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Õigus privaatsusele ja andmekaitse. 2011. 256 lk.
Mari Männiko

Vandeadvokaadist autori raamat praktiseerivale juristile on mahukas originaaluurimus valdkonnas, mida
kaitstakse privaatsusõigusega: identiteedist eutanaasia
ja keskkonnakaitseni. Raamatu võib tinglikult jagada
üld- ja eriosaks. Üldosas antakse ülevaade privaatsusõiguse ja andmekaitse olemusest, samuti käsitletakse
põhjalikult vastavat kohtupraktikat. Eriosas on analüüsitud reguleerivaid erinorme.
Riigikohtuniku Jüri Põllu sõnutsi on tegemist
juristi jaoks äärmiselt kasuliku käsiraamatuga. Töös
on rohkesti kasutatud Euroopa Inimõiguste Kohtu,
Euroopa Kohtu ja mitme riigi – Norra, Saksamaa,
Suurbritannia, Ungari, USA – konstitutsioonikohtu
või ülemkohtu praktikat. Ilma selleta oleks tõsiselt
võetav eestikeelne õigusalane raamat privaatsusõiguse ja andmekaitse alast mõeldamatu. Seda mitte
üksnes seepärast, et Riigikohtu asjakohane praktika
on Eesti väiksusest johtuvalt paratamatult ahtake. Privaatsusõiguse kaitseks on olemas ka rahvusvahelised
ja riigiülesed instrumendid. Samuti on kasulik teada,
kuidas on teistes riikides lahendatud probleeme, mis
on meil olemas või on vältimatult tekkimas.
Raamat on vajalik abimaterj1al otsustamaks, kas
esitada pärast Eesti kohtulahendit kaebus Euroopa
Inimõiguste Kohtule.
Kanoonilise õiguse käsiraamat. 2011. 160 lk
Illar Hallaste

Raamatu koostamise aluseks on nii Codex Iuris Canonici (CIC) originaaltekst kui ka H.Schwendenweini
põhjalik käsiraamat „Das neue Kirchenrecht“.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder: „Kanooniline õigus on kogemuste ja teoreetilise mõtte rikka varasalvena mõjutanud kogu
Õhtumaa õiguskultuuri. Seetõttu on nii teoloogidel
kui juristidel kindlasti põhjust sellega tutvust teha.
Õpetades aastaid Usuteaduse Instituudis küberneeti-

kat ja kirikuõigust, võisin kasutada ka õpetaja Illar
Hallaste koostatud käsikirjalist „Kanoonilise õiguse
käsiraamatut”. On tänuväärne, et see raamat nüüd
kõigile asjahuvilistele kättesaadavaks muutub“.
Piiskop Philippe Jourdan: „Olen kindel, et kanoonilise õiguse käsiraamat saab kõikidele kristlastele ja
paljudele teistele inimestele olla heaks sissejuhatuseks
Katoliku Kiriku kanoonilisse õigusesse ning selle
kaudu arendada oikumeeniat ja üksteise mõistmist“.
Anglo-Ameerika õigusfilosoofia.
Lühiülevaade. 3. trükk 120 lk
Igor Gräzin

Eessõnas ülevaate kolmandale väljaandele kirjutab
prof Igor Gräzin: „See, et sügaval nõukogude ajal kirjutatud õpik (esimene trükk 1983) vajab kolmandatki
väljaannet, kinnitab veel kord: on filosoofilisi fakte,
mida ei muuda olud ega ideoloogiad. Üks muutus
pani mu enda imestama – kirjutasin selle raamatukese
“raudse eesriide taga” lootmatagi, et saan pilgu heita
angloameerika õigusmaailma enesesse. Tunnistan, et
palju hiljem, töötades kümme aastat USA-s, sain ma
tuttavaks mõnegagi neist, keda siin olin üsna ebadiplomaatiliselt kritiseerinud, ning oli veidi piinlik küll.
Hea meel oli aga sellest, et ei Bob Rodes ega John Finnis – kolleegid Notre Dame’i ülikoolist – ei mõistnud
eesti keelt ... Muide, Rodes, kellele ma selle raamatukese ausalt ette lugesin, ütles pärast naeru kõkutades,
et kõik, mis ma teiste õigusfilosoofide kohta olin kirjutanud, on ju õige. Tema kaudu olgu see väljaanne
tänuks kõigile kolleegidele USA-s ja Inglismaal, kellega töötasin koos oma parimad teadlase-aastad!“
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