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Sissejuhatavaid märkmeid. 

Senised tsiviilscadused. Eesti maa-alade tsiviilõiguslik 

kord oli 19.sajandi keskpaiku kodifitseeritud nelja seadustikku: 

1) Läänemeremaade seadustek^gu III köide 1854.a.(BES); 2) Eestimaa 

talurahva seadus 1856.a,; 3) Liivimaa talurahva seadus 186^.a.; 

4) Saare- ja Muhumaa suhtes - Liivimaa talurahva seadus 1819.a., 

täiendustega 1865.a. Need seadustikud hiljem osalt muudeti ja täien

dati, eriti 18R9.a. seoses Vene kohtuasutiste sisseseadmisega ja 

uute kinnistusorganite loomisega. Linaks eelmainitud seadustikkude

le tulid mõningais suhteis kasutamisele kf.rikuõiguslikud normid 

(luteriusuliste suhtes 1832.a. kirikuseadus, teiste suhtes vastavad 

muud normid) ning samuti ka Vene seaduste kogu määrused (eriti X 

köide). 

Eesti-Vene rahulepingu alusel tuli Eesti Vabariigi võimu alla 

endise Peterburi, Pihkva ning esialgu ka Vit^bsxi kubermangu maa

alasid (Narva-tagune maa, Petserimaa.), kus kehtisid Vene tsiviil" 

õiguslikud normid (eeskätt VSK X kcide) oma lisanormistikuga. 

Eesti Vabariigi seadusandlus puudutas algusest peale tugevas

ti senist tsiviilõiguslikku korda, eriti Maaseadusega 1919.a.,sel

le laiendamisseadusega 1922.a.ja Seisuste kaotamise seadusega 1920.a. 

Samuti anti Eesti Vabariigi seadusandlikkude asutiste poolt mitmeid 

tsiviilõiguslikke novelle (Abielu seadus 1922 jm.). 

2. Kodifikatsiooni vabadus ja vastav komisjon. Eelnevast jä

reldub, et juba Eesti Vabariigi alguseks kehtisid ta maa-alal tsi

viilõiguslikud normid, mis olid pärit mitmesugustest aegadest ja 

kodifitseeritud mitmesugustesse seadusandlikkudesse tervikutesse 

või antud novellidena Eesti Vabariigi seadusandlusega. See mitme

kesisus vaid. kasvas. Ühtlasi olid need seadused mitmes keeles.Veel 

mitmekesisem oli vastavate normide seesmine ehitus ja ilme. 

Põlisel Eesti maa-alal olid tsiviilõiguslikud normid seotud 

teatavate eriterritooriumidega ja isikutega, nõnda et sellekohaseid 

erinornistikke oli üle ktimne (Eestimaa maa-õigus, Liivimaa maa-Ki-

gus, Eestimaa linnaõigus, Liivimaa llnnacigus, Narva linnaõigus, 

Eesti-, Liivi- ja Saaremaa talurahva seadused, eriseadused vaimulik

kude kohta). Siin tulid juurde eelmainitud normid Narva-taguse ja 

Petseri maa-alade kohta. 

Samal ajal Eesti Vabariigi seadusandlus osalt tühistas isiku

te liigestuse, millega eelmainitud normid olid seotud (seisuste kao

tamine), samuti ka olulise osa objekte (Maaseadus) ja ühtlasi pais

kas enda poolt olevate normide rägastikku uusi norme (mitmed novel
lid). 
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Vaatamata tsiviilõiguslikkude normide näilikule rohkusele 

leidus neis tegeliku elu seisukohalt olulisi tühikuid (isiku-

õigus, eriti juriidilised isikud, jm.). Eesti Vabariigi seadus

andlus aitas selleks veel omalt poolt kaasa (Seisuste kaotamise 

seadus jt.). 
Normide eelmainitud välire laialipaisatus, seesmiselt äär -

museni arenenud partilmiarism. selles olustikus paratamatult 

tekkinud kasuistlikku^ ning kõigest sellest järelduv tUhiklik-

kus tegid tarvilikuks usiviilõigusliklmde normide Ühtlustamise 

ja täiendamise, mis VabariLgi Valitsuse vastava otsusega tehti 

ülesandeks selleks kujundatud komisjonile. Seejuuies pidi komis* 

jon oma töö aluseks võtma Läänemere maade sead,kogu III köite 

(BES), tehes viimases vajalikke täiendusi ning paiandusi. 

3, Komisjoni töö kalk ,ia käesolev eelaõu. Saadad ülesande 

kohaselt komisjon asus eraldama kehtivaiit normidest seda, mis 

tema arvates polnud enam kolvuline, ning täiendama ja parandama 

järelejäänud materjali sellega, mis tema. arvates vajalik. 

Seoses komisjoni töö esialgsete tulemustega kerkis küsimus, 

kas poleks õjgem senise töökava asemel võtta teine, nimelt 

mingisuguse moodsa välismaise tsiviilseadustiku ületoomine 

Eestisse. Lähemal ja üksikasjalikumal kaalutlemisel, milleks kut

suti kokku suurem nõupidamine, ilmnes, et ei saa Eestisse üle 

tnua ühtki välismailt tei";iH.rearr.:ctikku ilma seda oluliselt 

muutmata ja täiendamata. Paala selle, vaatamata mõningale hüvele, 

seesugune ületoomine oleks raotud oluliste pahedega ja raskustega. 

Samal ajal osutus siiski vajalikuks komisjoni töö senist 
ilmet arendada selles saunas, et koostatav eelnõu ei kujuneks 

kasutatava allikmaterjali peamiselt mehaaniliseks ülevotteks, 

Vaid selle kokkusulatisena üheks tervikuks väliselt (sõnastuselt) 

ning sisult. Seesugune suund tõi kaasa iga Üksiku normi sisulise 

ja sõnalise läbikaalumise^ Ühtlasi ka pikemaid kaalutlusi komis

jonis ning väljaspool, eriti ka üksikute instituutide suhtes. 

Pikemat ja mitmekesist arutlust põhjustas eriti abikaasade 

vahekordade küsimus, kus.jra^^s -?ara-vah-3kordada suhtes järgnes 

viimati seisukohavõtt ka Vabariigi Valitsuse peolt. 

Sel viisil kujunenud tal eks cn käesolev eelnõu, nime

tusega Eesti tsiviilseadustikul-/cit-.aldadea käesoleval kujul 

kõik kavAüsetud 5 osa ehk ^raamatut? 

4^_ EcInonl i i  d .  E c l n U u  o n  r p j a t u d  k õ i g e p e a l t  B E S - l e ,  

seega selle XXYJ + 4600 §-ile. Peale selle on arvestatud 
kõiki teisi seadusi, mis aine kohta käisid Vene ajastu lõpul, ja 

Eesti Vabariigi kestel antud vastavaid seadusi (vt.eelpool p.l ja 
2 ) .  

Peale eeltähendatud kehtivate normide on eelnõu koostamisel 
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"kasutatud mitmekesiseid muid allikaid. Eriti väärivad märkimist : 

1) tsaariaegne Vene tsiviilseadustiku eelnõu (lühendatud V) lähe

ma seose tõttu BES-ga (eelnõus lühendatud B) ja TsXpS-ga; 2) Sak

sa tsiviilseadustik (RGB); Helveetsia tsiviilseadustik ja Obligat

siooni õigus (H); 4) Prantsuse t&iviilseadustik (Cc^.), 5) Ungari 

tsiviilseadustiku eelnõu (U); 6) Prantapc-Itaalla ühtlustatud 

obligats.iooniõiguse eelnõu (P.-J.,); Rootsi ja Soome perekonna" 

seadused ^Se); 8) Poola tsiviilseadustiku eelnõu (?); Haagi kon

ventsioonid, mis asjasse puutuvad (Haagi konvi); 10) Rahvaste

liidu eeln0u.d3in.is asjasse puutuvad. 

Endastmõistetavalt cn arvestatud kohtutegelust, samuti tsi

viilõiguslikku doktriini. 

5. Allikate käsitlus eelnõus. Allikate käsitlemisel tuli 

kõigepealt BES §-de reast neita kõrvale rormid, uis polnud 

praeguses Eesti olustikus enam rakendatavad või otstarbekohased. 

Sel viisil järelejäänud normid on ainult osalt üle voetud sõna

sõnalt, kaugelt suurem osa kuulus ümbertöötamisele ainelt ja eriti 

sõnastuselt (redaktsioonilt). Samuti tuli talitada muude Vene 

ajastust päritud seadustega, Rohkenal maarai on sõnasõnalt üle 

võetud Eesti Vabariigi kastel antud ccaõuri, 

Eelmainitud välismaini allikaid on kasutatud selleks, et 

selgusele jõuda, kuidao vaatavad bi.sii^used cn lahendatud väljas

pool Eestit ning kuivõrd v-.sta^.d iah.pndurvÜGid on rakendatavad 

või otstarbekohased Eacti olustikun i CtsnstaLdvaks j ai E?ati 

olustiku analüüs nrog selle tnl^nuced. PestKttu on vällamaisi 

seadusi saadud kasutada pcai-*L?clt s^-na.3tur.e luhteü mitte sisult, 

välja arvatud, m^nin^ad erandid* Needki erandid kujucavad üksi

kuid loogilisi vahelülisid eelreux kui tervikus, aida eelnõu 

tõlgitsemisel ja hj.ndamicel tul^b alati silman pidada. 

6* E^lnõu_l^htekLbtio Resti olustiku analüüs põhjustas kõige

pealt vajaduse ühtlustada sonist väliselt laialipillatud ja sees

miselt lõhestatud tsiviilõiguslikku nermistikku^ Kõik ühtlusta

misele kahjulik tuli kõrvaldada, olgu &iis et asjaolud tegid vaja. 

likuks teha erandeid? Suuremate erandite tegemine on jäetud 

eriseaduste booleks, ku^a eelnõu peab moodustama tsiviilnormis-* 

tiku üld- ja põhikoguni. 

Järgmine ülesanne, mis ilmnes lesti olustiku analüüsimisel, 

polnud nünda kergesti lahendatav Ühes küljelt pole teadusta, et 
Eesti on rikkaliku tsiviilõigusliku minevikuga maa, seejuures 

haruldaselt omapärase ajaloolise kujur emisega ning koostisega 

vanast oiast alates kuni praegusajani. Seda pärandit tuli uuen

dada ja täiendada. Ent teisalt nõuab praegusaeg sagedasti uuendu-. 

si, mis pole igakord sedavõrd katsetatud ega küpsed, et nad poleks 
möödaminevad. Neil põhjusil eelnõu püüab säilitada, mis praegustes 
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pludes rakendatav, ja Ühtlasi täiendada ja uuendada sellega, mis 

enam-vähem proovitud Eestis või mujal ning alltoodud põhjustel 

paratamatu. Vajalikuks osutuvaid radikaalsemaid üksikkorraldusi 

on eelnõu seisukohalt otstarbekam teha eriseadustega, mis on 

kergemini antavad ja muudetavad; Ka selles suntes tsiviilseadus

tik peab jaama tsiviilnormLd? Uid- ning põhikogumiks, mille juurde 

eriseadused eranditena voi täiend j etena moodustavad liikuvamaid 

osasid. Vaatamata seesugusele tagasihoidlikkusele on eelnõu uuen

dused siiski väga olulised, ja seda peamiselt kolmel põhjusel. 

Eesti olus tiiru poliitiliseks iseloomustuseks vabariigi 

algusest peale on kodanikkude Ühoõiguslus seaduse ees, seisuste 

puudumine, ühingute ^abadu?, vabadus majanduslikuks tegevuseks 

ja muu vastav individuaalse vabaduse sfäär koos aktiivse osavõtu

ga poliitilisest tegemsest. Noil asjaoludel tuli arvestada isiku-

5igu.se tsiviilse ncri-.iLU.se vajadust, ML^jigusluso teostamist 

perekonna- ja pärimisõiguse alal ning normide Ühtlustamist asja
õiguses. 

Eesti olustiku kõlbolise iseloomustuse suhtes tuli silmas 

pidada sugulusciõ.cmete (võrreldes vanema ajaga) suhtelise osa

tähtsuse langemist, eriti haigemate sugulaste vahel. Samal ajal 

isik, vähem kaitsetav sugulaskonna poolt, vajab tarbe korral 

aktiivsemat kaitset riigilt ja ühtlasi ise talitab sõltumatumalt 

sugulaskonnast. Neid olusid tuli arvestada perekonnaciguses 

(eriti eestkoste - õigus) ja eriti pärimisõiguses (pärimine sea

duse järgi, sundosa jm.) 

Eesti olustiku majanduslikuks iseloomustuseks on endise 

kodumajanduse valdav asendamine vahetusma;j&,pidamisega, mis vajab 

kindlustust ning Ühtlasi käibe painduvat vormi. See põhjustas 

vajaduse teha muudatusi ja täiendusi eelnõu peaaegu kõigis osades, 

iseäranis asjaõiguses. Teisalt oleks ekslik arvata, et soe 

uueaegne vahetusmajapidamine on vaid käibe/osalisto vaba tahte 

mäng. Ka siin astub riik sagedasti vahele asjaosaliste endi või üld-

suss huvide nimel. Ka siin aga tsiviilseadustik peab olema 

tsiviilnormide üld- ja põhiko^ump kara eriseadustega võib ja 

saab seadusandlus teha erandeid või täiendada üksikasjalikult 

erisuhteid, Eelnõu on ka ise nois asjus teinud reservatsioone 
(eriti asjaõiguses). 

7. E^lR^^-?3him5tted^ Vastavalt Eesti Põhiseaduse sisse

juhatusele eelnõu rajaneb neljale põhimõttele: õiglusele, seadu

sele, vabadusele ning praeguste ja tulevaste põlvede kasule. 

Õigluspõhimõtc nõudis kõigepealt kõigi Eesti olustikus 

Õigustatud huvide silmaspidamist eelnõu koostamisel. Endast

mõistetavalt oli see väga raske ülesanne, mis tuli lahendamisele 

nii seniste normide kõrvalejätmisel kui ka nende uuendamisel ja 



ja uute loomisel. Eelnõu on püüdnud selles suhtes silmas pidada 

kolid, õigustatud huvisid, kuivõrd &ee on mõeldav tsiviilseadusti

kus kui tsiviilno:'mistiku üld- ja põhikogumis. Erilaadiliste õigus

tatud huvide reguleerimine on ,1 äotul vaTLavp.lt eriseaduste hooleks. 

Õlgluspõlümõte nõudis odaniy ee kõ.'.k need huvid, mis eelnõus 

silmas peetud, leiaksid õiglast rahuldamist ja kaitset. Huvi ei 

saa pidada õiglaseks, kui ta koosneb ainult teiste kahjustamiselt. 

Vastavalt on sellekohane reegel Õiguste teostamise suhtes võetud 

ülaossa. Tavaliselt toimub huvide õiglane rahuldamine vastavate ins

titutsioonide kui tervikute, samuti üksikute eeskirjade kaitsel. 

Tuli aga arvestada, et r-igoroossed eeskirjad, mis esialgu näivad 

olevat õiglased, võivad tegelikkudes olusuhetes osutuda suurimaks 

ebaõigluseks. Seeparast on eelnõus tegelikkude olude hindamisele 

ning eriti heale usule jäetud võrdlemisi laialdare õiguslik osa

tähtsus vastavate vahekordade korraldamisel. Iseäranis on silmas 

peetud ning püütud kaitsta kolmandate heausklikkude Õigustatud 

huvisid, olgu siis et nad ise on äärmiselt hooletud oma huvide 

ja õiguste eest hoolitsemisel* 

Seaduslikkuse põhimõte on leidnud väljendust sel viisil, et 

võimalikult kõigile Eesti olustikus õigustatud nõuetele on eel

nõus püütud anda saaduiksitsat. Nagu eelpool väljendatud, tuli 

aga seL puhul silmas pidada, et ssaduae eeskiri ei osutuks üle

kohtuseks, i-aia olusuhetes õiglaseks<> Seetõttu on eelnõus jäetud 

võrdlemisi laialdane tegevusväli asjaosaliste ning lõppeks kohtu

likule äranägemisele* Süda äranägemist cn aga püütud korraldada 
nõnda, et ta ei muugiks vaoaks äranägemiseks ega vägivallaks 

ning seega õiguslikuks kindlusetuseks* Vaatavalt sellele on 

äranägemine võimalikult seotud seadusega (häda korral ̂ seaduse 

analoogia" ja ^õiguse analoogia*', ent mitte normi vaha looming"'.) 

ning vastava slusukte konkreetse ilmegs,o Sellega on püütud võima

likult igale juhule anda konkreetse lahendamise võimalus seaduse 

kaudu, seaduse rakendamisel, kohustades hoolega arvestama olu

suhteid, ning sel viisil seaduse rakendamine ieha õiglaseks seadus

likkuse piirides. 

Vabaduspõkimõte läbistab kogu eelnõu, nagu see teisiti ei 

v^igi olla tsiviilseadustikus kui individuaalse autonoomia määrus-

tamise normistikus* See vabadus on kõigepealt indiviidi tõelise 

tahta või-Rnlosmineo Täitavalt sellele cn üldosas kui ka eriosades 

ette nähtud rida eeskirju seesugune takte võimaldamiseks ring 

vabadu^^Jkimõto täherd^b edasi tahteavalduse v^rmi 

valib- K-M, s.^la vabadust püüab eelnõu tagada, siiski 

piL'iii-;. . :n! üleminek/uputuks hädaohtlikuks isikule endale 

ja ;-rii*i hoaujklikkudele kaasinimestele. Viimasest kaalutlusest 

on järgnenud tahteavalduse vormi nõuded, mis esinevad eelnõu igas 
oras, eriti abielu^iguse (abielu sõlmimine, abieluleping, vara-

register), pärimisõiguses (testament) ja asjaõiguses(kinnistus-
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süsteem). Vabaduspõhlmõte tähendab lõppeks vabadust valida ja 

määrata Kigussuhete 3isv omal äranägemisel. See vabadus cn kõige 

rakendatavam vcla-cigusc alal, kuna eelnõu teistes osades seda 

vabadest nn tulnud tugevasti piiraca järgnevatel üldkaalutlustel. 

Toetudes õigluselo, se^ducelc ja individuaalsele vabadusele, 

triviilseadustik ei pea kunagi unustama üldsuse (^praeguste ja 

tulevaste põlvede") huvisid, See on vajalik seetõttu, et indiviid 

on ometi ühtlasi psa terv-kusü, Ühiskonnast, ilma milleta ka indi

viidi tsiviilõiguslikud õigused ja vaoadused muutuksid ainetuiks. 

Teisalt ka see tervik omab hüvesid, mida indiviid oma õiguste ja 

kohuste kujundamisel peaks arvestama. Raskem oh muidugi öelda, milli

sel määral üho või teise - indiviidi või dhiskonna - huvisid peab 

üksikutel juhtudel arvestatama, ning neil asjaoludel ja iga üksiku 

instituudi ja selle üksikute eeskirjade puhul eraldi on tekkinud 

vaidlusi. Vastavalt on võetud eelnõusse terve hulk eeskirju, mis 

peamiselt tingitud ühiskonna kui terviku huvidest. Siia kuuluvad 

kõigepealt lährmad eeskirjad isikuõiguse alal (nii füüsiliste kui 

ka jufLicilishc isikute suhtes). Ka perekonnaõigus, mille keskus -

perjkono - on tähtis rahv-uale, nr lahi põimunud matte ainult 

indivicua^liiet iaLd k^ Uhia^onJlikcntOamiti pärimis
õigus poi; Ukiskijilj/rrAi! huvist puudumata. kõigus osl"ppeks 

teeva? ühiskr/aä!iikr.d havid vaj^likaks^ et indiviid et saa vabalt 

seadd, ?nd as.jade ega seaga kaaainimeste ja järeletnlevate põlvede 

suhrei en3a nooit täiesti vabalt hujundacavaisso vahekordadesse, 

vald 'jaLük.rlaiasne, ids t^cak^id ka kaasinimeste ja jareletulevate 

inin^st^ õign^aarteid ning võimaldaksid nende tagamist (kinnistus-

sü.*-*,:c:3y -tfi.iaõiTjate kindel lootclu ja sisustus eriti kinnisasjade 

suhtes Ainult võlaõigus eeskätt vahetus majandusliku käibe-

õigusena on võrreldes teiste osadega vabam, kuid siingi on silmas 

peetud ühiskondlikke huvisid. 

8<r S^aasaus. Tsiviilseadustik peab olema loetav igale keskmise

le kodarlknle. Seetõttu on eolnõu püütud sõnastada võimalikult 

lihtsalt, vältides võõrkeelte laeno ja samuti keelelisi uuendusi, 

mida praegu oleks raske tunnustada küllaldaselt juurõunuiks. Siiski 

kummaski suhtes pole saadud hoiduda erandeist, mida asja huvides 

tuli pidada põhjendatuiks või pajatamatuiks. 

Samal ajal seadustiku sõnavara peab olema võimalikult täpne, 

andes asjast huvitatuile ja vaaomalt juristidele vastused antud 

küsimnsilot Seetõttu on s&lnõ-is tarvitatud ühe ning sama mõiste 

väljendamiseks võimalikult ühte ning sama spna või tarbe korral 

ühte ning sama lauset. 

Lihtsuse ja täpsuse huvides on eelnõu sõnastus ühtlasi võrdlemisi, 

abstraktne. Seo oli paratamatu selleks, ot vältida kasuistlikkust 

ja ühtlasi saavutada lihtsust Ja täpsust. Seetõttu eelnõu üksikud 

sõnad ja laused sisaldavad sagedasti väga laiaulatuslikku sisu, millo 
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avastamiseks tuleb kasutada seadustiku süstemaatilist interpretat

siooni. 

Lihtsuse, täpsuse ja abstraktsuse huvides on eelnõus kasutatud 

võimalikult lühikesi lauseid. Seetõttu igas lauses sisaldub vormi

liselt iseseisev mõttekäik, mille side eelmise ja järgneva mõttega 

sõltub vastavate lausete asendist. Juhul, kui eelnev mõte ja vastav 

lause sisaldab omaette terviku ning järgnev mõte ja lause sisaldab 

eelmise tälcndise või erandi, kujundavad vastavad laused sama 

paragrahvi vastavaid lõikeid. Otstarbekohasuse mõttes on mõnikord 

samas paragrahvis ka enam kui kaks lõiget, nõnda, et esimene lõige 

sisaldab reegli, järgmine - erandi või täiendise, samuti kolmas -

omaette erandi või täiendise. Siiski on mõnikord ülevaatlikkuse 

huvides ühes paragrahvis ka lõikeid, mis ei oie üksteisega reegli, 

täiendise või erandi vahekorras, vaid siraldavad Ühe algmõtta 

arendamist. 

9. Süsteem. Eelnõu ci ole omaks võtnud ei kehtivat seadustikku 

(13) ega tavalist institutsioonilist või pandoktilist süsteemi. Eel

nõu lähtekoht ja alusmõte on selles suhtes lintne ning selge. 

Tsiviilõiguste nagu igasuguste muudegi õiguste (ning vastavate 

kohuste) keskpunktideks on vastaval isikud, õigussubjektid. Need 

keskpunktid kujundavad nn* tsiviilse ühiskonna ning nende vahelised 

suhted nn. tsiviilse käibe: neid mõlemaid peab määrustama tsiviil

seadustiku Sellelt lähtekohalt kõik see, mis puutub isikutesse 

(õigussubjektidesse) kui niisugustesse, ilma et sel puhul reguleeri

takse üksikuid õigusi ning kohuscio, peab seega tsiviilseadustikus 

leidma lahendust kõigepealt. Vastavalt sellele kuulub kõigepealt 

lahendamisele subjektide (nii füüsilisse kui juriidiliste isikute) 

isiku^iguslik positsioon üldse, nii objektiivciguslik kui ka 

subjektiivoiguslik. Vastavad eeskirjad moodustavadki süsteemi esi

mese ning Ühtlasi üldesa. 

Subjektid, keda esimeses ning üldosas arvestatud, saavad olla 

ainult selle tõttu, et nad tekivad vastavas Ühiskondlikus miljöös 

ning sellega seotud normistikus. Seetõttu tuleb teises järjekor* 
ras vaadelda seda õiguslikku organisatsiooni ning neid suhteid, mil

listes subjektid saabuvad, Seadustehnilistel põhjustel ei ole sel 

puhul -otstarbekas käsitleda ci füüsilisi ega juriidilisi isikujd, 

vaid üksnes esimesi. Vaetavalt sellele kujuneb Tsiviilseadustiku 

teiseks üsaks porokennaõigus oma kolmes olulises osas (abielu, 

vanemad ning lapsed, eestkoste ja hooldamine). 

Subjektid mitte ainult cl ole olemas (üldosa), mitte ainult 
ei saabu (perekonnaõigus), vaid ka lõpevad, tuues viimasega kaaja 

terved kompleksid õigussuhteid. Sel yiisil saabuv süsteemi kolmas 

osa - pärimisõigus. Ka siin, nagu eelmiseski, on seadustehniliselt 

otstarbekam käsitleda ainult füüsilisi isikuid. See kolmas osa 

sisaldab pärimisõiguse ona olulistes algmomentides (üldmõisted 



ning subjektid, pärimisalused, pärimiskord). 

Olles eelmises kolmes osas (üldosa, perekonnaõigus, parimis-

nigus)k.äsitlenud peamiselt tsiviilseid isikuid, nende saabumisega 

ja lõppemisega soetud vahekordi, jälb järele vaadelda vasta/ute 

isikule vahelisi vahekordi. Need vahekorrad tekivad paratamatult 

kõigepealt suhtumises subjekte ümbritsevasse välisn^ailua ning 

selle üksikasjadesse, Feega asjadesse. Vastavalt sellele süsteemi 

neljanda osa moodustab asjaõigus oma vastavate alaosadega (valduse 

ja kinnistusraamatu süsteem, omand, piiratud asjaõigused) r Teisalt 

aga samade subjektide vahel tekib tsiviilses käibes mitmekesiseid 

suhteid üksteise vahel, vahekordi, mis kultuuri arenemisega ala

liselt rohkem ja rohkem mitmekesistuvad. Ühtlasi just sellel alal 

avaldub kõige rohkem subjektide autonoomne enesemääramine. Sel 

viisil Tsiviilseadustiku viimse ning viiuida osa moodustab võla

õigus oma vastavas loogilises konstruktsioonis (ül3osa, eriosa). 

Peale eeltähendatud põhi suhete võivad tsiviilõiguslikel sub

jektil tekkida vahekorrad, uis oma omaduste tõttu vajavad erimäärus 

tärnist. Vastavalt võivad kujuneda ning on kujunenud sellekohased 

eriosad (kaubandusõigus, maeõigus, tõöstusõigus jm,j[, 

Sel viisil seega eelnõu aluseks olevate ideede järgi eelnõu 

langeb süsteemilt viide ossa, milliseid nimetatakse raamatuteks": ^ ' !! 
esimene raamat - üldosa, teine raamat - perekonnadgux, kolmas 

raamat - pärimisõigus, neljas raamat - asjaõigus, viies raamat -

võlaõigus. 

10. Seletuskiri ning ta iseloom. Seletuskiri peab andma selgi

tust eelnõu kaigu* ko^ssei&u kui terviku ning selle üksikute osade 

kohta. Selles mõttes juba eultoodud. sissejuhatavad märkmed kujun

davad osa ja nimelt kõige üldisema osa seletuskirjast, Seoses 

sellega kõiki eeltoodud märkmeid tuleb arvestada nii eelnõu kui 

terviku ja samuti ta üksikute osade ja alaosade (kuni üksikute 

paragrahvide ja selle lõigete) käsitlemiseks, Ent seletuskiri 

siiski ei saa piirduda üksnes üldseletustega, v^id peab andma kon* 

kreetset selgitust ka eelnõu üksikute eeskirjade kohta. 

Viimati -mainitud ülesande teostamiseks oleks pidanud peatuma 

eelnõu iga suurema ja vähema osa ning samuti nende väiksemategi 

alaosade ja eeskirjade juuras. See toeks scltuakirja liiga pikaks, 

käesoleval korral aga teatava määrani ka ülearuseks. 

Nagu eelpool öeldud; on eelnõu tähtsal määral rajatud 
kehtiva seaduse eeskirjadele. Neil asjaoludel fleks olnud asjata 

hakata refereerima kehtivate eeskirjade sisu, seda enam, et eel

nõu eeskirjad sisaldavad vastavat sisu juba nii-kui-nii. Seetõttu 

on ära jäetud pikemad seletused ning põhjendused igal pool, kus 

eelnõu suuremal või vähemal määral on üle andnud kehtiva seaduse 
sisu. Püütud on vaid allika tabamise hõlbustamiseks täpsemalt 
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(vähemalt vastavate ainete loetelu kaudu) väljendada, mis ulatu

ses tuleb arvestada kehtivat seadust kui allikat. Samaks otstar

beks on vastavate §-de all margitud ka tähtsama kehtiva seaduse 

(Balti eraneaduse, lühendatult B) tähtsamad eeskirjad, mis vasta

val kohal seletuskirja- asemal arvesse tulevad. Sel viisil on 

vcimaiAiriks osutanud viga otsustaval mägral seletuskirja ulatust 

ja irajtu lühendada. ua;;u seda on tavaliselt kasutatid Eestis ke 

muudf seaduste ning eriti seadustikkude hijtmõ.amisnl. 

Seniste eeskirjade muutmine, täiendamine ning arendamine on 

seal, kus see csucus paratamatuks, vastavas kohas seletuskirjas 

lähemalt põhjendatud, eriti juhtudel, kus võiksid tekkida lahk

arvamused vastava muudatuse otstarbekohasuse suhtes. Siiski ka 

selles suhtes on püütud piirduda hädavajalikuga. Uus norm annab 

eeskätt ise tõenduse oma vajalikkusest. Ühtlasi uue normi sisse

võtmise vajalikkuse selgitamiseks on eelnõus vastava eeskirja 

(§-i) all püütud tähendada peale kehtiva seaduse ka veel välis-

maisi eeskujusid, mida arvestatud vastava normi konstrueerimisel. 

Vastavad tähtsamad välismaised eeskujud on ära märgitud eelpool 

ning sealsamas sulgudes tähendatud ka lühendid, mir eelnõu teksti 

all on tarvitusele voetud. Sel viisil ka muudetud, täiendatud või 

edasi (kuni uute §-ide ja instituutide loomiseni) arendatud ees

kirjade selgitamisel on võidud seletuskirja tähtsal määral lühen

dada. 

Ainult neil juhtudel, kus eelmainitud lühendamismeetodid ei 

lubanud oodata küllaldast selgitust ega põhjenduse, osutus vaja

likuks üksikute eeskirjade^ instituudiosade või instituutide 

suhtes pikemate seletuste andmine. 

Toodud põhjustel alljärgnev üksikasjalisem seletuskiri ei ole 

ulatuselt ühtlane, vaid on just äärmiselt ebaühtlane. Nimelt 

sagedasti suured ja ulatuslikud eeskirjade hulgad on mainitud 

üksikute sõnadega või mpne reaga. Seal on tegemist lühenditega, 

mis eelpool mainitud. Teistel juhtudelaga. üksik väike instituut 

või mõni üksik eeskirigi on varustatud suhteliselt pika seletusega. 

Peale eeltoodud üldisi märkmeid järgneb nüüd seletuskirja 

päris sisu, ta Üksikasjalisem osa, selgitused eelnõu Üksikute osade 

ning muude alajaotuste ning tarbe korral üksikute normide juurde. 

Seejuures tuleb tähendada, et eeltoodud sissejuhatavad märkmed 

ja seletused nelja axinese raamatu kohta annavad üle ^Seletuskirja 

Tsiviilseadustiku 1935*a. eelnõu nelja esimese raamatu juurde", 

parandustega ja täiendustega, mis tingitud nende raamatute hili

sematest tähtsamatest muudatustest, kuna seletused viienda raamatu 

kohta esinevad esmakordselt. 
Et soodustada 1936.a. eelnõu võrdlust 1935.a.omaga, selleks 

on paigutatud 1936.a.eelnõu paragrahvide numbrite järele sulgudesse 

1935.a.eeln&u paragrahvide numbrid. 

j 
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ESIMENE RAAMAT. 

Üldosa. 

See raamat sisaldab norme, mis oma loomult* ja L.õttclL on määra

tul rakendamisele TsS kõigis teistes osados kas'-. Ustavate ^ahokorda-

<ie kohta, kuivõrd viimati-mamitud osad ei sinaida va.Huj,vaLü vahe

kordade jaoks erinorme. Kehtivas seaduses cn sellos suhtes üioi.ormi-

dena olemas vaid määrused seaduste kehtivuse ja rakendamise konca 

(BES, Sissejuhatus I-XXXVI). Ent ka määrused õigussubjektide, õigus-

objektide, õigussuhete muutmise ja õiguse teostamise ja kaitse kohta 

osutuvad <^ma loomult ja mõttelt samuti üldisteks, nagu eeskirjad 

seaduse kehtivuse ja rakendamise kohta. Vastavate eoskirjaue paigu

tamine Üldossa osutub seetõttu loogiliselt ja süsteemiliselt parata

matuks, Ühtlasi seob TsS kõik osad üheks loogiliseks tervikuks. Ka 

seadustehniliselt võimaldab seesugune menetlus teatavat kokkuhoidu, 

vältides vajaduse uuesti tagasi tulla vastavates eriosades üldees

kirjade juurde, mis käsitletud üldosas. Mitmed ja tahtsamad tsiviil

koodeksid või nende eelnõud on asunud sair-a.Le teele. Ka Eectis on 

juba uues kriminaalseadustikus sama. seaõustehmlme võte kasutami

sele voetud. Kuigi võib tuua seosuguss uldcsa loolise 

vastu üsna tähtsaid vastuväiteid, ei saa viimaseid piaada 

sedavõrd kaaluvateks, et mingisugune muu süsteem osutuks tõelikelt 

paremaks käesolevast. 

.!. ;x;. 
I.osa.Seaduse kehtivusest ja rakendamisest. 

See osa rajaneb üldjoontes kehtivale seadusele (BES, sisse

juhatus jm.). Siiski osalt alles pärast pikemaid kaalutlusi. 

' - 2 
I.peatükk. Seaduse kehtivus (§ 1 - 15 ). 

Kehtiv seadus seob normide kehtivuse kas kogu maa-alaga või 

viimase osadega, seejuures veel vastavate isikute seisusliku eri-

kuuluvusega ning vastava eriõigusega. Seisusi Eestis enam ei ole. 

Ka ajaloolised eriõigused on tekkinud tingimustel, mis praegusel 

ajal seesuguses ulatuses puuduvad. TsS peab sisaldama Üldnorme; 

tegelikke erivajadusi ning nõudeid on otstarbekam rahuldada erisea

duste kaudu. 
Raskem oli otsustada, kas siduda TsS nornido kehtivust terri

tooriumiga, tunnustades seaduse normid seega kehtivaiks kõigi 

isikute kohta, kes vastaval torritooriu&Al elavad (territoriaalne 

ja pellcst järelduv elukoha- ehk domit^iiji-prlntsiip); või isi

kutega nende natsionaalriikliku kuuluvuse järgi (riikkondisnge 
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ehk natsionalitcedi-printsiip). Teatavasti mõlema printsiibi 

kasuks tuuakse palju poolt- ja vastuväiteid, samuti ka riigid 

oma seadusandluses on jagunenud selles suhtes erinevatesse 

vastasleeridesse. Eestis cn sajandite jooksul sellekohast-d 

põhjustel kasutamisel olnud domitsiili-prlntsiip. Vabariigi 

kestel on mõningato rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel sel-

*lest ka kõrvale kaldutud. Siiski tuleb silmas pidada, et 

natsionaliteedi^printsiip on eluline peamüselt välise eks

pansiooniga ning suuro emigratsiooniga riikides, domitsiili-

printsiip en eluline riikides, kus tegemist rohkem sisserända-

misega ning vastavate ohtudega. Neil kaalutlustel, olgugi et 

eelnõus varem oli kaldutud natsionaliteedi-printsiibile, on 

Eestis ^igem jääda ajalooliselt kujunenud ja praktiliselt 

otstarbeka ning tuntud domitsiili-printsiibi juuide. 

Eelnevatel kaalutlustel määratakse eelnõus seadustik 

kehtivaks Eesti Vabariigi kogu maa*-alal ja kõigi ta elanikkude 

kohta, vaatamata viimaste rlikkondsele, seisuslikule y$l muule 

kuuluvusele, olgu siis et seadus sisaldab erandeid (§ 1<, 

Vastavalt eeltoodud üldreeglile on määrustatud ka alljärg

nevad üksikud suhted (5 2 - 15), Lähtekohaks nende suhete ^aurus

tamisel jäi kehtiv BES (sissejuhatus), ainult viimase redakt^ 

sioon on uuendatud, samuti muud kehtivad saadused. Siiski 

kehtivad seadused osutusid tuhlklikeks, nõnda et vastavaid 

tühikuid tuli täita, arvestades rahvusvahelisi leppcõlgust 

ning välismaade seadusi (§ 2^4,8 jt.) Oode civll'i ning teiste 

uuemate tsiviilseaduxtlkkade eeskujul tuli lõpuks peatuda küsi" 

musel, kuidas vältida välismaiste seaduste rakendamist Eestis, 

kui nad on vastuolus eesti pretseptiivsete normidega (ius 

cogens) või üldse Eesti avaliku knrra ja üldtunnustatud kõlbe

liste eeskirjadega. Eelmainitud välismaiste seadustikkude 

eeskujul on eelnõusse paigutatud vastav eeskiri (§ 15), kus

juures eeskirja praktilise rakendamise hõlbustamiseks on eesti 

vastavad eeskirjad jagatud kolme ossa: 1) saadused (ins cogens'i 

loomuga) ning muud samrlaalilised eeskirjad, järeldugu viimased, 

2) kehtivaist seaduslikkudest normidest (^avalik kord") või 

3) komr.ete kaudu avalduvatest kõlbelistest arusaamistest 
(head kombed). 

Prantsuse (C.c) ja Helveetsia (Einf.) eeskujul cn konstru

eeritud eeskirjad normide kehtivuse kohta ajas nii objektiiv-

õiguslikult kui ka subjektiiv0igrslikr.lt, kusjuures kõigepealt 

esitatakse üldeeskiri (§ 15*')^ hellele järgneb mitte vähem 

tähtis erandlik eeskiri (§ 15^), mida tuleb vajaduse korral 

üksikasjastada seadustiku või seaduse kehtimapaneku; seadusega . 
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2. peatükk. Seaduse rakendamine ( § 16-20). 

Seaduse rakendamine eeldab ta sisu õiget kindlakstegemist vasta

va tõlgitsemisega. Tõlgitsemise hõlbustamiseks antuksa minimaalsed 

kohuslikud eeskirjad kehtiva seaduse alusel täiendatud ja uuendatud 

redaktsioonis (§ 16-17). 

Igas seadustikus leidub paratamatult tühlkuido Vastavalt kehti

vale seadusele (TsKpS 10^"^, BeXXIV,XXV) on selles suhtes kõige

pealt lubatud arvestada kombeõigust, kuid silmas pidades Põhiseaduse 

eeskirju (§ 4), mitte nõnda, et kombeõigus võiks muuta i/oi tühistada 

seaduse eeskirju (§ 18). Juhul aga, kui oi seaduses ega kombeoiguses 

ei leidu eeskirju, tuleb (§ 19) kasutada analoogilist normi (seaduse 

analoogia) või seesuguse puudumisel ka seadusest tuletatud üldisi 

põhimõtteid (õiguse analoogia), Seesugune lahendus peaks andma vaja

likke võimalusi seaduse rakendajale ning ühtlasi kindlustama seadus

likkuse põhimõtet. Lipuks on määrustatud kohtuotsuste normatiivne 

tähendus (§ 20), silmas pidades Vabariigi Põhiseaduse eeskirju, 

muid kehtivaid seadusi ning välismaade eeskujusid (eeskätt Tšehho
slovakkia), 

2j,osa, jFihxh 

See osa kehtivam seaduses puudub, kuna ta tühlkullsed eeskirjad 

cn laiali paisatud mitmetes kohtades. Olult isikud esinevad tsentraal

sete punktidena tsiviilses käibes. Seetõttu vastavad eenkirjad 

tuleb paigutada Üldossa võimalikult sel naäj.*al$ kurvõrd need ees

kirjad oa üldist laadi* Kehtiva seaduce (BES õiguse teoo

ria ja välismaade seaduste eeskujul on isikud jagatud kahte liiki: 

füüsilised ja juriidilised? Kodumaiste allikate vähesuse ja tühik-

likkuso tõttu mõlema isikuteliigi kohta käivate eeskirjade koostami

sel on tähtsal määral kasutatud välismaisi eeskujusid. 

lo pea^h^k. Füüsilisel is.ikud. 

Sellesse peatükki on koondatud kõik neod eeskirjad^ mis olles 

üldist laadi, puutuvad inimese kui õigussubjekti kõrgelt-isiklikesse 

ning õiguslikult tähtsaisse emadustesse. Need omadused on: õigus

võime (§ 21), teovõime (§ 22-30), otsusevõime ($ 31-32), sugulus 

(§ 33-^3), elukoht (§ 39^43) ja mõningad muud vastavad kõrgelt-

isiklikud õigused (§ 44-47). Lõppeks käsitletakse inimese kui õigus-
subjekti,lõppu (§ 48*54). 

1. jagu. Sigusvõimo. 
Õigusvõime ei olo kehtivas suadusus täosolt mäarustatud (B 2912). 

Eelnõus on õigusvõime määratletud välismaiste saaduste eeskujul 

(§ 21). õigusvõime algab elusalt sündimisega, kusjuures tarbe korral 

arstid otsustavad küsimuse, kas on elusalt sündimise tõsiasi aset 

leidnud. Ka nasoiturrs cn õigusvõimelinc eeldusel, ot sünnib elusalt 
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ja õiguskorra piirides, kuivõrd ta huvid seda teevad vajalikuks 

(vrd.B 1673,1695,1893,2791). 

2*jagu. Teovõime. 

Teovõime on kehtivas seaduses piiritletud õigusena käsutada oma 

vara ja tegusid (B 2912,2916,2918). Vaevp.Lt seesugune definitsioon 

saab nlla õige, sest sellega jääksid välja teovõimelise inimese 

õiguslikud toimingud, mis puudutavad mitte "varalisi, vaid muid era

õiguslikke suhteid (eriti perekonnaõiguse alal). Teisalt on inimene 

teovõimeline ka juhtudel, kui ta otsusevõimetuse tõttu ei saa oma 

ntegusid käsutada". Neil asjaoludel ning silmas pidades välismaa 

eeskujusid ja doktriini on teoyoime määratletud inimese omadusena, 

mistõttu võidakse õiguskorra piirides oma tahteavaldusega tekitada, 
muuta või lõpetada nma õigusi ja kohuseid (§ 22). 

Teovõime on üldreeglina seotud tälncasusega. Täiseasuse algus 

on seatud seosesse 20-aästaceks saamine;?ty silmas pidades kehtiva 

Põhiseaduse määrust poliitilise tKisoasuHC krhti, r-.i.rg sel alusel 

kujundatud kehtivat tsiviilõiguslikku korda (§ Kehtiva seaduse 

tingimustel võidakse teatav inimene tunnustada täisealiseks ka 

varem(§ 23). 

Vastupidisel sagedasele seadusandlikule võttele, mille järgi 

alaealise inimese teovõimet m^ara^l^takse mitte seoses teovõime 

puudumisega, vaid muude määrustega (eriti eestkoste kohta), on 

mõttelt ning süsteemilt õi^em vastavad eeskirjad paigutada teovõimet 

käsitlevasse isikuõigu^likku peosse. Vastavalt selle järgnevad täis

ealise teovõime käsitlemisele eeskirjad alaealise teovõime kohta 

(§ 24-29), kusjuures tehakse vahet alaealise vahel kuni seitsme 
aastani ning 7-20 vahel. Seaduslikud esindajad, kes sel puhul 

arvesse tulevad, on lähemalt määrustatud eestkoste ning hoolekande 

kohta käivais eeskirjades. 

Erandina üldreeglist võib osutuda vajalikuks ka täisealise 

tunnustamine teovõimetuks (§ 30). Vaatavate põhjuste määrustamisel 

pärast pikemaid arutlusi jäädi peatuma eelnõus antud formulatsioo

nile sel eeldusel, et vaimuhaigust ning vaimunõrkust ncn&e mitme

sugustes variatsioonides cn kutsutud konstateerima eeskätt asja

tundjad (arstid), kuna pillamise ja uimastavate ainete liigtarvita-

mise fakte tuleb otsustada eeskätt sellekohaste iriklik-perekondlik-

kude ja sotsiaalsele tulemuste järgi. Teovõimetuks tunnustamine, 

samuti tunnustamise lõpetamine toimub kohtu otsusel. Teovõimetuks 

tunnustatud inimese seisukord teovõime suhtes on määratud sama

sugune nagu alaealistel vastavalt nende olukorrale. 

3. jagu. Otsusevoime. 

Teovõime eeldab oma kandjal vastavaid vaimseid võimeid, kuid 

konkreetsetel juhtudel viimased võivad puududa. Seepärast tuleb 

põhimõtteliselt pooldada kehtiva seaduse seisukohta, mis teeb 
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vahet teovõime (B 2912,2916,2918) ning kõnesolevate konkreetsete 

vaimsete võimete vahel (B 2912,2914). Vaevalt aga on õige viimaseid 

kehtiva seaduse eeskujul nimetada ücahce vabaduseks", sest seesugune 

termin võiks viia eksiarvamustele, kuna Õigem on mõne välismaa sea

dustiku eeskujul selles suhtes kasutada nimetust ^.otsusevõime". 

Samuti nn kaheldav kehtiva seaduse definitsioon käesolevas küsimu

ses (B 2914). Neil asjaoludel ning silmas pidades valismaa eeskuju

sid ning ühtlasi ka uues kriminaalseadustikus analoogilisel juhul 

kasutabad konstruktsiooni, on eelnõus otsusevõime loetud omaseks 

igale inimesele, kellel teatud criolude tõttu ei puudu võime aru 

saada oma teo iseloomust ning tähendusest ega oma tegevust juhtida. 

Otsusevõime olemasolu resp. selle puudumist tuleb tarbe korral 

otsustada asjatundjate abiga. 

Otsuscvõimetu toimingud ei oma kohustavat jõudu, kui otsuse-

võimetus on tõendatud. Selles mõttes vastavad toimingud on vaielda

vad toimingud. Ent seadus võib teatavatel juhtudel kolmandate isi

kute huvides siiski teha ka erandeid (§ 31). Kurtide, tummade ja 

kurttummade või muude seesuguste vigaste toimingud on jõulised, 

kui neil ei puudu otsusevõime (§ 32). 

4.jagu. Sugulus. 

Surulu.se kohta käivad eeskirjad (§ 33-43) on toodud isikuõiguste 

ossa, nagu teisedki eelmised ja järgnevad inimese isikusse puutuvad 

eeskirjad. Suguluse eeskirjad on üldjoontes rajatud kehtivale sea
dusele. 

5. jagu. Elukoht. 

Eeskirjad elukoha kohta, pärast pikemaid kaalutlusi, on samuti 

rajatud eeskätt kehtivale seadusele (B 3066 jj.). Eriti aga on 

silmas peetud ka Rahvasteliidu vastavat eelnõu. Kahe elukoha 

omamise vaimalus (§ 40) näib eHimesel pilgul toovat küll mõningaid 

raskusi, eriti kui arvestada seaduse rakendust elukoha järgi 

(§ 1 jj*)* Siiski senine praksis Eestis ning välismaade eeskujud 

sunnivad arvama, et võimalikud raskused on ületatavad ning igatahes 

mitte suuremad kui ainult ühe elukoha võimaldamisel. Seoses elu

kohaga käsitletakse ka äraolemist (§ 43), kuna äraolija huvide 

kaitse määrustatakse vastavas kohas mujal (§ 522,524). 

6. jagu. Isiku kaltse. 

Inimese õigus- ja teovõime ning teised eelpinl-manitud omadused 

seisavad pretseptiivso loomuga normid? kaitse all, Seepärast ei 
ole inimene nonde omaduste suhtes õigustatud tegema korraldusi 

(§ 44). Vastavalt sellele nende ning teiste samalaadiliste isiku-
õiguslikkude Õiguste rikkumise puhul võidakse nõuda rikkumise kohtu-

summa nõudmine oleks aga vaevalt õigustatud üldreeglina, küll aga 
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juhtudel, kus see eriliselt põhjendatud ning vastavalt seaduse 

poolt lubatud (§ 45^* 

Isiku hüvede hulka, mis seisavad seaduse kaitse all, kuulub 

eriti nime tarvitamine (§ 46). Nime tarvitamise õigust võib 

tarbe karral kohtulikult kindlaks teha, nime õigustamata tarvi

tamise juhul v^ib nõuda seesuguse tarvitamise kõrvaldamist ja, 

kuivõrd tarvitamicviic seda õigustab (eriti varalise kasu saa

misel nime tarvitamise juhtudud), nõuda ka rahasummat rahuldu

seks, Praktiliselt võib avalikult tarvitatav varjunimi (kirjanik, 

näitleja) olla mitte vähem tähtis luii seaduslik nimi. Seepärast 

ning silmas pidades välismaade eeskujusid, on seesuguse varju

nime kohta rakendatavad samad eeskirjad nagu seadusliku nime. 

kohta. 

Seadusliku nime muutmine toimub erieeskirjade järgi, milli

seid Eestis on mitmel korral muudetud, nõnda et otstarbekaks 

osutus Tsiviilseadustikus maarata selles suhtes blaHkectnorm, 

mida lähemalt sisustatakse erieeskirjades (§ 47, lõige 1). Ent 

nime muutmisega, olgugi et see toimub erieeskirjade kohaselt, 

võib raskelt rikkuda kolmandate isikute õigustatud huvisid 

(isiklikke, perekondlikke ja varalisi)* Seetõttu osutub mööda

pääsmatuks vajaduseks kindlustada kolmandate isikute tsiviil

õiguslikku kaitset nende õig^rtatuc huvide rikkumise vastu f§ 47, 

lõige 2). 

7. jagu. iKlku lõpp. 

Seoses eelkirjeldatud alustega nn eeskirjad inimese surma 

ja surnuks tunnustamise kobla toodud füüsilise isiku lõppmäärus-

tena. Surm, tuues kaasa inimese isiku - s,o. ta õigus*-, teo-

ja muude isiku emaduste - lõpu^ on looduslik näle, mid? tarbe 

korral konstateerivad asjatundjad. Surma tõendamiseks on tava

liselt perekonnaseisu-raamatud, kuid nende puudumise või ekslik
kuse juhul võivad ning peavad arvesse tulema ka teised tõendised 

(§ 48). ühises hädaohus surnud isikud, kus ei saa tõerda-

da, kes neist suri varem, arvatakse surnuks ühel hetkel (§ 49). 

Selles suhtes kaugemale minevaist presumtsiconidest kui vähe 

põhjendatuist ja mitte alati ka otstarbikaist on loobutud. 

Teadmata äraoleku tõttu surnuks tunnustamise suhtes on 

pikemalt kaalutud ning hinnatud kõiki huvisid, mis küsimusega 

seotud, samuti kodu- ja väl.\smaisi määrustikke ning kogemusi. 

Tulemusena on jõutud määrustikule, mis võimalikult lihtne ning 

püüab vastu tulla elavate huvidele (§ 50-53) ja mis vahepeal 

novellina juba kehtima pandud. Aeg, millest peale vastav inimene 

tunnustatakse surnuks (§ 53), võib esimesel pilgul osutuda 

varajaseks, ent kõik teisec võimalikud ajamomendid polo kahjuks 

rohkem põhjendatud, vaid on tavaliselt veei vähem põhjendanud 
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- ning rohkem juhuslikud* Surnuks tunnustamine on praesumtio juris, 

mitte de jure. Surnuks tunnustatu oma huvid ta tagasituleku korral 

ning ta pärijate huvid, mis seotud suremise ajaga, on korraldatud 

kehtiva seaduse alustel (§ 54)* 

2j.peatükk, Juriidilicod isikud, 

Selles peatükis määrusta.takse lähemalt juriidiliste ijikute 

korraldust. Kuna seda liiki cig^ssubjektld on praegusaja tsiviil

käibes võrdlemisi väga suure tähtsusega, siis tuleb vastavaid srbjek-

te Tsiviilseadustikus paratamata määrnstada. Kehtiva tsiviilseadus

tiku eeskirjad on selles suhtes äärmiselt vähesed (3 713,2913, 

2910,2348.2351-2356 j te). Töised vastavad seadused määrustavad kas 

juriidiliste isikute registreerimise korda või luriidiiiste isikute 

üksikuid liike. Neil asjaoludel on käesoleva peatüki koostamisel 

osutunud paratamatuks tohtsal,maaral kasutada tegelikku praksist, 

doktriini ja väliseeskuju. 

1. jagu* Üldeeskirjad. 

Juriidilised isikud - nn. istkuüherdused (korporatsioonid) kui 

ka asutised saavutavad icikuõigused ainult rogistcerimijega, seega 

nende teatavaks tegemisega kõigile, kellesse soe võib puutuda^ samuti 

kontrollimise võimaldamisega (§ 55, lõige 1). Registreerimist ci 

vaja juriidilised isikud, kes oma loomult või saabumiselt on kõigile 

toatavad ning kontrollitavad (seals^lõige 2), kuna registieerimisele 

ei kuulu need, kes oma ülesannetelt ei ole lubatavad (seals.lõige 3). 

Registreerimise kord määratakse eriseadusega, 

Registreerimisega omandavad juriidilised isikud õigusvõime nagu 

füüsilisedki isikud, välja arvatud õiguste ja kohuste kandmine, mis 

eeldab füüsilise isiku eriomadusi või milliste kandmine or piiratud 

seadusega või vastava juriidilise isiku statuudiga (§ 56). 

Juriidilise isiku teovõimet teostavad ta organid, s.o. inimene 

või inimkogud seaduse ning vastava statuudi alusel (§ 57, lõige 1). 

Organid avaldavad juriidilise isiku tahet (§ 57, lõige 2). Seega 

tulevad vastavate inimeste või inimkogude suhtes rakendamisele ees

kirjad ctsmev^Lmo (§ 31^32), samuti tahteavalduste puuduste kohta 

(§ 1^3 jj.) Vaatavalt sellele organid kohustavad juriidilist isikut 

nii õigu-likkudo toimingutega kui ka õigusvastaste tegudega, kuivõrd 

viimastega on seotud tsiviilsed tagajärjed (§ 57, l"ige 2). Vastu

pidine V3>ide, mille järgi juriidiline isik tsiviilselt et vastutaks 

oma organite ja viimaste kompetentsi piirides tegutsevate ini^ste 

ja inimkogude eest, looks tsiviilses käibes Õigustamata eesõiguse 

juriidiliste isikute kasuks võrreldes füüsiliste isikutega^ Endast
mõistetavalt aga vastutavad organitena tegutsevad isikud peale selle 

veel kriminaalselt üldisel alusel ning vastavas ulatuses ka tsiviil
selt (§ 57, 2 lõike lõpus). 
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Kuna juriidiline isik saab olla teovõimeline ainult niivõrd, 

kui tal on statuudimäärased organid (§ 57,lõige 1), siis järelikult 

viimaste puudumisel - kui seaduslikult polo korraldatud teisiti -

ta langeb hooldamisele (§ 525), Kuna õiguslikke toiminguid saavad 

teostada üksnes ntsusevõimelised isikud (§ 31^32) ning kuna otsuse

võime üldiseks eelduseks on täiseasus (§ 31), siis juriidiliste isi

kute ntsusevõlmolisteks liikmeteks ning üldse rt?ra?'if.eks saavad olla 

vaid täisealised (§ 58). Juriidilise i.-üku elukoht (§ 52) on m&Hrus-

tatud eeskätt kehtiva seaduse (TsKpS § 221,222) alusel, ta ?nme-

õlgus (§ 60) aga kehtiva seaduse (uh.ja liit.sead*§ 2) ning füüsi

liste isikute nimeõiguse (§ 47) kohaselt* 

Juriidilise isiku lõppemisel ta vara määratakse riigile (vrd. 

füüsilise isiku suhtes § 553), kuivõrd seadus,-voi statuut ei määra 

teisiti (§ 61, lõige 1), olgu siis et viimaselgi. juhul juriidilise 

isiku eriviisilire lõppemine teeb paratamatuks ta vara langemise 

riigile (§§ 61, lõige 2). 

Juriidiliste isikute kohta käivad eeskirjad TsS-cs on üld

eeskirjad. Avalikõiguslikud, eriseadusega loodavad, usulisi ning 

poliitilisi eesmärke, varalist kasu taotlevate ja muude eri liiki 

juriidiliste isikute kohta tuleval seega rakendamisele vartavad 

eriseadused ning viimaste puudurise või puudulikkuse korral kõnes

olevad tsiviilõiguslikud üldnormid (§ 03), 

2.jagu. Ühingud ja nende liidud. 

lo jaotis. PUkiki?i. 

Ühingute ja nende liitude suhtes on kõigepealt tähtis nende 

põhikiri (§ ('3--C5 )< Ainult siis muutub yhing või 13 it 'ligussub

jektiks, kui ta põhikirjas väljendub tahe tegutseda juriidilise 

isikuna (§ 63, lõige 1)* Vastasel korral Uhirg või liit osutub 

seltsinguks, mis tegutseb võlaõiguse vastavate eeskirjade alusel. 

Registrearjmise suhtes on märgitud vaid üksikud matcriaaloigus-

likult tähtsad elemendid (§ 63,64), kuna registreerimise lähem 

knrd kuulub vastava eriseaduse ülesandesse. 

ühingu või liidu eesmärgi* tegevuse ja organid määrab esijoones 

ta põhikiri (§ 63,64). Em: põhikirjad võivad nlla puudulikud, 

ning siis peavad olema seadu.seoskirjad, mis tuleksid rakendamisele 

(§ 65, lõige 1). Teisalt aga rn üldhuvid, mis nõuavad teatavate 

normide silmaspidamist igas ühingus või liidus, vaatamata sellele, 

et põhikiri määrab teisiti (§ 65, lõige 2). Vastavalt sellele 
suurem osa alljärgnevaid norme on dispoaitiivse loomuga, kuna 

vastavateks juhtudeks (§ 66, lõige 3; 67, lõige 3 jt.) on erilises 

redaktsioonis (^olenemata põhikirjast") märgitud pretseptiivse 

loomuga.normid. 

2. jaotis. Organid. 

Organite kohta käivad eeskirjad (§ 66-72) on koostatud silmas 
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^pidadaa-teglikku^praksist Eestis ning välismaade tsiviilseadustik-

lmde eeskujusid. Nagu tähendatud, cn suurem osa vastavaid norme 

dispositiivset laadi, ainult üksikud (^olenemata põhikirjast") 

preskriptiivse iseloomuga. 

8,jaotis, Liikmed; 

Liikmete kohta käivad eeskirjad (§ 73-77) on r-ma laadilt ning 

allikatelt samasugused nagu eelmainitud organeid reguleerijad 

nn raid. 

4. jaotis. Lõppemine, 

Ühing või liit lõpeb üldkoosoleku otsusega kojjne neljandiku 

ilmunud liikmete häälteenamusega^ kui põhikiri ei määra teisiti 

(§ 78). Olenemata põhikirjast kuulub ühing või liit lepitamisele 

üldhuvides seatud pretseptiivscce normide nõudel ($ 79*^1)* Kolman

date isikute huvides on lähemalt räärujtutud likvideerimiskord 

(§ 83**88), välja arvatud juhud., millede kohta kehtivad erimäärused, 

nimelt konkursi (§ 83,79) ning õigusvastaste sihtide taotlemise 

juhtudel (§ 61,81^82,83) seadustes tähendanud eranditega (§ 88). 

3. jagu Sihtasutised, 

Vastupidiseltühinguile ning liitudele, mida leovad ning ühtlasi 

kujundavad nende organeid nende asutajad (§ C4), on sihtasutise 

loomiseks olulise tahisusega vastava vara määramine (§ 89) notariaal 

se toiminguga või viimse tahte avaldusega (selleks nõutud vormis) 

(§ 90). Üldisel alusel (^ 55) nõutakse sihtasutiste registreerimist 

(§ 90), mille kord kuulub eriseaduse määramisele. Nagu ühingute 

ja liitude suhtes, nõnda ka sihtasutisce tegevuses on otsustava taht 

susega vastava asutise asutamismäärused, mida võib ja peab tarbe 

korral täiendama ning muutma (§ 91). Sihtasutise organite tegevuse 
knhta tulevad rakendamisele vastavad üldmäärused (§ 57) ning ühin

gute ja liitude kohta seatud eeskirjad, kuivõrd asutuskiri või eri

seadus ei määra teisiti. 

3, osa. Ebemed 

Eelmises osas määrustanud isikuid, osutus omaksvõetud süsteemi 

kohaselt järgmises osas paratamatuks määratleda esemeid. Vastavalt 

sellele on eelnõus eeskirjad, mis kehtivas seaduses ^n paigutatud 

asjaõiguse etteotsa (B 529 jj.^, asetatud eelnõu ülaossa selle 3.osa 

na. Sisult on kõnesolev osa peamiselt rajatud kehtivale seadusele, 

ainult selles täiesti kehtivuse kaotanud eeskirjad on kõrvale jäetud 

(B 597 jj,) ning mõningad uued juurde lisatud. Esemed on jagatud 

kahte pealiiki: asjad (§ 95 - 129) ja muud esemed (§ 130-131). 
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1.peatükk. Asjad. 

Selle peatüki l.jagu (^Mõiste ja liigid", § 95-101) käsitleb 

asjade mõistet ja liike kehtiva seaduse alusel. Seejuures p,n vülja 

jäetud ^kehatute asjade" kategooria kui praktiliselt vajaduseta, 

sest vastavad esemed ka kehtiva seaduse järgi (B 535) kuuluvad 

õieti kinnis- või vallasvara hulka (B 536,537), mis aktsepteeritud 

ka eelnõus (§ 97). iratarvitatavate asjad3 mõiste on välismaade 

eeskujul täiendatud vallasasjadega, mis kuuluvad kaubaledusse või 

muusse asjade kogumisse ning mille harilikuks tarvitamiseks on 

nende võõrandamine (§ 100, lõige 2). 

Teine jagu (^Olulised osad", § 102-104) käsitleb asja oluliste 

osade mõistet eeskätt kehtiva seaduse alusel (§ 102). Üksikasjali

semate määruste, mis leiduvad kehtivas seaduses, käsitlus osutus 

õigemaks nende kuuluvuse järgi omandi-õiguso vastavates odades 

(vt.§ 959,961 jt.), välja arvatud mõned eeskirjad, mis võiksid 

jääda üldossa (§ 103). 

Kolmandas jaos (^Päraldised", § 105-112) tuli kõigepealt silmas 

pidada välismaade eeskujusid ning doktriini, võimalikult täpsemalt 

(võrreldes kehtiva seadusega - B 557 jj,) määratleda päraldiste 

mõistet (§ 105). Järgnevad eeskirjad on loodud kehtiv* seaduse 

alusel (§ 106-108). Tugev muudatus on toimunud põllumajandusliku 

inventari suhtes. Kehtiva seaduse eeskiri (B 566) on eeskätt seleta

tav ajalooliselt selle ajaga, kus mõisad hariti ning hoiti korras 

talupidajate ehitus-, teo- ja veokohustustoga. Praegusaja agraar-

käitiste tegevus pole mõeldav ilma vastava inventarita, käitiste 

Üleminek ilma vastava inventarita ja maatükil saadud väetiseta 

tähendaks Ühtlasi senise käitise purunemist ning uuo alustamist, mis 

üldreeglina rahvamajanduslikult pole soovitav nähe. Selles suhtes 

olid rahvamajanduslikult otstarbekohasemad talurahvaseaduste ees

kirjad nn. raudvara kohta, olgugi et need eeskirjad olid eeskätt 

tingitud omaaegseist erikaalutlusist. Neil asjaoludol ning silmas 

pidades välismaade eeskujusid on põllumajandusliku maatüki päraldi

seks loetud majandamiseks määratud põllumajanduslik elutu ja elus 

inventar, majandamise jätkamiseks vajaliku maatüki saadused sama

suguste saaduste oodatava saamise ajani, samuti maatükil saadud ja 

seal olev väetis (§ 109). See eeskiri, olles rahvamajanduslikult 

üldreeglina otstarbekohane, ei sega asjaosalisi põllumajandusliku 

kinnisasja ülemineku korraldamisel määramast sõnaselgelt teisiti 

(§ 110). Muud järgnevad eeskirjad eitoo kehtivasse õigusse tunduvaid 

muudatusi (§ 110-112). 

Nsljas jagu („Vili", § 113-117) sisaldab ejmalt. (§ 113-115) 

kehtivat õigust, järgnevad eeskirjad välismaa eeskujul täiendavad 

eelmisi, määrustades täpsemalt viljasaamise ulatuse emaasja taht-

ajalise kasutamise juhul (§ 116) ning kulude küsimuse vilja välja

andmise kohustuse korral (§ 117). 
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Viies jagu (^Koormatised ja kulud", § 118-124) sisaldab kehtivat 

õigust, samuti ka kuues jagu (.Hinnang", § 125-126). 

Seitsmes jagu (^Liigid omanikkude järgi", § 127-129), lahtu

des kehtivast seadusest, käsitleb asjade liigitust omanikkude järgi. 

Siiski kõigepealt polnud võimalik e??a otstarbekohane jagada vasta

vaid isikuid nõnda, nagu teeb kehtiv seadus (3 530-5%). Seetõttu 

osutus õigemaks jagada asjad omanikkude suhtes nelja liiki (eraisi

kud, riik, muud avaiikoiguslikud. isikud, puuduv omanik) (.§ 127). 

See jaotus vastab tegelikule õiguslikule olukorrale Eestil ning on 

ka praktiliselt tähtis, eriti Üksikute eriseaduste andmisel ja raken-

* damisel. Teisalt pole otstarbekas käesolevas knhas määratleda sisult 

neid õigusvahekordi, mis ühel või teisel omanikuliigil asjade suhtes 

võib olla (vrd. B 591,592,594,595), sest sellekohased eeskirjad 

mujal on kutsutud vastavaid vahekordi lähemalt reguleerima. Need 

eeskirjad endastmõistetavalt leiduvad Tsiviilseadustikus ning vasta

vates eriseadustes. Võimalikkude eksiarvamuste kõrvaldamiseks oli 

vaid tähtis väljendada, et ka riigi ja muude avalikõiguslikkude isi

kute omandis olevad asjad kuuluvad Tsiviilseadustiku määrustamisele, 

kuivõrd eriseadused ei määra tc-jhiti (§ 123), Otstarbekaks osutus 

ka määratleda avalikule tarvitamisele määranud asjade vcrmaalset 

mõistet (§ 129, lõige 1) ning cerrnuguste asjade suhet tsiviilõigus

likkude toimingutega ($ 129, lõige 2), kusjuures kõnesolevad ees

kirjad esinevad nn. blünkeeinormidenay jättes nii vastavate asjade 

kui ka avaliku tarvitamise sisu ja ulatuse eriseaduste määrustada. 

Lisada vaid tuleks, et avalikule tarvitamisele määratud asjadeks 

on võimaldatud määrata ka eriisjkute omandid olevaid asju (§ 129 , 

lõige 1). Sellega on silmas peetud tegelikke olukordi Eestis 

(uulitsad või nende osad linnades? maanteed, tänavad maal; avalikud 

veed). 

2.peatukk. Mune* oo -imed. 

See peatükk on sisse võetud Tsiviilseadustiku üldosa süsteemi 

täiuslikkuse huvides; ta sisaldab kõiki neid tsiviilõiguse esemeid, 

mis ei ole kehalised asjad. Siiski polnud otstarbekas vastavaid 

esemeid käsitleda ülaosas üksikasjalisemalt. Vastavalt sellele käes

oleva peatüki esimene § (130) on blankoetnorm, mis leiab sisustuse 

Tsiviilseadustiku enese vastavates osades (nõnda isiku talitused 

võlaõiguses jms,) T?õi sellekohastes eriseadustes (autoriõiguse seadu$ 

jt.). 

Järgmine § (131) käsitleb kõigepealt üksikuid õigusi ja kohuseid 
ning nende koondisi õigussubjoktidena (lõige 1). Sellega, et võimalda

takse üksikutel õigustel olla teiste õiguste objektideks, on är? 
langenud vajadus tunnustada^ kehatuid asju" nagu eelpool juba tähen

datud (vt,seletust § 97 juurde). Sama §-i teine lõige määrab ,vara" 

mõiste, mis tuleb rakendamisele seadustiku teistes osades (abikaasade 



varaoigus, soei^taso^nintubonorum võlaõiguses jm.) ning vara eri

liikide mõiste, mis samuti leiab rakendamist ja arepdemist sead^s-

tiku eriosades (abikaasade varaoigu^, sooict.ac'c liigid). Kolmas 

lõige määrushab lisak3 vara voi selle eriliiki mcüstet ta koosseisu 

muutumisel. Kolk kolm lõiget sisaldavad oluliselt kehtivat seadust. 

4.osa. Õigust! ja kohuste tekkimine, 

muutumine ja lõppemine. 

Järgnedes isikutele ja esemetele, see oca käsitleb süstemaa

tilises- järjekorras õigussuhete tekkimist, muutumist ja lõppemist. 

Ta sisaldab selles suhtes vaid seda, mis on Üldist laadi, jättes 

üksikasjad seadustiku eriosade või vajaduso korral eriseaduste 

lahendada. Ühtlasi on püütud käsitleda vaid seda, mis cn praktili
selt oluline. 

liPeat-Hkk. Üldeeskirjad._ 

Selles peatükis märgitakse vaid teatavad üldmõisted, nimelt: 

§ 132 - õiguste ja kohuste üleantavuae printsiibi, kuivõrd vastavad 

õigused ei ole kõrgclt-isiklibid; § 133 - juriidilist# faktide 

mõiste, mis oma mõistelt ning süsteemiliselt asendilt haarab iga

suguseid tegureid Õigussuhete tekkimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks 

ja viimati § 134 - juriidiliste faktiõe liigitust: sündmusi ning 

inimtegusid, viimaste seas eriti lubamatuid tegusid ja õiguslikke 
toiminguid. 

Nagu öeldud, sisaldab § 133 üldisemat mõistet, mis haarab 

§ 134 väljendatud ji-riidiülsi fakte, ent mõeldavalt ka seesuguseid, 

mida § 134 oi mainita. Viimaste hulka kuuluvad eriti juhud, kus 

tavaliselt räägicak^c õigussuhete tekkimisest või muutumisest 

Hseaduse enda jõul". Eelnõu ei ole tahtnud seesuguste juhtude 

juriidilist iseloomu ette otsustada, jättes vastava analüüsi ning 

selle tulemused teaduse ja kohtupraksise hooleks. Igatahes § 136 

väljendatud mõiste oma laialibuse tõttu haarab ka käesolevaid 

juhte, kui teooria või praksis seesuguseid leiavad. 

Sel viisil § 134, seoses $ 133, sisaldab vaid tähtsamaid jurii

diliste faktide liike. Sündmusi, mis sel puhul mainitud, 1ahomalt 

üldosas positiivselt ei definoerita, vaid vastav ülesanne jaotakse 

seadustiku eriosade ning vajaduse korral eriseaduste hooleks, 

§ 134 sõnastusest aga järeldub ründmuste mõiste negatiivne külg, 

nimelt et sündmused ei ole tahtelised inimtööd, eriti seesugused, 

mis kuuluksid lubamata tnguds voi õiguslikkude toimingute liiki. 

Ka kõiki inimtõusid kui juriidilisi iaJLc cl olo ettevaatuse 
mõttes jagatud üksinda lubamatuiks tegudeks ning õiguslikkudeks 

toiminguteks, silmas pidades võimalikke j^nte (nõnda umbes Gaiuse 

^variae causae"), millede suhtes seega teoorial ning praksises on 
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võimalus oma vaateid arendada. Vastavalt sellele öeldakse, et 

inimtööd ^eriti haaravad lubamatuid tegusid ning õiguslikke toimin* 

guid" Lubamatute tegude suhtes, vaatamata sellele, et neid teoree

tiliselt kahtlemata võiks ning peakski Üldosas käsitlema, ei ole 

seadustehniliselt siiski otstarbekaks peetud luua norme üldosas. 

Õigemaks on peetud vastavaid küsimusi käsitleda seal, kus ne\l 

on otsene õiguslik tähtsus ning kus nad tavaliselt omavad ka 

suuremal või vähemal määral erinevaid jooni. Küll aga on peetud 

tarvilikuks üldosas üksikasjalikumalt peatuda õiguslikkude toimin

gute juures. 

2.peatükk, õiguslikud toimingud. 

l.jagu. Üldeeskirjad.-

Üldeeskirjad sisaldavad õigusliku toimingu mõiste (§ 135) 

ning ta koostisosade määratelu (§ 136-139) kehtiva seaduse alusel 

(B 2909,2990-2902). Vastupidiselt kebtivale seadusele ning seoses 

eelnõu süsteemiga need üldeeskirjad on aga võlaõiguse üldosast üle 

toodud seadustiku kui terviku üldossa. Neile on juurde lisatud 

välismaistel eeskujudel ning doktriini alusel samuti üldist laadi 

eeskirjad toimingute muutmise (convcrsio) ning tühiste ja vaielda

vate (ehk tühistatavate) toimingute kohta. 

2c jagu Tahteavaldused. 

Vastavalt eelmises jaos käsitletud õiguslikkude toimingute koos

tisosadele käsitletakse kõigepealt käesolevas osas iga õigusliku 

toimingu olulist osa? nimelt tahteavaldust, 

1,jaotis. Üldeeskirjad. 

Kehtiva õiguse alusel loetakse õigusliku toimingu oluliseks 

osaks selle isiku tahteavaldus, kes Õigusliku toimingu korda saadab 

(§ 196, B 2936). Endastmõistetavalt ning eelnõu süsteemi kohaselt 

eeldatakse tahteavalduse kordasaatmist teo- ja otsusevõimelise 

isiku pnolt. Järelikult tulejad iga tahteavalduse suhtes rakendami

sele juba varem esitatud eeskirjad teo- ja otsusevõime kohta iga 

tahteavalduse kordasaatja suhtes, olgu kordasaatjaks füüsiline 

või juriidiline isik. Ent peale isikuliste eelduste iga tahteavaldus 

sisaldab momente, mis puutuvad tahteavaldusse kui seesugusesse. Need 

momendid esinevad koigspealt tahteavalduste väljenduste tõelisuses 

ning väljendusviiside;;, "Vastavalt sellele ning kehtiva seaduse alu

sel nõutakse väljenduse tõelisust (§ 146) Kirg määratletakse väljen

dusviise, suulist ja vaikivat (§ 147-149). Eriliselt, samuti kehtiva 

seaduse kohasclb* käsitletakse nõusoleku--avalduse (§ 150) ja kinni

tamise (ratihabltio) üksikasju (§ 151-1S2). 

2.jaotis. Tahteavalduste puudused. * 

Olles eelmises jaotises käsitlenud tahteavalduse tõelisuse 
küsimust, minnakse nüüd käesolevas jaotises üle tahte tõelisuse 
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juurde. 

l.alljaotis, Üldeeskirjad. 

Tahteavaldus, et olla kehtiv, peab olema tõsine (§ 153,lõige 1). 

Tõsiseks ci saa aga lugeda tahteavaldusi; mis tehtud naljaks või 

Diänguks (§ 153, lõige 2). Raskemalt on lahendatavad reservatio 

mentalis'e juhud. Doktriini uiLg kõigi hilisemate seadusandluste 

eeskujul loetakse rusorvatio mentalis tähtsusetuks, kui ta on 

jäänud ainult ühe osalise teada (§ 15i, lõige 1), tälttsusetaks 

jääb ta ka kolmandate isikute suhtes sel juhul, kui kaks poolt 

tõelise tahte puudumist vastastikku teadsid, ku^d seda kolmandale 

ei avaldanud, kuna asjaosaJ.iste poolte endi vahel tahte puudumine 

toob kaasa tahteavalduse tühisuse (§ 154, lõige 2) üldisel alusel 

(§ 153 lõige 1). Raskemaks muutub toiminguosaliste vahel tõelise 

tahteta korda saadetud toiming siis, kui selle näiliku toimirguga 

on varjatud teine - tõeline - toiming. Pärast pikemaid kaalut

lusi, silmas pidades kehtijat seadust (3 2352), doktriini ja 

välismaisi eeskujusid, on küsimus lahendatud (§ 155) peamiselt 

Prantuse-Itaalia obligatsioojiiõiguse projekti (§ 48) eeskujul. 

Selle lahendusega püütakse arvestada tciminguosalistc poolte 

huvisid. Teisalt aga on silmas neu':ud heausklikkude kolmandate 

isikute huvisid selles mõttes, et näilik toiming jääb nende suhtes 

üldreeglina jõusse nagu eelmiselgi juhul. Kui aga näilik toiming 

on tehtul heausklikkude koi^andaLc isikute kahjuks, siis nad 

võidad tõendada najlikkust ring sellega vastavat toimingut ka 

enda suhtes tühistada üldisel alusel. Kuna õiguslik toiming eeldab 

tõelist tahet, siis ei oie põhjuse pooltele ning kolmandatele 

isikutele keelata näilikkuse tõendamiseks kasutada kõiki seadus
likke vahendeid (§ 155), 

Tõelise tahte puudus esineb viimaks tahteavaldustes, mis 

tehtud olulise eksimuse, pettuse või sunduse tagajärjel, ning 

üldreegli kohaselt vastavad tahteavaldused kuulujad tühistamisele 

(§ 158;. Pärast pikemaid kaalutlusi tühistamisnõudmiste tähtajad 

vastupidiselt esialgsele kavale, on jäetul üldisteks, s.o. 10.aas

tagiks, Järgnevad erieeskirjad kõnesolevate tahtepuuduste üksik
asjade kohta. 

2,alljaotiso Eksimus, 

Olulise eksimuse mõiste (§ 151) on määratletud kehtiva seaduse 

ning välismai;-,te seaduste ja. eelnõude eeskujul, haarates kõiki 

võimalikke juhte, järgnevalt on antud lisaselgitusi ja lõppeks 

maipj.i.-.iLd jjh:'l* kus ekrinus ei tule arvesse. Välismaiste seaduste 

eeskujul on täiendatud kehtiv? seaduse eeskirju täiendusega, mis 

sihikud heausklikkude kolmandale isikute kaitsele toimingu tühis

tamisel eksimuse t^ttu (§ 159) ̂ Viimane eeskiri (§ 160) lahendab 

üksikküsimust mitmepoolsete tahteavalduste juhul. 



- 24 -

3.alljaotise Pettus* 

Pettuse mõiste (§ 162) cn koostatud nõnda, et ta haaraks 

võimaliM.t kõik vastavad juhud. Lisamäärused selle juurde lahen

dajad kusimust^ mil pettus on korda saadetud kolmanda isiku poolt, 

ning erandit üldreeglist, Sootu uuena esineb § 1^3, olles tekki

nud pärast pikemaid kaalutlrbi* Ühest küljest leiti. et kõnes

olevas §"is mainitud juhud, mis loetakse võrdseks pettusega, anna

vad liiga suured võimalused kohtulikele äranägemisele, nõrgenda

vad käibe kindlust ja praktiliselt ei ole eriliselt vajalikudki, 

sest kehtivas seaduses lahendab tähtsamal korral vastavaid juhte 

laesio enormis (B 3849,3893 jj.). Teisalt aga leiti, et laecic 

enormis'e eeskirjad kehtivas seaduses cn liiga mehaanilised ja 

lahendavad sel mehaaniliselgi viisil airult ühte liiki toiminguid 

(ost-müük), kuna tõeliselt on palju teist samasuguseid juhte ning 

eriti eluliselti&htsamaidki (laenud kergete protsentidega jne,); 

käibe kindlusetus eeldab head usku, kuid mitte pahatahtlikku ärit-

semist ega sotsiaalselt ohtlikku tegutsemist^ kohtulik äranägemine 

3n muidugi ohtlik, kui ta cn liigne, kuid käesoleval korral seda 

polo karta, sest kohtulikult peavad olema tõendatud konkreetse 

kergemeelsuse, vilumatuse voi äärmise puuduse ning kasu ja kahju 

äärmise ebaproportsionaalsuse faktid toiminguosaliste ühel poolel, 

ning ühtlasi see, et just seesugused faktid on teadlikult ära 

kasutatud teise lepinguosalise poole poelt, ka välismaised elu

kogemused räägivad kõnesoleva eeskirja kasuks. Neil kaalutlusil 

ning välismaiste eeskujude silmaspidamisel jäi kõnesolev ccskjri 

püsima, kuna laesio enormis^e eeskirjad võlaõiguses kustutati. 

Järgnev eeskiri (§ 164) sisaldab kehtiva seaduse alusel juhte, 

kus eksimust ei loeta olejaks, Soe eeskiri oma mõlemas lõikes 

on rakendatav ka eelmise (163) §-i juhtudele, kuivõrd selleks 

võib tekkida vajadus. 

4. alljaotis. Sundus. 

Sunduse kohta käivad eeskirjad on koostatud kehtiva seaduse 

ning välismaiste eeskujude silmaspidamisel ning on osutunud võima

likuks nende paigutamine ühte §-i (§ 165). 

3,jaotis, Esindus. 

Esinduse kohta käivad eeskirjad kehtivas seaduses on kasuist

likud ning ühtlasi tühiklisedki (B 2917,2318,3975,3110-3113, vt. 

ka 641 jj«, 663 jj*). Eelnõu, võttes aluseks kohiiva seaduse ning 

ühtlasi seda oluliselt täiendades välismaistel eeskujudel (eriti 

Pruntuse-Itaalia obligatsiooniõiguse eelnõu § PO-37), püüab 

selles suhtes luua suuremat süstemaatilisust ning täiuslikkust. 

Seejuures on silmas peetud esindust kitsamas (praegusaja tehni
lises) mõttes, mitte nn.kaudset esindust (*vrd.B 3111-3113). 
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§ 166 määratleb esindajate liigiõ (volitatud esindajad, seadusli

kud esindajad) ning nende tegutsemise eeltingimused. Järgnev eeski

ri määrab esindajate tegutsemise piirid ning õigusliku tähtsuse 

esindatava suhtes (§ 167, lõige 1), ühtlasi esindamise alused -

volitus, seadus (seals,, lõige 2). § 168 on esinduse suhtes suure 

tähtsusega eeskiri, mis põhimõtteliselt pooldatud ka kehtivas 

seaduses (B 2975 jt,) ning arendanud välismaistel eeskujudel. Selle 

eeskirja esimese lause järgi tahteavalduse tõelisuse (naJi, mäng, 

reservatio muuialis, simuiatsioen) puudused (eksimus,pettes, sundus), 

samuti teadlikkus oludest või nende mitteteadmine otsustatakse 

esindaja, mitte esindatava islKu järgi* Teine lause teeb selles 

suhtes erandit vaid sedavõrd, kuivõrd esindaja on üle andnul ainult 

esindatava taheta Viimasel juhul ning vastavas ulatuses tuleb 

seega arvestada esindatavat isikute § 1.0P kindlustan kolmandaid 

isikuid toimingute sõlmimisel esindajaga (lo.iga 1), ühtlasi Kindlus

tab toimingute püsivust, kuivõrd see võib olla seoses volitusega 

(lõige 2). Samuti on sihitud kolmandate isikute kaitseks § 170, 

mille jä"gi esindajatele antud velituste kitsendusi või tagasi-

võttu ei või esindatav väitena tuua kolmandate isikute vastu, k^s 

seda ei teadnud esindajaga toimingu sõlmimise ajal, olgu siis et 
kolmas isik oli "askes hooletuses t 

Piimane eeskiri määrustib esindaja vastutust volitus

te piiridest üleastumise korral (§ 171, lõige 1) ning volituste 

dokumenteeriva üriku tagasiandmise kohustust; igal juhul, ka siis, 

kui esindajal on esindatava suhtes voianoadmisi (seals*lõige 3). 

Viimane eeskiri toonitab seda erilist isikuoigusliku elemendiga 

immutatud oigussuhet, mis iseloomustab esindaja ja esindatava 

vahekorda. 

3*jagu. Tingimused. 

Õlle*; eelpool mää.eustanud õiguslikul toimingud nende üld-

koossoisult (§ 135--1C9) ning nende paratamatult olulist osa tahte

avalduste näol (§ 145-171). peab eelnõu süstemaatilise järjekindlu

se huvides käsitlema toimingute aksidentaalseLd osi; eeskätt tingi

musi. Vastavalt sellele on eeskirjad tingimuste kohta kehtiva õigu

se võlaõiguslikust osast üle toodad seadustiku ülaossa. 

1.jaoiis, Üldeeskirjad. 

Üldeeskirjad tingimuste kohta (§ i.7?-177) pehinuvad kehtival 

seadusel ja sisaldavad määrusi tingimuste täitumise või mittetäitu-
mise kohta. 

2.jaotis. Edasilükkavad tingimused. 

Eeskirjad edasilükkavate tingimuste kohta (§ 178-181) rajanevad 

kehtivale seadusele, olles vaid välismaistel eeskujudel osaliselt 
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täpsustatud ja täiendatud (§ 178,180). Suuremaid muudatusi välis

maistel eeskujudel ei loetud küllaldaselt põhjendatuiks. 

3,jaotis. Aramuutvad tingimused. 

Aramuutva tingimuse mõiste on täpsustatud välismaistel eeskuju

del (§ 182) ja samadel eeskujudel ka täiendatud, kuid mitte põhja

likult muudetud (§ 184). Ülejäävalt rajanevad vastavad eeskirjad 

(§ 182 -185) kehtivale seadusele. 

4.jaotis, Ihud tingimused. 

Muude tingimuste all (§ 186-189) käsitletakse nn. ebaõigeid 

tingimusi ning viimaste õiguslikke tagajärgi kehtiva seaduse alusel. 

Viimasest; on seejuures silmas peetud seda, mis on eluline. 

4.jagu. Tähtajad. 

Samadel kaalutlustel, nagu eeskirjad tingimuste kohta, on ka 

eeskirjad tähtaegade kohta kehtiva seaduse võlaõiguslikust osast 

üle toodud seadustiku üldossa. Eeskirjad ise (§ i90-19C) põhinevad 

kehtival seadusel, silmas pidades ka välismaisi eeskujusid. 

5.jagu. Toimingute vorm. 

Nagu tingimuste ja tähtaegade, nõnda ka toimingute vormi, kohta 

käivad eeskirjad on võlaõiguslikust osast toodud seadustiku üldrssa. 

Sisult on kehtiva seaduse vastajad eeskirjad (B 2093 jj.) osalt 

seesugused, mis tõesti kuuluvad seadustiku Uldossa, teine ning 

suur osa seesuguseid, mis kuuluvad vastavatesse eriosadesse, nõnda 

ingrossatsiooni kohta käivad eeskirjad asjaõigusesse (B 3002,3004 jj.), 

mõned eeskirjad perekormaõigusesse (B 2996 jt.) jne. Vastavalt 

sellele m käesolevas jaos käsitletud üksnes seesuguseid norme, 

milledel m tõesti üldine tähtsus, kuna erisuhteid käsitlevad 

vorminõuded määruetatakse seadustiku vastavates eriosades. Seoses 

sellega antakse kõigepealt kehtiva seaduse alusel toimingute vormi 

kohta käiv üldeeskiri (§ 194). Järgnevalt reguleeritakse seadusega 

ettekirjutatud vormi õiguslik tähendus (§ 195),- allkirja tähendus 

ning selle täidesaatmise võimalused (§ 196,197) kehtiva seaduse 

alusel ning täiendustega välismaistel eeskujudel. Allkirja andmist 

mittekirjarekaja poolt kehtiva seaduse eeskujul (B 3038) ei loetud 

vajalikuks määruetada, vajaduse korral leitakse selleks võimalus 

(ka ristidega märkimise kaudu) § 197 lõige 1 alusel. Vormiõigusiikku 

tähtsust ning kuju toimingucsalfste kokkulepete puhul määrustaval 

§ 198 ja 199, kuna § 200 lahendab üksikküsimust, mis võib kerkida 
vormi suhtes. 

6,jagu. Õiguslikkude toimingute tõlgitsemine. 

See ja.gu(§ 201-207) on toodud seadustiku üldossa samadel kaalut

lustel nagu eelmisedki. Ta koostamisel nn võetud aluseks kehtiv 



/-^E^3õf)3 jj.), kuid ühtlasi silmas peetud ka välismaisi eeskujusid, 

eriti Prantuse-Itaalia obligatsiooniõiguse projekti. 

5,osa. Oipu^te teostamine ja kaitse. 

Õigustel ja kohustel on eeskätte tähtsus nende kandjatele, kujd 

neil ei puudu iialgi ka teatav sotsiaalne funktsioon. Noil kaalut

lusil ning silmas pidades kodanliku käibe algtugesid, millede hulka 

peale muude kuulub hea usk, ning samuti välismaisi eeskujusid, or 

üles seatud põhimõte, mille järgi õiguste teostamisel ja kuhuste 

täitmisel tuleb toimida heausklikule (§ 202,lõige 1). Ent seadus 

siiski eeldab heausklikkust kuni pole tõendatud vastupidist (seals., 

lõige 2) Hea usk on soega praesumtio juris õiguse või kohuse kandja 

kasuks, selle presumtsiooni ümberlükkamise raskus lasub vastaspoolel. 

Selles mõttes kaks kõnesolevat lõiget ei too sisult elulisi muutusi 

võrreldes kehtiva seadusega, kuid siiski loovad lähtekoha, millest 

vajaduse korral võidakse teha järeldusi. Seda järeldust teebki sama 

§ 202 lõige 3, keelates õiguse teostamise ainult sellekc, et teisele 

kahju teha. Yiimati-mainitud eeskiri muudab veidi kehtivat seadust 

(B 3285, vt.siiski ka 3444), mitte iubad.es õiguse kuritarvitust. 

Kui võtta absoluutselt individualistlik vaatenurk, siis muidugi oma 

õiguse teostamine ainult võõrale kahjutegemtseks võib osutuda ka 

korrapäiaseks nähteks. Enõ vaevalt nn mõeldav, et seadusandja oleks 

õigustatud asuma seesugusele absoluutselt antisaotsiaalsolo seisun

dile. Õigus on ja jääb hüveks, mis kuulub ta kandjale ning mida 

ta võib oma huvides kasutada vaatamata sellele, et sel iuhul ka 

kaasinimesed kannataksid. Selles mõttes kõnesolev eeskiri ei ole 

mingil kombel ohtlik õiguse kandjale. Ent kui õiguse kandjal oma 

õiguse teostamiseks ei leidu muud huvi, kui ainult kahjutegemine 

kaasinimesele, siis peaks olema seadusandja ülesandeks sel Juhul 

vahele astuda inimerte kooselu huvide kaitsjana ning keelata säärane 

õiguse teostamine. Kehtiv seadus lubab hädakaitset, kuid seejuures 
kasuistliku määrustamise kaudu ning mitte täpselt määrustades 

hädakaitse piire (B 683,875,3285,3380,3444,4590).Neil asjaoludel 

ning silmas pidades ka välisnr.iii eeskujusid cn loodud hädakaitse 

Üldine iseloomustus, mõiste ning ta ulatuse piirid (§ 209). Sel 

viisil hädakaitsel on iseseisev hädakaitse konstruktsioon, mis 

ühtlasi ei ole vastuolus KrimiHaalseadustiku omaga (§ 45,46). 

Mõnedel välismaistel eeskujudel (BGB 228-231 Helveetsia Obi.  *5. 

§ 52 lõige 2 ja 3) luua erieeskirjad ^hädaseisundi''(Notstand) ja 

womaabi*' (Selbsthilie) kohta ei peetud ^esti olustikus otstarbekaks, 

seda enam, et see oleks vastuolus kehtiva Kriminaalscadustikuga 
resp. tooks kaasa viimase muutmisevajaduse. Õiguste kohtuliku kait

se suhtes cn piirdutud hädavajaliku materiaalcigusliku määrustani-

sega, jättes üksikasjad lahendada Tsiviilkohtupidamise seadusti

kule. (§ 210). Kohtuliku kaitse tähtaegade suhtes on määrustatud 



üksnes'tähtaegade materiaalõiguslik tähtsus (§ 211) ning tähtaegade 

üldnorm, kuna korvalxaldumisi üldnormist, olgugi et nad mõnes 

välismaa seadustikus nn paigutatud üldossa, ei ole otstarbekohane 

määrustada üldosas, vaid eriosades seoses nende ainetega, mille 

kohta nad käivad (§ 212). 

TEINE RAAMAT. 

Perekonnaõhtus. 

See raamat sisaldab tavalised kolm osa: abieiu^ vanemate ja 

laste vahekord, eestkoste ja hoolekanne. Kehtivas õiguses ei ole 

olnud ega ole need kolm osa ühes seadustikus, vaid mitmes (kirik

likud seadused, hiljem abieluseadus; B ; talurahva seadused; 

(VSK X). Eelnõus on kõik need kolm osa koondatud üheks tervikuks. 

lt osa. Abielu* 

Selles osas on vähemal määial muudaturi abielu sõlmimise ja 

lahutamise suhtes, suuremal määral aga muudatusi abikaasade isik

likes ja eriti varalistes vahekordades. 

l.__pcatükk. Abiellumine^ 

1. jagu. A^lellumisvõime. 

Abiellumisvõime suhtes on peamiselt kinni peetud 1922.n. seadu

sest, kuid on silmas peetud ka asjasse kuuluvaid teisi seadusi 

Eestis ning välismaa eeskujusid. Abieluline täiseasuse suhtes on 

jäädud seniste määruste juurde (§ 213), ehkki on soove avaldatud 

vastavate määrade tõstmiseks kui ka alandamiseks. Alandamise suhtes 

leiti, et üksikjuhtudel tõesti võib olla raikusi asjaosalistele 

(rasedusjuhud), kuid meie kliimalistes ja elu-olulistcs tingimustes 

vaevalt neid juhte võiks olla seesugune tunduv hulk, mida seadus 

peaks arvestama, kuna samal ajal samad tingimused vaevalt teevad 

soovitavaks seaduse kaudu abiellumise võimaldamise noorematele, 

kui praegu seadusega on lubatud. Praeguste määrade kõrgendamine, 

mis võib olla soovita/, tooks aga paratamata ka^sa nende juhtude 
arvulise suurenemise, millede pärast soovitakse juba praeguste 

määrade alandamist. Takistused abiellumiseks on üldjoontes jäänud 

senisteks (§ 214-216). On põhjendatud, et takistusi tuleks seada 

veel tervishoidlikel kaalutlusil. Kuid ühtlasi on soovitav, et 

vastavad eeskirjad, millede sisu võib muutuda ja muutub sellekohas

te vaadete, leiutiste ja võtete muutumisega, leiaksid väljenduse 

eriseadustes või eriseaduses, mis oleks võimelisem siraldama vaja

likke tehnilisi eeskirju ning ühtlasi kergemalt muutuma vaadete ja 

vajaduste kohaselt, kui seda on Tsiviilseadustik. Nõnda on vasta

vad muud takistused tarbe korral reserveeritud eriseaduste määrata. 
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Loa andmine abiellumiseks alaealistele on määrustatud silmas pida

des kehtivat seadust ning muid seadusi (§ 217,218). § 218 redakt

sioon peaks olema küllaldaselt selge selles mõttes, et ei vajata 

mitte vanemate, lapsendajate ja eestkostjata kolge kolme luba, vaid 

ainult neist ühe oma, kusjuures laste ja vanemate vahekorra ja eest

koste õigusest selgub, kes nende kolme liigi seast antud konkreet

sel juhul arvesse tuleb, I^a ja ema nõusoleku andmine on määrustatud 

käesolevas §-is (§ 218, lõige 2), milline eeskiri tuleb analoogia 

järgi rakendamisele ka siis, kui lapsendajad on cbielupaar. 

2.jagu. Kihlus. 

Abiellumisele võib eelnedakihlus (§ 219, lõige 1), see võib ka 

puududa. Kihlus, olgugi poolte vastastikune tõotus, vajab seadus

liku jõu omandamiseks teatamist kolmandatele isikutele (§ 219). 

Teatamine osutub vajalikuks seetõttu, et kihlusega on seotud õigus

likke tagajärgi, mitte ainult varalisi ja kolmandaid isikuid puudu

tavaid (§ 222,223), vaid ka islklik-perekondlikke (§ 224,225). 

Ei ole soovitav neid tagajärgi siduda toiminguga, mis oleks seotud 

üksnes poolte teadmisega ja mille tõendamine seetõttu tooks kaasa 

ebasoovitavaid nähteid ja tulemusi. Pealegi toimub kihlus juurdu

nud kommete krhaselt just teatavaks tegemisega kolmandatele isiku

tele. Abielu eellepinguna Kihlus ei või aret leida samadel juhtu

del nagu abielu. Käsitledes kor^clt-isiklikke suhteid, ta un kehtiv 

ainult lühikest aega ning üldreeglina ei anna õigust kohtulikult 

nõuda abielu sõlmimist (§ 221)* Siiski kihlusega on seotud olulisi 

õiguslikke tagajärgi. Kõigepealt kihluse kehtimise kaotamise puhul 

varalistes suhetes (§ 223-^24), aga ka isiklikes suhetes (§ 225). 

Nimelt viimati-mainitud eeskirjaga (§ 225) on säilitatud senine 

kehtiv -seadus, mis on praktiliselt osutunud otstarbekaks ahvatle

tud pruudi kui ka laste huvides ning mille ärajätmiseks oi leidu 

olulisi põhjusi. Kehtiva seaduse eeskujul ja praktilistel kaalut

lustel on jäetud ahvatletud neiule samad Õigured nagu kihlatud 

pruudile (§ 226). Viimasel juhul erandina üldreeglist loetakse 

kindel abiellumislubadus võrdseks kihlusega, olgugi et see luba

dus pole teatavaks tehtud kolmandatele isikutele, ent ainult 

neitsiliku neiu suhtes, kes ahvatluse ohvriks langenud, nõnda et 

vastavate eelduste äralangemisel eeskiri pole rakendatav. 

3., jagu. Abielu sõlmimine. 

Abielu sõlmimise suhtes on põhimõtteliselt jäädud kehtiva sea

duse alusele, s^o. ilmliku abielu sõlmimise juurde. Abielu sõlmi

mise võimaldamine usutur*iir-itu.jiikkude ühingute kaudu eeldab mitme

suguseid olusid, mis Eustis praegu puuduvad (eeskätt riigi ja 

kiriku lahutus ning riigikiriku puudumine). Praktiliselt on Eestis 
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käesolevas suhtes teatavasti leitud riigi ja kiriklikkude huvide 

rahuldamine sel teel, et usutunnusliku Ühingu ametikandja võib üht

lasi olla perekonnaseisuametnik* Kuulutus, mis peab eelnema abi

elu sõlmimise aktile (§ 227), on selleks, ct vältida seaduse poolt 

keelatud abielude sõlmimist nii ex oifieio (§ 228) kui ka huvitatud 

isikute avaldamisel (§ 229). Seetõttu kuulutuse ning abielu sõlmi

mise momendi vahel peab olema määratud tähtaeg (§ 2H7, lõige 2), 

olgu siis et asjaolud tingivad kuulutuse ärajätmist või tähtaja 

lühendamist (§ 227, lõige 5). Üldhuvide tõttu, pärast pikemaid 

kaalutlusi, leiti vajalikuks mäiruotada iopsemalt kui kehtivas 

seaduses tingimused, millede olemasolul võis aset leida kuulutuse 

ärajätmine või tähtaja lühen&amine (§ 227, lõige 3). Abielu sõlmimi

se akt on täpselt reguleeritud § 230. Selle akti puudused toovad 

kaasa abielu tühisuse (§ 232). Kõik muud abielu sõlmimisega seotud 

nõuded on abielu sõlmimise akti vormi tavalised ning seaduslikud 

nsad, kuid nende puudumine või puudulikkused ei tühista abielu 

(§ 231). 

2. peatükk. Tühised ja vaieldavad abielud. 

Selles peatükis käsitletavad ained on määrustatud peamiselt 

kehtiva seaduse alusel, viimast täiendades ning täpsustades prakti

listel kaalutlustel ja välismaistel eeskujudel. Erinevus vaieldavate 

ja tühisce abielude v^h^l ilmneb peam:iS3lt 

vastavate nõuete esitamise korras ning tähtaegades, rääkimata tühis

tamise või vaieldatavuse põhjuste^u. 

1. jagu. Tühine abielu* 

Abielu tühisuse põhjused je tühistamise kord on üldiselt samad 

(§ 232-237) nagu kehtivas seaduses (1922.a,sead.),vPlja arvatud 

mõningad vähemad muudatused ja täiendused, mis vajalikuks osutusid 

praktilistel kaalutlustel, Abielu tühiseks tunnustamise tagajärjed 

on üldreeglina määratud § 238. Abielu tühistamise tagajärjed abi

kaasade vahel pn korraldatud celle järgi, kas on tegemist abiellu

jate hea või paha usuga (§ 239). Nimelt kui mõlemad abikaasad on 

olnud pahas usus, siis tühistatakse vahekorrad, nagu poleks abielu 

olnudki (§ 239, lõige 2). Kui vähemalt Üks abikaasa en olnud heas usus 

siis korraldatakse vahekorrad abikaasade vahel eeskirjade järgi, 

nagu abielu lahutamisel (§ 239, lõige 1, § 258 jj.), kusjuures 

pahausuline abikaas osutub võrdseks süüdioleva abikaasaga lahutami

sel (§ 258,263 jt.). Kui aga mitte üks, vaid mõlemad abikaasad on 

olnud heas usus, siis kummagi hea usk põhjustab § 239 lõike 1 raken

damist, npnda et vastavalt tulevad rakendamisele eeskirjad abielu 

lahutamise juhul, kus kumbki abikaas pele süüdlane (§ 252,253 p.2, 
254). Igal juhul aga naisele antakse tagasi ta perekonnanimi, mis tal 

oli onne abiellumist (§ 239, lõigo 3, vrd.§ 259), sest see järeidrb 
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abielu tühistamisest algusest peale (§ 238, lõige 1). Tühisest 

abielust sündinud laste õiguslik seisund., samuti nende vahekorrad 

vanematega korraldatakse tavalikult samade reeglite järgi nagu 

abielu lahutamise juhul (§ 240). 

2.jagu. Vaieldav abielu. 

Vaieldavuse põhjuste reguleerimisel (§ 241-244) on eksimuse 

ja pettuse suhtes (§ 243) praktilistel kaalutlustel tehtud täien

dusi võrreldes sellega, mis samade ainete kohta määratud üldosas, 

kuna sunduse kohta (§ 244) leiavad rakendust üldosa vastavad ees

kirjad eriliste täienduste La, Vaidluse tõstmise tähtaegade suhtes 

(§ 245)on püütud vältida, et abielu oma kehtivuse suhtes ei võiks 

olla liigselt kaua hõljuvas seisundis, Vaieldava abielu tühiseks 

tunnustamise ulatuse suhtes (§ 24Ö, lõig3 1) pärast pikemaid ja 

mitmekülgseid Kaalutlusi jõuti enamusega otsusele, et vaieldav 

abielu tema tühiseks tunnustamise korral tulüb lugeda tuhiseks 

algusest peale. Tähtsamaks kaalutluseks oli seejuures see, et 

põhjus, mis tingib tühistamise, on samuti algusest peale olemas, 

nagu tühiste abielude puhul, erinevused võrreldes tühiste abielu

dega tingivad vaid erinevusi tühistamise nõudmise kru-ra (§ 241-245), 

mitte tagajärgede suhtes. Vastavalt sellele vaieldavad abielud 

nende ^ühistamise juhul omavad kõiki samu tagajärgi n&gu tühised 

abielud (§ 246). 

S^peatukk, Abielu lahutus. 

Selles peatükis nimelt abielu lahutamise põhjuste määratlemisel 

247-256) ühelt poolt leiti, et abielu lahutuste põhjuste arv on 

liiga suur ning avar^ n^nda ei; see ei pea jääma kahjustava mõjuta 

kogu abielu instituudile. Teisalt aga leiti ka vastajaid põhjusi -

ajaloolisi, moraalseid ning hingeelulisi - , mis teevad vajalikuks 

jääda nende põhjuste juurde, eriti ka seetõttu, et nad juba kehti

vas seaduses on olemas nin^ et puuduvad olulised vajadused kehtiva 

seaduse ulatusrikkamaks muutmiseks. Neil asjaoludel jäädi üld** 

reeglina kehtiva seaduse juurde, tehti vaid vähemaid muudatusi ja 

täiendusi. Eriti palju ja kauakestvaid vaidlusi tekitas abielu 

lahutamine kokkuleppe järgi (§ ;157), nõnda et vastav eeskiri 

jäi eelnõu tekkeloos mõnikord välja, kuid võeti lõpuks häälte

enamusega siiski kehtiva seaduse eeskujul vastu. Vastuväited 

kokkuleppel abielu lahutamise vastu olid eeskätt järgmised: 

seesugune lahutamise viis räägib abielu kui tähtajata kooselamise 

viisi (§ 23C. lõige 2) vastan annab võimaluse poolte paljal tahtel 

hävitada abielu? kana abielu on sotsiaalne instituut ja ema loomult 

ei piirdu ainult pooltega (§ ?65); soodustab abielu sõlmimisel 

kergemeelsust ja vähemalt mitteküllaldast ettevaatlikkust, luis 

kuidagi ei või olla poolte endi huvides ega sugugi mitte kasulik 
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sotsiaalse terviku heale käekäigule; kõige selle tõttu kokkuleppe

line abielulahutus vähendab abielu tõsidust ja tähtsust, rohkendab 

õnnetuid abielusid ja toob kaasa hulga muid ebasoodsaid nähteid. 

Ka ajaloolised kogemused näitavad, et seesugune abielu lahutamise 

viis, olgugi algul tervitatud, on hiljem ometigi pidanud kõrvale 

jääma. Ka praeguse Euroopa kultuuri-piirkonnas on ta üldreeglina 

täiesti kõrvale jäetud. Juba selletagi on Eestis väga avarad lahu

tamise võimalused. Kokkuleppel abielu lahutamise kasuks esitati 

eeskätt järgmised põhjendused: see soodustab abielu lahutamist 

selles mõttes, et ebameeldivad protsessid muude põhjuste esitamisega 

kõrvale võivad jääda; iga lahutamine teeb abielu teatava määrani 

tähtajaliseks; abielu on sisult juba hävinud kogu oma sotsiaalsete 

funktsioonide täitmisega, kui pooled nõnda kaugele on jõudnud, et 

nad kokkuleppe teel saavad abielu lahutada; olevat lubamata sotsiaal

ne surve, kui peaks kestma nende abielu, kes seda vastastikku ei 

taha. Nõnda jäi püsima kehtiva seaduse põhimõte abielu lahutamisel 

kokkuleppega (§ 257), ainult arvati, et tähtaeg Lagi esitamiso ja 

otsuse tegemise vahel peaks olema pikem praegusest, § 258 käsitleb 

juhte, millal Üht või mõlemat poolt abielu lahutamisel võidakse 

tunnustada süüdlaseks. Vastavalt ei saa siin tõsta süü küsimust 

§ 252,253 p.2 ja 254 tähendatud juhtudel, olgu siis et ka § 257 

juhul üks või mõlemad pooled loevad endid süüdlaseks. Abielu lahu

tuse tagajärjed abikaasade varalistes suhotes leiavad lahendust 

vastavalt sellekohastele yaravahckordadele, mis nende vahel olemas. 

Esialgse kava jär^i süü kasinus ei pidanud avaldama mõju lahutatud 

abikaasade ülalpidamise suhtes (vrd, B 124), peamiselt selle põhjendu 

sega, et juba abielu kostel on abikaasade õigused ja kohused võrdsed 

(§ 365 jj.),sdmuti üldreeglina ka varasuhted (§ 278, 294 jj.) Muidugi 

võib küsida, kas vaatamata isiklikule ja varavahekordade Üh3Õigus-

likkuse printsiibile siiski mitte konstrueerida seaduslikku ali-

menteerimist lahutatud abikaasade vahel vähemalt samas piiratud ula

tuses nagu abielu kestusel (§ 271), või vähemalt analoogiliselt 

juhule, kui abikaasad on õigustatud elama lahua (§ 275). Ent silmas 

pidades ülaltähendatud võrdlemisi suurt iseseisvust ja võrdsust juba 

abielu kestel ning eriti seda, et lahutamisel tavaliselt toimub 

igaühel ema vara ning ka soetusvara saamine (§ 299 jj.), ei leitud 

küllaldaseltpõhjendatuks erilist alimenteerimist korraldada isikute 

vahel, kelle abielu lõppenud. Pärast pikemat kaalumist pn siiski 

võetud eelnõusse eeskiri (§ 262), mis reguleerib süüdioleva abikaasa 
kohustuse anda teisele alimente. 

4.peatükk. Abikaasade õigused ja kohused. 

See peatükk reguleerib abikaasade vastastikke ja isiklikke 

ning muid suhteid, mis ei leia erilist reguleerimist abikaasade 

varaõiguses (§ 288 jj.). Selles suhtes on eelnõu koostamise kestel 
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svaldunudTkindel tendents. Nimelt võrreldes kehtiva seadusega 

(B 5 jj.) eelnõu kavades algusest peale püüti abielumehe võimu 

vähendada. Hiljem see vahendamistendents veel enam süvenes, nõnda 

et kõnesolevas eelnõus mõlema abikaasa vastastikune õiguslik sei

sund pärast pikemaid harutlusi onjnudnud täieliku võrdsuse põhi

mõtteni (§ 285 jj.). Selle põhimõtte seadus tehnilisel kehastamisel 

on tähtsal määral silmas peetud Rootsi abieluseadust, kuid ka muid 

asjasse kuuluvaid seadusi ning -seadustikke, samuti tegeliku elu 

vajadusi ning sellest järeldujaid kaalutlusi. § 265 sisaldab abielu 

olulise sisu ning mõiste, konstrueerides abielu mitte üksnes abi

kaasade vahekorrana, vaid ka sotsiaalse instituudina. Selle sotsi

aalse instituudi korraldamisel on mõlemal abikaasal võrdne otsus

tamisõigus (§ 266, lõige 1). Praktilistel kaalutlustel, et abikaa

sade lahkarvamiste juhul mitte jätta hädavajalikke küsimusi lahen

damata, nn mehele jäetud esialgne otsustamisõigus, mis seisab tarbe 

korral kohtu kontrolli all ja mille teostamine võib seega leida 

naise soovil korrigeerimist, kui see oludega on põhjendatud (§ 266, 

lõige 2). Selle eest mehe varaline vastutus on vastavas ulatuses 

suurendatud (§ 297, lõige 3). § 267 reguleerib abikaasade perekonna 

nime küsimust. Praktilistel põhjustel ning tegeliku eõlukorda 

silmas pidades eelistatakse ühise nimena mehe perekonnanime (lõige 

kuid jäetakse poolte soovil (lõige 2) ning ka erioludel (lõige 3) 

võimalus lahendada küsimus teisiti, Perekondliku kooselamise iga

päevaseks majapidamiseks ring la^te kasvatamiseks vajalikkude 

toimingute kordasaatmise ulatuses abikaasad esindavad teineteist 

(§ 268), kuna nad mõlemad on sel puhul ühise sotsiaalse instituudi 

teenistuses (§ ̂ 65). Kuritarvituste juhul võidakse kohtu otsusega 

see õigus võtta või seda piirata (§ 2G9, lõiked 1 ja 3), kindlus

tades sel puhul kolmandate isikute õigused (seals. lõige 2). Häda-

juhtude jaoks, kui pooled ise või avalik võim pole teinud teis

sugust korraldust, on määratud üks abikaasa esindama teist abi

kaasat (§ 270), kuna oleks vähe põhjendatud sel puhul vastavate 

toimetuste teostada jätmine tavalisele negotiorum gestor'ile. 

Abielu vajab väljaminekuid (§ 271, lõige 3), mida mõlemad abi

kaasad on kohustatud kandma varaga ning tegevusega oma loomuliku 

ande ja võime ning varaline jõukuse järgi (§ 271, lõiked 1 ja 2, 

§ 272). Olles sotsiaalne instituut, jätab abielu siiski kummalegi 

abikaasale ta isikliku elukutse või äritegevuse, kuivõrd abielu 

mõistest ja f\Lust ($ 265) ning eluoludest ei järeldu teisiti 

(§ 273). § 274 käsitleb juhte, millal abikaasad on õigustatud 

elama lahus, vaatamata sellele, et nad abielu tõttu on kohustatud 

elama koos (§ 265), ning § 275 - lähemaid kohustusi abikaasade 

õigustatud lahuselamise juhul. Tegelikult tekkivate kahtluste 

korral selle kohta, kellele kummastki abikaasast kuulub teatav 

vallasasi ühises korteris või ühisel valdamisel, luuakse presumpt

sioon, mis on praes.iuria, mitte de iure (§ 276). Järgnev eeskiri 
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(§ 277) loob mõningad . kitsendused abikaasa omandi-õiguse suhtes 

teatavatele asjadele (lõige 1) ning reguleerib ühises majapida

mises olevate asjade tarvitamist juhul, kui abikaasad on õigus

tatud elama lahus (lõige 2)*- Sellele järgnevad nüüd eeskirjad 

abikaasade varaõiguse kui seesuguse kohta. 

5.peatükk. Abikaasade varacigus. 

Võrreldes kehtiva seadusega on selles peatükis esitatud 

olulisi ja ulatuslikke muudatusi, Varaühendu.io süsteem, mida esi
algu voeti tavalise varavahekorda.de süsteemina abikaasade vahel, 

leidis võrdlemisi ägedat vastuseismist, eriti naisorganisatsiooni

de poelt. Raskem oli leida süsteemi, mis pidi andma suuremat 

rahuldust kui hüljatud varaühenduse süsteem. Rootsi õiguses tuntud 

abieluvara osasaamise süsteem? mis esialgu näis poolehoidu võitvat, 

ei osutunud lähemal analüüsimisel seesuguseks, mis oloks olnud 

küllaldaselt vastuvõetav. Neil asjaoludel jäädi kiimaks peatuma 

Ungari õiguses (eriti ka Ungari tsiviilseadustiku projektis) esi

tatud varasoetuse süsteemi juurde. Viimane ongi eelnõus võetud 

tavaliseks süsteemiks abikaasade varaõigus^s, kuivõrd pooled abi

elulepinguga või readus ettenähtud juhtudel ci ole korraldatud 

teisiti. Siiski on seadustikku jäetud ka teihi süsteeme, et abi

kaasadel oleks võimalik abielulepingute kaudu vastavaid suhteid 

korraldada, oma äranägemise järgi võimalikult laiemas ulatuses. 

Süsteem on korraldatud nõnda, et esialgu (jaod 1 ja ?) käsitle

takse üldisemaid küsimusi ja seejärel üksikuid varasüsteeme (jaod 

3-8). 

l.jagu. Varavahako^dadcst I^ldse. 

§ 278 määrab abikaasade varavahekurdad*? üldsüsteemiks varasoe

tuse, kui seaduses tähendatud juhtudel ci esine muud süsteemid, 

nimelt T?araühendus, varaühisus ning varalahusus* § CG ja 280 

määravad viimaks mainitud süsteemide alguse nii abikaasade eneste 

kui ka kolmandate isikute suhtes j kell e huvisid sel kujul on võima

likult püütud silmas pidada (registrisse kaiidmi.no ja kuulutused Riigi 

Teatajas). Abielulepingu üldmäärustairisel (§ 231-231) cn silmas 

peetud kehtivat seadust, kuid viimast on oluliselt täiendatud, 

eeskätt kolmandate isikute kaitseks. Vastavalt sellele abielu

lepingus peab valitama üks Tsiviilseadustikus ettenähtud süsteemi

dest ning iga vastava süsteem- ulatuses võidakse teha lepingulisi 

erimäärus! (§ 231, lõige 2). See eeskiri on vajalik kolmandate 

isikute huvides, eriti silmas pidades abikaasade autonoomset tege

vusvõimalusi (§ 285,273). Samades huvides esinevad ka vastavad 

muud eeskirjad (§ 281, lõige 3, § 234). Abielulepingu sisu muud 

piirjooned (§ 282) ning sõlmijate teovõime suhtes praktilfshel 

kaalutlustel - võimalikkud eksiarvamuste vältimiseks - on täpsusta-
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tud üldosa vastavaid eeskirju käesoleva instituudi erinõuete koha

selt. § 285 püstitab üldise põhimõtte, miile järgi abielu oi 

kitsenda abikaasade varaõiguslikku autonoomiat, olgu siis ot 

konkreetsel juhul varavahekorra süsteemist järeldub teisiti (nagu 

varaühenduse ja eriti varaühisuse juhul), kuna vastasel korral 

jääb üldpõhimõte reeglina püsima (nõnda varasoetuse ja varalahu-

puse juhul). Sellos mõttss käesolev eeskiri muudab otsustavalt 

kehtivat õigust (BJJ),tehes nai^e täiesci võrdeeks mehega. § 286 

määratleb säärase vara valitsemist ja saatust, midr, seadjse järgi 

nimetatakse erivaraks. § 287 määratleb abikaasade varaliikide 

kindlakstegemise korda. 

2.jagu. Abiellutoodud vara ja kaasavara. 

§ 288 määratleb abiellutoodud vara mõiste, mis on rakendatav 

mõlema abikaasa suhtes. Kaasavara kohta käivad eeskirjad ($ 289-

291) on kujundatud kehtiv^ seaduse alusel, kuna § 292-293 on loodud 

uutena tegeliku olustiku arvestamisel ja naise õiguste kaitseks. 

3.jagu. Varasoetus. 

See abikaasade varasüsteem, nagu eelpool väljendatud, on 

kujundatud Ungari ecskij'i.l. Ta iseloomustavateks joonteks on: 

1) Selle süsteemi kestel abikaasade varaõi^uslik seisukord oa üld

reeglina samasugune, nagu varnlahnsuse juhul (§ 394-297). M^.rkiuis-

väärt on vaid täiendus, mis tingitud prakciliste juhtude otstarbe

kaks regdleerimisoks, kui ^bielulcpiiigu.j ei ole korraldatud teisiti 

(§ 295). 2) See süsteem lr-peb seaduses lqendatud juhtudel ning 

tingimustel mõlema abikaasa nõusolekuta (§ 293), kuna meiena nõus

olekul see võib sündida abielulepingu kaudu üldalusel (§ 281). 

3) Süsteemi lõppemisel mõlema abikaasa nõusolekuta on kummalgi 

abikaasal õigus saada pool selles!;, mis teise abikaasa varas on 

soetisvara (§ 299). Esialgse kava järgi see osa pidi olema i või 
^3 selle järgi, kas abielu on lastega või lasteta. Säärane jaotus 

loeti tingituks sellest, et laste olemasolu kahtlemata peab vähen

dama ühe või teise abikaasa j.s'.klikke teenistusvõimalusi ning 

poleks õiglane seesuguseid abikaasas*d seada võrdsesse seisundisse 

nendega, kes takistamatult võii^d ora äritegevust jätkata või 

arendada. Kuna lasteta abielu pole üldse täielik (§ 253^265), siis 

pole alust ka acctisvarast osasaamise sahtes enda lugeda võrdseks 
täieliku s.o. Üastnga abieluga. Siiski kava lõplikul lugemisel 

ei tahetud säärase jaotuse juurde jääda, nõnda et osasaamine on ikka 

^ teise abfkaasa soetiav^rasty sõltumata sellest, kas on abielust 

lapsi või mitte* Poolte kokkuleppel aga võidakse seda osasaamist 

korraldada teisiti (§ 239, lõige 2). Nagu nähtub eelrevast on 

varasoetuse süsteemi tuum seega avalduv mitte sedavõrd selle 

süsteemi kestel, vaid just ta lõppemisel. See teeb vajalikuks kõr



- 36 -

valdada võimalusi, et kasuhimulistel motiividel ei järgneks süs

teemi lõpetamine kuritöö kaudu (§ 300). Mõeldav cn.? et samad 

motiivid võivad viia ka muudele ebasoovitavatele toimetustele, 

kuid enamus leidis olevat mittevajaliku teh<t seadusj.jkne tõkkeid 

selles puhtes. 4) Eelnevast nähtub, et kõnesoleva rüstec^i prakti

line väärtus oleneb otsustaval määral sellest, mis leetakee soe-

tisvaraks, ning selle soetisvara arvutamisest ning vastava osa 

teisele abikaasa väljaandmise jagamine viisist* Vastavalt Lellele 

määratakse soetisvara mõiste (§ Sol, lõige 1), elgu siis et abi

eluleping määrab sellele mõistele teissuguse ulatuse (sealsjlõige 

3). Edasi järgnevad eeskirjad soetisvara arvestamise ja jagamise 

üksikasjade kohta, olgu siis et abielulepingus määratakse teisiti 

(seal?.lõige 4). Vastavalt sellele on järgnevad eeskirjad arves
tamise ja jagamise kohta {§ 302- jj,) dispositiivsed^ mitte pret-

septiivsed normida Kõigepealt määratletakse põhivara mõiste 

(§ 302) ning vastava konkreetse vara kindlakstegemise reegliõ 

(§ 303-307). Sellele järgnevad lõppeks eeskirjad ccotisvaraks 
osutuva vara jagamise ning väljaardmise kohta 308-313) ning 

vastava nõude tagamise eeskirjad (3 314). Toodust nähtub, et 

erivara arvutamine ning tõeline üleandmine õigustatud abikaasale 

võib konkreetselt osutuda komplitseeritumaks, kui esimesel pilgul 

võib paista. Siiski on eeskirjade lõplikul redigeerimisel puutud 

talitada nõnda, et süsteem ja eeskirjad oleksid rakendamiseks 

võimalikult selged. 

4. jagu. Varaühendus. 

See süsteem võib tekkida üksnes abielulepingu kaudu ^ 315) 

Ta ülendab abieluvaraks kogu vara, mis abikaasadele kuulus abielu 

sõlmimise ajal või mille kumbki neist omandab abielu kestel 

(§ 316,lõige 1), kuid eraldab sellest naise erivara (seals., 

lõige 2), mis nn võrdlemisi väga laialdane ja seega soodne eriti 

kutse- või äritegevusega tegutsevale abielunaisele (seals., 

153ge 3). Järgnevad eeskirjad määrustavad: abieluvara koostis

osasid (§ 318), valitsomijt KlOl- tavalist ^litsemist üle

tavaid korraldusi (§ 330-321, 32;'t3':4); kasutamist (§ 32ž) ning 
naise iseseisvat osa vastavates toimetustes (§ 525)c Eraldi regu

leeritakse abikaasade võlgade küsimus (§ 336-320)* Sellele järg

neb nonde tingimuste kindlakstegemine, millistel lõpeb va^aühen- . 

dus abikaasade kokkuleppeta ( § 330). Lõppemisel eraldatakse 

kõigepealt kummagi abikaasa abiellutoodud vara (§ 331, lõige 1 
ja 2), kusjuures mees, olles olnud vastutav varavalitseja, korral

daja ja kasutaja (§ 319 jj.), vastutab naise abiellutoodud vara 

puudujääkide eest (§ 331, lõige 3). Abieluvarast mõlema abikaasa 

abiellutoodud vara eraldamisel osutuv puudujääk jagatakse mõlema 
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abikaasa (resp.nende pärijate) vahel samade printsiipide järgi 

(§ 332) nagu soatisvarast osasaamisel (vtocelpool) ring sinadel 

roh. t t 3.9dustel. Üldiselt tuleb mär-kiaa, et vaialUi^ntuso süsteemi 
" oi* 

konstrucerimisel/uilhtsal määral kasutabad kehtivat seadjat", kuid 

ühtlasi otsustavas ulatuses ka välismaisi ecr.:kujjt^ic.* sildas pida

des tegelikke vajaJusi ning kogu süsteemi inmutamJat õigluse ja 

süsteemi piirides võimaliku võrdsuse printsiibiga abikaasade vas

tastikustes suhetes. 

5.jagu Varaühisus, 

Ka see varasüsteem võib konkreetset rakendamist leida üksnes 

abielulepingu tõttu (§ 333, lõige 1). Ta vcib haarata, abikaasade 

kogu vara (<§ 333, lõiked 2-4) või ka osa sellest (§ 334.,33S). 
Järgnevalt käsitletakse ühisvara valitsemist ja korraldamist ja 

kummagi abikaasa osa selles talituses (§ 33C-*b4H)<, abikaasade 
võlgade küsimusi (§ 343-345), kõnesoleva süstlani lõppemise tingi
musi abik^ajade kokkuleppeta (§ 34G) ning ühisv&ra jagamist vara

ühisuse lõppemisel (^ 347-550), olgu si&s et abielulepinguga on 

määratud teisiti. Ka varaühisuse seadurtehnflisol m^ärustamisel 

on kasutatud eeskätt kehtivat seadust, ent ühtlasi on kiimast 

oluliselt täiendatud varaliste muudatustega ning lisanditega. 

6.jagu. Varalahusus. 

See varavahekordade süsteem tonib konkreetselt abikaasade 
vahel abielulepinguga^ ent ka teiste eelmainitud laravanekordade 

lõppemisel kohtuotsuse põhjal ning konkursi avamisega ühe abikaasa 

varale (§ 349). Selles mõttes on varalahusus tähtsal määral samuti 

seadusega loodav vahekord nagu varasoetus, ent ainult suosidiaar-

selt. Varalahususe tekkimisel on tahtiis kindlustada kolmandate 

isikute huvisid (§ 350, lõige), samuti vastavate varede lahutamise 

tõelisust (seals., lõige 2). Varalahusus tagab kummalegi abi

kaasale täiusliku varalise sõltumatuse teisest abikaasast oma 

vara suhtes (§ 351,353^354, lõige 1), ainult praktiliste vajaduste, 

rahuldamisel on reguleeritud mõningad erijuhud ($ 35P.,354,lc-.ge 2). 

Kummagi abikaasa varalise sõltumatuse täiuslikkuse tõttu ei kerki 

varalahususe juhul küsimusi, min vadaksid lahendamast aaieiu 
lõppem&se puhul abikaasade vahel. Kui aga varaiahusus lõpetatakse 

abikaasade vahel kokkuleppega, siis küsimused lanenauvad vasüaia 

abielulepingu ning valitud uue varasüstoomi alusel. 

Soe osa käsitleb vancmF.to ja laste vabekorõi, nimelt abielu

lisi lapsi (§ 855-383), mitteabielulisi lapsi ($ 390-407), lapse 
abieluliseks tunnustamist (§ 408-403) ning iapsenöa'iusY (? -

419). Võrreldes kehtiva seadusega see osa ei sisalda põhjapanevaid 



uuendusi, siiski on tebtud muid muudatusi ja täiendusi, eriti 

mitteabicluli.se lapse suhtes* 

1. peatükk, Abi elulised lapsed. 
*** *""* 

l.jagu. Üldeeskirjad* 

Üldeeskirjad (§ 355--3G1) määrustavad abielulise lapse mõistet 

ja vaidlusvõimalust lapse abielulisuse vastu. Nad on rajatud 

kehtivale õigusele, kuid mõningas suhtes täiendatud, silmas pidades 

tegelikke vajadusi ja välismaisi eeskujusid. 

2. jagu. Vanemlik võim. 

Vanemliku võimu kchta käivad eeskirjad (§ 362-389) on üldiselt 

rajatul kehtivale seadusele^ Siiski lähemalt on reguleeritud vane

mate vastastikused vo.h^korrad selle vcimu teostamisel, ja nimelt 

abikaasade -liiRüig^al.^.sa printsiibi kohaselt (§ 253) võimalikult ka 

laste suhtes (§ 36^,^Co), Eeskirjad last e isiku (§ 36<;!"3?3)^ nende 

vara eost hoolitsemise (§ 074-Hüž) ning vanemliku võimu lappamise 

või piiramise C83-3S9) kohta sisaldavad samuti vihc uuri norme, 

siiski nad ei puudu sol määral, kuivõrd nad osutusid vajalikuks 

(§ 389 jt.). 

2-paatH.kk, Mitteabielulised lapsed. 

Eelnõu koostamise kestel tekkisad voolud, mis seadsid sihiks 
eriliselt hoolitseda mitteabielulise lapse eest. Sr?e hoolitsus 

ulatus sedavõrd kaugele, et mitteabielulise lapse õiguslik seisund 

oleks mõnes suhtes osutunud soodsamaks kui abielulise lapse oma. 

Mitte eitades, vaid põhimõtteliselt täielikult toetades mitte-

abielulise lapse eest hoolitsemise vajadust, eelnõu ühtlast seab 

sellele hoolitsemisele kindlad piirjooned selles mõttes, et mitte-

abielulise lapse õiguslik seisund ei pea r.l-.na parem abielulise 

lapse omast ja seega mitte vahendama abielu kui laste saamise ja 

kasvatamise loomuliku ja soovitava instituudi väärtust ja tähendust. 

Vastavate eeskirjade kujundamisel cn võrdlemisi vähesel määral 

saadud kasutada kehtiva seaduse eeskirju, kuna suuremal määral on 

silmas peetud tegelikke nõudeid nir.g mitmesuguseid välismaisi 

eeskujusid, eriti Soome vastavat seadust. Mitteabielulise lapse 

põlvnemine emast tuleneb sündimise tõsiasjast, kuna isa kindlaks

tegemine toimub mitte ainult kohtuotsusega, vaid ka tunnustamisega 
(§ 330), Tunnustamine on (vrdjB 165) täpselt reguleeritud (§ 391) 

ühes kolmandate isikute huvide tagamisega (§ 392). Isa kindlaks

tegemine kohtuliku otsuse kaudu on samuti (vrd.3 10^) täpselt 

määrustatud (§ 393 j.). Vastav hagi kuulub nii emale kui ka lapsele 

(§ 393, leige 1) ning seega viimase hooldajale, vajaduse korral 

sõltumatult ema soovist. Hagi alustamise aega on piiratud 
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(§ 393, lõige 3), et soodustada isa kiiremat kindlakstegemist, 

tõendiste kasutamist, mis hiljem võivad hävida, ning emale ja eriti 

lapse hooldajale oma kohuste õigeaegset täitmist. Endastmõisteta

valt on võimalikult kiirem hagi lapse huvides^ Isa kindlakstege

misel tuleb tõendada, et vastav mees on lapse emaga sigitamise 

ajal suguliselt kokku elanud (§ 394, lõige 1, esimene lause). See 

pn otsustava tähtsusega fakt, mida võib tõendada koigi kohtu

pidamise seaduses lubatud abinõudega. Ent kuidas otsustada juhul, 

kui emal oa olnud samal ajal sugulist kooselamist ka teist9 isiku

tega? Ainult viimase asjaolu tõttu teatava isiku (kelle vastu 

hagi esitatud) isaksolemist eitada, nagu seda teeb kehtiv seadus 

(B 165), pn sisult põhjendamata ning peale selle räägib vastu kaas

aja põhimõttele, millj järgi kohtule kuulub tõendiste vaba 

hinnang. Kas tunnustada kõik meesisikud^ kes sigitamise ajal emaga 

kokku elasid, isaks või vähemalt kohustatuik3 alimenteerimisele? 

Vastavad ettepanekud tehtud, kuid reed polnud vastuvõetavad. Loo

dusseaduste järgi saab ainult üks olla looduslik isa, mitte rohkem. 

Mitme mehe poolt alimentcerimise kohustus ei rajadeks enam sigi

tamise faktile, vaid emaga sugulise koocolaalse faktile, mi J ci 

saaks ega peaks olema kõnesoleva kohustuse aluseks. Mil,ma muhe 

isaksolemise võimaldamine vaevalt oleks lapse huvides, kindlasti 

annaks aga laialdasi võimalusi kuritarvitusteks. Järelikult tuleb 

jääda ühe-isa põhimõtte juurde* Kui seega on tõendatud, et teatav 

meesisik, kelle vastu hagi tõstetud, on lapse emaga sigitamise 

ajal sugulises kooselamises clnud, siis tul^b kohtul teha vastav 

otsusioaks olemise kohta (§ 394, lõige 1, esimene lause), kui 

see meesisik ei esita kohtule tõendisi, mis kõrvaldavad eelmaini

tud presumtsiooni kohtu arusaamises (§ 394, lõigo 1, teine lause, 

^kusjuures jne. "1. Kohtule jääb vastavate tõendiste suhtes vaba 

hinnang. Tõendiseks võib olla kõik see, mis kohtupidamises luba

tav, eriti ka arstlik ekspertii? (vere võrdlus jm.). Sel viisil 

eeskätt välismaisel (Helveetsia) eeskujul kujunaatud redaktsiooni 

asemele on küli püütud esitada teissuguseid, kuid lähemal kaalu

misel cn kõik teised osutunud n"rgemaiks. Tuleb arvata, et eel

nõus esinev redaktsioon ja vastav sisu tõeliselt lahendavad elus 

kerkivad küsimused kõigiti rahuldavalt. Abielu huvides on isa 

kindlakstegemise kagi piiratud teatavate tingimustega juhul, kui 

laps on sJndinud abielus (§ 335). Mitteabieluliscl lapsel on oma 

ema suhtes abielulise lapse õigused ja kohused 3^6.397), abi

elu ja sellega seatud kolmandate isikute huvides teatava erandiga 

(§ 397, läiked 3 ja 3). Mitteabieluiiso lapse suhe isaga kujuneb 

selle järgi, kas ira on kindlaks tentud tunnuetanirega (§ 308) 

või kohtuotsusega (§ 399 jj,)^ Tunnustamise korral omab mitte-

abieluJ.ine laps isa suhtes samuti õigusi ja kohuseid, nagu mitLe-

abieluline laps siiski mõningate erinevustega (§ 393, lõige 1-3). 
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abielu huvides ning erisüüteo tõttu vastavad juhud välja arvatud 

(§ 398, lõige 4). Kohtuotsusega isaks tunnustatud isiku suhtes 

omab mitteabicluline laps ainult täpselt määratud ulatuses abielu

lise lapse õigusi ning kohuseid (§ 359), väljaspool seda ulatust 

üksnes alimenteerimise õigusi (§ 400 jj.). Alimontcerimisc kohus

tust kannab mitteabielulise lapse isa igal julmi, olgu ta. tunnus

tatud või kohtulikult kindlakstehtud isa. Siiski tunnustatud isa 

(§ 398) ning erijuhul ka kohtulikult kindlakstehtud isa (§ 399) 

vastavad kohused rajanevad abieluliste laste koh'!*a käivatele ees

kirjadele, kohtulikult kindlakstehtud isa vastavad kohustused aga 

peale eeltähendatud erandi on määrustatud erieeskirjade kaudu 

(§ 400 jj*). Selles suhtes kõigepealt määratakse üldised alused vas

tava kohustuse ulatuse kohta (§ 400), kusjuures silmas peetakse, 

et alimendikohuslase abielulised lapsed ei osutuks halvemas seisun

dis olevaiks (seal3.loike 1 lopp). Peale pikemaid arutlusi jäädi 

peatuma alimcudioiguclase IG^a. eluea juuide seaduses lubatud 

eranditega (seals., lõige 2). N?gu abielulise (^ bC5,371), nõnda 
ka mitteabielulise lapse alimenteerlmine lasub m.Õlemal vanemal 

vastavalt nende võimetele 371); n.?in'*a et mõler.r-,^ eeskirjad 

(§ 400 ja 401) kujundavad ühe tcriiku niny ühe rakendamisel tuleb 
silmas pidada teist. Järgnevad eeskirjad Ksitleiad alimeLtecrimi-

se üksikasju (§ <tOR,4Cü) ning vastava kohustuse lõppemist (§ 404). 

ülalpidamisraha erilise maksulisi kopral 1.2311 st (§ ka 

ema abistamist isa poolt (§ 40G)* Olulise uuendusena esineb 

§ 407 seoses § 520. Viimati-mairitud eeskirjadega teatava määrani 

küll kitsendatakse ena vanemlikku võimu oma lapse suhtes, täpse

malt öeldas: see võim seatakse riikliku kontrolli alla, nõnda et 

hoolekandekohus otsustab, kas lapsele erilist hooldajat määrata 

või mitte. Ent praktilised kogemused tõendavad, et seesugune kon

troll ja tarbe korral hooldaja määramine on lapse huvides vajalik, 

yastavalt on korraldatud kontrollimise kord; hooldaja määramise 

tingimused ning hooldaja ülesanded ($ 407..520) o Peaks arvama, ct 
se) uuendus, käsitledes ettevaatlikult ema õigusi, ühtlasi tundu

valt ja otstarbekalt parandab mitteabieluliste laste seisundit 

eeldusel, et vaatavad riiklikud organid ning hooldajad täidavad 

oma ülesandeid rahuldavalt^ 

Lapse abieluliseks tunnustamine j.bl el.lumi.se kaudu 
on vorraida?-; kehtiva seadusega (E 17^; välisY-i.-^isel ter.bj.jul 
(Helveetsia) arendatud üksikasjalikumalt (§ 

4. peatukk^ lapsendamine. 

Lapsendamise kohta käivad eeskirjad (§ 410-419) on üldiselt 

rajatud kehtivale seadusele, ent mõningas suhtes täpsustatud ning 
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edasi arendatud. 

€.osa. Eestkoste ja hooldamine. 

Kolmas osa perekonnaoigusest - eestkoste ja hoolõamise kohta -

on tähtjal määral rajanud kehtivale seadusele. Siiski viimast on 

mitmes suhtes modifitseeritud ning edasi arendatud, eriti eestkost

jate määramise viisi ning eestkoste kontrolli, samuti ka hooldajate 

määramise mitmesuguste tingimuste suhtes. Osa ise langeb kahte pea

tükki: eestkoste ja hooldamine. 

1.peatükk. Eestkoste. 

Peatüki esimene jagu - eestkoste alaealiste kohta - on teise 

jaoga võrreldes peajagu, kuna teine jagu (eestkoste täisealiste üle) 

eeldab peamiselt eelmise jao vastavate eeskirjade rakendamist ana

loogia järgi. 

l.jagu. Eestkoste alaealiste üle. 

1.jaotis. Eestkoste määramine. 

§ 420 loob üldreegli, mis kohustab määrata eestkostet igale 

alaealisele, kes ei ole vanemliku võimu all, kuna järgnevad eeskir

jad käsitlevad isikuid ja asutisi, kes selleks eriti kohustatud 

(§ 421,422). Vastavalt senisele seadusele ning harjumustele on jää

dud üldreeglina ühe isiku või õdedele-vendadele Ühe eestkostja mää

ramise juurde (§ 423), olgugi et seesugusel korraldusel võivad olla 

ka omad nõrgad küljed; ka välismaised kogemused võiksid soovitava

maks teha mitme eestkostja määramist. Siiski vajaduste ja olude koha

selt võib määrata ka mitu eestkostjat (§ 423, lõige 2). Eestkostja 

isiklikkude omaduste ja vanemate soovituse (§ 424-426-430) ja eest

kostest keeldumise põhjuste (§ 427-429) suhtes on võimalikult kinni 

peetud kehtivast seadusest, välja arvatud mõningad täiendused. Selle 

eest aga võrreldes kehtiva seadusega (§ 283 jj.) on tehtud oluline 

muudatus selles mõttes, et keegi ei saa olla eestkostjaks hoolekande-

kohtu poolt määramata (§ 431). Praeguses ühiskondlikus ja kõlbelises 

olustikus osutub riigivõimu kaastegevus ning kontroll selles suhtes 

paratamatuks. Vastavalt sellele määrustatakse täpselt eestkostjate 

määramise tingimused ning kord (§ 432-438). 

2.jaotis, Eestkoste tepstamine, 

l.alljaotis. Üldeeskirjad. 
Vastavad üldeeskirjad (§ 439-446) sisaldavad kehtiva seaduse 

olulisi eeskirju mõningate täiendustega ning muudatustega (§ 439,43 

jt.), eriti kehtivaid eeskirju üldistades ning täpsustades (§ 444-
446). 

2.alljaotis. Eestkostja õigused ja kohused 

eestkostetava isiku suhtes. 

Kõigepealt väljendatakse üldeeskiri (§ 447), sellele järgnevad 

määrused kehtiva seaduse alusel (§ 448-453). 

J 
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3. alljaotis. Eestkostetava esindamine. 

Eestkostja osutub eestkostetava seaduslikuks esindajaks (§ 454) 

Vastavaid eeskirju leidub juba üldosas (§ 24-29), millele tehakse 

viide (§ 454, lõige 2). Sellele järgnevad mõned erieeskirjad kehtiva 

seaduse alusel (§ 455-459) ning eriküsimuste lahendamine, ais prok-

tillsolL r.üutub sagedasti tähtsaks. 

4.alljaotis. Eestkostetava vara valitsemrno. 

Vastav ainestik on kehtivas seaduses korraldatud väga üksikasja 

liste eeskirjadega. Kuigi eelnõus on püütud kehti\a seaduse eeskirju 

süstematiseerida ning sõnastuselt lühendada, cn eeskirjade hulk 

jäänud siiski küllalt arvukaks (§ 460-489). Ühtlasi on siiski ka 

kehtivat seadust täpsustatud ning täiendatud (§ 460,465,473^479 jt.) 

5.alljaotis. Aruandmine. 

Vastavad eeskirjad (§ 490-492) on loodud üldiselt kehtiva seaduse 

alusel, kuid siiski täiendatud ja täpsustatud (§ 490 jt.). 

6.alljaotis. Eestkostmise lõppemine. 

Eeskirjad on loodud kehtiva seaduse alusel vajalikkude täpsusta 

mistega, kusjuures ülevaatlikkuse huvides on neist kujundatud isesei 

sev alljaotis. 

3.jaotis. Eestkostjate vastutus. 

Kehtiva seaduse kasuistlikud määrused on eestkostjate vastutuse 

suhtes kujundatud täpseteks abstraktseteks normideks (§ 502-504), 

silmas pidades ka välismaisi eeskujusid. 

4.jaotis. Hoolekandekohtu tegevus ja vestutus. 

Kehtida seaduse rohkearvulised määrused hoolekandekohtu tegevu

se ja vastutuse suhtes on üldiselt üle võetud, ent täpsustatud ja 

täiendatud ning vastavalt sõnastatud (§ 505-510). 

2.jagu. Eestkoste täisealiste üle. 

Eestkostmisele kuulub täisealine, kes pn tunnustatud teguvõime

tuks (§ 511) ja kellel on seetõttu samasugune õiguslik seisund nagu 

alaealisel, kes on vähemalt seitsmeaastane (§ 30). Seetõttu on aru

saadav, et eestkoste kohta täisealise üle on vastavalt kehtivad ees

kirjad alaealiste kohta, kuivõrd seaduses ei ole tehtud erandeid 

(§ 512, lõige 2). Need erandid on eelnõus tehtud (§ 512-518) peami

selt välismaistel eeskujudel (Ungari, Saksa, Vene) ning praktiliste 

vajaduste kaalutlustel. Vastavad eeskirjad on ise (§ 512-518) vistis 

ti sedavõrd selged ja arusaadavad, et ei vajaks erilisi põhjendusi. 

Tähendada vaid tuleks, et eeskirjad esialgse eestkoste kohta (§ 517-

-518) on vajalikud seepärast, et vältida hädaohtu isikule või varale 

juhul, kui vastav isik pole tunnustatud veel teovõimetuks, kuid häda 

oht on olemas. Seesuguse eestkoste esialgne ning ajutine iseloom 

tingib ka vastavaid erimäärusi (§ 517,518). 
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2.peatükk. Hooldamine. 

Hooldamise suhtes määrustataksc kaigepaalt need juhud, millal 

tuleb mägrata hooldaja (§ 17 jj.). Kehtiv seadus on selles suhtes 

võrdlemisi tühikuline, eelnõu aga püüab silmas pidada kõiki tähtsa

maid juhte. Vastavalt sellele manustatakse: hooldaja määramine 

isikule, kes nn eestkoste all (§ 519), mitteabielulisele lapsele 

(§ 520), täisealisele, kes ei seisa eestkoste all, kuid vigastuste 

või vilumatuse tõttu vajab hooldajat (§ 521), täisealisele äraolija

le (§ 522), inimlootele (§ 52g) juhtudel, mil on teadmata vastava 

õigussuhte konkreetne subjekt (§ 524), juriidilisele isikule ja ava

liku korjandusega kpgutud varale (§ 525). Võiks vaid küsida, kuivõrd 

ja kas on vastavate juhtudo loetelu küllaldaselt täiuslik? Vaevalt 

see loetelu on täiuslik, igatahes mitte tühjendav, sest eriseadustes 

osutub paratamatult vajalikuks ühel või teisel juhul määrata hoolda

jat. Kõnesolev loetelu püüab seega haarata vaid tähtsamaid ja regu-

laarsemaid juhte. Iga hooldamisjuhu erilisusest järelduvad teatavad 

piirid ning ülesanded, mille jaoks korraldatakse hooldamine (vt.eel

toodud § 519-525). Seetõttu osutus seadustehniliselt vajaliseks kor

raldada hooldamise määrustamist nõnda, et hooldamise kohta tulevad 

rakendamisele vastavad eeskirjad eestkoste kohta, kuivõrd vastavat 

erijuhtu reguleerivast seadusest ning konkreetse hooldamise otstar

best ei järeldu teisiti (§ 526). On mõistetav, et hoolekandekohus 

peab hooldamise lõpetama, kui selle määramise põhjused on ära lange

nud (§ 5271. 

KOLMAS RAAMAT. 

Pärimisõigus. 

Pärimisõiguse käsitlemise järjekord nii teoorias kui ka seadus

andlikes aktides on sagedasti vähe ülevaatlik ning kwnplitseeritudki. 

Seo pole kahtlemata asjale kasulik, kuna see võib ka seadusest aru

saamisele ning ta rakendamisele tekitada raskusi. Eelnõus on selles 

suhtes püütud jõuda võimalikult ülevaatlikule ning süstemaatilisele 

ja ühtlasi lihtsale selgusele. Vastavalt sellele kõnesolev raamat 

jaguneb kolme ossa: esimene käsitleb üldeeskirju (§ 528-540), teine -

pärimise aluseid (§ 542-741) ning knlmas - pärimise käiku ja sellega 
seotud küsimusi (§ 844). Kuigi vastavad osad pole mahutuselt kaugelt

ki ühesuurused, saavutatakse sel viisil siiski vististi võimalikult 

maksimaalne ülevaatlikkus ainestiku kohta. 

l.osa. Üldeeskirjad, 

Üldeeskirjad sisaldavad norme, mis tulevad Ühel või teisel mää

ral rakendamisele kõigi teiste osade käsitlemisel või eeldatakse 
viimastes. 
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1.peatükk. Pärandi mõiste. 

Kõigepealt määratletakse pärandi mõiste (§ 528). Pärand, kuni 

ta pole üle läinud pärijaile, lpetakse kehtiva õiguse kohaselt 

juriidiliseks isikuks (§ 528,lõige 2). Kahtlemata viimase eeskirja 

vastu võib tuua mitmeid teoreetilisi väiteid, kuid ka muud võimali

kud konstruktsioonid pele sama ainestiku hereditas jacens iseloomus

tamiseks vastuväidetest vabad. Kõnesoleva eeskirja kasuks räägib 

eeskätt see, et ta Eestis on praktiliselt täiesti sisse juurdunud 

ning mitmeti ka otstarbekas, eriti seetõttu, et eelnõus on pärandi 

ülemineku suhtes püsima jäänud pärandi vastuvõtmise süsteem. Ühtlasi 

ei saa salata, et vastav konstruktsioon on lihtne. Edasi määratle

takse pärandi avanemise (§ 529) ning pärandi ülemineku pphireeglid 

(§ 531). 

2.peatükk. Pärandi hnid. 

Pärandi hoiu määrused (§ 532-535) on kujundatud kehtiva seaduse 

alusel. 

3.peatükk. Pärimisvõime ja pärimiskõlbmatus. 

Pärimisvõime ja pärimiskõlbmatuse kohta käivad eeskirjad (§ 530-

-541) on samuti võetud eeskätt kehtivast õigusest. Siiski on tehtud 

ka vajalikke täiendusi, eriti pärimisele kutsutud isiku alguse regu

leerimiseks (§ 537), aga ka muudes suhetes (§ 540), tegelikkude vaja

duste ja välismaiste eeskujude järgi. 

2.osa. Pärimise alused. 

Selles nsas kuuluvad reguleerimisele kõik need alused, millistol 

pärand ning ta Rsad võivad üle minna pärijaile või teistele õigusta

tud isikuile. Vastavalt see osa on võrdlemisi arenenud. 

1.peatükk. Üldeeskirjad. 

üldeeskirjad (§ 542-543) sisaldavad sissejuhatavaid eeskirju 

pärimise aluste liigitamiseks ning nende vastastikuste suhete määrat

lemiseks kehtiva seaduse alusel. 

2.peatükk. Pärimine seaduse järgi. 

1. jagu. Üldeeskirjad. 

Üldeeskirjad (§ 544-548) määrustavad kõigepealt seadusjärgse 
pärimise rakendusala ning isikute ringi, kes sugulastena pärimise 

suhtes arvesse tulevad (§ 545-548), kehtiva seaduse alusel. 

2.jagu. Pärimise järjekord. 

l.alljaotis. Sugulased. 

Sugulaste pärimisele kutsumise aluseks on seatud nn.tüvede süs

teem. Vastavalt sellele kutsutakse pärima kõigepealt alanejad (§ 549), 

teises järjekorras - vanemad ja nende alanejad (§ 550), kolmandas -
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vanavanemad ja nende alanejad (§ 551), neljandas - vanavanemate 

vanemad ja nende alanejad (§ 553). Veel kaugemaid sugulasi enam 

seadusjärgsele pärimisele ei kutsuta. Kes esimeses kolmes järjekor

ras kuulub mitmesse tüvikonda, pärib igas tüvikonnas oma opa (§ 552). 

Sugulasi kaugemast järjekorrast pärimisele ei kutsuti., kui su.gula.si 

lähemast järjekorrast on olemas (§ 554). Eeltoodud määrnstu; t^eneb 

kehtivale seadusele (B 1879 jj.), kuid välismaistel eeskujule! cn 

süsteem lihtsustatud ja ühtlasi järjekindlalt teostatud. Kau^^.te 

kui eelmainitud sugulaste pärimisele kuLaumino osutus päras*!; pike

maid kaalutlusi praegusel ajal vähe põhjendatuks, silmas pidades 

praegusaja elutingimusi, arusaamisi ning sugulaste osatähtsust võr

reldes teiste huvipiirkondadega, milledega isik seotud. 

2.alljaotis. Abikaas. 

Võrreldes kehtiva seadase haruldaselt keeruka ning kasuistliku 

määrustikuga abikaasade pärimise suhtes (B 1709) on eelnõus vastavad 

eeskirjad mitmekümnekordselt lihtsustatud C§ 555*558). Seejuures 

tuleb silmas pidada, et osa neid funktsioone, mida kehtivas seadu

ses täidab abikaasade pärimine, on eelnõus täidetud juba varavahekor-

dado uuel alusel korraldamisega (vt.eelpool). Abikaasade pärimise ees 

kirjad eelnõus (§ 555-558) on kujurõatua tegelikkude vajaduste kaalut 

lustel ning välismaistel eeskujudel. 

S.alljar^is* R i i kt 

Kui pärandi avanemise ajal pole pärijaid või kui nad ei taha 

või oi saa pärandit vastu võtta, siis on pärijaks riik (§ 559). See

juures ka seisust? ning kogukondlikkude asutiste silmaspidamine,nagu 

seda teeb kehtiv seadus (§ 1965 jj.), ei osutunud praeguses Eesti 

olustikus põhjendatuks. 

3.peatükk. Pärimine testamendi järgi. 

See osa on eelnõus jäänud võrdlemisi väga normirikkaks osaks 

vaatamata sellele, et on tehtud võrreldes kehtiva seadusega üsna 

palju lühendusi ja lihtsustusi. Kahtlemata oleks võinud selles suh

tes veel edasi minna, kuid küsitav oli, kas ometi siiski pole soovi

tav käesolevas aines jätta mõnevõrra ka üksikasjalisemaid eeskirju 

tegelikkude vajaduste rahuldamise hõlbustamiseks. Teisalt aga ka 

selles osas on tehtud mõningaid täiendusi ji uuendusi vajaduste 

kohaselt ning silmas pidades välismaisi eeskujusid. 

1.jagu. Üldeeskirjad. 

Üldeeskirjad rajanevad peamiselt kehtivale seadusele (§ 560-566) 

2.jagu. Testamendi vorm. 

Testamendi vormi suhtes on pärast pikemaid kaalumisi jõutud sel
lele tulemusele, et suuline testament tunnistajate juuresolekul kui 

regulaarne testamendi vorm tuleb Tsiviilseadustikust täiesti kõrval

dada. Ebatäpsused tahteavalduste kindlakstegemisel, raskused tahte
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avalduse tõelise olemasolu tõendamisel, väärandmetel tekkivad eba

soovitavad protsessid ning t^rve rida muid esjaplusid ei laar põhjen

dada seda tostamendivormi. Teisalt üldine kirjaoskus ning ametiasu-

tiste ja juriidilise abi käepärasrs ning kättesaadavus ei peaks tege

ma mingit tõelikku raskust testamendi kirjaliku vormi kasutamisel. 

Seega vai4 tõeliselt erakordses olustikus oleks mõeldav ja põhjenda

tav suulise testamendi lubamine ning sealgi tõelise tähte võimalikult 

täpse üleandmise kindlustamisega (§ 583 jj.). 

1.alljaotis. Avalik testament. 

Avaliku testamendi eeskirjad (§ 567-576) on peamiselt rajatud 

kehtivale seadusele, kuid osalt ka täiendatud ning täpsustatud 

(§ 568,569,572,573 jt.). 

2.alljaotis. Kodune testament. 

Vastavad eeskirjad (§ 577-582) peaagu täielikult rajanevad keh

tivale seadusele. 

3.alljaotis. Erakorraline testament. 

See on ainuke testamendi suuline vorm. Ent soe vorm võib eran

dina aset leida ainult tõeliselt erakordsetes, seadusega märgitud 

oludes (§ 583) ning ühtlasi siis, kui on kindlustatud testaatori 

tahte võimalikult täpne üleanne (§ 584). Erakordsuse tõttu pole vaja

dust seesugust testamenti kauemat &ega jõus hoida, kui testaator 

veel on elus, olgu siis et viimasel kestab võimaluse puudus muul 

viisil testamenti teha (§ 585). 

3.jagu. Testamendi sisu. 

Testamendi sisu kohta käivad eeskirjad (§ 586-712) haaravad 

võrdlemisi mitmekesist ainestikku. Nad on peamiselt rajatud kehtivale 

seadusele, ainult mõningates suhetes on tehtud täiendusi ja muuda

tusi. 

1.alljaotis. Üldeeskirjad. 

Need eeskirjad (§ 586-603) tugenevad kehtivale seadusele,tehtud 

on vaid mõned täiendused (§ 588,592,593 jt.). 

2.alljaotis. Pärija nimetamine. 

Eeskirjad (§ 604-609) põhinevad peaaegu eranditult kehtival 

seadusel. 

3.alljaotis. Asepärija nimetamine. 

Eeskirjade (§ 610-614) aluseks on kehtiv seadus. 

4.alljaotis. Järelpärija nimetamine. 

Ka järelpärija nimetamise kohta käivad eeskirjad (§ 615-632) on 

mõnevõrra rajatud kehtivale seadusele, kuid vastavad eeskirjad omas 

enamikus on arendatud tegelikkude vajaduste kaalutlustel ning välis

maistel eeskujudel (eriti Saksa BGB). Vahekorrad, mis järelpärija 

nimetamise puhul tekivad, on reguleeritud võrdlemisi üksikasjaliselt. 
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5.alljaotis. L e g a a t. 

Kehtiva seaduse võrdlemisi väga üksikasjalikud eeskirjad legaadi 

kohti, on tähtsal määral säilinud ka eelnõus (§ 633-663), vaatamata 

sellele, et neid on lühendatud või kasuistlikkusc tõttu üldse kH?-

valdnhad. Siiski nn tehtud ka vajalikke lisandusi ning täiendati 
(§ 633,638,646,648,657,658 jt.) 

6.alljaotis. Käsutis ja sihtmääratis. 

Eeskirjad käsutiste ja sihtmääratiste kohta (§ 664-670) on 

osalt kujundatud välismaiste eeskujude (§ 664-666) järgi, osalt 

kehtiva seaduse alusel (§ 668-670). 

7. alljaotis. Testamenditäitja. 

Määrused testamenditäitja kohta (§ 671-685) peaaegu eranditult 
rajanevad kehtivale seadusele. 

8.alljaotis. Testamendi äramuutmine testaatori poolt. 

Vastavad eeskirjad (§ 686-689) peaaegu eranditult tugenevad 

kehtivale seadusele. 

9.alljaotis. Vastastikused testamendid. 

Eeskirjade (§ 690-697) kujundamisel on eeskätt silmas peetud 

kehtivat seadust, kuid viimase eeskirju on võimalikult lühendatud, 

teisalt aga mõnevõrra täiendatud (§ 693). Silmas pidades tegelikku 

olukorda ning välismaisi eeskujusid on aga vastastikuste testamen

tide tegemine võimalikult piiratud, on nimelt lubatud ainult abikaa
sade vahel (§ 691). 

1R.alljaotis. Testamendi avamine. 

Eeskirjad (§ 698-705) on eranditult rajatud kehtivale seadusele. 

11.alljaotis. Vaidlus testamendi vastu. 

Eeskirjad (§ 706-712) tugenevad kehtivale seadusele, on ka 
mõningaid täiendusi. 

4.peatükk. Pärimine ja pärimisest loobumine lepingu järgi. 

Peale seaduse ning testamendi kujundab pärimine lepingu järgi 

kolmanda omaette ja iseseisva pärimise aluse. Pärimisega lepingu alu

sel seisab lähemas seoses pärimisest loobumine lepingu alusel. Mõle

mate lepingute kohta käivad eeskirjad (§ 713-729) on kujundatud 

kehtiva seaduse alusel, kuid tehtud ka vajalikuks osutavaid muudatu

si ja täiendusi (§ 713,715,716,724,725 jt.). 

§iB---ükk. Sundosade gäiimine. 

Sundosade pärimine on kehtivas seaduses tuntud instituut 

(B 2005 jj.), siiski praktiliselt tähtsam kui viimane ja ühtlasi 

selle olulisem täiendus on sugukondliku ehk pärandatud vara instituut, 

mis oluliselt piirab pärandaja tahet korralduste tegemisel surma kor

raks (B 1995 jj.; talurahva seadused). Kahtlemata võib sugukondliku 
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vara instituudi säilitamise kasuks tuua üsna palju motiive, kuid 

vaevalt need siiski võiksid olla mõõduandvad. Oma ajaloolisteJt 

juurtelt on sugukondliku vara instituut tekkinud siiski ajal, millel 

cli vähe ühist praegusaja tsiviilse ühiskonnaga ning selle kaitsega, 

eriti mis puutub korralduste tegemisse surma korraks. TolsaiL on 

praegusajal kinnisasjad sedavõrd mobiliseeritud, nende koormamine 

võlgadega sedavõrd võimaldatud, et vaatamata keelule neid pärandada 

viimse tahteavalduse kaudu siiski nad faktiliselt ei pruugi osutada 

seadusjärgsele pärijale langevateks. Pealegi moodustavad vallasvarad 

sama tähtsa varahulga, eriti Ühiskonna teatavates ringides, nõnda 

et pärandatud ehk sugukondliku vara instituut, kui ainult kinnisva

rasid haarav, ei puuduta vastavaid ringe üldse. Neil asjaoludel on 

mõeldav, et sugukondlikkude ehk pärandatud varade instituut, kui 

teda säilitada (mis mitmes suhtes olekski tähtis), peaks haarama 

mitmeid teisi instituute ning neid modifitseerima (eriti hüpoteek-

võlgade küsimus). Seesugused modifikatsioonid on aga praegu vaevalt 

veel teostatavad. Sellega aga kaotab olulise ning elulise mõtte ka 

pärandatud kinnisvarade instituut. Neil kaalutlustel on eelnõust 

välja jäänud viimati-mainitüd instituut. Ent selle instituudi välja

jätmisega tõuseb seda enam esile vajadus teataval määral pidurdada 

võimalust viimse tahteavaldusega pärimisest kõrvaldada lahemaid 

sugulasi ning abikaasat, kes faktiliselt sama pärandi loomisest või 

säilitamisest on sagedasti ühel või teisel määral osa võtnud ning 

selle loomisele ning säilitamisele kaasa aidanud. Noil põhjustel on 

osutunud vajalikuks kehtiva seaduse määrusi sundosade pärimise kohta 

tähtsal määral täiendada. Vastavalt sellele määratakse kõigepealt 

see osa pärandist, mille kohta pärandaja üldse võib surma korraks 

korraldusi teha, kuna ülejääv osa kujundab sundosade pärijate osa 

(§ 730). Sundosade pärijate ringi võrreldes kehtiva seadusega 

(B 2008) on veidi piiratud (§ 731, lõige 1), kuid nende sundosa 

-võrreldes kehtiva seadusega (B 2007) tunduvalt suurendatud (§ 73)1, 

lõige 2). See sundosa suurendamine peale muu peaks olema Ühtlasi 

vajaliseks vastutasuks pärandatud kinnisvara väljalangemisele, 

millest kõneldud eespool. Sundosade arvutamine (§ 732-734) ning 

tagamine (§ 339) ja sundosast ilmajätmine (§ 736-741) on osalt kor

raldatud kehtiva seaduse, suuremalt osalt aga tegeliku olukorra 

kaalutluste ja välismaiste eeskujude alusel. 

3.osa. Pärimise käik. 

Eelmistes osades määrustanud Üldjuhtnoörid (l.osa) ning üksik

asjalikult pärimise alustesse puutuvad küsimused (2.osa), eelnõu 

käesolevas osas reguleerib pärimise faktilist käiku ning sel puhul 
tekkivaid õigussuhteid. 

j 
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1.peatükk. Pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine. 

Vastavalt kehtivale seadusele on ka eelnõus säilitatud pärandi 

vastuvõtmise põhimõte ja pärandist loobumine. Välismaised eesku

jud, mis selles suhtes ka kaalumisel olnud, kutsuvad samuti esile 

mitmeid vastuväiteid, nagu senini Eestis kehtiv süsteemgi. Viimase 

kasuks räägib selle tuntus ja kujunenud praksis Eestis, samuti asja

olu, et ta pole välja kutsunud erilisi raskusi. Ilma olulise põhju

seta pole aga alust senise kujunenud korra muutmiseks. Neil põhjustel 

on pärandi vastuvõtmine ning pärandist loobumine reguleeritud kehtiva 

seaduse alusel, kusjuures on tehtud vaid mõningaid vähemaid täien

dusi (§ 749). 

2.peatükk. Päran&ihagi. 

Eeskirjad pärandihagi kohta (§ 756-764) peaaegu eranditult 

(vrd.§ 756) rajanevad kehtivale seadusele. 

3.peatükk. Pärija õigused ja kohused. 

1.jagu. Üldeeskirjad. 

Üldeeskirjade (§ 765-773) aluseks on kehtiv seadus ühes vaja

likkude täiendustega (§ 770,773). 

2.jagu,Inventuurioigus. 

Eelnõu koostamise jooksul on soovitatud kõrvale jätta kehtiva 

seaduse (B 2648) ja ka eelnõus (§ 771) vastuvõetud printsiip, mille 

järgi pärija on kohustatud pärandi võlga tasuma tarbe korral ka 

omast varast, ja vastavalt sellele püstitada põhimõte, mille järgi 

pärandivõlgade tasumine võiks toimuda Üksnes pärandi võimete piiri

des. Vaevalt aga see uuendus oleks küllaldaselt põhjendatud. Univer

saalse suktsessiooni põhimõte, mis on Eesti pärimisõiguse aluseks, 

kõigepealt eeldab, et pärija jätkaks pärandaja isikut ja järelikult 

tasuks ka ta võlad, olgu siis et see tekitab erilisi raskusi. Tsiviil

se käibe kindluse huvides vaovalt on soovitav, et iga isiku surma 

korral tekiks alati küsimus ta võlgade tasumise kohta, ka kui nad 

pärijal kergesti tasutavad, kuna see loob olukorra, mis teatava 

määrani sarnaneb konkursiga. Pärandi vastuvõtmise süsteem, mis kehti

vas seaduses ja eelnõus vastu võotud, teeb endastmõistetavaks, et 

pärija teeb ülevaate pärandi xlxg igatahes kaalutleb, kas 

teostada vastuvõtmisakt või loc^uia. jgrandist. Eht mõeldav on viima
sel juhul, et pärija ei soovi pärandilt loobuda, kuid siiski ei soo

vi ka omast varast tasuda pärandi võl%a3id- mis ületavad pärandi 

võimed. Niisugusel korral on loomulik jEtta parijale see Si%ps, mis 

on soovitatud teha üldiseks kõigile pärijatele, ent tegelikult on 
põhjendatud üksnes praegu kõnesoleval juhul, s.o.anda pärijale inven-
tuuriõigus. Vastavalt sellele on pärandivõlgade suhtes jäädud eelpool
mainitud printsiibi juurde (§ 771), kuid pärijale on jäetud võimalus 
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vabaneda kohusest tasuda pärandivõlad omast varast, kasutades inven-

t&urioigust (§ 774). Samuti järgnevad asjasse kuuluvad eeskirjad 

(§ 775-780) on kujundatud eeskätt kehtiva seaduse alusel, vajalik
kude täiendustega ja täpsustamistega (§ 775,776,780). 

3.jagu. Eraldamisõigus. 

Rööbasjooneliseks nähteks sellele, et pärija on tarbe korral 

sunnitud pärandivõlgasid tasuma omast varast, võib osutuda see nähe, 

et pärija kasutab oma huvides või oma võlgade katteks pärandi ressur 

sid, ja pärandi kreeditoreile võib osaks saada õigustamata kahjustus 

Esimesel- pilgul seega see nähe nagu kõneleks kehtiva seaduse ning 

eelnõus vastuvõetud printsiibi vastu. Tõeliselt ometigi pole nõnda. 

Eelpool on juba öeldud, et pärandi kreeditoride huvides ei saa olla 

soovitav, et eranditult iga,pärandi puhul tekiks konkursitaoline 

seisukord ja pärandivõla tasumine muutuks problemaatiliseks isegi 

siis, kui pärijal pole tahtmist võlgade tasumisest taganeda. Kahtla

seks muutuks eelnõus esinev süsteem ainult siis, kui pärandi kreedi-

toreil puuduksid igasugused relvad pärija vastu, kes kasutab pärandi 

hüved oma huvides või eriti oma võlgade tasumiseks ja kahjustab 

pärandi usaldajaid. Ent vastav relv on viimatimainitud usaldajatel 

olemas ja nimelt eraldamisõiguse näol (§ 781). Seega eelnõu süsteem 

on ka käesolevas küsimuses painduv ja elunõuetele vastav. Seoses sel 

lega on oraldamisõiguse kohta käivad eeskirjad (§ 781*-784) rajatud 

kehtivale saadusele, välja arvatud vajalikud täiendused ning täpsus 
tused (§ 782 jt.). 

4.peatükk. Kaaspärijate õiguslikud vahekorrad. 

1. jagu. üldeeskirjad. 

Üldeeskirjad (§ 785-792) rajanevad eranditult kehtivale seadu
sele. . 

2. jagu. Juurdekasvuõigus. 

Samuti ka siia kuuluvate eeskirjade (§ 793-803) aluseks on pea

miselt 'tphtiv seadus, siiski mõningate täiendustega (§ 803,802). 

3. jagu. Pärandi jagamine. 

Pärandi jagamise eeskirjad (§ 804-035) on üldiselt rajatud keh

tivale seadusele. Siiski on tehtud ka muudatusi ja täiendusi (§ 813, 

814, 815, 816 jt.). Olulisem muudatus puutub põllumajanduslikesse 

kinnisvaradesse (§ 821 jj.). Põllumajanduslikud kinnisvarad, kui 

norde kohta kasutada üldreegleid (§ 817, lõige 1, 810 jjt), satuksid 

mitme pärija olemasolul raskustesse, eriti kui nõutakse ja kohus ka 

määrab kaaspärijatelc nende osade väljamaksmiseks lühikesed täht

ajad. Samuti pole otstarbekas, vaid on era- kui k<* rahvamajandusli

kult koguni laastav ja hädaohtlik, kui pärandiosade väljamaksud 

põllumajandusliku kinnisvara pealt osutuksid liiga kõrgeteks või kui 

pärandiosade tasumiseks eraldatakse põllumajanduslik inventar -
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põllumajandusliku käitise tuiksoon - muudest esemetest (maad,majad). 

Neil põhjustel kerkis vajadus leida teid, mis ühel või teisel teel 

läheneksid nendele põhimõtetele, mis eriti tuttavad Saksa õiguses 

tuntud Anerbenrechfi näol. Kaugemale mineva^ tendentsid selles 

suhtes ci leidnud vajalikku poolehoidu. Sel viisil vastavad eeskir

jad eelnõus (§ 817, lõige 2, 821-824) osutuvad teatavaks keskteeks, 

mis püüavad silmas pidada põllumajanduslikke huvisid, kuid ka päri

jate rahalisi intoresse. Eeskujuks on sel juhul peamiselt olnud Hol-

voetsia seadustik, kuid on silmas peotud ka Eesti tegelikku olustik

ku ning selle vajadusi. Vastavalt on määrustatud põllumajanduslikku 

kinnisvara ja vastava inventari hinno (§ 017, lõige 2, 821), isik, 

keda eelistatakse pärijatest seesuguse kinnisvara omanikuks (§ 822), 

kaaspärijate osade väljamaksmise tähtajad (§ 823) ning vastava kin

nisvara võimalik edasine saatus (§ 824). Ehkki üldiselt sõnastatud, 

kuid tegelikult just põllumajanduslikus olustikus tähtis on ka uuen

dus § 835 näol. 

5.peatükk. Pärandi võõrandamine. 

Vastavad eeskirjad (§ 816-844) rajanevad kehtivsle seadusele, 
on ka mõningaid täiendusi (§ 841). 

NELJAS RAAMAT. 

Asjaõigus. 

See raamat sisaldab asjaõiguslikke instituute ja koosneb kol

mest osast. Esimene osa käsitleb valdust ja kinnistusraamatut,olles 

selles mõttes teatava määrani üldosa mõlemale järgnevale, teine 

osa - omandiõigust ja kolmas - ^piiratud asjaõigusi" ehk ^õigusi 

võõrastele asjadele". Ka see raamat rajaneb tähtsal määral kehtiva

le õigusele. Ent siiski kehtiva õiguse eeskirju, sagedasti väga 

kasuistlikke, on tähtsal määral lühendatud ning neist välja koori

tud vaid see, mis on oluline. Teisalt aga cn kehtivat õigust mitmes 

suhtes modifitseeritud ning täiendatud vastavalt elunõuetele. On ka 

mõningaid seesuguseid instituute, mis täieyti esmakordselt Eestis 
loodud. 

l.osa. Valdus ja kinnistusraamat. 

Valdus on mõeldav nii vallas- kui ka kinnisasjade suhtes kinnis 

tusraamat aga peaaegu eranditult ainult kinnisasjade suhtes. See

pärast näib vahest esimesel pilgul iseäralisena selle osa pealkiri, 

sisaldades kaksikjaotust, mis ei näi olevat rajatud õigele jaotus-

alusele. Lähemal analüüsimisel ilmneb, et seesugusel jaotusel on 

siiski reaalsemad alused. Valdus, olgugi mitte üksnes mõeldav, vaid 

ka paratamatu nii vallas- kui ka kinnisasjade suhtes, omab õiguslik

ku tähendust vallasasjade suhtes eeskätt siiski alles niipea, kui 

kinnistussüsteem on kinnisvarade suhtes järjekindlalt läbi viidud. 

Seesugust järjekindlust ongi püütud kinnisvarade suhtes peaaegu 
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lõpuni läbi viia. Selle eest aga valdusest on tehtud vajalikud järel

dused mitte ainult valduse kaitse mõttes, mis käib nii kinnis- kui 

ka vallasasjade valdamise kohta, vaid ka asjaõigustele vallasasja-

de suhtes, nagu see mujal ja tegelikult kehtiva seaduse kohaselt ka 

Eestis juba kehtib. Sel viisil valdus, mis puutub presumtsioonides-

se asjaõiguste suhtes, mängib vallasasjade alal ligikaudu sama osa, 

nagu kinnistusraamat kinnisasjade alal. Sellega on seletatav mõlema 

aine paigutamine asjaõiguse etteotsa ühise üldtiitli all. 

1.peatükk. V a 1 d u a. 

l.jagu. Üldeeskirjad. 

Valduse mõiste (§ 845) on määratletud kehtiva seaduse kasuist

liku määrustiku olulise momendi väljakoorimise kaudu täiendava mää

rusega servituutide suhtes. Järgnev eeskiri (§ 846) määrustab tege

likus elus esilekerkivaid vahekordi, mis vastava määruse puudumisel 

võiksid valduse suhtes tekitada arusaamatusi. Edasi järgnev eeskiri 

(§ 847) toob võrreldes kehtiva seadusega olulise muudatuse, tehes 

võõra asja suhtes tegeliku võimu teostaja samuti valdajaks (otsene 

valdaja) kui sama asja omaniku (kaudne valdaja). See eeskiri põhineb 

tegeliku olustiku analüüsil valduse mõiste seisukohalt ning Ühtlasi 

välismaistel eeskujudel, ühtlasi annab see konstruktsioon võimaluse 

võimalikult laias ulatuses valduse kaitse kaudu kaitsta neid, kes 

faktilise võimu näql asja üle ning Ühtlasi õiguslikul alusel kait

set vajavad. §-id 848 ning 849 käsitlevad valduse liike kehtiva 
seaduse eeskujul. 

2.jagu. Valduse omandamine ja kaotamine. 

Eeskirjad valduse omandamise ja kaotamise kohta (§ 85(1-854) on 

kujundatud kehtiva seaduse kasuistlikkude määruste alusel, välja ar

vatud mõningad täiendused ning täpsustamised. 

3.jagu. Valduse kaitse. 

Valduse kaitse eeskirjad (§ 855-865) on tähtsal määral rajatud 

kehtivale seadusele, kuid on tehtud ka üsna palju täiendusi ning 

täpsustamisi tegelikku olustikku ning välismaisi eeskujusid arvesta
des (§ 857,858,863 jt.). 

4.jagu. Õiguse kaitse valduse kaudu. 

Selles jaos (§ 866-871) antakse terve rida presumtsioone vallas-
asja valdajale sel eeldusel, et ta on vastava asja omanik või saanud 

viimase käest oma valduse heas usus. Järelikult käivad vastavad ees

kirjad eeskätt kaudse valdaja (§ 847, lõige 2) ning teatava määrani 

ka otsese valdaja (seals.) kohta, kuivõrd ta on valduse saaja esime

selt (§ 867). Kõnesolevate eeskirjade oluline sisu on teatava mää

rani väljendatud juba kehtivas seaduses (B 917,918,923,926), kuid 

varjatud kujul, nimelt valdaja kostja seisundilt, kelle vastu omanik 

sihib oma vindikatsioonilise "hagi. Ent mõeldav on sama põhimõtte 
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väljendamine positiivselt, valdaja seisukohalt, ning siis ilmneb 

vastav põhimõte täies ulatuses. Vallasasjade valduse suhtes on eriti 

tähtis selle põhimõtte-väljendamine positiivselt, sest - muude pre-

sumtsioonide puudumisel - valdus on see, mis täidab otsustaval mää

ral sama ülesannet, kui sissekanded kinnistusraamatus vallasasjade 

suhtes. Vastavalt sellele ning silmas pidades välismaisi eeskujusid 

(eeskätt Prantsuse C.q.2079, Helveetsia 930) loobki § 866 üldise 

printsiibi, mille järgi vallasasja valdaja loetakse sama asja õigus

likult tituleeritud omanikuks, kuni polo kohtulikult tõendatud vastu

pidist, ja nimelt vindikatsioonilise hagi kaudu. Kui pole tegemist 

kaudse valdajaga (§ 866), vaid otsese valdajaga, siis tulevad raken

damisele § 867 eeskirjad. Heausklik valõaja, kelle kohta on kindlaks 

tehtud, et ta on saanud omandiõiguse või piiratud asjaõiguse omanda

mise korras vallasasja oma valdusse, on kaitstud hagide vastu ka 

siis, kui kontrahent või selle eeslkäija oli sama asja võõrandanud 

ilma õiguseta või volituseta õigelt omanikult (§ 868, vrd.B 923). 

Eelnevalt reeglist tehakse aga teatavad erandid (§ 869, lõige 1), 

viimati-mainitud erandist omakorda.erand (seals.lõige 2) ja viima

sest kahest erandist lõppeks täielik erand (seals.,lõige 3), arves

tades nimelt olustikku ja välismaisi eeskujusid (vrd.ka B 924-926). 

Vindikatsioonilise hagi vastu on kaitstud ainult heausklik valdaja 

(§ 868), järelikult ta on paha usu korral kaitsetu (§ 870, lõige 1), 

olgu siis et ka nõudja ise on pahausklik valdaja (seals.,lõige 2). 

Eelmainitud õiguse oletused kuuluvad aga ainult vallasasja valdajale, 

olgu siis et ta nn ühtlasi mingi asjaõiguslik õigustatud isik kinnis

tusraamatu järgi (§ 871, lõige 1). Valdus ei anna seega kinnisasja 

valdajale presumtsiooni oletatava õiguse kasuks, valdus annab talle 

ainult võimaluse oma valdust kaitsta (§ 871, lõige 2) vastavate üld

reeglite järgi (§ 855 jj.). 

2.peatükk. Kinnistusraamat. 

Kinnistusraamatu nn.materiaalõiguslikud määrused on kehtivas 

õiguses kasuistlikku laadi (vt.B 809-813,3002-3007,30M;3015 jt.). 

Ka 1889.a.kinnistusraamatute ümberkorraldamine ei toonud selles 
suhtes olukorda olulist muutust, sest vastavad eeskirjad puudutasid 

peamiselt samade raamatute nn.vormaalset külge. Neil põhjustel on 

eelnõus tulnud kinnistusraamatute materiaalõiguslikke norme kujunda

da tegelikkude vajaduste ning välismaiste eeskujude kohaselt,ainult 

mõnevõrra leiti võimalusi tugeneda kehtivale seadusele. 

l.jagu. Üldeeskiqnd. 
Üldeeskirjad (§ 872-883) käsitlevad kinnistusraamatu olemust 

(§ 872-873) ning selle tähtsust asjaõiguste suhtes kinnisasjadele 

(§ 874-876), kinnisasja ilmet ja selle Ühendamist või jaotamist kin

nistusraamatu järgi (§ 877,878), asjaõiguste järjekorda (§ 879-882) 

ja ametiisikute vastutust kinnistusraamatute pidamisel (§ 883). 

i 
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2.jagu. Sissekannete liigid. 

Sissekanded kinnistusraamatusse jagatakse kahte liiki: kinnis

tamised (§ 884,885) ja eelmärkmed (§ 886,887), kusjuures mõlema lii

gi mõiste ning tähendus on lähemalt määrustatud (vt.eelnimetatud 
§-id). 

3.jagu. Sissekannete tegemine,muutmine ja kustutamine. 

Selles jaos määrustatakse kõigepealt üldse sissekannete tegemi

seks õigustatud isikud (§ 888), eriti eelmärgete tegemiseks (§ 889), 

kinnistusraamatulistc kasutuste nõudeid* (§ 890), nende õiguslikku 

jõudu (§ 891,892,893) ja viimaks seda tõsiasja, et kinnistusraamatu 

olemasolu tõttu iseenesest ei hävi piiratud asjaõigus oma enda kin

nisasjale (§ 892), nagu see on loogiline ja mõistetav kinnistusraa
matu olemasolu puudumisel. 

2.osa, 0 m a n d. 

Vastupidiselt kcht.jvale seadusele on loodud erieeskirjad vallas-

omandi (2.peat.) ja kinnisomandi (3.peatükk) kohta, kuna üldeeskir

jades (1.peatükk) käsitletakse eeskirju, mis omased mõlemale. 

1.peatükk. Üldeeskirjad. 

1.jagu. Omandi sisu. 

Omandi sisu (§ 895) on konstrueeritud kehtiva seaduse alusel, 

silmas pidades välismaisi eeskujusid. 

2.jagu. Kaasomand. 

Kaasomandi mõiste on määratletud kehtiva seaduse alusel, kuid 

võimaliku täpsustamisega (§ 896). Ka järgnevad eeskirjad (§ 897-906) 

rajanevad peamiselt kehtivale seadusele, siiski on tehtud ka mitmeid 

täiendusi ja modifikatsioone (§ 899 jj.). Eriti oluline modifikat

sioon esineb kaasomandis oleva asja valitsemise ja kasutamise alali

se korraldamise näol kaasomanikkude kokkuleppe või ka enamuse otsu

sega (§ 901). Ehkki seesuguse eeskirja vastu võib tuua vastuväiteid, 

kuid ometi praktilised Ysjadn&id teevad seesuguse eeskirja otstarbe

kaks, seda enam, et k^R^rmaniku huvid, kes kuulub vähemusse, on 

küllaldaselt kindlustatud (§ 901 lopplauxe, § 903,897), samuti kol

mandate isikute huvid (§ 905). Kaasomandi kohta käivad eeskirjad 

tulevad rakendamisele ka seaduses mujal tähendatud ühisvarade kohta, 

kuivõrd vastavad erieeskirjad ei määra teisiti (§ 906), nõnda näi
teks abikaasade varaühisuse juhul (§ 333 jj.). 

3.jagu. Omandist tekkivad hagidJ 

Omandist tekkivate hagide seas seisab esikohal vindikatsiooni-

line hagi (§ 907). Viimase kohta käivad eeskirjad (§ 907-916) on 

üldiselt rajatud kehtivale seadusele, kuid mõnevõrra täpsustatud 

või täiendatud (§ 916 jt.). Seejuures tuleb silmas pidada eelnõus 
valduse ja kinnistusraamatute kohta käivate eeskirjade tähtsust nii 
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hageja kui ka kpptja, eriti viimase suhtes, millest kõneldud eel

pool. Muud hagid (peale rei vindicatio) on iseloomustatud üksnes 
põhimõttelt, mitte üksikasjades (§ 917). 

2.peatükk. Yallas^nand. 

Vallasomandi sisu kohta ci olnud vajadust luua erinorme,sest 

üldeeskirjad omandi kohta on selles suhtes küllaldased. Seega osutus 

vajalikuks reguleerida vaid vallasomandi esemeid ja tekkimist, kol

mandate isikute õigusi vallasasjale ning vallasomandi lõppemist. 

1.jagu. E s e m e d. 

Vallasomandi esemeks võivad olla üksnes vallasasjad ja nimelt 

sel määral, kuivõrd mõni neist pole tsiviilsest käibest kõrvaldatud 

seadusega või mõne seadusliku eeskirjaga (§ 918). Kaugemale vastavat 

küsimust reguleerida pole vajalik. Erieeskirjad võivad selles suhtes 

luua kitsendusi või-teha takistusi, nagu Muinsuskaitse seadus, Arhii
viseadus, Aptee<?iseadus jm. 

2.jagu. Tekkimine. 

Vallasomandi tekkimise viiside määiustamisel on üldiselt jäädud 

kehtiva seaduse alusele, siiski viimase kasuistlikud eeskirjad on 

võimalikult lihtsustatud ja täpsustatud. Ühtlasi on tehtud vajalikke 

täiendusi ja modifikatsioone tegelikkude vajaduste kaalutlustel 

ning välismaistel eeskujudel. 

1.jaotis,Okupeerimine. 

Eeskirjad (§ 919-921) on kujundatud kehtiva seaduse alusel, 

kuid märksa täiendatud (§ 919, lõige 2, § 921, lõige 3 jt.). 

2.jaotis. L c i d. 

Eeskirjade (§ 922-925) aluseks on kehtiv seadus, kuid tunduvalt 

edasi arendatud ja täiendatud (§ 922,924 jt.). 

3.jahtis. Peitevara. 

Kehtiva seaduse eeskirjad on üldiselt üle võetud (§ 926), kuid 

täiendatud (§ 927). 

4. jaotis. Ümbertöötamine., segamine ja Uherndamipe. 

Eeskirjade (§ 928-930) aluseks on kehtiv seadus, kuid täienda

tud (§ 930, ka teised)t 

5<jaotis. V i 1 i. 

Oluliselt on üle võetud kehtivad eeskirjad (§ 931). 

6.jaotis. Üleandmine. 
§ 932 määratleb vallasomandi üleandmise olulised momendid 

(lõige), selgitades täiendavalt, et kokkulepe peab omama õigusliku 

aluse kuju, väljendudes vastavas lubatud õiguslikus toimingus 

(lõige 2). Järgnevad eeskirjad (§ 933,934) lahendavad üleandmise 

eriliike. Viimane eeskiri (§ 935) määratleb üleandmise teel vallas-

omanikuks muutunud isiku õiguslikku positsiooni, tehes selles suhtes 
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viite (§ 935, lõige 1, lopp) vastavate eeskirjade õiguse kaitsele 

valduse kaudu (§ 866 jj.) ning täpsustades paha usu üldreeglit 

(§ 848, lõige 3) käesolevas konkreetses olustikus (§ 935, lõige 2). 

7.jaotis. Igamine. 

Eeskirjad vallasomandi omandamise kohta igamise teel (§ 936-943) 

on üldiselt rajatud kehtivale seadusele, kuid tehtud ka muudatusi ja 
täiendusi (§ 936,938,943 jt.). 

3.jagu. Kolmandate isikute õigused. 

Kehtivas seaduses kõnesolev probleem on jäänud lahtiseks,olgugi 

et ta tegelikus elus pnle vähese tähtsusega. Probleemi lahendamisel 

tuleb paratamatult lähtuda vallasasja valduse faktist, mis heauskli

ku omaniku suhtes ka käesoleval korral peab olema otsustava tähtsu

sega nagu üldse (§ 866 jj.). Vastavalt sellele ning silmas pidades 

välismaisi eeskujusid on kujundatud sellekohased eeskirjad (§ 944), 

Kahjutasu nõudmise suhtes (§ 944, lõige 3) on püütud õiglaselt hin

nata kolmanda isiku ning heauskliku uue omaniku huvisid. 

4.jagu. Lõppemine. 

Vallasomandi lõppemine ühe õigussubjekti suhtes seisab tavali

ses seoses sellega, kuivõrd sama omandiõigus on üle läinud teisele 

Õigussubjektile. Yaitavad vahekorrad on aga lahendatud eeskirjadega 

vallasomandi tekkimise kohta, mis on toodud eelpool. Vallasomandi 

lõppemine sellekohase konkreetse asja hävimise tõttu ei vaja erilist 

reguleerimist, sest see sisaldub omandiõiguse mõistes eneses (§ 895). 

Ka need juhud ei tule arvesse, kus vallasomand lõpeb asja liitumiso 

tõttu kinnisasjaga, sest vastavad eeskirjad on õigem mahutada kinnis

omandi eeskirjade hulka (§ 958,959 jj.). Vallasomandi lõppemine 

riigivõimu korraldusel (konfiskatsioon jm.) kuulub korraldamisele 

avaliku õiguse vastavate erieeskirjade kaudu. Seoses kõige sellega 

jäi vallasomandi lõppemise all mainida vaid omandist loobumise 

juhtu, mis koosneb valduse lõpetamisest koos omandist loobumise 

tahtega (§ 945 viimane osa) ning seoses sellega oli otstarbekas 

tähendada ka peremeheta vallasasja mõistet ta täies ulatuses (§ 945 

tervikuna), seda enam, et vastavat mõistet eeldatakse mujal (§ 919, 
127). 

3.peatükk. Kinnisomand. 

Kinnisomandi suhtes ei ole küllaldane ta sisu määratlemine 

üldeeskirjana (§ 895), nagu seda tehti vallasomandi suhtes (vt.eel

pool), vaid seda sisu tuleb konkreetselt määrustada nii ulatuse 

(2.jagu) kui ka kitsenduste suhtes (3.jagu). Samal ajal, samuti 

nagu vallasomandi suhtes, on vajalik määratleda kinnisomandi esemeid, 

tekkimist ja lõppemist (l.jagu). Erieeskirjad kinnisomandi kohta 

osutuvad seega oma loomult komplitseeritumateks ning laiaulatusli

kumateks kui erieeskirjad vallasomandi kohta. 

J 



- 57 -

l.jagu. Kinnisomandi esemed, tekkimine ja lõppemine. 

1.jaotis. E s c m e d. 

Kinnisomand on lahutamatult seotud kinnistusraamatute süsteemi

ga (vt.eelpool). Ei ole seega mõeldav kinnisomand, mille ese pole 

kantud kinnistusraamatusse või mida ei võida kanda kinnistusraama

tusse. Vastavalt on määratletud esemed, mis võivad olla kinnisomandi 

esemeiks (§ 946), kusjuures kinnisasja mõiste leidub üldosas (§ 96). 
Eeskirjad eriseadustes või vastavates seaduslikkudes määrustes või

vad määrata, milliseid kinnisasju ei või kanda kinnistusraamatusse 

ning mis seega ei või olla ka kinnisomandi esemeiks (§ 946). 

2.jaotis. Tekkimine. 

Kinnistusraamatute süsteemi tõttu (vt.eelpool) on kinnisomandi 

tekkimiseks vastavale õigusjubjektile paratamatult vajalik sissekan

ne (kinnistus) kinnistusraamatusse (§ 947), Vastav õiguslik alus 
(leping, testament või muu lubatud õiguslik toiming) ei anna seega 

omanikule veel omandiõigust kinnisasjale, vaid loob võimaluse sisse

kannet nõuda senise omaniku tahteavalduse tõttu või ka seatud juhul 

ilma selleta (§ 948). Omaniku tahteavaldus peab sel puhul olema sea

duslikult ettekirjutatud vormis väljendatud (§ 949), vastasel korral 

ta ei oma jõudu sissekande nõudmiseks. Õiguslik alus, miila põhjal 

sissekandmise kaudu kinnistusraamatusse kinnisomand tekib omandajale 

(§ 948), ci kuulu määratlemisele asjaõiguses, vaid leiab reguleeri
mist Tsiviilseadustiku muudes osades (perekonnaõigus, pärandiõigus, 

võlaõigus) või muudes seadustes (Sundvõõrandamise seadus, Tsiviil

kohtupidamise seadustik, Maakorralduse seadus jm.). Kõigist vasta

vaist õiguslikkudest toiminguist ainult kinnisasja okupeerimine 

(§ 948, lõige 2) ei ole otstarbekamalt reguleeritav mujal ja see
tõttu kuulub määrustamisele seoses käesolevaga, kusjuures määratak

se okupeerimise tingimused ning vastav õigus jäetakse üksnes riigile 

(§ 950). Kinnisomandi omandamise suhtes võrreldes kehtiva seadusega 

(B 855) on tehtud tugev muudatus, ühel ajal kinnitada, et kinnis-

omanikuks on üksnes see, kes kantud kinnistusraamatusse (B 812) ja 

samal ajal lubada omanikuks kujuneda ka igamise teel, ilma et iga-

misvaldaja oleks kantud kinnistusraamatusse, vaid on õigustatud 

sissekandmist nõudma (B 855), - seda ei tule pidada mingil kombel 

õigeks ega otstarbekaks. Niisuguses olustikus paratamatult jäetakse 

sissekanded kinnistusraamatusse tähtsal määral tegemata, kinnistus

raamatud kaotavad oma tähtsamad funktsioonid ning usaldatavuse, 

igamisvaldaja võib kergesti sattuda oma igamisaja kestel uuesti 

sissekantud uue omaniku käes kimbatusse, iga kinnistusraamatusse 

sissekantud uus omanik võib ootamatult langeda igamisvalduse tingi
mused täitnud igamisvaldaja tagajärjeka nõude ähvarduse alla, pikad 

protsossid on paratamatud, aja jooksul kinnisomand muutub kindluse

tuks, kaotajaks on nii faktilised valdajad kui ka kinnistusraamatu-



- 58 -
lised omanikud* See kõik vapustab tugevalt rahva- ja riigimajanduse 

ja samuti ka õiguslikke huve. Neil kaalutlustel on eelnõus kõrvalda

tud kehtivas seaduses ettenähtud võimalus omandada kinnisomandit 

tavalise igarrdsvaldamise teel (B 855). On jäädud järjekindlalt kin-

nistusraamatulise kinnisomandi printsiibi juurde (§ 947, vrd.B 812). 

Teisalt aga on paratamatu, et ka sissekanded kinnistusraamatusse 

võivad olla ekslikud või õigustamatud nin?; vastavalt võidakse nõuda 

sissekande muutmist või kustutamist (§ 891). Kehtiv seadus on see

suguse sissekande Õigusliku jõu suhtes kahemõtteline (B 3016) ning 

võimaldab sissekande tühistamist lühikese tähtaja (B 3018) või mää

ramata aja jooksul, kui pole tehtud proklaami (B 3019). Praktilistel 

kaalutlustel liigselt lühike tähtaeg vaevalt on soovitav, sissekande 

tühistamise võimaldamine ilma tähtajata on veel vähem soovitav. Neil 

põhjusil ja silmas pidades välismaisi eeskujusid on kujundatud eri

line eeskiri küsimuse lahendamiseks - kinnistusraamatuline igamine 

(§ 951). See igamine seisab selles, et sel puhul nõutakse: 1) sisse

kannet kinnistusraamatusse, mis kestnud teatava aja jooksul, ja 

2) vallatava asja heausklikku vahetpidamatut ning vaidluseta valda

mist sama aja jooksul. Tähtaja möödumisel muutub ka õigustamata 

sissekanne vaidlematuks (§ 951). Sel viisil on säilitatud kinnistus

raamatu printsiip (§ 872,876,874,947), kindlustatud kolmandate isi

kute (§ 874,875) ja samuti ka endise omaniku huvid (§ 873,891) mää

ratud tähtaja jooksul. Tähtaja määramisel on arvestatud traditsiooni 

tõttu juurdunud kümmet aastat (§ 951), kuid küsida võib kas see 

tähtaeg vahest siiski ei võiks olla ka üüh?m (vrd.B 3018). Sel vii

sil kõrvaldanud kehtida seaduse tavalise igamise kinnisasjade suhtes 

ning lahendanud õigustamata sissekannete küsimusi, jäi ometigi küsi

da, kuidas talitada erioludel kujunenud juhtudega, mil kauaaegne 

valdus on olemas ning sissekanne kinnistusraamatus siiski puudub. 

Vastavad erakorralised juhud praktilistel kaalutlustel ning välis

maistel eeskujudel lahendatakse § 952 sealsamas tähendatud tingimus
te olemasolul. 

3.jaotis. Lõppemine. 

Kinnistusraamatu printsiibi (vt.eelpool) kohaselt kinnisomand 

teatava konkreetse isiku kasuks lõpeb vastava sissekande kustutamisega 

(§ 953, lõige 1) kas kinnistusraamatust nähtava omaniku enda tahte

avalduse või muu vaatava korralduse põhjal (§ 888,948) vastavate eri

seaduste alusel. Võimalikkude eksiarvamuste kõrvaldamiseks ning sil

mas pidades kehtivat Põhiseadust (§ 23) on selles suhtes eriliselt 

tähendatud sundvõõrandamise eriseadusele (§ 953, lõige 2). Kinnistus

raamatu süsteemi täiuslikkuse seisukohalt ei peaks lugema kinnis

omandit kadunuks, kui ta on kinnistusraamatus kustutamata, olgugi et 
vastav kinnisasi on hävinud (näiteks saar merepõhja vajunud). Ent 

seaduse ülesandeks ei ole luua fiktsioone, eriti veel siis, kui 

need võivad viia eksimuste ning petmiste võimaldamistele. Seepärast 
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kinnisomand loetakse seaduse jõul lõppenuks vastava kinnisasja täie

liku hävimisega (§ 953, lõige 1), olgugi et ta kinnistusraamatus 

pole kustutatud. Vastavatel ametiisikutel lasub sel juhul kohustus 

teha kinnistusraamatulisi järeldusi praegutähendatud seaduse eeskir

jast (§ 953, lõige 1) eventuaalse vastutuse ähvardusel (§ 883). 

2.jagu. Kinnisomandi ulatus. 

Kinnisomandi ulatuse määratlemisel (§ 954-966) on silmas peetud 

eeskätt kehtivat seadust. Ent siiski on tehtud ka olulisi täiendusi 

(§ 955,956,965 jt.). Nagu eelpool juba väljendatud, tuleb § 958 ase

tada § 957 ja 959 vahele. 

3.jagu. Kinnisomandi kitsendused. 

1.jaotis. Üldeeskirjad. 

Üldeeskirjadena sisult (§ 967-969) rajanavad kehtivale seadusele. 

2.jaotis. Naabrusõiguaed. 

Naabrusõiguste eeskirjade (§ 970-980) kujundamisel on eeskätt 

kasutatud kehtivat õigust, selle sagedasti kasuistlikke eeskirju 

üldistades ning täpsustades. Siiski on kehtijat seadust tulnud täht

sal määral täiendada, silmas pidades elulisi ja olulisi vajadusi 

ning välismaisi eeskujusid (eriti Ungari oma). Vastavalt on modifit

seeritud kehtiva seaduse eeskirjade sisu (§ 970,971,972,980 jt.) või 

loodud ka sootu uusi norme (§ 974^977,979). 

3.jaotis. Teed ja muud liiklemisvahendid. 

Vastavad eeskirjad (§ 981,982) on kujundatud silmas pidades 

kombeõiguslikke harjumusi; kehtivaid seadusi ning välismaisi eeskuju

sid. Eriseadused määrustavad üksikasju. 

4.jaotis. V e e d. 

Eeskirjad vete kohta (§ 983-998) on sisult rajatud kehtivale 

tsiviilseadustikule ning muudele asjasse puutuvatele seadustele. 

Pärast mitmekülgset kaalumist ei osutunud oluliselt vajalikuks teha 

põhjapanevaid muudatusi, olgugi et varemalt vastavad kavad olid ole

mas. Seoses sellega üldmäärused vete ja nende liigituste kohta raja

nevad kehtivale tsiviilseadustikule (§ 983-994), on tehtud vaid 

vajalikke täpsustusi ning täiendusi (§ 983,989). Sunniviisiline vete 

korraldamine on määrustatud põhimotteis, kuna üksikasjad on jäetud 

eriseaduste hooleks (§ 995,396). Samuti vee langusest saadava jõu 

kasutamine tööstuslikuks otstarbeks, kui kasutamine ületab teatava 

jõumäära või omab erilist tähtsust, ning vete kasutamine kalapüügiks 

on lahendatud põhimõttelikult, kuna lähemad eeskirjad on jäetud eri

seaduste hooleks (§ 997,998). 

5.jaotis. Mets,jahipidamine ja muud hüved. 

Nagu viimati-mainitud eeskirjade näol vete suhtes vastavate üld

huvide tõttu, nõnda ka metsa kasutamise ja jahipidamise suhtes cn 

väljendatud vaid üldpõhimõte, kuna üksikasjaline reguleerimine on 
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jäetud eriseaduste lahendada (§ 989,1000). Ent samad üldhuvid on 

nõudnud ja arvatavasti nõuavad edaspidigi mitmesuguste teiste ese

mete suhtes, mis seotud kinnisasjadega, kinnisomanikule kitnc*'KH.avato 

määruste loomist vastavate erihuvide kaitseks. Selle tõttu ning 

silmas pidades, et Tsiviilseadustik üldseadustikuna näeks sü^cecmi 

täiuslikkuse mõttes ette vastavaid vajadusi ning võimalusi, on 

kujundatud § 1001 sellekohase blankeetnormina. 

3_.osa^ Piiratud asjaõicjised_,_ 

Vastandina omandiõigusele piiratud asjaõigused eeldavad, et 

sellekohased esemed, mille peale need õigused omandatakse, seisavad 

juba kellegi omandis. Seetõttu kõnesolevaid õigusi nimetati varem 

tavalisteks õigusteks võõrastele asjadele. Kinnistusraamatu süsteemi 

tõttu, mis võimaldab vähemalt mõningaid neist õigustest seada ka oma 

enda asjale, pole eelmainitud termin enam otstarbekohane. Vastavalt 

sellele ning silmas pidades ka nende õiguste sisu ja iseloomu võr

reldes omandiõigusega ning samuti doktriini ja uälismaisi eeskujusid 

on kõnesolevad õigused nimetatud piiratud asjaõigusteks. Seoses 

sellega ^piiratud asjaõigused" eelnõu järgi haaravaü kõiki asjaõigu

si, mis ei ole omandiõigused või millede lähem korraldamine ei ole 

teostatud omandiõiguse kohta kaivates eeskirjades või on viimastes 

jäetud korraldada eriseaduste kaedu, On mõistetav, et seesugustel 

asjaoludel ^piiratud asjaõigused" haaravad väga mitmesuguseid õigusi. 

Tsiviilse käibe ning õigusliku kindluse huvides ei saa vastavate 

õiguste iseloomu, ulatuse ega eriti arvu määramist jätta asjaosalis

te hooleks, vaid seda tuleb määrustada seaduses. Vastavad eeskirjad 

on seega peamiselt pretseptiivset laadi, eriti arvu suhtes, kuivõrd 

seadus ise jätab asjaosalistele korraldada teisiti. Eelnõus on 

^piiratud asjaõiguste" reguleerimisel silmas peetud kehtivat õigust, 

kuid on kõrvaldatud neist mõned, mida pole tarvilikuks peetud. Sel

les asjas oleks eriti mainida perekondlikku fideikomissi. Rääkimata 

sellest, et kuna kehtiva seaduse eeskirjad selles asjas (B 2525 jj.) 

seisuste ja rüütlimõisade hävimise tõttu on kaotanud oma rakendamise 

eeldused, siis ei arvatud praegustes oludes otstarbekaks seda insti

tuuti kujundada ka modifitseeritud kujul. Teisalt aga, kus see vaja

lik, loodi juurde ka uusi instituute, nõnda ^kinnisvõla" instituudi 

näol. Neil asjaoludel ̂ piiratud asjaõiguste" arv on eelnõus jäänud 

ikkagi võrdlemisi rohkearvuliseks. 

1.peatükk. Servituudid. 

Traditsioonilisel viisil on servituudid jagatud reaal- ja perso

naal- (ehk isiklikeks) servituutideks- olgugi et rende kahe liigi 

vahel on sisult vähe ühist ning seetõttu osutus ka seadustehniliselt 

paratamatuks või vähemalt otstarbekaks loobuda normide püstitami

sest, mis oleksid mõlemale liigile olnud ühised. 

ii 
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l.jagu. Reaalservituudid. 

Reaalservituudid oma loomult pn ühte laadi õigused. Seetõttu 

ning seadustehnilise lühendamise huvides osutus võimalikuks luua 

ning välja arendada vastavaid üldeeskirju (§ 1002-1021) ning eri

osas piirduda sellega, mis vastava servituudi iseloomustamiseks 
vajalik (§ 1022-1032). 

l.jantis. Reaalservituutide mõiste,tekkimine ja 

lõppemine. 

1.alljactis. M õ i s t e. 

Mõiste (§ 1002) on kujundatud kehtiva seaduse eeskujul, kasuta

des väljendusviisi suhtes välismaisi eeskujusid (eriti Ungari). 

2.alljaotis. Tekkimine. 

Reaalservituutide tekkimise eeskirjade (§ 1003-1006) kujundami

sel f)n silmas peetud kehtivat seadust ning kinnistusraamatu süsteemi 

nõudeid. Samadel põhjustel, nagu kinnisomandi tekkimise suhtes, ei 

osutunud vajalikuks määiustada reaalservituutide tekkimise õiguslik

kude aluste üksikasju, seda onam, et võis selles suhtes teha viite 

analoogia järgi talitamiseks (§ 1003, lõige 3; § 1004, lõige 3). 

§ 1005 on tegelikkude huvide kaalutlustel võrreldes kehtiva seadu
sega täiendatud. 

3.alljaotis. Lõppemine. 

Lõppemise eeskirjade (§ 1007-1012) kujundamise suhtes kehtib 

üldiselt sama, mis eelpool öeldud tekkimise kohta* 

2.jaotis. Reaalservituutide sisu ja liigid. 

1.alljactis. üldeeskirjad. 

üldeeskirjad (§ 1013-1021) on rajatud kehtivale seadusele, kus

juures viimase kasuistlikke määrusi on üldistatud. Vastavalt vajadu

sele on tehtud täiendusi (§ 1021,1017,1019 jt.) ning loodud ka sootu 

uuyi norme (§ 1015,1020) tegeliku elu kaalutlustel ja välismaistel 

eeskujudel. Reaalservituutide sisu nähtub sissekandest kinnistusraa

matusse ning poolte vastavast tahtest, kusjuures igal juhul tuleb 

arvestada yeaduse erieeskirju, mis seatud üksikute reaalservituutide 

liikide kohta (§ 1021 ning 1022 jj.). 

2.alljaotis. Üksikud reaalservituudid. 
Erieeskirjad Üksikute reaalservituutide vastava liigi iseloo

mustamiseks (§ 1022-1032) on rajatud kehtivale seadusele, on tehtud 

ka mõningaid vajalikke täiendusi (§ 1023). Tegeliku tähtsuse täiesti 

kaotanud servituudid on reguleerimisest välja jäetud (B 1176). 

2.jagu. Isiklikud servituudid. 
Isiklikkude servituutide suhtes on olnud seadustehniliselt ots

tarbekas luua mõlema siia kuuluva liigi kohta üldnprme. Seetõttu 

mõlema liigi kohta on loodud eeskirjad, milledest esimese liigi 

(s.o.kasutusvalduse) kohta käivad eeskirjad võivad vastavas ulatuses 

j 
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tulla rakendamisele ka teise liigi kohta (§ 1080, lõige 2). 

1.jaotis. Kasutusvaldus. 

l.alljaotis. Kasutusvalduse mõiste,tekkimine ja lõppemine. 

Kasutusvalduse mõiste ja esemete määrustamine (§ 1033) on ku

jundatud kehtiva seaduse alusel, samuti ta tekkimise (§ 1034-1038) 

ning lõppemise (§ 1039-104?!=) kohta käivad eeskirjad. Eeskirjad on 

seadustehniliselt kujundatud samadel põhimõtetel, nagu reaalservituu

tide suhtes. Sisult on vajaduse korral tehtud parandusi ja täiendu

si (§E36,1037,1041 jt.). 

2.alljaotis. Kasutusvalduse sisu. 

Kasutusvalduse sisu üldeeskirjad ($ 1045-1052) ning erieeskir

jad asjade kohta (§ 1053-1061) on rajatud kehtivale seadusele, kuid 

vajaduse korral täiendatud (§ 1048,1056,1057,1059,1060 jt.) ning 

loodud uuse norme (§ 1051,1061). Erieeskirjad võlakohustuste ja 

väärtpaberite kohta (§ 1062,1065) on kujundatud peaaegu täielikult 

uuesti nii tegelikkude vajaduste tõttu kui ka välismaistel eeskuju

del, kuna kehtiva seaduse eeskirjad käesolevas asjas on liiga puudu

likud. Eeskirjad korrashoiu (§ 1G66-1069) ning koormatiste (§ 1070-

-1072) kohta tugenevad peamiselt kehtivale seadusele, välja arvatud 

vajalikud täiendused. Tagatiste suhtes (§ 1073-1075) on jällegi loo

dud peamiselt uued normid, kuna kehtiv seadus on selles asjas väga 

tühikuline ja tagatiste tegelik vajadus on silmanähtav. 

2.jaotis. Isiklik kasutusõigus. 

Kehtiva õiguse järgi elamuõiguse servituudi asemel (B 1247 jj.) 

on vastav instituut tegelikkude vajaduste kaalutlustel ning välis

maistel eeskujudel arendatud ^isiklikuks kasutusinstituudiks" 

(§ 1076-1080). Viimane hõlmab senise elamuõiguse (§ 1078), kuid oi.ia 

mõistelt \õib hõlmata ka teissuguseid samalaadseid või vähem ulatus

likke kinnisasja kasutamisÕigusi, mis oma sisult vastavad mõnele 

reaalservituudile, kuid on seotud teatava konkreetse isikura.. mitte 

teatava asja igakordse kasutajaga (§ 1076). Seesuguses mõistes see 

instituut peaks olema võimeline rahuldama kõiki vastavaid elunõudeid. 

Ta on täiesti isiklik õigus (§ 1079). Ta tegelikul kasutamisel tule

vad vastavalt rakendamisele eeskirjad reaalservituutide ning kasutus

valduse kohta (§ 1080). 

2.peatükk. Reaalkoormatised. 

Eeskirjad reaalkoormatiste kohta (§ 1081-1097) on kujundatud 
kehtiva seaduse alusel, mõninga täiendusega ning modifikatsiooniga 

(§ 1081,1083,1084,1092,1095,1096 jt.) või ka mõne uue normi lisandu

sega (§ 1087 j j.,1097). 
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3.peatükk. Pärandatavad kasutamisõigused. 

Kehtivate seaduste järgi kujunenud mitmesuguseid instituute on 

leitud vajalikuks Ühtlustada ning tulemuseks on olnud kahe instituu

di loomine, mis mõlemad leiavad reguleerimist käesolevas peatükis. 

l.jagu. Põline rendiõigus. 

Kehtivates seadustes on ette nähtud mitmed instituudid, mis oma 

iseloomult kannavad ühist ilmet, olgugi et nende ajalooline minevik 

ja tekkimise tingimused on üksteisest väga erinevad ja et neis ci 

puudu ka erinevaid üksikasju praegu. Need instituudid on: põline 

kruntrendiõigus (B 1324 jj*), pärandatav rendiõigus (B 4131 jj.), 

talurahva pärandatav rendiõigus (Eesti talur.sead.1856.a., Liivi 

talur.s.l860*a.), 1919.a,maaseadusega võõrandatud maadel väikemaa-

pidamisteks antud maatükkidel põline rendiõigus (1925.a.seadus), 

riigimaade obrokiõigus (Vene Sv.Sak.). On ilmne, et ei ole põhjust 

jätta seesuguseid üksteisest vähe erinevaid instituute iseseisvalt 

edasi püsima, vaid et neist tuleb luua ühine instituut, mis leiab 

reguleerimist Tsiviilseadustikus. Selle instituudi rakendamiseks 

võidakse tegelikkude erivajaduste olemasolul vastavate eriseaduste 

kaudu teha tarbe korral linamäärusi, äramuunvaid või täiendavaid. 

Vastavat üldinstituuti nimetataksegi nüüd eelnõus ^põliseks rendi-

õiguseks". Vastavate eeskirjade (§ 1098-1109) kujundamisel on alu

seks võetud kehtiva s^rbce kruitrsndi eeskirjad (B 1324 jj.)* kui

võrd viimased olid ka,-'i'rahvad instituudi loomiseks eeltähendatud 

mõttes. Siiski peaaegu Loigis kõnesolevais eeskirjades on tehtud 

täiendusi nii tegelikLuia -<%jadde!*e kaalutlustel kui ka välismaistel 

eeskujudel. See puudutab kõigepealt põlise rendiÕiguse mõistet 

(§ 1098), eriti ta juriidilist konstruktsiooni (§ 1099). Viimane on 

valitud peale pikemat ning igakülgset kaalutlemist. Selle järgi 

kinnisasi omandiõiguse esemena omab omaette olemust (eriti ka kin-

nistusraamatulist) ja põline rendiõigus omaette. Kinnisomandi ning 

põlise rendiõiguse seesugune paralleelne olemasolu ning käsitlus 

võimaldab selgust mõlema vastastikustes vahekordades, tõstab mõlema 

käibelist võimet ja väärtust ning hõlbustab mõlemal täita oma funkt

sioone. Vastavalt sellele on järgnevates eeskirjades see põhimõte 

järjekindlalt läbi viidud (§ 1100 jj., eriti ka 1108 ja 1109). Maksu 

määra eeskiri on kujundatud selle määra muutmise võimaldamise suhtes 

tegeliku elu tungivate vajaduste kohaselt, siiski tagades ühtlasi 
määra hädavajaliku stabiliteedi. 

2.jagu. Hoonestamisõigus. 

Ehkki põline rendiõigus tähtsal määral on täitnud ja võib ka 

edaspidi täita neid funktsioone, mis seotud hoonestamisõigusega, 

siiski praktiliste vajaduste kaalutlustel osutus vajalikuks alles 

jätta hoonestamisõiguse instituut mitte ainult Narva-tagusel maa

alal ja Petserimaal, kus ta kehtimas, vaid seda lubada ka mujal. 
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Vastavalt sellele on hoonestamisõiguse kohta käivate eeskirjade 

(§ 1110-1117) kujundamisel silmas peetud eeltähendatud ääremaadel 

kehtivat endist Vene seadust, kuid ka välismaisi eeskujusid (eriti 

Ungari nrna). Seadustehniliselt kasutati tähtsal määral eeskirju põ
lise rendiõiguse kohta (§ 1112). 

4.peatükk. Ostueesõigus. 

Ostueesõiguse kohta käivad eeskirjad (§ 1118-1137) on peaaegu 

täielikult rajatud kehtivale seadusele. Kehtiva seaduse eeskirjad 

aga on mõnes suhtes täpsustatud ja täiendatud (§ 1123,1120 jj., 

1125 jt.). 

5.peatükk. Pandiõigus. 

Nagu vallas- ja kinnisomandi, nõnda ka pandiõiguse suhtes osu

tus otstarbekaks käsitleda pandiõigust eraldi vallas- ning kinnis

asjade kohta. 

l.jagu. Vallaspant. 

Vallaspandi nimetusega hõlmatakse neid pandiõiguse või pandiõi-

guse-sarnaseid oigusvahekordi, kus õiguce esemeks on vallasasi (käsi-

pant), õigused (õiguste pantimine), asjad kinnipidamise õiguse põhjal 

(kinnipidamise õigus) ning erijuhud. Vastavalt sellele vallaspandi 

eeskirjad jagunevad nelja jaotisse. 

1.jaotis. Käsipant. 

Käsipandi mõiste (§ 1138), tekkimine (§ 1139-1143), lõppemine 

(§ 1144-1148) ja sisu (§ 1146-1176) on määrustatud eeskätt kehtiva 

seaduse alusel. Siiski on tehtud täpsustamisi ja täiendusi (§ 1138, 

1142,1146 jt.), kuid praktiliste vajaduste tõttu ning välismaistel 

eeskujudel on loodud ka üsna palju uusi norme (§ 1143,1145,1150-1155, 

1165-1167,1175-1176). 

2.jaotis. Õiguste pantimine. 

Kehtiva seaduse eeskirjad on õiguste pantimise suhtes väga puudu

likud. Õiguste pantimine on aga tegelikus elus praegu väga sagedane 

ning suure tähendusega. Neil põhjustel on eelnõus süstemaatiliselt 

käsitletud vastevad üldeeskirjad (§ 1177), tekkimine, lõppemine (§31 

(§ 1178-1181) ja sisu (§ 1182-11&8). Allikmaterjalina on vähesel 

määral saadud kasutada kehtivat seadust (§ 1177,1178,1181,1185,1186, 

1188), n^nda et otsustaval määral on silmas peetud välismaisi eeskuju
sid. 

3.jaotis. Kinnipidamise õigus. 

Kinnipidamise õiguse süsteemilise paigutamise suhtes võib muidugi 

võrreldes eelnõu lähtekohaga olla erineval arvamitel, kuid vististi ei 

peaks olema kahtlust, et kinnipidamise Õigus oma tähtsamate ja olulise

mate omaduste ja järelduste suhtes on kõige lähemas ja otsemas ühendu

ses pandiõigusega. Eelnõu vastavad eeskirjad (§ 1189-1194) on pcami-
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selt rajatud kehtivale seadusele, siiski on tehtud ka täiendusi ja 
uusi olulici täpsuetamisi (§ 1190,1191). 

4.jaotis. Pantimine vallaspandiasutistea. 

Pantimine vallaspandiasutistcs moodustab eriliigi ning eri-

kompleksi pandioiguslikkudes vahekordades* Vastupidiselt esialgsele 

kavandile, mille järgi kõnesolev alalpidi leidma Üksikasjalisemat 

sisulist reguleerimist, leiti viimati, et õigem on seesugune regu

leerimine jätta eriseaduste hooleks. Sel viisil ning süsteemi täius

likkuse huvides on väljendatud vaid üldpõhimõtted, kuna vajalikud 

erieeskirjad on jäetud eriseaduste hooleks (§ 1195). 

2.jagu. Kinnispant. 

Kinnispandi nimetusega haaratakse pandiõiguslikud suhted, mille 

esemeiks on kinnisasjad. Kehtiv seadus näeb selles suhtes ette ka 

erilise valduspandi (§ 1501 jj.). Seo instituut praegustes majandus

likkudes oludes ei oma iseseisvat väärtust ning vastavalt ei vääri 

erilist seadusandlikku reguleerimist. Hoopis tõsisemalt ja teataval 

määral käskivalt kerkib üles teine probleem. Kehtivas õiguses on 

kinnispandi õigus (hüpoteek) põhimõtteliselt rajatud täielikult 

tõelise võlakohustuse kindlustamise põhimõttele (aktsessoorsuse 

printsiip) (B 1337 jj., 1414 jj., eriti § 1421, 1570 p.3, 1574,1589 

jj., 1597). Tegelikult on aga kujunenud sootu teissugune olukord, kui 

seaduse järgi arvama peaks. Kasutades võimalust hüpoteegiga tagatud 

kirjalikku võlakohustust muuta nimelisest ettenäitaja peale, on 

seesugused ^blanko-obligatsioonid" omandanud seesuguse ilme, et 

neid seatakse ilma tõelise võlakohustuseta, käivad käest kätte ilma 

vastavat võlakohustust üle andmata, võivad algusest peale või hiljem 

seista panditud kinnisasja omaniku enda käes jne. Sel viisil need 

^blanko-obligatsioonid" on tõeliselt kaotanud selle ilme, mida nad 

seaduse järgi peaksid omama, olgugi et ka viimane ise on selles 

suhtes teatava määrani vastuoluline (vrd.näit.B 1414 jj., eriti 1421 

ja 1527 Ühelt ja 1598 teiselt poolt) ja omandanud kõik need funkt

sioonid, mis välismaade vastavates seadustes on seatud selleks 

loodud erilise instituudiga (Saksa ^Grundsohuld" jm.). Sellest fak

tilisest olukorrast peab seadusandlus paratamatult tegema järeldused. 

Vastavalt sellele on kinnispant iagatud kahte põhiliiki: ^hüpoteek" 

ja ^kinnisvõlg", kuna kolmas kompleks vastavaid vahekordi kujundab 
omaette erijaotuse. 

1.jaotis. Hüpoteek. 
Hüpoteegi nimega hõlmatakse seesugune kinnispandiõigus, mis 

on vahenditult seotud vastava võlakohustusega, mille kindlustamiseks 

see pandiõigus seatud. Seetõttu on eelnõus hüpoteegi kohta käivad 

eeskirjad (§ 1196-1242) saadud rajada eeskätt kehtiva seaduso vasta

vatele eeskirjadele; on tehtud muidugi vajaiisi täiendusi ja täps:is-

tamisi. See käib hüpoteegi mõiste (§ 1196,1197), tekkimise ja lõppe

mise (§ 1198-1208) ning suurana hulga sisu kohta (§ 1209-1234). Ent 
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juba eeltähendatud ainete määrustamisel on tehtud tunduvaid täiendu

si ja korrektiive (§ 1197,1206 jt.) ning loodud hulk sootu uusi nor

me (§ 1200,1201,1204,1205,1211 j j.,1222,1229 jj.). Peale selle on 

loodud lausa kompleksid uusi norme hüpoteekide jagamise ja ühendami

se (§ 1235-1237) võimaldamiseks ning ühishüpoteekide loomiseks 

(§ 1238-1240). Lisada tuleb, et eelnõu ei käsitle lähemalt neid 

õiguslikke aluseid, mille põhjal toimub hüpoteegi sissekandmine 

kinnistusraamatusse (§ 1198), nõnda et vastavalt tulevad rakendami

sele üldeeskirjad sissekannete kohta (§ 884,886,888 jj.). Vastavalt 

sellele Tsiviilseadustiku teised osad ning ka eriseadused määrusta

vad vastavate õiguslikkude toimingute üksikasju. Samal põhjusel, 

peale muu, ka kohtuliste hüpoteekide (B 1412) korraldamine on jäetud 

vastava eriseaduse (Tsiviilkohtupidamise seadustiku) hooleks, kuna 

Tsiviilseadustikus on vaid selleks ning muudeks vastavateks tarve

teks välismaisel eeskujul (BGB) loodud eriliik hüpoteeke (tagatis-

hüpoteek § 1241,1242). 

2.jaotis. Kinnisvõlg. 

Eeltähendatud põhjustel on seniste „blanko-obligatsinonide" 

funktsioonide täitmiseks loodud uus instituut, mis nimetatud ^kinnis-

võlaks". Eeskirjad kinnisvõla mõiste määratlemiseks (§ 1243,1244), 

samuti muud vajalikud eeskirjad (§ 1245-1256) on loodud tegelikkude 

vajaduste kaalutlusel ning välismaistel eeskujudel (eeskätt Helveet

sia ja Saksa). Erieeskirjade täienduseks aga tulevad subsidiaarselt 

vastavas ulatuses rakendamisele eeskirjad hüpoteegi kohta (§ 1244). 

3.jaotis. Pantimine kinnispandiasutistes. 

Samadel kaalutlustel, nagu vallaspandiasutistes pantimise suhtes 

(vt.eelpool), on ka käesoleval korral piirdutud põhimõtete püstita

misega, kuna erieeskirjad nn jäetud eriseaduste hooleks. 

_VIIES_RAAüAT._ 

Selle raamatu pealkirjaks ei olnud ^obligatsiooniõigus", ehkki 

mitmeti soovitav, snbiv eesti- ega rahvapärasuse, samuti mitte vasta

vuse seisukohalt eelmiste raamatute nimetustega. Täpne tõlge („küt-

kendiõigus"; ^pannaõigus"; ̂ lõaõigus", resp.^lõia"- ehk ^leiaõigus", 

samuti sellest tuletatud ^lõigusõigus"), olgugi ürgne ja piltlikult 

tabav, näis tegeliku vastuvõetavuse mõttes liiga kahtlasena. ^Nõude-

õigus" on mõistelt vähe põhjendatud ja tugevasti koormatud tüvega. 
„Kohustusõigus" on mõistelt liiga üldine ning tuletuslikult veel enam 

koormatud. Jäi järele ^võlaõigus", mis võrreldes eelmistega näis 

kõige vähem paheline, olles tüvelt (^võlg", ^võlglane", ̂ võlgnik") 

rahvapärane ja ürgne, mõistelt tabav ning eesti õiguslikus keeles 
koormamata. 

Raamat põhjeneb oma sisult rohkem kui ükski eelmine kehtival 
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seadusel, mis omakorda Balti eraõiguse vastavate eeskirjade näol 
koostatud rooma õiguse ehk täpsemalt pandektilise doktriini alusel, 

nagu kõik uuemad ning ka kõige uuemad tsiviilseadustikkude võlaõigus

likud osad Euroopa kultuuri piirkonnas. Selles mõttes võlaõigus on 

tugevam ja ühtlasi rahvusvahelisem osa Balti eraõiguses, üksikasjas 

on küll erinevusi Balti eraõiguse ja välismaiste tsiviilseadustikku

de (või nende eelnõude) võlaõiguslikes eeskirjades, kuid sagedasti 

on kaheldav, kummad on õiguspoliitiliselt otstarbekamad, kas Balti 

eraõiguse või mõne välismaa kõnesolevad erinevused. Sääraseil juhtu

del räägib Balti eraõiguse kasuks viimase kokkukasvamus, kohtuprak-

sis ja tuttavus ning tuntus kohalikus olustikus, nõnda et üldreegli

na ei ole põhjust eelistada välismaisi erinevusi kodumaistele,olgu 

siis et selleks on olulisi ja elulisi põhjusi. Noil oludel käesolev 

raamat annab peaaegu tervena edasi kehtiva seaduse sisu, välja arva

tud muudatused ja täiendused, kus need osutusid vajalikeks. Väliselt 

siiski ka käesolev raamat erineb tunduvalt Balti eraõiguse vastavast 

osast. Seda tingis kõigepealt käesoleva eelnõu üldosa, millesse on 

üle viidud tähtis murdosa kehtiva seaduse võlaõiguse üldlaadilisi 

eeskirju, nagu selgus eelpool. Vastavalt osueus tarbetuks võlgaõigu-

ses peatuda küsimusil, mis on lahendatud üldosas või kuuluvad lahen

damisele üldosa järgi (vrd.B 2909, 2911-2918, 2936-3104, 3107-3109, 

3149-3208, 3273, 3379-3380, 3580, 3581, 3594, 3644, 3832, 4040, 4506 

jt.). Samuti ei kuulunud käesolevas raamatus käsitlemisele ained,mis 

eelnevates raamatutes juba reguleqpitui (vrd.B 3381-3404, 4131-4154 

jt.) või mis puht-teoreetilist/(vrd.B 3355-8357 jt,). Ühtlasi tuli 

püsima jäänud eeskirju sõnastuselt võimalikult ühtlustada kogu eel

nõuga, kusjuures osutus otstarbekaks üldirol ainsal (vt.eelpool,Sissc-

juhat.märkmeid 8 in fine) paljusid seniseid üksikparagrahve ühendada 

üheks vastavate lõigete näol või seniseid üksikparagrahve eraldada 

üksiklõigeteks. Sel viisil on väliselt käesolev raamat võrreldes keh

tiva seadusega tugevasti muutunud, rääkimata süsteemilistest alljao-

tistest. 

l.osa. Üldeeskirjad, 

Võlaõiguslikkude eeskirjade loogilise ehituse ning ka välismais

te eeskujude (eeskätt Prantsuse-Itaalia oblrõiguse projekt ja Hel

veetsia obl.-õigus) arvestamisel jaguneb kogu raamat kahte ossa: 

„Üldeeskirjad" (§ 1259-1648), kuhu on paigutatud eeskirjad kogu võla

õiguse kui terviku kohta, ja ^Üksikud võlaõigused" (§ 1649-2125),mil

les reguleeritakse üksikuid võlaõiguslikke vahekordi. 

1.peatükk. Sissejuhatavad eeskirjad. 

See peatükk (§ 1259-1262) rajaneb oluliselt kehtivale seadusele, 

välja arvatud täpsustavad erinevused (§ 1259,1260), andes võlavahe-

kordade mõiste (§ 1259) ja nende tekkimise liigitelu (§ 1260,1261). 

Seejuures on märgitav, et oskussõnadena on tavaline ^võlgnik" jäänud 



- 68 -

püsima, kuna „võlausaldaja" vastavalt välismaistele easkujudele on 

seaf.uskeeles lühendatud , usaldajaks*'; inimtegusid, milledele ^usal

dajal" (kreeditoril) on õiguL ja milledeks ^võlgnik" (dcebitor) 

kohustatud, nimetatakse seadustehniliselt ^talitusteks" (§ 1259). 

Vastavat öigusvahekorda ennast nimetatakse üldiselt,? võlaõiguseks", 

võlgniku seisukohast vaadatuna tavaliselt „kohustuseks"(seaduskeeles 

lühendatuna seni harilikult tarvitatust ^võlakohustusest") ia usal

daja seisukohalt tavaliselt ^nõudmiseks*'. Neid eelmainitud termineid 

on püütud läbi viia võimalikult kogu eelnõus, nii võlaõiguslikus 

raamatus kui ka mujal. Uus ja olulfnc (Prantsuse-Itaalia projekti 

eeskujul) on § 1262, mis õiguslikult iseloomustab kogu käesolevat 

osa. Selle järgi käesolevatele üldeeskirjadele alluvad igasugused 

võlaõiguslikud vahekorrad, kuivõrd sama raamatu eriosas (püksikud 

võlaõigused") või muudes asjaomastes seadustes ei leidu erinorme,mis 

muidugi tulevad vastavates crivahekordades kõigepealt rakendamisele, 

ühtlasi leiavad käesolevate ^üldeeskirjade" kaudu esiletõstu selli

sed lepingulised ja muud võlaõiguslikud vahekorrad, mis käesoleva 

raamatu eriosas või muudes seadustes reguleeritud ei ole või millel 

uudsuse tõttu puuduks erinimetuski(§ 1262,lõiked 1 ja 3). Kõige 

selle tõttu on käesolevad ^Üldeeskirjad" suure elulise tähtsusega 

ning nende eraldamine eriosast (^Üksikud võlaõigused") õigustatud. 

2.peatükk. Võlaõiguste tekkimine. 

Vastavalt sissejuhatavaile eeskirjadele (§ 1260,1261) loetakse 

võlavahekorrad tekkivateks nelja liiki faktide järgi, j^ sellekoha

selt jaguneb peatükk nelja jakku: lepingud (§ 1263-1322), ühekülgne 

tõotus (§ 1323-1326), lubamatud teod (§ 3 327-1377) ja olud, millega 

seadus seob võlaõlgusi, käesoleval korral üldlaadiline õigustamata 

rikastumine (§ 1378-1409). 

l.jagu. Lepingud. 

See jagu põhjeneb kehtival seadusel, välja arvatud mõningad 

üksikasjad ja täpsustamised. 

1.jaotus. Kokkulepe lepinglaste vahel. 

Selles jaotises (§ 1263-1271) esinev põhimõte lepingu lõplikuks 

valmissaamiseks (§ 1263,1268 lõige 1) ei näi senises praksises teki

tanud olevat raskusi, mis sunniksid seda asendama muuga. 

2.jaotus. Lepingu esc. 

Selle jaotise (§ 1272-1292) eeskirjades on kehtiva seaduse . 
laialipillatud eeskirjad kogutud kokku, noid täpsustades ja ühtlus
tades eelnõu muude osadega (§ 1272,1276,1278 jt.). 

3.jaotis. Tingimused ja tähtajad. 

Käesolevas jaotises (§ 1293-1301) on esitatud üksnes need vaja
likud eeskirjad, mis juba pele paigutatud eelnõu üldossa. 
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4.jaotis. Lepingute vorm. 

Kehtiva seaduse vastavaid rohkearvulisi eeskirju (B 2993-3046) 

on võimalikul mägral kasutatud juba eelnõu üldosas, perekonna ja 

asjaõiguses, nõnda et võlaõiguslikes suhtes neid sai kasutada mini

maalsel määral. Vastavalt on käesolev jaotis (§ 1302-1306) peaaegu 

tervena uus. Seniste elukogemuste alusel vaevalt oleks soovitav jätta 

pooltele võlaõiguslikkude lepingute vormi suhtes säärane vabadus, 

nagu seda lubab kehtiv seadus, kuna see loob lepinglastele sagedasti 

äärmist raskust oma võlaõiguste tõendamisel ja kaitsmisel. Teisalt 

oleks vististi ebaõige minna teisse äärmusse ja nõuda kirjalikku vor

mi igale lepingule, kui see väärtuselt ulatub teatava summani,ehkki 

selleks on välismaipi eeskujusid (tsaariaegne Vene jnj. Ühtlasi on 

Eestis tõendiste kohta eeskirjad Tsiviilkohtupidamise seaduses nõnda 

et ka tõendiste üksikasjaline reguleerimine ei kuuluks siia, olgugi 

et ka selles suhtes on välismaisi eeskujusid (C.o.;Prantsuse-Itaalia 

obl.-õig.projekt). Vastavalt on käesolevas jaotises, seoses üldosa 

vastavate eeskirjadega, püütud leida teatud kesktee, üldeeskiri loen

dab juhud, kus lepingu kirjalik vorm on vajalik lepingu kehtivusetu-

se ähvardusel (§ 1269), seejuures poolte eneste (seals.p.3) ning 

seadusandja (seals.p.4) tahtele on selles suhtes üksikjuhtude jaoks 

jäetud lai tegevusväli. Kui aga pooled on teinud teatava otsuse le

pingu vormi suhtes, siis kaitstakse pooli selle vormi kaudu kallale-

kippumiste vastu suuliste kokkulepete ettekäändel (§ 1270) ning sea

dusandja tahet ka vastavate eellepingute suhtes (§ 1271). Peaks ar

vama, et viimati-mainitud eeskirjadega (eriti § 1270) oluliselt 

soodustatakse kirjaliku lepinguvormi levimist Eestis ja ühtlasi ker-

gendatakse võlaõiguste tõendamist ja kaitset. 

5.jaotis* Lepingute jõud. 

Vastavad eeskirjad (§ 1305-1308) annavad üle kehtivat seadust. 

6.jaotis. Lepingud ja kõrvalised isikud. 

Ehkki lepingute jõud ulatub ainult lepinglastele (§ 1305^,või

vad sellest siiski olla haaratud ka kõrvalised isikud. Vastavalt 

lahendatakse käesolevas jaotises kolme liiki sellekohaseid juhte. 

1.alljaotis. Vahendaja. 
Eeskirjad (§ 1309,1310) puudutavad ainult vahendajat, kuna keh

tiva seaduse naabruseeskirjad esindaja kohta on käsitletud üldosas. 

2.alljaotis. Kolmandad isikud. 

Eeskirjad (§ 1311-1314) rajanevad kehtivale seadusele. 

3.alljantis. Ebakindlalt tähendatud isikud. 

Selle kehtivast seadusest võetud pealkirja all käsitletakse 
sama seaduse alusel kohustusi esitajapaberite järgi (§ 1315-1322), 

tegelikust olustikust tulenevate hädavajaliste parandustega (§ 1316).. 
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2.jagu. ühekülgne tõotus. 

Kehtiva seaduse vastavad reeglid oma suures enamuses (B 3277-

-3283) on reaalse tähenduse ja aluse kaotanud, seoga ci tulnud ar

vesse. Jäid järele üldreegel (B 3276) ning sellest erandid (B 3139, 

3283 m.l;), mis kujundavad käesoleva jao esimesi §-e (§ 1323,1324), 

kuna järgnevad (§ 1325,1326) on loodud tegelike vajaduste tõttu 
välismaistel eeskujudel. 

3.jagu. Lubamatud teod. 

Selle jao kaks esimest jaotust reguleerivad lubamatute tegude 

ja nende tagajärgede dldküsimusi, kolmas - nende Üldlaadilist eri

liiki (viivitus). 

1.jaotis, üldeeskirjad. 

Eeskirjad (§ 1327-1348) on kujundatud kehtiva seaduse alusel, 

redaktsiooniliste parandustega. Vastavalt on säilitatud ka hooletuse 

liigitus (§ 1335 jj.), seejuures eriti raske hooletuse mõiste 

(§ 1336) parandatud ning täpsustatud. 

2.jaotis. Kahjud ja nendq, hindamine. 

Eeskirjad (§ 1348-1360), samuti nende alljaotised kehtiva sea

duse alusel. 

3.jaotis. Viivitus. 

Selle eeskirjad (§ 1361-1377) ja alljaotised samuti kehtiva sea 

duse alusel. 

4,jagu. Õigustamata rikastumine. 

Oludest, milledega seadus seob võlaõigusi (§ 1260), on õigusta

mata rikastumise jahud kõige üldisemat laadi, ja see õigustab vasta

vate eeskirjade paigutamist käesolevate üldeeskirjade sekka (§ 1378-

-1409). Eeskirjad ise, samuti nende jaotised on kehtiva seaduse alu

sel, vajalikkude täiendustega ja parandustega (§ 1380 jt.). 

3.peatükk. Kõrvalkohustused. 

Olles eelmises (2-s) peatükis käsitlenud võlaõiguste tekkimise 

viise, peatutakse käesolevas peatükis säärastel võlaõigustel ehk 

kohustustel, mis on seotud teatava peakohustusega, seega "kõrvalko

hustused". 

l.jagu. Käsiraha. 

Eeskirjad (§ 1410-1416) kehtiva seaduse alusel. 

2.,jagu. Leppetrahv. 

S&ärase nimetuse juurde (Konventionalstrafe) on jäetud pärast 

pikemat kaalutlust, kuna seni tegelikult vahel tarvitusel pinud nime 

tus ( tagatistrahv") tooks sekeldusi vastava eriinstituudiga (vt. 

allpool "Tagamiskohustus" § 1444 jj.). Eeskirjad ise (§ 1416-1424) 

on kehtiva seaduse järgi. 

3.jagu. Intressid. 

Eeskirjad (§ 1425-1443) ja nende jaotised kehtiva seaduse järgi 

kuid vajalikkude parandustega. 
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4.jagu. Tagamiskohuatus. 

Eeskirjad (§ 1444-1477) ja ta jaotised, rajanevad kehtivale sea

dusele, tehtud on siiski vajalikke parandusi. Viimaste sea3t tuleb 

eriti mainida B 3252 väljajätmist, mis on toimunud vantava eritead

lase soovitusel, kuna kõnesolev eeskiri hobuste oluliste haiguste 

loeteluna ei olevat täielik, loomaarstide praegusaegse kättesaada

vuse tõttu vajaduseta, hobuste ostjaid ja müüjaid põhjendamata 

eriseisundisse asendav ja osalt pealegi kehtivate seadustega vastu

olus. Seega ka hobuste puuduste suhtes tulevad rakendamisele üldees

kirjad. 

5.jagu. Aruandmine. 

Vastavad eeskirjad (§ 1478-1481), rajanedes kehtivale seadusele 

on oma üldlaadilisuse tõttu ümber paigutatud ^üldeeskirjade" hulka. 

4.peatükk. Nõuete ja võlgade üleminek. 

Kehtiv seadus tunneb nõudmiste üleandmist kui seesugust (B 3461-

3482) peale selle nõudmiste üleminekut uuenduse (novatio) teel 

(delegotio nominis) (B 3578 jj.), võlgade üleminekut aga ainult 

uuendusena võlgniku isiku asendamise teel (delegatio debiti) (B 3578, 

3588 jj.). Säärane nõudmiste üleminek kahesugusel viisil peaks prak

tiliselt tekitama asjatuid lahkarvamusi (cessio või novatio?), kuna 

scmal ajal pole mingit põhjust lubada võlgade ülevõttu ainult novat-

siooni tiitli all. Sellepärast ja silmas pidades välismaisi eeskuju

sid on novatsioon piiratud ainult kohustuse aluste või tingimuste, 

mitte aga isikute muutmisog? (vrd.B 3578), kuna olenemata novatsioo-

ni tiitlint on lubatud nõudmiste ja võlgade üleminek, jagunedes 

S3ega nõudmiste loovutuseks ja võlgade ülevõtuks. 

1.jagu. Nõuete loovutus. 

Eeskirjad (§ 1482-1495) ja jaotused rajanevad kehtivale seadu

sele, erandatud vajalikud muudatused. 

2.jagu. Võlgade ülevõtt. 

Eeskirjad (§ 1496-1498) põhjenevad kehtival seadusel, kuid tu

leb silmas pidada, et seejuures tulevad abinprmidena rakendamisele 

mitte eeskirjad novatsiconi kohta (nagu kehtivas seaduses), vaid 

üldnormid lepingute kohta. 

5.peatükk. Mitu usaldajat ja võlgnikku. 

Süsteemi loogilise arendamise teel eeldati esialgu ainult kah

te isikut, s.o.Ühte usaldajat ja ühte võlgnikku (peatükid 2 ja 3), 

seejärel Isikute muutmist, kuid põhimõttelt nõnda, et ikka jääks 

ainult kaks isikut (peatükk 4). Tegelikult teatavasti võib aga ühes 

võlavahekorras olla ühtaegu mitu usaldajat ja mitu võlgnikku,millist 

juhtu süsteemi loogilises edasiarenduses seega käsitletakse käesole

vas peatükis. 



- 72 -

1.jagu. Solidaarsed kohustused. 

Selle jao eeskirjad (§ 1409-1515) rajanevad kehtivale seaduse

le, erandatud vajalised muudatused ja süstemaatilisem jaotus. 

2.jagu. K ä e n d u s. 

Käendus pn kahtlemata Üldlaadiline instituut ning vastavalt 

üle toodud „üldeeskirjade" sekka. Eeskirjad ise (§ 1516-1544) ja 

tähtsal määral nende jaotus põhjenevad kehtival seadusel. 

6.peatükk. Võlaõiguste lõppemine. 

Peale seda, kui võlavahekordade süsteem on algmeist (peatükk 1) 

järk-järgult arendatud kuni ema keerulisemaisse kombinatsioonidesse 

(peat.2-5), järgneb käesolevas peatükis vastavate vahekordade lõppe

mise reguleerimine. 

1.jagu. T ä i t m i n e. 

Vastavad eeskirjad (§ 1545-1576) rajanevad kehtivale seadusele, 

vajalikkude parandustega, peamiselt samuti ka jaotised. Osalt on 

vajalikuks osutunud luna sootu uusitermineid(§ 1563 jj.). 

2.jagu. Tasaarvutus. 

Eeskirjad (§ 1577-1592) ja peamiselt ka jaotus rajaneb kehtiva

le seadusele. 

3.jagu. Ühtumine. 

Eeskirjad (§ 1593-1596) annavad sisult üle kehtivaid eeskirju. 

4.jagu. Vastastikune kokkulepe. 

Eeskirjad (§ 1597-1601) kehtiva seaduse alusel. 

5.jagu. U u e n d u s. 

Eeskirjad (§ 1602-1607) kehtiva seaduse alusel, kuid selle olu

lise muudatusega, et uuendus (novatio) võib toimuda ainult kohustuse 

alusel, mitte aga osavõtvate isikute suhtes (§ 1603, vt.eelpool ' 

nõuete ja võlgade ülemineku puhul). 

6.jagu. Leppetoiming. 
Eeskirjad (§ 1608-1613), samuti peamiselt ka jaotus rajaneb 

osalt kehtivale seadusele, viimase eeskirjad (B 3613 jj.), mis kül

laldaselt lahendatakse üldosa (I raamat) ja käesoleva raamatu eelne

vate peatükkide (eriti peat.2) alusel, on liigsetena välja jäetud. 

7.jagu. Kohtuotsus. 

Kehtiva seaduse eeskiri (§ 1614). 

8.jagu. Taganemine. 

Taganemine on tegelikus elus suure tähtsusega instituut, mis 

kehtivas seaduses reguleerimata. Vastavad eeskirjad (§ 1615-1627 on 

loodud tegeliku elu kaalutlustel ning väliseeskujudel (Saksa ja 

eriti Ungari). 
9.jagu. Ülesütlemine. 

Aluste ja eeskirjade (§ 1628-1632) suhtes oluliselt sama, mis 

eelmise (8) jao kohta. 
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10.jagu. Aegumine. 

Eesxirjad (§ 1633-16^8) olult kehtiva seaduse alusel, vajalik

kude täpsustamiste ja muudatustega, kuna mõned kehtivaist normest 
(B.3620,3622) on üle viidud üldossa (§ 211), 

^osa? üksikud y o la^i p;useõ. 

„Osa" ei jagune vahenditult ükslkinstituutidesse (müük,vahetus 

jne.), vaid peatükkidesse, ja need alles tavaliselt üksikinstituu-

tidesse. Sellega - vastupidiselt mõningale välismaisele eeskujule 

(BGB, Pr.-Jtaalia pr.) - on püütud saavutada süsteemilist kooskõla 

kogu eelnõuga, suuremat ülevaatlikkust ja võimalikult ka kehtiva 
seaduse jaotuse säilitamist. 

1.peatükk. Võõrandamislepingud. 

Tegeliku tähtsuse ja välismaiste eeskujude arvestamisel on võõ

randamislepingud paigutatud süsteemi etteotsa, seejuures mitte üks

nes vastutasulised (nagu kehtivas seaduses), vaid klassifikatsiooni 
täiuslikkuse huvides lõpul ka vastutasutud (kinge). 

1.jagu. M ü ü k. 

Eeskirjad (§ 1649-1739) ja jaotised oluliselt kehtiva seaduse 

alusel. Tegelikkude huvide silmaspidamisel juurde lisatud eeskirjad 
müügi kohta järelmaksuga, . (§ 1689-1692). 

2.jaru, Vahetus. 

Eeskirjad (§ 1740-1743) esitavad kehtivaid norme. 

3.jagu. H a n g e. 

Eeskirjad (§ 1745-1747) samuti nagu eelmises jaos. 

4.jagu. Elurendise leping. 

Eeskirjad (§ 1748-1766) nagu eelmises jaos, termin (^elurendis") 

võetud kasutamisele pärast mitut kaalumist. 

5.jagu. K i n g e. 

Eeskirjad (§ 1767-1786) ning jaotised oluliselt kehtiva seadu

se alusel. Osa termineid võetud tarvitusele pärast pikemaid kaalut
lusi. 

2.peatükk. Tagasiandmise lepingud. 

Selles peatükis on toodud samad instituudid nagu kehtivas sea

duses, välja arvatud nõudmised õigustamata rikastumise kohta, mis 

oma loomult siia ei kuulu ning on juba paigutatud ^Üldeeskirjade" 
alla (vt.eespool). 

l.jagu. L a e n. 

Termin (,,laen") on võetud tarvitusele pärast pikemat kaalumist, 
eriti silmas pidades selle termini rahvapärasust ja sissejuurduvust 

ning Ühtlasi lähedust (võrreldes kunstlikult loodud ^muutlaenuga"). 

Eeskirjad (§ 1787-1802) ning jaotised esitavad oluliselt kehtivat 
seadust, kuid vajalikkude parandustega. 

J 
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2.jagu. Pruuklaen. 

Termin (^pruuklaoii) on kunstlikult loodud, kuid parema puudu

misel pärast kaalumist tarvitusele võetud. Eoskirjad (§ 1803-1817) 

ning nende jaotised oluliselt kehtiva seaduse järgi. 

3.jagu. Soosing. 

^Prckaarium" pn liiga mittc-rahvapärane ja tundmata. Pärast 

mitmeid esitatud termineid jäädi ^soosingu" kui eesti keelele vis

tisti kõige vastuvõetavama juurde. Eeskirjad (§ 1818-1824) kehtiva 

seaduse järgi. 

4.jagu. H o i d. 

Eeskirjad (§ 1824-1845) ning nende jaotised oluliselt kehtiva 

seaduse järgi. 

5.jagu. Võõrastemajapidajate kohused reisijate 
suhtes. 

Eeskirjad (§ 1846-1854) kehtiva seaduse järgi, silmaspidades 

sellekohast rahvusvahelise konventsiooni eelnõu ja tegelikke vaja

dusi. 

3.peatükk. Kasutamislepingud. 

Asjade ja inimjõu kasutamine praegusaegses õiguslikus tunnetu

ses on sedavõrd erinevad, et ei saa jääda püsima vastavate lepingu

te viimine ühe liigi alla (nagu kehtivas seaduses seoses rooma 

looatio-cf)nductio'ga). Vastavalt kasutamislepingute hulka pn jäe

tud ainult tavalised lepingud asjade kasutamise kohta, kuna lepin

gud inimjõu kasutamise kohta on eraldatud eriliiki (^Töölepingud"). 

Sel viisil jäid aga „kasutamislepingute" liigi alla ainult üüri- ja 

rendilepingud. 

l.jagu. Rentimine ja üürimine. 

Nagu kehtivas seaduses, nõnda ka eelnõus pn rendi- ja üürile

pingud reguleeritud seadustehniliselt üksteisest eraldamata. Ees

kirjad (§ 1885-1918) ja nonde jaotised on seega üldiselt kehtiva 

seaduse alusel, vajalikkude täpsustamiste ja parandustega. Märkida 

tuleb, et nn.^karja-rendileping" (B 4131 jj.) omal ajal suurmaapida 

mistes levinud, on praeguses olustikus kaotanud tähtsuse jr, see

tõttu pärast kaalumint eelnõust jäetud välja. Küll aga võib kogu 

põllumajandusliku käitise ( talu") rentimisel olla kaasa ronditud 

ka seal olev kari. Vastavalt on senise ^karja-rendi" ec-ikirju, kui

võrd nad viimati-mainitud suhtes võiksid olla tähtsad osalt üle 

viidud talurentniku erikohuste" eeskirjade hulka (§ 1904-1906). 

Praktilise rakenduse tõttu võiks kaalumisele tulla, kas mitte luua 

üksikasjalisemaid eeskirju nn.^pooltera-instituudi" kohta. Siiski 

esialgu on piirdutud kehtiva seaduse ulatuses vaid oeskätt vastava 

instituudi (^osarendi") mainimisega (^ 1863 lõige 2). 
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4.peatükk, Töölepingud. 

Eeltoodud põhjustel nn ^töölepingute" liiki eraldatud säärased 

senised ^kasutamislepingud", millede esemeiks nn inimtööjõud. 

l.jagu. Teenimine. 

Eeskirjad (§ 1919-1935) ja jaotised eeskätt kehtiva seaduse 

järgi, kuid osalt olude kohaselt ning välismaistel eeskujudel tundu 

vait muudetud (§ 1922). 

2.jagu. Pereteenimine. 

Eeskirjad (§ 1936-1957) ja jaotised kehtiva seaduse järgi,kuid 

oluknhaste muudatustega (§ 1940,703 jt.). 

3.jagu. Töövõte. 

Eeskirjad (§ 1958-1976) ja jaotised kehtiva seaduse järgi. 

4.jagu. V e d u. 

Eeskirjad (§ 1977-1984) nagu eelmisel jaol. 

5.peatükk. . ^sjadeajamine. 

Lepingud .wasjadoajaoise" kohta on loogiliselt ja olult lähe

dad ^tpölepinguile" ning vastavalt on muudetud nende süsteemiline 

asend võrreldes kehtiva seadusega. 

1,jagu. Volitamine. 

Eeskirjad (§ 1985-2016) ja jaotised kehtiva seaduse järgi. 

2.jagu* Nõuanne ja soovitus. 

Eeskirjad (§ 2017,2018) nagu eelmises jaos. 

3.jagu. Hindemüük. 

Eeskirjad (§ 2019-2022) nagu eelmises jaos. 

4.jagtu Volituseta asjade ajamine. 

Eeskirjad (§ 2023-2042) ja jaotised olult kehtiva seaduse jär

gi, siiski vajaliku täpsustamisega (§ 2023 jt.). 

§iBcatükk^_Uhis5igused^ 
Üldiselt kujundatud kehtiva seaduse alusel. 

l.jagu. Seltsingud. 

Terminid, nagu nad esinevad, on võetud kasutamisele pärast 

mitmeid kaalutlusi. Eeskirjad (§ 2043-2079) ja nende jaotised kehti 

va seaduse järgi, kuid vajalikkude täpsustamistega (§ 2043 jt.). 

2.jagu. Muud ühisõigused. 

Eeskiri (§ 2043) kehtiva seaduse järgi. 

7.peatükk. Onnelepingud. 

Peatükk on kujundatud kehtiva seaduse alusel. 

l.jagu. M ä n g. 

Eeskirjad (§ 2081-2085) kehtiva seaduse järgi. 
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2.jagu..L o t e r i i. 

Eeskirjad (§ 2086-2090) kehtiva seaduse järgi, kuid vajalikku
de parandustega. 

3.jagu. K i h 1 v e d u. 

Eeskirjad (§ 2091-2093) kehtiva seaduse järgi. 

4.jagu. Kindlustus. 
Eeskirjad (§ 2094-2098) nagu eelnevas jaos. 

8.peatükk. Üksikud lubamatud teod. 

Vastavalt „Üldeeskirjade" iseloomule (vt.eelpool ja § 1263, 

1327 jj.) käsitletakse käesolevas eriosas vaid lubamatute tegude 
tähtsamaid erijuhte. 

1.jagu. Lubamatud teod isiku väetu. 

Eeskirjad (§ 2099-2102) kehtiva serduse alusel, järjekorra muut
misega vastavalt teo raskusele. 

2.jagu. Varaliste õiguste rikkumine. 

Eeskirjad (§ 2103,2104) kehtiva seaduse alusel, olukchase täp
sustamisega. 

9.peatükk, üksikud võlacigusi tekitavad olud. 

^Üldeeskirjade" sissejuhatavas eeskirjas (§1260 in fine) tähen-

datud^oludest, millega seadus seob" võlacigusi, oli samades ^üldees

kirjades" lähemalt reguleeritud nõudmised üldlaadilisest õigustamata 

rikastumisest" (vt.eespool ja § 1373 jj.). Vastavalt sellele tulevad 

käesolevas eriosas käsitlemisele võlavahekorrad, mis tekivad muudest 
üksikutest vastavatest ^oludest". 

l.jagu. Kahju väljaheitmisest,väljakallamisest ja 
allalangemisest. 

Eeskirjad (§ 2105-2107) oluliselt kehtiva seaduse alusel, kuid 
vajalikkude täpsustamiste ja sõnastuslikkude lühendustega. 

2.jagu. Loomade poolt  tekitatud kahju. 

Kehtiva seaduse eeskirjad on osalt väga arhailist laadi (B 4577, 

4585), kui ka kasuistlikud (B 4578,4586,4588,4591,4592). See tõttu 

eelnõu eeskirjad (§ 2108-2111) rajanevad vaid osalt kehtivale seadu

sele, kuna samuti on silmas peetud tegelikku olustikku ja välismaisi 

eeskujusid (peamiselt Ungari) ja ka kooskõlastamist eelnõu teiste 
osadega (§ 2108,2111). 

3.jagu. Asjade ja käitiste läbi tekitatud kahju. 
Selles jaos käsitletud juhud on suure tähtsusega, sest tegeli

kult mitte niivõrd loomad (eelnev jagu) kui just rohkemal määral 

„asjad" (masinad ja muud seadeldised, jõurikkad ained, ning vasta

valt tegutsevad käitised) osutuvad kahju tekitajaiks. Eriseadused, 

kuivõrd seesuguseid antud või antakse, peavad silmas eeskätt sKä-
raste esemetega lühemalt seotud isikuid (töölised, ametnikud jm.), 
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ning muidugi tulevad vastavatel juhtudel eeskätt rakendamisele kuid 

kahju kannatajad oi piirdu üksnes celmainituiga, vaid vastavad kahju 

võimalused haaravad iga tsiviilset kodanikku, praegusajal sootu 

laiemas ulatuses kui kahju võimalus loomadest. Kui seadusandja ürg

sest saadik on püüdnud loomade tekitatud kahju tasandada ja praegu

gi seda teeb (vt.eelmist jagu), siis on ta toodud põhjustel veel 

suuremal määral kohustatud püüdma tasandada kahju, mis tekitatud 

asjade ja käitiste läbi. Vaetavalt sellele ning silmas pidades 

välismaisi eeskujusid (eeskätt Ungari) on loodud käesoleva jao ees

kirjad (§ 2112-2115). Nende eeskirjade järgi ei lasu kahju tasumise 

kohustus sellel, kes oma ülesandeid korralikult täitnud (§ 2112-2114), 

Ühtlasi ei ole õigustatud saama tasu, kes ise süüdi kahju tekkimi

ses või hoidumises minimaalsestki kaasabist selle vältimiseks 

(§ 2114). Selles mõttes kõnesolevad eeskirjad peaksid olema kõigiti 
õiglased. 

4.jagu. Asja ettenäitamine. 

Eeskirjad (§ 2116-2121) kehtiva seaduse järgi. 

10.peatükk. Riigi ja riigiteenijate vastutus. 

Riigivõimu ülesannete kasvav mitmekesisus viib tsiviilseid ko

danikke vastavalt mitmekesistuse kokkupuudetesse riigivõimuga. Ei 

pleks mõeldav, et riigivõimu teostuvate isikute seadusvastaselt ja 

süüdivate tegudega tekitatud kahjud jääksid tasandamata, kuivõrd 

võimalik. Juba Vene ajastul tekkis Tsiviilkohtupidamise seaduse 

§ 2 alusel rikkalik kohtupraksis, mis vastavaid küsimusi püüdis 

lahendada, silmas pidades ka muid vastavaid eeskirju ning orivahe

kordi (vt.kohtupraksist eeltähendatud §-i juurdeJ Administratiiv-

kohtuseadusega on eelmainitud § 2 oma protsessuaalse tähtsuse tsi

viilkohtus kaotanud ning jääb vastavalt ka uues tsiviilkohtupidami

se seadustikustvormiliku.lt välja. Ka muud seadused, tavaliselt juhus

likud, ei lahenda küsimust. Sel viisil tekib paratamata vajadus re

guleerida kõnesoleva küsimuse materiaalõiguslikku külge, mis ainult ^ 

ja üksinda saab kuuluda tsiviilseadustikku. Reguleerimise lähtekohta 

ja põhimõte saab siin olla vaid samane, nagu igasuguste juriidilis

te isikute suhtes, nimelt et vastutust kannab juriidiline isik ja 

Ühtlasi ta organina tegutsev füüsiline inimene (vt.eespool ja § 57 

lõige 2), olgu siis et fiskaalpoliitilistel kaalutlustel tuleb rii

gi ja ta organitena tegutsevate isikute vastutust vähendada. Vasta

valt sellele ning silmas pidades välismaisi eeskujusid (eriti 

Ungari) ning Veneaegset kohtupraksist ja praeguseni kujunenud prak

sist on loodud vastavad eeskirjad (§ 2122-2125). Nendest § 2122 
lõige 1 loob üldpõhimõttc (sisult eeskätt senise praksise ja konst

ruktsioonilt Ungari eeskujul), kuna lõige 2 kujundab laiorõava eran

di (senise praksise alusel). § 2123 lõige 1 loob eeskirja riigitee-

nija vastutuse suhtes (mis omakorda määrab ka riigi vastutuse alu
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sed - § 2122 lõige 1), kiina lõige 2 vähendab eelmire lõiko ulatust, 

samuti lõiked 3 ja 4. Seetõttu rilgitcenija ja Uhtl?si riigi vastu

tus on suhteliselt hoopis vähem võrreldes üldiste põhimõtetega ning 

eeskirjadega (vt.eespool ja § 1260,1327 jj.), olles vormilt täpselt 

väljendatud nint? sisult ligikaudselt võrdne praeguse seisundiga, 

kuivõrd soe puutub materiaplõiguslikku külge, kuna protsessuaalne 

külg ei kuulu siinkohal käsitlemisele. § 2124 on loodud kehtivate 

seaduste alusel ja on vajalik selleks, et ei võidaks eelnevatest 

eeskirjadest (§ 2122,2123) teha ekslikke järeldusi, nagu polekski 

lõplikult võitnud protsessija õigustatud saama kahjutasu vastaspoo

lelt, kuna kohus (riik) ja kohtunikud vastavatel juhtudel tavaliselt 

vastutavad ei ole (§ 2122,2123). § 2125 on kujundatud selleks, et 

omavalitsuste ja muude avalikõiguslikkude isikute ning nende teeni

jate vastutus ei kujuneks üldisel alusel (vt.eespool), vr.id võrdselt 

riigiga ning selle teenijatega, sest tegutsevad nemadki iuro publico 

nagu riik ise. Sel viisil kogu käesolev peatükk liigub tsiviilõigu

se äärel, kus jubq tugevasti tundub avaliku õiguce mõjukonda. Vasta

valt siin ka Tsiviilseadustik lõpeb. 


