest menetlusega mitteseotud
isikutele.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; kohtulahendid; avalik teave; koopiad; juurdepääs
infole; piirangud; andmekaitse (BECK)
Сопнева, Е. В. Статусы подозрения и обвинения в уголовном судопроизводстве // Журнал
российского права (2015) nr. 7, lk. 105-113. Mõistetest „kahtlus” ja „süüdistus” Vene
kriminaalmenetluse koodeksis, teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: Venemaa; kriminaalmenetlus; mõisted; süüdistus (jur.); kahtlus; õigusloome;
kohtulahendid

Tarkka, Anna-Stiina. Selvitysvelvollisuus ja todistustaakka – vertailevia näkökohtia hallinto- ja
siviiliprosesseista // Lakimies (2015) nr. 3/4, lk. 508-532. Selgitamis- ja tõendamiskohustusest
tsiviil- ja halduskohtumenetluses.
Märksõnad: Soome; tsiviilkohtumenetlus; halduskohtumenetlus; tõendamine (jur.)
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Velten, Petra. Fehlentscheidungen im Strafverfahren // Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (2015)
nr. 7, lk. 387-409. Ekslikest otsustest kriminaalmenetluses: põhjustest ja võimalustest nende
vältimiseks.
Märksõnad: Saksamaa; kriminaalmenetlus; vead; kohtunikud; võim; tõendamine (jur.);
kohtulahendid; Ameerika Ühendriigid
RIIGIÕIGUS
Arnim, Hans Herbert von. Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache: das Problem ihrer
gerichtlicher Kontrolle // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 13, lk. 537-546. Avatusest ja
võrdsetest võimalustest poliitilises konkurentsis; parlamendi enda tegevust puudutavate otsuste
järelevalvest (nt valimiskünnise kehtestamine, parlamendiliikmete tasustamine, erakondade ja
fraktsioonide rahastamine).
Märksõnad: Saksamaa; parlamendid; parteid; valimised; piirangud; finantseerimine; võrdsed
võimalused; konstitutsioonikohtud; põhiseaduslikkuse järelevalve; kohtulahendid
Barczak, Tristan. Die parteipolitische Äußerungsbefugnis von Amtsträgern // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 15, lk. 1014-1020. Piirangutest kõrgemate riigiametnike
erakonnapoliitilistes sõnavõttudes.
Märksõnad: Saksamaa; parteid; riigiametnikud; ministrid; võrdsed võimalused; sõnavabadus;
piirangud; valimisvõitlus; põhiseadused (BECK)
Calmes-Brunet, Sylvia. Die Regionalsprachen in Frankreich: eine untergeordnete Stellung // Die
Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 16, lk. 687-693. Regionaalkeelte seisundist ja ametikeelest
Prantsusmaal; Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte hartast ja põhiseaduse täiendamisest.
Märksõnad: Prantsusmaa; ametikeeled; asjaajamiskeel; keelelised vähemused; põhiseadused;
Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte harta (1992)
Grimm, Dieter. The role of fundamental rights after sixty-five years of constitutional jurisprudence
in Germany // International Journal of Constitutional Law (2015) nr. 1, lk. 9-29. Põhiõiguste mõjust,
käsitlusest ja kaitsest Saksamaal põhiseaduskohtu praktika põhjal.
Märksõnad: õigusajalugu; inimõigused; Saksamaa; põhiõigused (Oxford University Press Journals)
Hitzel, Andreas. Die Beschränkung des Unbeschränkbaren // Die Öffentliche Verwaltung (2015)
nr. 14, lk. 600-609. Riigi pankrotti puudutava regulatsiooni põhimõtetest riikide kasvavate võlgade
ja eelarvedefitsiidi taustal.
Märksõnad: riigid; võlad; riigieelarve; pankrotid; rahvusvahelised lepingud
Kießling, Andrea. Die Funktion der Staatsangehörigkeit als verlässliche Grundlage
gleichberechtigter Zugehörigkeit // Der Staat (2015) nr. 1, lk. 1-34. Kodakondsuse funktsioonist ja
regulatsioonist; põhiseaduse (eelkõige § 16) ja kodakondsusseaduse tõlgendamisest ning
kohtupraktikast.
Märksõnad: Saksamaa; kodakondsus; põhiseadused; välismaalased; lapsed; kohtulahendid
Lessi, Jean. Religionsfreiheit und das Verhältnis von Kirche und Staat // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 13, lk. 860-871. Riigi ja kiriku suhtest; religioonide tunnustamisest, riigi
neutraalsusest ja kiriku rahalisest toetamisest Prantsusmaal Riiginõukogu (Conseil d’État)
kohtupraktikas.
Märksõnad: Prantsusmaa; usuvabadus; riigi-kiriku suhe; kohtulahendid (BECK)
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Metzger, Gillian E. Appointments, innovation, and the judicial-political divide // Duke Law Journal
(2015) nr. 8, lk. 1607-1643. Konservatiivsusest ja innovatsioonist kohtupraktikas; innovatsiooni
juriidilisest ja poliitilisest käsitlusest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; innovaatika; konservatism; kohtud; võimude lahusus;
valitsused; poliitika; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine (Academic Search Complete EBSCO)
Mutanen, Anu. Towards a pluralistic constitutional understanding of state sovereignty in the
European Union? – The concept, regulation and constitutional practice of sovereignty in Finland
and certain other EU member states // Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (2015) nr.
3, lk. 269-274. Riigi suveräänsusest põhiseaduse mõistes ELis; suveräänsuse põhiseaduslikust
praktikast Soomes ja teistes ELi liikmesriikides.
Märksõnad: Soome; iseseisvus (pol.); põhiseadused; Euroopa Liit; liikmesriigid; siseriiklik õigus
Rusteberg, Benjamin. Kopftuchverbote als Mittel zur Abwehr nicht existenter Gefahren //
Juristenzeitung (2015) nr. 13, lk. 637-644. Saksa põhiseaduskohtu otsusest pearäti kandmise kohta
koolides; lisatud kohtulahend koos kommentaaridega (lk. 666-680).
Märksõnad: Saksamaa; põhiõigused; usuvabadus; islam; koolid; konstitutsioonikohtud;
diskrimineerimine; usuline tagakiusamine; kohtulahendid
Sanders, Anne ; Preisner, Damian. Begründungspflicht des Gesetzgebers und
Sachverhaltsaufklärung im Verfassungsprozess // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 18,
lk. 761-771. Seadusandja põhjenduskohustusest õigusloomeprotsessis; Saksa põhiseaduskohtu
Hartz-IV lahendist.
Märksõnad: Saksamaa; õigusloome; põhjendamine; läbipaistvus; seadusandlik võim;
parlamendid; konstitutsioonikohtud; kohtulahendid
Schröder, Meinhard. Verfassungsrichterwahl im transparenten Konsens? // Zeitschrift für
Gesetzgebung (2015) nr. 2, lk. 150-167. Põhiseaduskohtu kohtunike valimise regulatsioonist ja selle
võimalikust reformimisest.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; kohtunikud; valimised; reformid; põhiseadused
Stuttmann, Martin. Zeitenwende – die Bestimmung der Minimalbesoldung nach dem BVerfG //
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 15, lk. 1007-1014. Riigiametnike töötasu suuruse
määramisest Saksa põhiseaduskohtu lahendis (05.05.2015); Saksa põhiseaduse § 33 V
tõlgendamisest.
Märksõnad: Saksamaa; konstitutsioonikohtud; põhiseadused; riigiametnikud; palk;
miinimumpalk; hüvitised; järelevalve; kohtunikud; advokaadid; kohtulahendid (BECK)
Weller, Marc-Philippe ; Grethe, Franziska. Diskriminierungsverbot aufgrund sexueller
Orientierung beim Hotelübernachtungsvertrag // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2015) nr.
3, lk. 606-621. Seksuaalse orientatsiooni tõttu diskrimineerimisest hotellitoa saamisel
Suurbritannia ülemkohtu lahendi (27.11.2013) põhjal (väljavõte otsuse põhjendusest inglise
keeles); rahvusvahelise, ELi õiguse ja Saksa õiguse aspekte.
Märksõnad: Suurbritannia; diskrimineerimine; homoseksuaalsus; samasooliste partnerlus;
lepinguvabadus; võrdsed võimalused; piirangud; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); seaduste tõlgendamine; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus; Saksamaa
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HALDUSÕIGUS
Alén-Savikko, Anette. Pois hakutuloksista, pois mielestä? // Lakimies (2015) nr. 3/4, lk. 410-433.
„Õigusest olla unustatud” internetiajastul: andmete (digitaalsest) säilitamisest, vastavast
regulatsioonist ja kohtupraktikast.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; Internet; sõnavabadus; andmesäilitus; digitaalne
säilitamine; kohtulahendid; otsingumootorid; Google (tarkvara)
Alter, Maximilian J. Rechtsprobleme betrieblicher Videoüberwachung // Neue Juristische
Wochenschrift (2015) nr. 33, lk. 2375-2380. Tööruumide videovalvega seotud andmekaitse ja
isikuõiguste probleemidest.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; videovalve; töösuhted; tööruumid; äriruumid; isikuõigused;
põhiseadused; seaduste tõlgendamine (BECK)
Antholz, Birger. Überprüfung der Personalentwicklung in der öffentlichen Verwaltung bei Richtern
und Polizei // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 13, lk. 566-572. Personalipoliitikast avalikus
halduses politseinike ja kohtunike arvu ning kuritegevuse statistika võrdluses aastatel 1950–2014.
Märksõnad: Saksamaa; avalik haldus; personal; kulud; politseinikud; kohtunikud; kuritegevus;
võrdlev analüüs; statistilised andmed
Battis, Ulrich. Baukultur – Operationalisierung eines Rechtsbegriffs // Die Öffentliche Verwaltung
(2015) nr. 12, lk. 508-518. Mõistest „ehituskultuur” õiguse aspektist ja selle tähendusest
linnaehituses.
Märksõnad: Saksamaa; ehitus; ehituskultuur; ehitised; arhitektuuripoliitika; linnaehitus
Buchholtz, Gabriele. Das „Recht auf Vergessen” im Internet – eine Herausforderung für den
demokratischen Rechtsstaat // Archiv des öffentlichen Rechts (2015) nr. 1, lk. 121-153.
Isikuandmete kaitsest, info kustutamisest ja „õigusest olla unustatud” Internetis Saksa ja ELi
õiguses; Saksa põhiseaduskohtu ja Euroopa Kohtu praktikast. Kokkuvõte inglise keeles.
Märksõnad: Saksamaa; andmekaitse; isikuandmed; Internet; konstitutsioonikohtud; Euroopa
Kohus; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus
Bultmann, Peter Friedrich. Wirtschaftsverwaltungsrecht im Grenzbereich zwischen
wirtschaftlichem und hoheitlichem Handeln // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (2015) nr. 14,
lk. 944-947. Lepinguvabadusest majandushaldusõiguses.
Märksõnad: Saksamaa; riigiasutused; majandustegevus; riigihanked; lepingud; lepinguvabadus;
majandusõigus (BECK)
Cassese, Sabino. Global administrative law: the state of the art // International Journal of
Constitutional Law (2015) nr. 2, lk. 465-468. Avaliku õiguse ja halduse globaliseerumisest;
piiriülesed institutsioonid ja rahvusvaheline koostöö. Artiklid erinevatelt autoritelt lk. 469-506.
Märksõnad: avalik haldus; avalik õigus; riigiõigus; globaliseerumine; rahvusvaheline koostöö
(Oxford University Press Journals)
Creutz, Karin ; Juntunen, Marko. Radikalisoitumista on pyrittävä ehkäisemään – mutta miten? //
Haaste (2015) nr. 2, lk. 18-19. Vägivaldse ekstremismi ennetamise võimalikkusest.
Märksõnad: turvalisus; ekstremism; vägivald; islamiusulised; Euroopa Liit; liikmesriigid
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Engels, Andreas. Herausforderungen der schulischen Inklusion // Zeitschrift für Gesetzgebung
(2015) nr. 2, lk. 128-149. Puuetega inimeste konventsiooni artiklist 24 (õigusest haridusele) ja selle
rakendamisega seotud õigusprobleemidest liidumaades.
Märksõnad: Saksamaa; haridus; puuetega inimesed; koolid; seadusandlus; liidumaad
Еремина, О. Ю. Правовые основы методологии оценки деятельности образовательных
организаций в Российской Федерации // Журнал российского права (2015) nr. 6, lk. 82-97.
Õppeasutuste tegevuse hindamise õiguslikest alustest Venemaal.
Märksõnad: Venemaa; haridus; õppeasutused; tulemuslikkus; kvaliteet; hindamine; õiguslikud
aspektid

Gemin, Christian ; Roßnagel, Alexander. ,,Privatheit” und ,,Privatsphäre” aus der Perspektive des
Rechts – ein Überblick // Juristenzeitung (2015) nr. 14, lk. 703-708. Eraelu kaitsest ja eraelu
puutumatusest Ameerika ja Saksa õiguses.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; Saksamaa; eraelu; privaatsus; andmekaitse; põhiõigused;
kohtulahendid
James, Mark ; Pearson, Geoff. Public order and the rebalancing of football fans’ rights: legal
problems with pre-emptive policing strategies and banning orders // Public Law (2015) nr. 3,
lk. 458-475. Avalikust korrast ja jalgpallifännidega seotud kuritegevuse ennetamisest.
Märksõnad:
Inglismaa;
Wales;
avalik
kord;
spordivõistlused;
jalgpall;
fännid;
kriminaalpreventsioon; väärteod; jalgpallihuligaanid (WESTLAW)
Mankkinen, Tarja. Väkivaltaista ekstremismiä ehkäisemässä // Haaste (2015) nr. 2, lk. 7-11.
Vägivaldse ekstremismi takistamisest ning rahvusvahelisest koostööst terrorismiga võitlemisel.
Märksõnad: Soome; turvalisus; ekstremism; terrorism; koostöö; rahvusvaheline koostöö; vägivald
Müller-Eiselt, Peter Gerrit. Inklusion im Leistungssport: neue Dimensionen des
Gleichstellungsrechts // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 13, lk. 546-556. Puuetega sportlaste
tulemussporti kaasamisega seotud õigusküsimustest (nt inimkeha ja proteesi õiguslik seisund);
Oscar Pistoriuse kohtuasjast ja Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu Casey Martini kohtuasjast.
Märksõnad: Saksamaa; Ameerika Ühendriigid; sport; sportlased; puuetega inimesed;
spordivõistlused; võrdsed võimalused; diskrimineerimine; spordiorganisatsioonid; kohtulahendid
Rittig, Steffen. Wenn das Fernsehen anfragt – Grundrechtskollisionen bei der Mitwirkung der
Eingriffsverwaltung an Real-Life-Dokumentation // Die Öffentliche Verwaltung (2015) nr. 15,
lk. 645-655. Isikuandmete kaitsest ja (era)telekanalite ajakirjandusvabaduse piiridest avalikes
kohtades filmimisel.
Märksõnad: Saksamaa; ajakirjandusvabadus; televisioon; telekanalid; filmimine; avalik ruum;
isikuandmed; andmekaitse; avalik-õiguslik ringhääling; erasektor
Schaks, Nils ; Szymanski, Stefanie. Helmpflicht für Radfahrer? // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 16, lk. 1108-1111. Jalgratturitele kiivrikandmiskohustuse kehtestamise
põhiseaduslikke ja riigivastutuslikke aspekte.
Märksõnad: Saksamaa; liiklus; liiklusohutus; jalgratturid; kiivrid; liikluseeskirjad; riigivastutus;
isikukaitsevahendid; põhiseadused (BECK)
Wragg, Paul. The legitimacy of press regulation // Public Law (2015) nr. 2, lk. 290-307.
Ajakirjandusvabadusest ja selle reguleerimisest Suurbritannias.
Märksõnad: Suurbritannia; meedia; sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; piirangud; õigusloome
(WESTLAW)
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MEDITSIINIÕIGUS
Jurgeleit, Andreas. Sterbehilfe in Deutschland // Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 37,
lk. 2708-2714. Eutanaasia regulatsioonist Saksamaal; ettepanekutest seadusemuudatuseks.
Märksõnad: Saksamaa; eutanaasia; patsiendid; ravi; arstid; vastutus (BECK)
McGuinness, Sheelagh ; Thomson, Michael. Medicine and abortion law: complicating the
reforming profession // Medical Law Review (2015) nr. 2, lk. 177-199. Abordist ja selle
reguleerimisest Inglise, Šoti ja Walesi meditsiiniõiguses.
Märksõnad: Inglismaa; Šotimaa; Wales; abort; tervishoiuteenused; seadusandlus; reformid
(Oxford University Press Journals)
Mulligan, Andrea. The right to travel for abortion services: a case study in Irish „cross-border
reproductive care” // European Journal of Health Law (2015) nr. 3, lk. 239-266. Naiste õigusest
piiriülestele meditsiiniteenustele ja abordiõigusest Iiri seadusandluses.
Märksõnad: Iirimaa; tervishoiuteenused; abort; naised; põhiõigused; piiriülene arstiabi
Ram, Natalie. DNA by the entirety // Columbia Law Review (2015) nr. 4, lk. 873-939. Geneetilise
informatsiooni omamisest, kasutamisest ja kaitsest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; geneetiline informatsioon; geenid; DNA; identifitseerimine;
geneetiline diskrimineerimine; pärilikkus; andmekaitse; kohtulahendid (WESTLAW)
Sheldon, Sally ; Lee, Ellie ; Macvarish, Jan. „Supportive parenting”, responsibility and
regulation: the welfare assessment under the reformed Human Fertilisation and Embryology Act
(1990) // The Modern Law Review (2015) nr. 3, lk. 461-492. Kunstliku viljastamise reguleerimisest ja
seadusandluse reformist.
Märksõnad: Suurbritannia; kunstlik viljastamine; embrüosiirdamine; lapsendamine; heaolu;
lapsed; samasoolised; õigusloome; reformid
Taupitz, Jochen ; Hermes, Benjamin. Eizellspende verboten – Embryonenspende erlaubt? //
Neue Juristische Wochenschrift (2015) nr. 25, lk. 1802-1807. Munaraku- ja embrüodoonorluse
õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Saksamaa; munarakudoonorlus; kunstlik viljastamine; asendusemadus; doonorlus;
loode; embrüosiirdamine; piirangud; põhiseadused; seaduste tõlgendamine (BECK)
Veshi, Denard ; Neitzke, Gerald. Advance directives in some Western European countries: a legal
and ethical comparison between Spain, France, England, and Germany // European Journal of
Health Law (2015) nr. 4, lk. 321-345. Patsiendi õigustest Hispaania, Prantsuse, Inglise ja Saksa
meditsiiniõiguses.
Märksõnad: patsiendi õigused; eetika; meditsiinieetika; õiguslikud aspektid; Hispaania;
Prantsusmaa; Inglismaa; Saksamaa; võrdlev analüüs
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
Бальхаева, С. Б. Вступление международных договоров в силу в результате
присоединения // Журнал российского права (2015) nr. 7, lk. 131-141. Rahvusvaheliste lepingute
vastuvõtmisest, jõustumisest ja nendega ühinemisest.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969)
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Crépeau, François ; Hastie, Bethany. The case for „firewall” protections for irregular migrants //
European Journal of Migration and Law (2015) nr. 2-3, lk. 157-183. Ebaseaduslike sisserändajate
põhiõiguste tagamise ja avalikele teenustele juurdepääsuga seotud probleemidest.
Märksõnad: ränne (demogr.); migrandid; sisserändajad; põhiõigused; avalikud teenused;
juurdepääs infole; tulemüürid (inform.); Euroopa Liidu õigus
Karavias, Markos. Shared responsibility and multinational enterprises // Netherlands
International Law Review (2015) nr. 1, lk. 91-117. Jagatud vastutusest rahvusvaheliste ettevõtete ja
rahvusvahelise avaliku õiguse vahel.
Märksõnad: ettevõtted; vastutus; inimõigused; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO);
standardid (normid)
Кешнер, М. В. Легитимность санкций в отношении Российской Федерации: международноправовой анализ // Журнал российского права (2015) nr. 7, lk. 141-152. Venemaa vastu
suunatud sanktsioonide legitiimsusest rahvusvahelises õiguses.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; sanktsioonid; legitiimsus; Venemaa; vastutus

Kirchner, Stefan. Protection of privacy rights of Internet users against cross-border government
interference // International Journal of Legal Information (2014) nr. 3, lk. 493-503. Spionaažist
Internetis ja isikuandmete kaitsest teiste riikide küberluure eest; eraelu kaitsest inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 tähenduses.
Märksõnad: andmekaitse; isikuandmed; eraelu; Internet; valitsused; spionaaž; küberluure;
küberkuriteod; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950)
Koplow, David A. Nuclear arms control by a pen and a phone: effectuating the Comprehensive
Test Ban Treaty without ratification // Georgetown Journal of International Law (2015) nr. 2, lk.
475-518. Tuumarelvade leviku ja testimise kontrollist ning selle reguleerimisest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid; tuumarelvad; julgeolek; tuumarelva leviku tõkestamise
lepingud; sõjatehnika (WESTLAW)
Lange, Felix. Wider das „völkerrechtliche Geschwafel” – Hermann Mosler und die praxisorientierte
Herangehensweise an das Völkerrecht im Rahmen des Max-Planck-Instituts // Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2015) nr. 2, lk. 307-343. Saksa rahvusvahelise
õiguse teadlase, MP-Instituudi pikaaegse direktori Hermann Mosleri (1912–2001) praktikale
orienteeritud meetodist rahvusvahelise õiguse käsitlemisel.
Märksõnad: Saksamaa; õigusteooria; juristid (BECK)
MacLeod, Sorcha. Private security companies and shared responsibility: the turn to
multistakeholder standard-setting and monitoring through self-regulation’-plus // Netherlands
International Law Review (2015) nr. 1, lk. 119-140. Rahvusvaheliselt tegutsevatest
eraturvafirmadest; turvateenuste allhangetega seotud riskidest ja probleemidest (sh inimõiguste
kaitse).
Märksõnad: turvateenused; julgeolek; eraettevõtted; vastutus; inimõigused; rahvusvaheline
koostöö; rahvusvahelised organisatsioonid; standardid (normid)
McKenzie, David ; Yang, Dean. Evidence on policies to increase the development impacts of
international migration // The World Bank Research Observer (2015) nr. 2, lk. 155-192.
Rändepoliitikate mõjust rahvusvahelisele rändele ja kaasnevatele probleemidele.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; migratsioon; rändepoliitika; tööjõud; kulud; valitsused
(Oxford University Press Journals)
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Романова, Виктория. Правовые основы развития международного энергетического
правопорядка // Международное публичное и частное право (2015) nr. 3, lk. 9-12.
Rahvusvahelise energiaõiguse arengust, toimimisest ja mõjust rahvusvahelisele majandusele.
Märksõnad: energia; energiamajandus; energeetika; rahvusvahelised lepingud; energiaturg

Ruvebana, Etienne ; Brus, Marcel. Before it’s too late: preventing genocide by holding the
territorial state responsible for not taking preventive action // Netherlands International Law
Review (2015) nr. 1, lk. 25-47. Riikide vastutusest genotsiidi ennetamisel ja vältimisel.
Märksõnad: genotsiid; rahvusvahelised kuriteod; kriminaalpreventsioon; vastutus
Schneider, Jan ; Parusel, Bernd. Circular migration between fact and fiction // European Journal
of Migration and Law (2015) nr. 2-3, lk. 184-209. Korduvrändest Saksamaa näitel.
Märksõnad: Saksamaa; ränne (demogr.); korduvränne; rändestatistika; rändepoliitika; Euroopa
Liidu õigus; residendistaatus
Vasiliev, Sergey. International criminal tribunals in the shadow of Strasbourg and politics of crossfertilisation // Nordic Journal of International Law (2015) nr. 3, lk. 371-403. Euroopa Inimõiguste
Kohtu praktika tõlgendamisest rahvusvahelistes kriminaalkohtutes. Artiklid erinevatelt autoritelt
lk. 404-531.
Märksõnad: kriminaalõigus; kriminaalkohtumenetlus; inimõigused; piinamine; Euroopa
Inimõiguste Kohus; rahvusvahelised kohtud; kohtulahendid; seaduste tõlgendamine
Weatherall, Thomas. The status of the prohibition of terrorism in international law: recent
developments // Georgetown Journal of International Law (2015) nr. 2, lk. 589-627. Terrorismi
mõiste määratlemisest teoorias ja kohtupraktikas.
Märksõnad: rahvusvaheline kuritegevus; terrorism; mõisted; rahvusvahelised kohtud;
kohtulahendid; rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon (1969); Ameerika Ühendriigid
(WESTLAW)
Inimõigused
Boyden, Jo ; Dercon, Stefan ; Singh, Abhijeet. Child development in a changing world: risks and
opportunities // The World Bank Research Observer (2015) nr. 2, lk. 193-219. Sotsiaalsete ja
kultuuriliste väärtuste mõjust laste heaolule ja arengule.
Märksõnad: lapsed; noored; lapse õigused; rahvusvahelised lepingud; inimõigused (Oxford
University Press Journals)
Gerards, Janneke. The ECtHR’s response to fundamental rights issues related to financial and
economic difficulties : the problem of compartmentalisation // Netherlands Quarterly of Human
Rights (2015) nr. 3, lk. 274-292. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast seoses põhiõiguste
piiramisega finants- ja majandusraskuste tõttu.
Märksõnad: põhiõigused; maksejõuetus; varaline õigus; Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid
Lavrysen, Laurens. Strengthening the protection of human rights of persons living in poverty
under the ECHR // Netherlands Quarterly of Human Rights (2015) nr. 3, lk. 293-325. Vaesuses
elavate inimeste õiguste kaitsest inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni tähenduses.
Märksõnad: vaesus; riigivastutus; võrdsus; haavatavus; Euroopa Inimõiguste Kohus;
kohtulahendid
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Lougarre, Claire. What does the right to health mean? : the interpretation of article 11 of the
European Social Charter by the European Committee of Social Rights // Netherlands Quarterly of
Human Rights (2015) nr. 3, lk. 326-354. Õigusest tervise kaitsele Euroopa sotsiaalharta artikli 11
tähenduses.
Märksõnad: Euroopa Liidu õigus; tervishoid; tervisekaitse; ennetav meditsiin
Moyo, Khulekani ; Liebenberg, Sandra. The privatization of water services: the quest for
enhanced human rights accountability // Human Rights Quarterly (2015) nr. 3, lk. 691-727.
Joogivee kasutamisega seotud teenustest ja piirangutest inimõiguste aspektist.
Märksõnad: põhiõigused; joogivesi; vesi; teenused; piirangud
Möllers, Christoph. Grundrechtsschutz: wäre weniger mehr? – zu Friktion im europäischen
Mehrebenensystem // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2015) nr. 3, lk. 461-468. Põhi- ja
inimõiguste kaitsest ja kohtute pädevusjaotusest ELi mitmetasandilises süsteemis.
Märksõnad: põhiõigused; Euroopa Liidu õigus; liikmesriigid; siseriiklik õigus; inimõiguste ja
põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus;
konstitutsioonikohtud
Rodgers, Lisa. The interpretation of article 6 ECHR and access to justice for public employees //
European Law Review (2015) nr. 4, lk. 563-580. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni
artikli 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) tõlgendamisest avaliku sektori töötajate puhul.
Märksõnad: inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); avalik sektor; avalikud
teenistujad; riigiametnikud; kohtumenetlus; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; seaduste
tõlgendamine (WESTLAW)
Шуберт, Е. Э. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное законодательство // Журнал
российского права (2015) nr. 6, lk. 136-143. Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite õiguslikust
olemusest ja probleemidest lahendite täitmisel riigisiseses õiguses.
Märksõnad: Venemaa; õigusloome; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950);
Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid; pretsedendiõigus; siseriiklik õigus

Timmer, Alexandra. Judging stereotypes: what the European Court of Human Rights can borrow
from American and Canadian equal protection law // The American Journal of Comparative Law
(2015) nr. 1, lk. 239-284. Stereotüüpidest Euroopa Inimõiguste Kohtu, Ameerika Ühendriikide ja
Kanada ülemkohtute rassilise ja soolise võrdõiguslikkusega seotud praktikas.
Märksõnad: võrdõiguslikkus; diskrimineerimine; rassilised hoiakud; stereotüübid; ülemkohtud;
Euroopa Inimõiguste Kohus; Ameerika Ühendriigid; Kanada; kohtulahendid (WESTLAW)
Euroopa Liidu õigus
Añoveros Terradas, Beatriz. Consumer collective redress under the Brussels I Regulation recast in
the light of the Commission’s common principles // Journal of Private International Law (2015) nr.
1, lk. 143-162. Kollektiivsetest kahjuhüvitusnõuetest Brüsseli I määruses (1215/2012).
Märksõnad: tarbijakaitse; printsiibid; kohtualluvus; kohtuasjad; tunnustamine (jur.); Euroopa
Liidu Kohus; kahju hüvitamine; kollektiivsed läbirääkimised (Academic Search Complete EBSCO)
Batchelor, Bill ; Allgrove, Ben ; Agnew, Mark. Digital disruption: the practical implications of the
EU’s Digital Single Market Agenda // European Competition Law Review (2015) nr. 9, lk. 379-383. ELi
digitaalse ühtse turu tegevuskavast ja selle tähendusest praktikas.
Märksõnad: digitaalmajandus; ühisturg; infotehnoloogia; e-kaubandus; Interneti-teenused;
meedia; tarbijakaitseõigus; käibemaks (WESTLAW)
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Beduschi, Ana. An empty shell? The protection of social rights of third-country workers in the EU
after the single permit directive // European Journal of Migration and Law (2015) nr. 2-3, lk. 210238. Kolmandatest riikidest tulnud kodanike sotsiaalsetest õigustest ELis; direktiivist 2011/98/EL
(ühtse töö- ja elamisloa võimaldamine).
Märksõnad: Euroopa Liit; ränne (demogr.); sisserändajad; välistööjõud; elamisload; tööload;
sotsiaalkaitse; integratsioon
Brinkmann, Gisbert. Equal treatment on the ground of nationality for EU migrant workers //
European Journal of Migration and Law (2015) nr. 2-3, lk. 239-257. Välistööjõu vabast liikumisest ja
võrdsest kohtlemisest; direktiivist 2014/54/EL.
Märksõnad: migrandid; välistööjõud; tööjõu vaba liikumine; võrdõiguslikkus; läbirääkimised
Broberg, Morten ; Holdgaard, Rass. EU development co-operation post-Lisbon: main
constitutional challenges // European Law Review (2015) nr. 3, lk. 349-370. Lissaboni lepingust
tulenevatest muudatustest ELi arengupoliitikas õiguslikest ja põhiseaduslikest aspektidest.
Märksõnad: Lissaboni leping (2007); liikmesriigid; arengupoliitika; põhiseadused; rahvusvaheline
koostöö (WESTLAW)
Burnley, Richard. New public service media online services: new or existing state aid? // European
Competition Law Review (2015) nr. 8, lk. 334-338. Mõistete määratlemisest ELi riigiabi tähenduses
avalike meediateenuste pakkumisel ringhäälinguturul.
Märksõnad: riigiabi; ringhääling; Interneti-teenused; e-teenused; seaduste tõlgendamine
(WESTLAW)
Dawson, Mark ; De Witte, Floris. Self-determination in the constitutional future of the EU //
European Law Journal (2015) nr. 3, lk. 371-383. ELi tulevikust põhiseaduse aspektist kolme
peamise reformikava põhjal.
Märksõnad: Euroopa Liit; finantskriisid; majanduskriisid; reformid; põhiseadused; föderalism;
liberalism; võrdlev analüüs
Eeckhout, Piet. Opinion 2/13 on EU accession to the ECHR and judicial dialogue – autonomy or
autarky? // Fordham International Law Journal (2015) nr. 4, lk. 955-992. ELi õiguse autonoomiast ja
Euroopa Kohtu arvamusest ELi ühinemise kohta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsiooniga.
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; Euroopa Kohus; inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioon (1950); kohtulahendid (WESTLAW)
Epiney, Astrid. Die Rechtsprechung des EuGH im Jahr 2014 // Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (2015) nr. 12, lk. 777-784. Ülevaade Euroopa Kohtu olulisematest lahenditest
2014. aastal kodakondsuse, diskrimineerimise, põhivabaduste ja võrdse kohtlemisega seotud
kohtuasjades.
Märksõnad: põhiõigused; kodakondsus; diskrimineerimine; võrdõiguslikkus; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (BECK)
Erdos, David. Data protection confronts freedom of expression on the „new media” Internet: the
stance of European regulatory authorities // European Law Review (2015) nr. 4, lk. 531-562.
Sõnavabadusest nn uues meedias andmekaitse tähenduses ELis; Euroopa Kohtu Lindqvisti
lahendist (C-101/01).
Märksõnad: andmekaitse; sõnavabadus; Internet; sotsiaalmeedia; õigusloome; Euroopa Kohus;
kohtulahendid (WESTLAW)
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Forty years of EU consumer protection: where does it stand now? // Legal Issues of Economic
Integration (2015) nr. 3, lk. 195-200. Tarbijakaitse reguleerimisest ELis alates 14. aprillil 1975
vastuvõetud esimesest tarbijakaitse programmist.
Märksõnad: Euroopa Liit; tarbijakaitseõigus; tarbijakaitse; õigusloome
Franzius, Claudio. Grundrechtsschutz in Europa // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht (2015) nr. 2, lk. 383-412. Põhiõiguste kaitsest liikmesriikide regulatsioonide ja ELi
õiguse vahelises seoses; Euroopa Kohtu Åkerberg Franssoni ja Melloni lahenditest.
Märksõnad: põhiõigused; liikmesriigid; Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2004); Euroopa Kohus;
kohtulahendid; Hispaania; Saksamaa (BECK)
Fudge, Judy. Migration and sustainable development in the EU : a case study of the seasonal
workers directive // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
(2015) nr. 3, lk. 331-350. Direktiivist 2014/36/EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena
riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta ning selle tõlgendamisest.
Märksõnad: töötajad; ränne (demogr.); sisserändajad; hooajatöötajad; tööjõu vaba liikumine;
seaduste tõlgendamine
Glon, Christina. Data protection in the European Union: a closer look at the current patchwork of
data protection laws and the proposed reform that could replace them all // International Journal
of Legal Information (2014) nr. 3, lk. 471-492. Andmekaitsest ELis ja kavandatavast reformist.
Märksõnad: andmekaitse; õigusaktid; isikuandmed; rahvusvahelised lepingud; reformid
Haibach, Georg. Cloud computing and European Union private international law // Journal of
Private International Law (2015) nr. 2, lk. 252-266. Pilvandmetöötlusega seotud lepingutest ELi
rahvusvahelise eraõiguse aspektist.
Märksõnad: andmetöötlus; pilvandmetöötlus; tarbijalepingud; Interneti-teenused; andmekaitse;
kohtuasjad; rahvusvaheline eraõigus (Academic Search Complete EBSCO)
Hilpold, Peter. Filling a buzzword with life: the implementation of the solidarity clause in article
222 TFEU // Legal Issues of Economic Integration (2015) nr. 3, lk. 209-232. Solidaarsuse põhimõttest
ELi toimimise lepingu artikli 222 tähenduses.
Märksõnad: solidaarsus; printsiibid; Euroopa Liidu toimimise leping (2007); seaduste
tõlgendamine
Jančić, Davor. The game of cards: national parliaments in the EU and the future of the early
warning mechanism and the political dialogue // Common Market Law Review (2015) nr. 4, lk. 939976. Rahvusparlamentide osast subsidiaarsuse järelevalves ja ELi õigusloomeprotsessis varase
hoiatamise mehhanismi kontekstis.
Märksõnad: parlamendid; liikmesriigid; Euroopa Liit; õigusloome; järelevalve (ProQuest Research
Library)
Josefsson, Henrik. Ecological status as a legal construct – determining its legal and ecological
meaning // Journal of Environmental Law (2015) nr. 2, lk. 231-258. Mõistest „ökoloogiline seisund”
veepoliitika raamdirektiivis (2000/60/EÜ); direktiivi ühtse rakendamise strateegia (CIS – Common
Implementation Strategy) tõlgendamisest.
Märksõnad: keskkonnaõigus; keskkonnakaitse; vesi; pinnavesi; veepoliitika; strateegiad; seaduste
tõlgendamine; Euroopa Kohus (Oxford University Press Journals)
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Jovanovic, Nebosja ; Merkx, Madeleine. Welmory: a recipe for VAT avoidance? // EC Tax Review
(2015) nr. 4, lk. 202-209. Euroopa Kohtu Welmory lahendist (C-605/12) ELi käibemaksudirektiivide
tähenduses ja digitaalmajanduse aspektist.
Märksõnad: käibemaks; teenused; maksustamine; Interneti-teenused; digitaalmajandus; Euroopa
Kohus; kohtulahendid
Kindler, Peter ; Sakka, Samy. Die Neufassung der Europäischen Insolvenzverordnung //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015) nr. 12, lk. 460-466. ELi uuest pankrotimenetluse
määrusest.
Märksõnad: maksejõuetus; pankrotid; pankrotimenetlus; piiriülene koostöö (BECK)
Kukovec, Damjan. Law and the periphery // European Law Journal (2015) nr. 3, lk. 406-428.
Keskuse-perifeeria probleemist ELi otsustamis- ja õigussüsteemis.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; ääremaad; õigussüsteemid; otsustamine; õigusteooria;
seaduste tõlgendamine
Lyal, Richard. Transfer pricing rules and state aid // Fordham International Law Journal (2015) nr.
4, lk. 1017-1043. Siirdehindadest ja maksustamisest Euroopa Komisjoni otsustes riigiabi
regulatsiooni aspektist, ELi toimimise lepingu tõlgenduses ja kohtupraktikas.
Märksõnad: maksustamine; siirdehinnad; riigiabi; konkurentsiõigus; Euroopa Komisjon; Euroopa
Liidu toimimise leping (2007); kohtulahendid (WESTLAW)
Martyniszyn, Marek. On extraterritoriality and the Gazprom case // European Competition Law
Review (2015) nr. 7, lk. 291-294. ELi konkurentsiõiguse territoriaalsusest ja ELi õiguse piiriülesest
kohaldamisest nn Gazpromi juhtumi põhjal.
Märksõnad: Euroopa Liit; konkurentsiõigus; konkurents (maj.); tehingud; Venemaa; Ameerika
Ühendriigid (WESTLAW)
Masing, Johannes. Einheit und Vielfalt des europäischen Grundrechtsschutzes // Juristenzeitung
(2015) nr. 10, lk. 477-487. Ühisosast, erisustest ja probleemidest põhiõiguste kaitsel Euroopas.
Märksõnad: põhiõigused; Euroopa; Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtulahendid
Micheau, Claire. Tax selectivity in European law of state aid: legal assessment and alternative
approaches // European Law Review (2015) nr. 3, lk. 323-348. Riigiabi selektiivsetest kriteeriumitest
maksuasjades Euroopa Kohtu praktikas; võimalikest alternatiividest ELi õiguses.
Märksõnad: riigiabi; maksupoliitika; maksustamine; Euroopa Kohus; kohtulahendid (WESTLAW)
Nic Shuibhne, Niamh. Limits rising, duties ascending: the changing legal shape of Union
citizenship // Common Market Law Review (2015) nr. 4, lk. 889-938. Kodakondsusega seotud
tingimuste muutumisest ELis, direktiivist 2004/38 kohtupraktikas ning ELi toimimise lepingu
artiklite 20 ja 21 tõlgendamisest.
Märksõnad: Euroopa Liit; kodakondsus; isikute vaba liikumine; piirangud; Euroopa Liidu
toimimise leping (2007); kohtulahendid (ProQuest Research Library)
O’Cinneide, Colm. The constitutionalization of equality within the EU legal order : sexual
orientation as a testing ground // Maastricht Journal of European and Comparative Law (2015)
nr. 3, lk. 370-395. Võrdõiguslikkuse tagamisest ELi õiguses ja kohtupraktikast seoses
diskrimineerimisega seksuaalse orientatsiooni tõttu.
Märksõnad: põhiõigused; diskrimineerimine; seksuaalne orientatsioon; võrdõiguslikkus; Euroopa
Kohus; kohtulahendid
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Paanetoja, Jaana. Euroopan unionin oikeuden työntekijäkäsitteen laajeneva tulkinta // Lakimies
(2015) nr. 3/4, lk. 367-386. Töötaja mõistest ELi õiguses seoses töötajate vaba liikumise ja õiguste
suurenemisega.
Märksõnad: töösuhted; töötajad; tööjõu vaba liikumine; töökaitse; tööõigus
Ramaekers, Eveline. The development of EU property law // European Review of Private Law
(2015) nr. 3, lk. 437-458. Omandiõigusest ELis. Kokkuvõte prantsuse ja saksa keeles.
Märksõnad: asjaõigus; omandiõigus; Euroopa Liit
Schima, Bernhard. EU fundamental rights and member state action after Lisbon: putting the ECJ’s
case law in its context // Fordham International Law Journal (2015) nr. 4, lk. 1097-1133.
Põhiõigustest ELis enne ja pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist; Euroopa Kohtu praktikast.
Märksõnad: põhiõigused; Lissaboni leping (2007); inimõigused; Euroopa Kohus; kohtulahendid
(WESTLAW)
Smits, René. The crisis response in Europe’s Economic and Monetary Union: overview of legal
developments // Fordham International Law Journal (2015) nr. 4, lk. 1135-1191. ELi majanduse
juhtimisest; majandus- ja rahaliidu õiguslikest aspektidest.
Märksõnad: Euroopa Liit; majandus; rahaliidud; majanduskriisid; finantskriisid; majanduspoliitika;
rahapoliitika; õiguslikud aspektid (WESTLAW)
Szyszczak, Erika. „Europe isn’t working in Europe” : reform and modernisation of the European
welfare state in the wake of the economic crisis // Fordham International Law Journal (2015) nr. 4,
lk. 1193-1217. Avalikest teenustest ja heaoluriigi kohustustest ELi rahastamise reformimise ja
ajakohastamise taustal majanduskriisi tingimustes; ELi toimimise lepingu tõlgendamisest.
Märksõnad: avalikud teenused; finantseerimine; reformid; heaoluriik; majanduskriisid; Euroopa
Liidu toimimise leping (2007); liikmesriigid; pädevus (WESTLAW)
Staats, Gerard. Personal pensions in the EU // EC Tax Review (2015) nr. 3, lk. 144-157.
Pensionikindlustusest ELis ja kolmanda pensionisamba osast selles.
Märksõnad:
pensionisüsteemid;
liikmesriigid;
pensionid;
kulud;
kogumispension;
pensionipoliitika; maksustamine; liikmesriigid
Stuyck, Jules. The Court of Justice and the Unfair Commercial Practices Directive // Common
Market Law Review (2015) nr. 3, lk. 721-752. Euroopa Kohtu esimese viie aasta praktikast seoses
direktiiviga 2005/29/EÜ (ebaausad kaubandustavad siseturul ettevõtjate ja tarbijate vahelistes
tehingutes).
Märksõnad: äritavad; kõlvatu konkurents; tarbijakaitse; ettevõtjad; tarbijad; tehingud; Euroopa
Kohus; kohtulahendid (ProQuest Research Library)
Thomale, Chris. Verstärkte Zusammenarbeit als Einigungsersatz? – Eine Gegenrede am Beispiel
des europäischen Privat- und Gesellschaftsrechts // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2015)
nr. 3, lk. 517-545. Probleemidest era- ja äriõiguse regulatsioonide ühtlustamisel ELis.
Märksõnad: äriõigus; eraõigus; äriühingud; seaduste kooskõlastamine; liikmesriigid; Euroopa
Liidu toimimise leping (2007)
Van den Putte, Lore ; Orbie, Jan. EU bilateral trade agreements and the surprising rise of labour
provisions // The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2015)
nr. 3, lk. 263-284. Tööjõuga seotud regulatsioonidest ELi kahepoolsetes kaubanduslepingutes.
Märksõnad: tööjõud; tööturg; standardid (normid); rahvusvahelised lepingud; võrdlev
õigusteadus
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Weck, Thomas ; Reinhold, Philipp. Europäische Beihilfenpolitik und völkerrechtliche Verträge //
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (2015) nr. 10, lk. 376-381. Euroopa riigiabipoliitikast
rahvusvaheliste lepingute seisukohalt; Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigiabi regulatsioonist.
Märksõnad: Euroopa Liit; liikmesriigid; riigiabi; rahvusvahelised lepingud; Maailma
Kaubandusorganisatsioon (WTO) (BECK)
Weller, Matthias. Mutual trust: in search of the future of European Union private international law
// Journal of Private International Law (2015) nr. 1, lk. 64-102. Vastastikuse usalduse ja vastastikuse
tunnustamise osast ELi õigussüsteemis, tsiviilasjade justiitskoostöös ning Euroopa Kohtu ja
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas.
Märksõnad: Euroopa Liit; rahvusvaheline eraõigus; usaldus; tunnustamine (jur.); põhiõigused;
õiguskord; justiits- ja siseasjad; kohtulahendid; Euroopa Kohus; Euroopa Inimõiguste Kohus
(Academic Search Complete EBSCO)
Mereõigus
Canuel, Edward T. The four Arctic law pillars: a legal framework // Georgetown Journal of
International Law (2015) nr. 3, lk. 735-764. Arktika õigusest kui rahvusvahelise ja riigisisese õiguse
komplekssest süsteemist.
Märksõnad: Arktika; laevandus; merendus; merelaevandus; siseriiklik õigus; rahvusvahelised
lepingud; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982) (WESTLAW)
Fritz, Jan-Stefan. Deep sea anarchy: mining at the frontiers of international law // The
International Journal of Marine and Coastal Law (2015) nr. 3, lk. 445-476. Inimkonna ühise pärandi
määratlemisest loodusvarade (mineraalide) süva- ja allveekaevandamise reguleerimisel.
Märksõnad: rahvusvaheline koostöö; merepõhi; loodusvarad; mineraalid; kaevandamine;
allveekaevandamine; keskkonnakaitse; õigusloome
Gahlen, Sarah Fiona. The new German law on maritime trade // The Journal of International
Maritime Law (2015) nr. 1, lk. 63-72. Merekaubanduse uuest seadusandlusest Saksamaal.
Märksõnad: Saksamaa; merekaubandus; meretransport; seadusandlus; reformid; rahvusvahelised
lepingud
Gahlen, Sarah Fiona. The Wreck Removal Convention in force // The Journal of International
Maritime Law (2015) nr. 2, lk. 97-114. Laevavrakkide eemaldamise rahvusvahelisest Nairobi
konventsioonist, mis jõustus 14. aprillil 2015.
Märksõnad: meretransport; merelaevandus; laevad; vrakid; päästetööd; rahvusvahelised lepingud
Paasivirta, Esa. The European Union and the United Nations Convention on the Law of the Sea //
Fordham International Law Journal (2015) nr. 4, lk. 1045-1071. ÜRO mereõiguse konventsioonist
ELi õiguses: rakendamine ja osalus.
Märksõnad: Euroopa Liit; rahvusvahelised lepingud; ÜRO mereõiguse konventsioon (1982);
Euroopa Liidu õigus; seaduste tõlgendamine; kohtulahendid (WESTLAW)
Rahvusvaheline eraõigus
Доронина, Н. Г. Диффузия в праве как направление унификации международного частного
права: к вопросу об объекте информационного права // Журнал российского права (2015) nr.
5, lk. 125-134. Mõistest „õiguse difusioon”, rahvusvaheliste õigusnormide ühtsest tõlgendamisest
ja rahvusvahelise eraõiguse ühtlustamisest infoõiguse kontekstis.
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Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; õigusnormid; infoõigus; andmekaitse; registrid; seaduste
kooskõlastamine
Liebrecht, Johannes. Europäische Privatrechtsgeschichte bei Heinrich Brunner (1840–1915) //
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2015) nr. 3, lk. 567-581. Austria õigusajaloolase ja Berliini
ülikooli Saksa õiguse, õigusajaloo õppejõu Heinrich Brunneri (1840–1915) Euroopa eraõiguse
teooriast.
Märksõnad: Euroopa; eraõigus; õigusajalugu; juristid; õigusteooria

* Artiklid on valitud Rahvusraamatukokku, 6. korruse õigusteaduse ja rahvusvaheliste
organisatsioonide lugemissaali tellitud välisajakirjadest:
õigus: http://www.nlib.ee/oigusalased-ajakirjad/
rahvusvahelised organisatsioonid: http://www.nlib.ee/rvo/index.php?id=11671
ja Euroopa Liidu õigusalastest teadusajakirjadest:
http://elik.nlib.ee/infoallikad/ajakirjad-2/

Väljaande koostanud Tiia Melts
Keeleliselt toimetanud Gerli Eero
http://www.nlib.ee/summaria-iuridica/
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