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Endistest aegadest saadud parandusena kujutamad Wabariigis 
makswad tsiwiilseadused wäga kirjut pilti nii sisu kui ka makswus- 
piirkondade poolest.

Ajaloo kestel hoopis teistes oludes wälja kujunedes ei wasta 
nad enam kaugeltki muutunud elu- ja olukorra nõuetele. Näitu
seks on nii Balti emseadus kui ka talurahma seadused seisuslise 
ühiskonna kohaselt konstrueeritud, mis iseäranis selgelt wäljendub 
perekonnaöiguses. pärandusõiguses ja asiõiguses.

Peale selle on tsiwiilseadused wäga mitmekesised oma maks- 
wuspiirkondade poolest. Linnades maksab linnaseadus, erinedes 
meel üksikute liunade järele, maal — maaseadus, ja talurahwa- 
seadused ning Petserimaal ja Naroowatagusel maa-alal Wene X 
köide.

Kui nüüd arwesse wötta, et Eestis seisusi enam ei ole ja. 
et wäikesel riigi territooriumil sugugi otstarbekohane ei ole 
mitmesisulisi tsiwiilseadusi üksikute kohtade järele makswuses hoida, 
siis on arusaadaw see tungiw wajadus meie tsiwiilseaduste ümber
töötamise .järele, mida nii mitmel puhul on alla kriipsutatud.

Ühtlasi nõuab tungiwat korraldamist ka kaubandusõiguse ala, 
mis on senini weel hoopis kodifitseerimata ja sellepärast täiesti 
selguseta seisukorras.

Tähendatud wajadust silmas pidades nioodustas Wabariigi 
Walitsus oma otsusega 7. now. 1923. tsiwiilkommisjoni, kelle üles
andeks tehti makswad tsiwiilseadused ümber töötada ja seadus- 
terwikuna esitada.

Kommisjonl kuuluwad: Esimehena: kohtuminister R. Gabr e l  
ja liigetena: wann. adwokaat J. I o a k s o n  (praegune Riigi- 
wanem), kohtupalati tsiwiilosakonna esimees K. Gyldenstubbe,  
kohtupalati liige W. Pezol d,  wann. adwokaat W. Johanson,  
wann. adwokaat E. J  urm  a nn ja kohtuministeeriumi kodifikat- 
siooni osakonna juhataja J. Re i nho l d .

Kommisjoni töö aluseks wõeti järgmised põhimõtted: 

tsiwiilseadustik olgu üks terme Wabariigi piirides;
2) seadustiku aluseks olgu Balti eraseadus. Sellepärast tuleb 

sellest wõimalikult kinni pidada nii recipeeritawate paragrahwide



sisu kui ka wäljendamise wiisi poolest ja kõrwale kalduda ainult 
seal, kus Balti eraseadus on puudulik wõi kus tema määrused 
ei wasta enam praeguse aja nõuetele. Balti eraseaduse süsteem 
aga ei ole siduw:

3) seadustiku nõudeõiguse ossa tulewad wõtta ka normid 
kaubandusõiguse alalt.

Kaesolew eelkawa on kommisjoni töö tulemus pärandus- 
õiguse kohta kujul, nagu see teisel lugemisel wastu wõeti.

Eelkawa esineb sedapuhku ilma motiiwideta, sest et nende 
kokkuseadmine kommisjoni protokollide järele oleks palju aega 
wõtnud ja sellega eelkawa trükkiandmist märksa pikendanud. Kom- 
misjon arwab, et motnwide puudumine ei tohiks olla mööda
pääsemata takistuseks eelkawa arwustamisel neile, kes waewaks 
wõtawad asjasse süweneda.

Eelkawa laiali saates palub kommisjon kõiki asjatundjaid 
ja wastawaid asutusi seda arwustuse alla wõtta nii keeleliselt 
kui ka sisuliselt ja oma märkused ning parandused saata kohtu- 
ministeeriumi nimele hiljemalt 1. jaanuariks 1926. a.

Muude wõimalikkude puuduste kõrwal palutakse iseäranis 
rõhku panna selle peale, kas kawa on täielik wõi on teda waja 
teatawate määrustega weel täiendada.

Paragrahwide lõpus klambrites leiduwate lühenduste selgita
miseks olgu tähendatud, et:

B. ^  Balti eraseadus:
S. B. G. B. (Saksa tsiwiilseadustik):
W. Wene tsinmlseadustiku projekt:
H. Helweetsia tsiwiilseadustik.
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pärandusõigus.
1. osa.

Lllömääruseö.
§  1. Pärandus on kõigi nende wallas- nidg kinniswarade

ja ka üle minna wõiwate õiguste ja kohustuste kogu, m is
olid surnu wõi seaduse järele surnuks tunnistatu päralt tema
tõeliku wõi seaduslikult eeldatama surma ajal. (B . 1691)

§ 2. Pärandus, kui niisugune, loetakse juriidiliseks isikuks
ja sellepäiM  wõib ta õigusi omandada ja kohustusi oma Peale 
wõtta. (B . 1692)

§  3 . Pärandus awaneb isiku tõeliku wõi seaduslikult eel
datama surmaga.

Pärandus läheb üle terwikuna ühele wõi mitmele pärijale.
3 g a  kaaspärija pärandusosa kohta on makswad samad määru

sed, mis käiwad terwe päranduse kohta. (B . 2581; S .  1922)
§ 4. Päranduse awanemise kohaks loetakse pärandaja wiimne 

alaline elukoht.
W äljamaal surnud E esti kodaniku pärandus loetakse awa- 

nenuks Tallinna linna esimeses rahukohtuniku jaoskonnas, kui 
pärandajal tema surma ajal ei olnud E estis  alalist elukohta. 
(W . 1344)

8  5. Pärandust wõi selle osa wõib pärida see. kes üldse
on õigustatud warandust omandama; järjelikult on pärimiswõimeli- 
sed mitte ainult füüsilised, waid ka juriidilised isikud. (B . 1694)

§ 6. Füüsiline isik wõib pärijaks saada ainult siis, kui ta 
päranduse awanemise ajal elab wõi on juba sigitatud, juriidiline 
isik aga ainult siis, kui ta pärimisele kutsumise ajät olemas on. 
(S . 1923; B . 1695)



§ 7. Teatama isiku pärimisele kutsumine on olemas siis, kui 
temale tekib õigus pärandust saada seaduses ettenähtud alusel. 
(S. 1942; B. 1698)

§ 8. Pärimiswõime peab olemas olema pärimisele kutsu
mise ajal ja kestma kuni päranduse wastuwõtmiseni. (B. 1697)

§ 9. Pärimisele kutsumine wõib põhjeneda kas seaduse wõi 
pärandaja poolt awaldatud seaduspärase wiimse tahtmise peal. 
(B. 1699)

§ 10. Pärandaja wõib oma wiimast tahtmist awaldada kas 
ühekülgselt testamendi läbi wõi pärimislepingu läbi. (B. 1700)

§ 11. Lepingu peal põhjenema! pärimisõigusel on eesõigus 
testamendi peal põhjenema pärimisõiguse ees, neil mõlemil aga ees
õigus seaduse peal põhjenema pärimisõiguse ees,- kuid kõik kolm 
pärimisõiguse liiki mõiwad aset leida ka kõrmuti, nii et üks 
teataw osa pärandusest läheb lepingujärelistele pärijatele, teine 
testamendyürelistele ja kolmas seadusjärelistele pärijatele. (B. 1701)

2. osa.

pärimine seaduse järele.

1. jagu.

Üldmääruseb
8 12. Pärimine seaduse järele leiab aset siis, kui pärandaja 

ei ole järele jätnud seaduslikult makswat miimse tahtmise awal- 
dust: kas pärimislepingut wõi testamenti. (B. 1703)

8 13. Kui pärandaja on küll järele jätnud wiimse tahtmise 
awalduse, kuid see käib wõi jääb maksmaks ainult päranduse 
ühe osa kohta, siis tekib päranduse ülejaäwa osa peale pärimine 
seaduse järele. (B. 1704)

8 14. Seaduse järele kutsutakse pärimisele: 1) pärandajast 
üleelanud abikaas, 2) pärandaja werisugulased ja 3) riik. (B. 1705)

8 15. Üleelanud abikaas kutsutakse pärimisele koos päran
daja lähemate werisugulastega, riik aga ainult siis, kui päran
dajast ei ole järele jäänud ei abikaasat ega pärimisõiguslikke 
werisugulasi. (B. 1706, 1707)

8 16. Werisugulus annab pärimiseks õiguse ainult siis, kui 
ta on tekkinud seaduslikust abielust wõi niisugusest wahekorrast,



m is  seaduse järele on sea du s l iku  ab ie luga  ühele astmele sea tud . 
( B .  1871)

§ 17. V ä l j a s p o o l  ab ie lu  sü nd inu d  lapsed isa p ä ra n d u s t  ei
p ä r i ,  em a ja  tem a  w er isu g u la s te  p ä ra n d u s t  p ä r iw a d  n ad  aga  ü h i s 
tel a lu s te l  ab ie lu s  sü nd inu d  l a s te g a .

V ä l j a s p o o l  abielu  sü nd inu d  lapse p ä ra n d u s t  p ä r iw a d  em a ja 
tem a  w erisugü lased , m it te  a g a  isa ega tem a w erisugu lased . ( B .  1872)

§ 18. V ä l j a s p o o l  ab ielu  sünd inud  lapsed, kes w an em a te
jä rg n e n u d  abielu  läbi leg it im eer i tud , p ä r iw a d  ja  p ä r a n d a w a d  ü h i s 
tel a lu s te l  ab ie lus  sü nd inu d  la s te g a .  (B .  1873)

§ 19. Õiguse p ä r im isek s  a n n a b  t e a ta w a te l  kordadel  ka  tsi-
w i i lsug u lu s ,  m it te  aga h õ im lu s .  ( B .  1870)

§  20 .  A d o p t i iw la s te l  on  a d o p t i iw w a n e m a te  w a ra n d u se  peale 
sam a p ä r im is õ ig u s ,  n a g u  a b ie lu s  sü nd inu d  la s te l .  A d o p t i iw w a n e 
m a te  w e r i su g u la s te  p ä ra n d u s t  p ä r iw a d  n a d  a in u l t  siis, k u i  selle 
k o h ta  on  o le m a s  e r ikokku lepe . ( B .  1874)

§  2 1 .  A d o p te e r i tu  p ä r im i s õ ig u s  te m a  w e r isu g u la s te  p ä r a n 
duse peale adopteerim ise  läbi iseenesest ei k u s tu ,  o lgu  stis, et  sellest 
õigusest loobu ti  k a s  adop teer im ise l  w õ i  h iljem . ( B .  1875)

§  22 .  A dop t iiw lap se  p ä ra n d u s t  p ä r iw a d  tem a  a d o p t i iw w a -  
nem ad  ja  w erisugu lased  ü h i s t e l  a lu s te l ,  k u i  w erisugu lased  ad op tee 
rim isel pärimisest ei ole k õ r w a ld a tu d  e r ikokku leppega .

A d o p t i iw w a n e m a te  w erisugu lased  p ä r iw a d  ad op ti iw lap se  p ä 
randust  a in u l t  siis, kui selle k o h ta  on  o le m as  e r ikokku lepe . (B .  1876)

2. jagu.

Värimife järjekord.
§  23 .  S e a d u s j ä r e l i s t e k s  p ä r i ja te k s  esimeses j ä r j e k o r r a s  on 

p ä r a n d a ja  a lan e jad  sugulased.
P ä r a n d u s e  aw anem ise  a ja l  e lu so lew  a la n e ja  k õ rw a ld ab  p ä r i 

miselt  kõik  need a lane jad ,  kes  on  p ä r a n d a j a g a  suguluses tema 
k aud u .

P ä r a n d u s e  aw anem ise  a j a l  juba  su rnu d  a la n e ja  asemele a s tu -  
w ad  need a lan e jad ,  kes on  p ä r a n d a j a g a  suguluses su rnu d  a la n e ja  
k aud u .  ( P ä r i m i n e  tüw id e  järele.)

Lapsed p ä r iw a d  ü h e s u u ru s te s  osades. ( S .  1 9 2 4 ;  5). 4 5 7 ;  
B .  1884, 1885)

§  24 .  S e a d u s j ä r e l i s t e k s  p ä r i ja te k s  t eises j ä r j e k o r r a s  on  p ä 
r a n d a ja  w a n e m a d  ja nende a lan e jad .



Kui päranduse arvanemise ajal on pärandaja wanemad mõle
mad elus, siis parimad nemad üksi ja ühesuurustes osades.

Kui päranduse awanemise ajal pärandaja isa wõi ema enam 
elus ei ole, siis astuwad surnud wanema asemele tema alanejad 
esimese järjekorra pärijate kohta makswate määruste järele.

Ci ole surnud wanema alanejaid olemas, siis pärib üleelanud 
abikaas üksi. (S. 1925; H. 458)

§ 25. Seadusjärelisteks pärijateks kolmandas järjekorras on 
pärandaja wanawanemad ja nende alanejad.

Kui päranduse awanemise ajal on kõik wanawanemad elus, 
siis päriwad nemad üksi ja ühesuurustes osades.

Kui päranduse awanemise ajal on wanawanemate hulgast, olgu 
isa ehk ema poolt küljest, wanaisa wõi wanaema juba surnud, siis 
astuwad surnu asemele tema alanejad. E i ole temal alanejaid 
olemas, siis pärib tema osa sama abielupaari üleelanud abikaas, 
kui aga ka wiimane on juba surnud, siis tema alanejad.

Kui päranduse awanemise ajal on juba surnud mõlemad wana
wanemad kas isa wõi ema poolt küljest, ja ei ole olemas ka Nende 
alanejaid, siis päriwad teise poole wanawanemad wõi nende ala
nejad üksi.

Alanejate astumisel pärandaja wanemate wõi wanawanemate 
asemele wõetakse tarwitusele esimese järjekorra pärijate kohta maks- 
wad määrused. (S. 1926; tz. 459)

§ 26. Kes esimeses, teises wõi kolmandas järjekorras mit
messe tüwisse kuulub, see pärib igas tüwis temale kuuluma rosa; 
iga seesugune osa loetakse omaette pärandusosaks. (S. 1927; 
B. 1877)

§ 27. Seadusjärelised pärijad neljandas järjekorras on pä
randaja wanawanemate wanemad ja nende alanejad.

Kui päranduse awanemise ajal on elus wanawanemate wane
mad wõi mõned nendest, siis päriwad nemad üksi. On üeid mitu, 
siis päriwad nad ühesuurustes osades ilma wahet tegemata, kas 
nad ühte wõi milmesse joonde kuuluwad. Kui päranduse uwane- 
mise ajal wanawanemate wanemad enam ei ela, siis pürib nende 
alanejatest see, kes pärandajale suguluse astme järele kõige lähemal 
seisab. On ühelähedasi sugulasi mitu, siis päriwad nad ühesuurus
tes osades. Wanawanemate wanematega ja nende alanejatega 
lõpeb werisugulaste seadusjäreline pärimise õigus. (S. 1928; H. 460)

§ 28. Sugulast kaugemast järjekorrast ei kutsuta pärimisele, 
kui lähemast järjekorrast sugulane olemas on. (S. 1930; B. 1881)

§ 29. Pärandaja üleelanud abikaas pärib seaduse järele: 
1) esimese järjekorra pärijate kõrwal lapseosa pärandusest; on aga



lapftosa wähem, km üks neljandik terwest pärandusest, siis ühe 
neljandiku; 2) teise järjekorra pärijate ja wanawanemate kõrwal 
poole pärandusest. O n järele jäänud wanawanemad ühes wanst- 
wanemate alanejatega, siis pärib üleelanud abikaas ka selle osa,
mis neile alanejatele § 25 järele oleks kuulunud.

Kui ei ole olemas sugulasi esimesest ega teisest järjekorrast ega 
wanawanemaid, siis pärib üleelanud abikaas üksi terme päran
duse. (S . 1931; §). 462)

§ 30. Kui üleelanud abikaas pärib ühes pärandaja sugu
lastega teisest järjekorrast wõi wanawanematega, siis saab tema
peale pärandusosa eelosana abikaasade ühise koduse sisseseade hulka
kuuluwad asjad, niimõrd kui need ei ole kinnisw ara päraldus ja 
pulmakingid. Eelosa suhtes on makswad legaadi kohta käirvad 
määrused. (S . 1932)

§ 31. Üleelanud abikaasal ei ole pärimise õigust ega õigust 
eelosa peale, kui pärandaja oma surma ajal oli õigustatud abielu 
lahutamist nõudma abikaasa süü pärast ja oli juba esitanud lahu
tamise nõudmise. (S . 1933)

§ 32. Üleelanud abikaasa pärimise õigus ei lähe üle tema 
pärijatele, kui La sureb enne päranduse wastuwõtmist. (W. 1371)

§ 33. Kui üleelanud abikaas on ühtlast ka pärandaja pä- 
rimisõigusline sugulane, siis pärib tema ka sugulasena. P ä ra n 
dusosa, mille tema pärib sugulasena, loetakse omaette pärandüs- 
osaks. (S . 1934)

§ 34. Kui päranduse awanemise ajal ei ole olemas päran
daja pärimisõiguslisi werisugulasi ega abikaasat wõi kui nad ka 
olemas on, aga pärandust m astu wõtta ei saa wõi ei taha, siis 
läheb pärandus riigile, kusjuures riik kannab samad kohustused, 
nagu muudki pärijad. (S . 1936; H. 466; B . 1965 ja 1970)

3. osa.

pärimine testamendi järele.
1. jagu.

Üldmäärused.
§ 35. Ig a t  ühekülgset tahteawaldust, millega keegi oma surma 

korraks oma päranduse wõi selle osa kohta korralduse teeb, nime
tatakse testamendiks wõi wiimseks tahtmiseks. (B. 1981; S .  2301)



M ä r k u s :  Surma korraks tehtud kinkimise kohta 
on makswäd testamendi kohta käiwad määrused, kui 
aga kinkimine täidetakse kinkija elu ajal kingituse üle
andmisega, siis loetakse seda kinkimiseks elawate wahel.

§ 36. Testamendiga wõib pärandaja omale pärijat nimetada 
wõi pärijat seadusjäreliselt pärimiselt kõrwaldada ilma pärija n i
metamata.

Pärandaja wõib määrata omast pärandusest kellelegi ilma 
teda pärijaks nimetamata mõnesuguse waranduslise tulu (legaat).

Pärandaja wõib pärijale wõi legataarile mõnesuguse kohus
tuse peale panna, ilma et ta seda kohustust kellegi teatama isiku 
kasuks määraks (mõdus). (S. 1937, 1938, 1939, 1940)

§ 37. Testamenti wõib pärandaja ainult isiklikult teha. (S. 
2064; W. 1381)

§ 38. Testamenti wõib teha igaüks, kes on täie meele
mõistuse juures ja teguwõimeline oma waranduse käsutamiseks 
ning suudab oma tahtmist arusaadawalt awaldada. (B. 1984; 
W. 1383)

§ 39. Kõrge wanadus, haigus wõi kehawead ei takista testa
mendi tegemist, kui pärandaja selle läbi ei ole kaotanud wõimet 
oma tahtmist määrata ja awaldada. ( B / 1985)

§ 40. Kurttummal ei ole õigust testamenti teha ainult siis, 
kui ta ei suuda oma tahtmist arusaadawalt awaldada. (B. 1986)

§ 41. Ei ole õigust testamenti teha allealistel, waimuhai- 
getel waimuhaiguse seisukorras olemise ajal ja kohtulikult pillaja
teks tunnustatud isikutel. (B. 1988, 1989, 1990)

§ 42. Äärmiselt joobnud olek testamendi tegemisel loetakse 
ühewüäriliseks meelemõistuseta olekuga.

Kui pärandaja oli testamendi tegemisel ägedas wihahoos, 
mis ei wõimaldanud rahulikku järelkaalumist, siis on selles olekus 
tehtud testament maksew ainult sellel korral, kui testaator teda 
hiljem selge arusaamise juures kinnitab. (B. 2107)

§ 43. Kui pärandaja tegi testamendi sundimise wõi pettuse 
mõjul, wõi kui ühtki wajalikkudest tunnistajatest sunniti juures 
olema, siis on testament makswuseta.

Lihtsat kaldutamist wõi meelitamist ei loeta sundimiseks ja 
see ei mõju testamendi makswuse peale. (B. 2108, 2110)

§ 44. Testamendi sisu peab wäljendama pärandaja tõelikku 
tahtmist.



Sellepärast on makswuseta need määrused testamendis, kus 
eksikombel on ärawahetatud pärija wõi legataari isik wõi määra- 
taw asi mõne teise isiku wõi asjaga. (B. 2111)

§ 45. Kui testaator testamendi wõi mõne- üksiku maaruse 
tegemiseks wäljendab niisuguse motiiwi, mis tegelikult ebaõigena 
osutub, siis ei mõju see asjaolu testamendi wõi wastawa määruse 
makswuse pesale, kui ei ole tõeks tehtud, et testaator ilma selle 
motiiwita seesugust testamenti wõi määrust ei oleks teinud. (B. 2112)

§ 46. Eksitus testamendis isikute, asjade wõi pärandus osade 
nimetuste suhtes ei mõju testamendi makswuse peale, kui aga 
testaatori tõeline tahtmine arusaadaw on. (B. 2113)

2. jagu.

Testamendi wäline worm.
§ 47. Testament peab tehtud olema seaduses ettekirjutatud 

wormis. Wormi poolest on testamendid kas awalikud wõi kodu
sed. (B. 2024; S. 2231.- W. 1386)

§ 48. Awalik testament tehakse notaariuse osawõttel sisse
kandmisega aktiraamatusse notariaalseaduse eeskirjade järele kahe 
tunnistaja juuresolekul. (W. 1400: S. 2231)

§ 49. Testamendi tegemisest ei wõi notaariusena ega tunnis
tajana osa wõtta:

l i  parandaja praegune wõi endine abikaas:
2) pärandaja sugulased: otsejoones kõik ja külgjoones kuni 

kolmanda astmeni, hõimlased aga kuni teise astmeni:
3) isik. kelle kasuks testamendis midagi määratgkse wõi kes 

seisab selle isikuga eelmistes (1 ja 2) punktides ettenähtud wahe- 
korras.

Kui keegi punkt 3 tähendatud isikutest osa wõtab testamendi 
tegemisest notaariusena wõi tunnistajana, siis tühistub selle taga
järjel testamendis ainult määrus, mis tehtud osawõtja isiku wõi 
temaga pp. 1 wõi 2 ettenähtud wahekorras seiswa isiku kasuks. 
(S. 2234 ja 2235)

§ 50. Peale § 49 ettenähtud isikute ei wõi testamendi tege
misest tunnistajana osa wõtta:

1) allealine:
2) kes kohtu otsuse järele kaotanud õiguse tunnistajaks olla 

aja kestel kuni selle õiguse tagasisaamisenii:



3) kes keha- wõl waimuwea pärast ei suuda õieti ja täieli
kult aru saada Lehtawast aktist ega seda tõestada, nagu wmmu- 
haiged, kurdid, tummad, pimedad;

4) kes on notaariusega § 49 pp. 1 ja 2 ettenähtud mahe- 
korras:

5) kes on notaariuse juures teenistuses. (S. 2236 ja 2237; 
B. 2064; W. 1395)

§ 51. Testamendi tegemisest osawõtjad isikud peawad juures 
wiibima terme testamendi tegemise aja kestel.

Kui testaator ei soomi testamendi sisu tunnistajale amaldada, 
siis sünnib testamendi ettelugemine tunnistajate äraolekul. (S. 2239, 
Not. 105)

§ 52. Testament, mida ei saa maksmaks tunnistada amali- 
kuna, jääb maksma koduse testamendina, kui tema tegemisel ei ole 
rikutud koduste testamentide kohta kmmaid määrusi. (B. 2039)

§ 53. Kodused testamendid on korralised ja erakorralised ehk 
eesõigustatud. (Uus)

§ 54. Korralist kodust testamenti mõidakse teha ainult kirja
likult ja ta peab alla kirjutatud olema testaatori ning kahe 
tunnistaja poolt. Mõlemad tunnistajad peawad ühel ajal alla 
kirjutama. §§ 49—50 eeskirjad tulewad wastamalt käsitusele. (Uus)

8 55. Isik, kes testaatori palwel testamendi kokku seadnud 
möi ümber kirjutanud, wõib sellele ka tunnistajana alla kirjutada. 
(B. 2076)

8 56. Testaator peab testamendile tunnistajate juuresolekul 
alla kirjutama mõi neile teatama, et see tema poolt oma käega 
allakirjutatud on.

Kui testaator on kirjaoskamatu mõi mõnel muul põhjusel ei 
saa alla kirjutada, siis wõib tema palwel testamendile tema eest 
alla kirjutada kolmas isik, peale mõlema tunnistaja: niisugusel 
juhtumusel tuleb seda testamendis ära märkida ja tunnistajate poolt 
tõestada. (B. 2071, 2072)

8 57. Kui testaator on terme testamendi algusest lõpuni 
oma käega kirjutanud ja alla kirjutanud, sealjuures ära tähenda
des tema tegemise kohta ja aega, siis on testament maksem ka n ii
sugusel korral, kui ühtegi tunnistajat juures ei olnud. (tz. 505.- 
B. 2073)

§ 58. Keel, milles testament kirjutatud, on testamendi maks
vuse kohta mõjuta, kui aga kiri loetaw ning arusaadaw on. 
(B. 2079)



§ 59. Parandused testamendis peawad tehtud olema loeta- 
walt ning arusaadawalt testaatori oma käega wõi tema tahtmisel 
ning teadmisel. (B. 2080)

§ 60. Kui testamendis on mõni parandus tehtud mitte- 
wastawalt eelmise (59) paragrahwi nõuetele, siis loetakse see testa
mendi parandatud osa makswusetaks, kuna testamendi muud osad 
selle läbi makswust ei kaota. (B. 2081)

§ 61. On testamendis mõni sõna wälja jäänud wõi ebaõigelt 
Larwitatud, siis ei mõju see testamendi makswuse peale, kui aga 
testaatori tahtmine kahtlemata selge on. (B. 2083)

§ 62. Kui testaator on testamendis wäljendanud tahtmist 
edaspidi weel täiendawaid korraldusi teha, neid aga teinud ei ole, 
siis ei mõju see testamendi maksmuse peale, kui aga testamendi 
määrused ka ilma kawatsetud täienduseta üldse tmdewiidawad on. 
(B. 2086)

§ 63. Erakorralist ehk eesõigustatud testamenti wõidakse 
teha niihästi kirjalikult kui ka suusõnal. (Uus)

§ 64. Erakorralise testamendi makswujeks ei ole muud waja, 
kui täielikku teadmist, et testament tõesti testaatori poolt on 
tehtud ja sisaldab tema wiimset tahtmist. (B. 2092)

§ 65. Erakormlist testamenti wõidakse teha ainult siis, kui 
erakorralised olud, nagu lähedane surmahädaoht õnnetu juhtumuse 
korral, läbikäimise sulgumine, epideemia wõi sõjategewus, testaa- 
torilt wöimaluse wõtawad testamenti muus wormis teha. (H. 506; 
B. 2091, 2095; S. 2250. 2251)

§ 66. 88 63—65 korras tehtud testament kaotab makswuse, 
kui tema tegemise ajast möödub kolm kuud ja testaator weel elus 
on.

Selle tähtaja jooks seisab nii kaua, kui testaatoril puudub 
wõimalus korralikku testamenti teha. (S. 2252)

3. jagu.

Testamendi sisu.
1. p e a t ü k k .

Ällömäärused.

§ 67. Testaator peab oma tahtmist testamendis selgelt ja 
arusaadawalt wäljendama: awaldused, mis arusaadawad ei ole, loe
takse olemataks. (B. 2114)



§  68. Is ikud ja asjad, kellest testamendis jutt, tulewad sel
gelt ära  tähendada. Selle juures ei ole waja, et isik, kelle kasuks 
korraldus tehtud, oleks tingimata nimega nimetatud, wõi asi tema 
erinimetusega tähendatud, maid jätkub igast nende kirjeldusest, kui 
see ainult kahtlust ei jäta Lestaatori õige tahtmise kohta. (B . 2115)

§ 69. E i  ole tes taa to r i  õige tahtmise kohta mingisugust kah t
lust, siis ei mõju testamendi makswuse peale ei eksitus isikute 
wõi asjade nimetuses wõi kirjelduses ega see, kui isikul wõi as ja l  
hiljem kaob testamendis tähendatud omadus. (B. 2116)

§ 70. E i  ole waja, et tes taa to r  kõik korraldused tes tam en
dis ise täielikult teeks; ta  wõib oma päranduse tarwitamise wiisi 
äramääramise jä t ta  ka teise isiku, nimelt testamendi tä it ja  hooleks 
wiimase äranägemise kohaselt.

A inult pärija isiku määramist ei wõi tes taa to r  jä tta  kellegi 
teise hooleks. (B. 2117, 2121; S .  2065)

D 71. Kui tes taa to r  on testamendis Korralduse teinud oma 
seadusjäreliste pärijate, sugulaste wõi lähemate sugulaste kasuks 
ilma isikute wõi pärandusosade aratähendam ata, siis tuleb pä r i ja 

teks lugeda neid, kes päranduse awanemise ajal seadusjärelised 
pärijad on, nende seaduslikkudes osades. (S .  2066, 2067; B . 2128)

§ 72. Kui tes taa to r  on testamendi teinud oma laste kasuks, 
ilma nende nimede ja pärandusosade aratähendamata, ja enne 
testamendi tegemist mõni lastest on juba surnud, järele jättes 
alanejaid, siis loetakse kahtluse korral korraldus tehtuks ka surnud 

klapse alanejate kasuks sel määral, mi! nad  seadus j äre li sel pärimisel 
surnu asemele as tuks .  (S .  2068)

8  73. Kui tes taa to r  on testamendis korralduse teinud oma 
alaneja kasuks ja see peale testamendi tegemise sureb, järele jättes  
alanejaid, siis loetakse kahtluse korral korraldus tehtuks ka nende 
wiimaste kasuks, kuiwõrd nad  seadusjärelisel pärimisel surnu ase
mele as tuks .  (S .  2069)

§ 74. Kui tes taa to r  on testamendis korralduse teinud temaga 
teenistuslises wõi ärilises wahekorras seiswate isikute kasuks wõi 
mõnesuguse isikute liigi kasuks ilma isikuid lähemalt äratähenda- 
mata. siis arwatakse kahtluse korral korraldus tehtuks nende kasuks, 
kes päranduse awanemise a ja l  testaa toriga  tähendatud wahekorras 
seisid wõi sellesse liiki kuulusid. (S .  2071)

§ 78. Kui tes taa to r  on testamendis korralduse teinud waeste 
kasuks ilma lähema äratähendamiseta, siis tuleb kahtluse korral 
a rw ata , et korraldus on tehtud kohaliku omawalitsuse kasuks tes taa-



tori wiimase elukoha järele kohustusega, seda, mis selle korraldusega 
m ääratud, waestele wälja jagada. (S .  2072)

§ 76. K ui tes taa to r  on isikut, kelle kasuks testamendis kor
raldus tehtud, niisugusel wiisil tähendanud, et see mitme isiku 
kohta wõib käia, ja kui selge ei ole, keda nendest nimelt on  
mõeldud, siis tuleb korraldus m aksm aks lugeda nende kõikide kasuks 
ühesuurustes osades. (S .  2073,- B . 2115)

§  77. P ä r i j a  nimetamist, legaatide määramist ja üldse kõiki 
korraldusi testamendis wõidakse teha ka edasilükkawate ja tüh is ta-  
wate tingimustega, samuti ka aja, otstarbe ja tarwitamise wiisi 
äramääramisega. (B. 2119, 2358, 2401, 2404)

8 78. Füüsiliselt wõi juriidiliselt wõimatud, kõlbluswastased 
wüi muidu lubamata tingimused tulewad lugeda olemataks, kuna 
korraldus ise jääb m aksm aks. (B. 2364)

8 79. Kui tingimisi pärijaks nimetatud isikule samas te s ta 
mendis on m äära tud  meel legaat, siis tuleb kahtluse korra l arw ata , 
et tingimus on maksem ka legaadi kohta,- on aga legaat seotud 
tingimusega, siis ei loeta tingimust iseenesest m aksm aks pärijaks 
nimetamise kohta. (B. 2362)

8 80. K ui tes taa tor  on korralduse teinud edasilükkawa tingi
musega, siis tuleb kahtluse korral a rw ata ,  et see korraldus maksem 
on ainult siis, kui isik, kelle kasuks korraldus tehtud, tingimuse 
kättejõudmisel elus on. (S .  2074)

H 81. Seda, mis testamendis on m äära tud  edasilükkawa 
tingimusega, ei wõida nõuda enne tingimuse kättejõudmist.

E rand ina  wõidakse edasilükkawa tingimusega pärijaks m ää ra 
tud isikule pärandus  wälja anda ka enne selle tingimuse kättejõud
mist, kui tema küllaldase kindlustuse annab sellele, kellele ta  p ä ra n 
duse peaks üle andma juhtumusel, kui t ingim us täide ei lähe. 
(B. 2377, 2378)

8 82. Isik , kelle peale on Lestamendis pandud edasilükkawa 
tingimusega kohustus  kellelegi legaati mälja anda, peab legataarile 
andma küllaldase kindlustuse legaadi täitmiseks tingimuse täide- 
mineku korral.

O n aga tingimus niisugune, et alles peale legataari surma sel
guda wõib, kas tingimus on täide läinud wõi mitte, näiteks, kui 
tingimuse järele legataar peab midagi korduwalt tegema wõi teata- 
wast tegewusest hoiduma, siis wõib legataar legaadi kätte saada, 
kui ta  annab kas legaadi täitjale wõi sellele, kelle kasuks legaat



siis läheks, kui tingirMS täitm ata jääb, küllaldase kindlustuse Le- 
gaadi enese ja temast saadud kasude tagasiandmiseks. (B. '2379; 
S .  2075)

§  83. Kui isik, kellele legaadi täitmine kohuseks tehtud, wõi 
üldse isik, kelle huwides on, et tingimus täide ei Läheks, katsub selle 
tingimuse täideminekut takistada, siis loetakse tingimus Läideläi- 
nuks. (B. 2384; S .  2076)

G 84. Kui tingimuse täideminek oleneb ainuüksi isiku täht- 
. misest, kelle kasuks testamendis korraldus tehtud, ja tingimus rvõi- 

mataks saab juhuse wõi nimetatud isikust olenemata asjaolu läbi, 
siis loetakse tingimus täideläinuks, w äljaarw atud . juhtumus, kui 
tingimuse täitmine oli wõimalik enne takistuse Lekkimist ja tähenda
tud isik oli süüdi wiiwituses. (B. 2385)

H 85. Testamendis määratud tähtaeg, mille kohta ei ole 
teada, kas ta üldse wõi millal nimelt kätte jõuab, loetakse ühe-- 
wääriliseks tingimusega, olgu siis. et tähtaeg on määratud ainult 
täitmise aja kohta. (B. 2402)

§ 86. Käsutise (moduse) täitmist wõiwad nõuda hävija, kaas- 
pärija ning see, kes käsutiskohuslise isiku äralangemisel tema asemele 
astuks pärijana wõi legataarina. K ui käsutise täitmisest on huwi- 
tatud ühiskond wõi riik, siis wõib täitmist nõuda ka wastaw 
ametiasutus. (S . 2194)

§ 87. Kui käsutise täitmine muutub wõimataks niisuguse 
asjaolu tõttu, mille eest on -wastutaw käsutiskohusline isik, siis 
wõib see, kes wiimase äralangemisel tema asemele asjuks pärijana 
wõi legataarina, nõuda ebaõiglase rikastumise kohta käiwate m ää
ruste alusel häsutiskohuslisele isikule pärandusest üleläinud w aran- 
duse selle osa wäljaandmist. mis oleks tulnud ära  tarw itada käsu
tise täitmiseks. (S . 2196)

§ 88. K ui waranduse otstarb wõi tarwitamise wiis on testa
mendis ära m ääratud teatama isiku kasuks, siis Mr wiimasel isesei- 
sew nõudmise õigus selle wastu, kellele see warandus lubatud. 
(B . 2407)

§ 89. Testamendis leiduwate tumedate, kahemõtteliste wõi 
oskam atalt tarw itatud üteluste tõlgitsemisel tuleb eestkätt silmas 
pidada testaatori enese seletusi, mis ta järele jätnud kirjalikult wõi 
wäljendanud suusõnal tunnistajate ees.

Selle juures tuleb arwesse wotta ka testaatori wahekordo 
pärijaga, tema mõtlemise ja kõnelemise wiist, samuti ka rahwa- 
kombeid ja  kohalikke harjumusi. (B. 2472, 2473)



H"90. Kui testamentlikku korraldust tema sisu poolest w õi- 
dakse tõlgitseda mitmet wiisi, siis tuleb kahtluse korral eesõigus 
anda sellele tõlgitsemisele, m is wõimaldab testamendi makswaks- 
W m ist suuremas ulatuses. (S .  2084,- B . 2474)

§  91. M akswuseta on testamentlik korraldus, m is testaa- 
tor teinud oma abikaasa kasuks, kui see abielu oli tunnustatud tühi
seks w õ i.sa i lahutatud enne testaatori surma.

AhewÜariliseks abielu lahutamisega loetakse juhtumus, kui tes- 
taator oma surma ajal oli õigustatud lahutamist nõudma abikaasa 
süü pärast ja lahutamise nõudmise M a  esitanud. (S . 2077)

H 92. Kui testamendis mõni korraldus on makswuseta, siis 
teeb see teised korraldused makswusetaks ainult sellel juhtumusel, 
kui oletama peab, st Lestaator ilma selle makswuseta korralduseta 
ka Leisi teinud ei oleks. (S .  2085)

§  93 . On testamentlikule korraldusele lubatud edaspidi juurde 
lisada täiendus, seda aga tehtud ei ole, siis on korraldus maksew, 
kui ei tule arwata, et tema m akswus pidi olenema sellest täiendusest. 
(S . 2086)

§  94. Testamendi peaosad on: 1) ühe w õi mitme pärija, 
asepärija wõi järelpärija nimetamine; 2) legaatide ja sihtmäära- 
tiste määramine. (B . 2118)

2.  p e a t ü k k .

.  pärija nimetamine.

§ 95. On testaator terwe oma waranduse wõL murdosa sel
lest testamendis kellelegi määranud, siis tuleb seda korraldust lu
geda pärija nimetamiseks ka sellel korral, kui isiku kohta, kelle ka
suks korraldus tehtud, ei ole sõna „pärijä" Larwitatud. (S . 2087)

§  96. Kui testaator on oma päranduse ära jaganud mitte 
murdosades, waid kindlates summades wõi üksikult tähendatud 
päranduse asjadena mitmele isikule, kelle kohta ta testamendis 
ei ole tarwitanud sõna „pärija", siis ei loeta neid isikuid pärijateks, 
waid legataarideks. Ig a ü k s nendest saab pärandusest ainult selle, 
m is temale nimeliselt määratud, kuna päranduse ülejääk, kui see 
olemas, läheb testaatori seadusjärelistele pärijatele.

On aga tähendatud isikute kohta testamendis tarwitatud sõna 
„pärija", siis arwatakse kahtluse korral neile nimeliselt määratud 
asjad ja summad eellegaatideks ja päranduse ülejääk jagatakse sa
made isikute wahel ühesuurustes osades. (B . 2135)



 ̂ § 97. Kui testaator on nimetanud üheainsa pärija ja tema 
kasuks määranud murdosa pärandusest, siis tekib Ulejääwa päran
duse osa kohta pärimine seaduse järele.

Sama kord on maksew ka siis, kui testaator on nimetanud 
mitu pärijat, määrates igaühe kasuks murdosa pärandusest, ja 
need murdosad kokku terwet pärandust) ei moodusta. (S. 2088,- 
B. 2125. 2129)

§ 98. Kui murdosade peale nimetatud pärijad testaatori 
tahtmise järele ainukesed pärijad peawcid olema, nende murdosad 
kokku aga terwet pärandust ei moodusta, siis suurendatakse was- 
tawalt igaühe murdosa. (S. 2089,- B. 2129)

§ 99. Kui murdosade peale nimetatud pärijate osade kogu
summa suurem on, kui terwe pärandus, siis wähendatakse was- 
tawolt igaühe murdosa. (S. 2090; B. 2131)

8 1W. Kui on nimetatud mitu pärijat, ilma et igaühe pä- 
ranüusosa oleks kindlaks määratud, siis jagatakse terwe pärandus 
nende wahel ühesuurustes osades, wälja arwatud 8 71 ettenähtud 
juhtumused. (B. 2126; S. 2091)

§ 101. Kui on nimetatud mitu pärijat, ühed murdosade 
peale, teised ilma murdosade äratähendamata. siis saamad wiimased 
murdosade kogusummast ülejääwa päranduse osa ühesuurustes 
osades.

Õu aga murdosade kogusumma sama suur wõi suurem kui 
terwe pärandus, siis wähendatakse wastawalt kõiki murdosasid sel 
müäru!, et ilma murdosata nimetatud pärija saaks pärandusest 
sama palju, kui pärija, kelle kasuks on määratud kõige wäiksem' 
murdosa. (S. 2092; B. 2132, 2133, 2134)

8 102. Kui mitme pärija hulgast mõned on nimetatud päri
jateks ühe ja sama murdosa peale, siis on wastawalt maikswad 
selle ühise pärandusosa .kohta 88 98—101 eeskirjad (S 2093- 
B. 2128)

3. peatükk.

Asepärija nimetamine (8ub8tjtution).

8 103. Testaator wõib selleks juhtumuseks, kui isik, kes tema 
poolt on pärijaks nimetatud, pärandust saada ei taha wõi millegi 
parap saada ei wõi, nimetada selle äralangenud pärija asemele teise 
pärija (asepärija ehk substituudi). (B. 2136; S. 2096; H. 487)

8 104. Kui testamendis ei ole selgesti tähendatud, kas ase- 
pärija nimetamine käib ühe wõi mõlema eelmises paragrahwis ette-



nähtud juhtumuse kohta, siis tuleb arwata. et asepärija on nime
tatud mõlema juhtumuse kohta. '(B. 2138; S. 2097)

§ 105. Kui pärijad on wastasiikku üksteisele asepärijateks 
nimetatud, wõi kui -ühele nendest on kõik teised asepärijateks nime
tatud, siis tuleb kahtluse korral lugeda, et nemad on asepärijateks 
nimetatud wastawalt neile määratud prirandusosade suurusele.

Kui pärijad on mastastikku üksteisele asepärijateks nimetatud, 
siis on nendel, kes ühise pärandusosa peale on pärijateks nimeta
tud, kahtluse korral asepärijatena eesõigus selle pärandusosa peale. 
(S. 2098; B. 2139) '

§ 106. Testaator wõib asepärijaid nimetada ka mitmes jär
gus, s. L. määrata, kes päranduse peab saama siis, kui asepärija 
samuti kui esialgnegi pärija pärandust saada ei taha wõi saada 
ei wõi. (B. 2140)

§ 107. Kui testaator teisiti ei ole määranüd, siis saab ase
pärija sama pärandusosa, mille oleks saanud tema eelpärija, kui 
pärandus wiimase kätte oleks läinud. (B. 2141)

§ 108. Asepärija nimetamine kaotab makswuse, kui esialgne 
pärija päranduse wastu wõtab, wõi kui asepärija enne ase päri
misele kutsumist sureb wõi muul wiisil pärimiswoime kaotab.

Teine ja järgnewad asepärijad ei kaota oma õigusi, kui nende 
eelmine asepärija sureb enne esialgset pärijat. (B. 2146, 2147)

4. p e a t ü k k .

Äärelpärija nimetamine.

§ 109. Pärandaja wõib oma surma korraks tehtud korral
duses määrata, et tema poolt pärijaks nimetatud isik, kui eelparija, 
teatama tähtaja wõi sündmuse kättejõudmisel peab terwe päranduse 
wõi osa pärandusest teisele isikule, järelpärijale, wäkja andma.

Iärelpärijale ei wõida niisugust kohustust peale panna. (tz. 
488,- S. 2100, 2103: B. 2149, 2317)

§ 110. Kui pärandaja on määranud, et pärijaks nimetatud 
isik peab päranduse kätte saama alles teatawa täht/aja wõi sünd
muse kättejõudmisel, kuid ilma määramata, kes senini peab päran
dust walitsema, siis on eelpärijateks pärandaja seadusjärelised pä
rijad. (S. 2105)

§ 111. Kui pärandaja on nimetanud pärijaks isiku, kes pä
randuse awanemise ajal weel ei olnud sigitatud, siis tuleb kahtluse



korral arwata, et see isik on järelparijaks nimetatud. Kui see 
oletus ei wasta pärandaja tahtmisele, siis on pärija nimetamine 
makswuseta.

Sama on maksew ka niisuguse juriidilise isiku kohta, kes peab 
tekkima alles pärast päranduse awanemist. (S. 2101)

§ 112. Kui pärandaja on järelpärija nimetanud, ilma täht
aja wõi sündmuse määramata,, mille kättejõudmisel järelpärimine 
peab aset leidma, siis kutsutakse järelpärija pärimisele eelpärija 
surmaga.

Kui järelpärijaks on nimetatud isik, kes päranduse awanemise 
ajal meel ei olnud sigitatud, siis kutsutakse La pärimisele tema sün
dimisega.

mm järelpärijaks on nimetatud päranduse awanemise ajal mee! 
mitte olemasolew juriidiline isik, siis kutsutakse ta pärimisele tema 
tekkimisega. (S. 2106) ,

§ 113. Kui järelpärija sureb enne järelpärimise tekkimist, 
mr!d päi asi päranduse awanemist, siis läheb tema õigus üle tema 
pärijatele, kui ei tule arwata. et pärandaja teisiti tahtis.

5vm järelpärija on nimetatud edasilükkawa tingimusega, siis 
tuleb kahtluse korral arwata, et see nimetamine on ainult siis mak
sew, kui järelpärija tingimuse kättejõudmisel elus on. (S. 2108)

§ 114. Päranduse hulka kuulub ja tuleb järelpärijale wälja 
anda kõik see, mis eelpärija on omandanud päranduse hulka kuu
luma õiguse põhjal wõi ajetisena mõne häwitatud, rikutud wõi 
ärawoetud pärandusasja eest wõi õiguslise toimingu läbi päran
dusse kuuluma waranduse eest, kuiwõrd sellel wiisil omandatud 
warandus ei kuulu eelpärijale äratarwitamiseks. sS 2111- 
B. 2323)

8 ilo .  ̂ Eelpärija korraldus pärandusse kuuluma kinniswara 
lwhta wõi pärandusse kuuluma õiguse kohta kinniswara peale kao
tab järelpärimise tekkimise korral makswuse niiwõrd, kui see kor
raldus järelpärija õiguste teostamist takistab wõi kitsendab.

Sama määruse alla käib ka kPraldus, mis tehtud mõne pä- 
randuvasja kohta ilma wastutasuta wõi eelpärija poolt antud kin- 
kimislubaduse täitmiseks. (S. 2113)

8 IM . Eelpanja wõib pärandust wõõrandada wõi hüpotee
kidega koormata ainult niiwõrd. kui see temale on lubatud pä- 
randaja wõi järelpärija poolt, wõi kuiwõrd see on wajalik värandaja 
das.iukkamata wõlgade tasumiseks wõi legaaLide wäljaandmiseks. 

Lubatud on wõõrandada ka rikkiminewaid asju. (B. 2321)



H 117. Eelparija peab flrelpärijale tema nõudmisel andtna 
pärandusse kuuluwate asjade nimekirja.

Iärelpärija nõudmisel peab selle nimekirja kokku seadma was- 
tawa kohtu poolt selleks määratud ametnik.

Zärelpärija wõib nõuda, et teda kutsutaks selle nimekirja 
kokkuseadmise suurde.

Nimekirja kokkuseadmise kulud kaetakse pärandusest. (S. 2121)

§ 118. Eelpärija kannab harilikud päranduse alalhoiu Kulud.
Muid mäljaminekuid. mida eelpärija pärandusasjade alal- 

hoiuks olude kohaselt maja likku deks mõis pidada, on ta õigus
tatud katma pärandusest. Kui tema neid mäljaminekuid on teinud 
oma warandusest, siis on järelpärimise tekkimisel jarelpärisa kohus
tatud neid temale tasuma. (S. 2124: B. 2331, 2333)

§ 119. Kui eelpärija teeb päranduse peale mäljaminekuid. 
mis eelmise 8 l18 alla ei käi. siis .on järelpärimise tekkimisi Kor
ral järelpärija kohustatud neid temale tasuma määruste järele, mis 
kliimad ilma wolituseta wõõraste asjade ajamise kohta.

'Eelpärija on õigustatud ära wõtma sisseseadet, millega ta on 
mõne pärandusse kuuluma asja warustanud. kui asi selle läbi t i 
kutud ei saa. (S. 2125)

§ 129. Iärelpärijal on õigus eelvärijalt nõuda teateid pä
randuse koosseisu üle, Kui on põhjust oletada, et eelpärija päran
duse malitsemisel järelpärija õigusi tuntawalt rikub. (S. 2127)

§ 121. Kui eelpärija tequwiisi mõi tema halma marandusliss 
seisukorra tõttu tekib põhjendatud kartus, et järelpärija õigust mõi- 
dakse tuntawalt rikkuda, stis wõib järelpärija eelpärijalt nõuda oma 
õiguste kindlustamist. (S. 2128)

8 122. Kui eelpärija on kohtu määrusega Kohustatud järel
pärija õigusi kindlustama, ei ole seda aga kohtu voolt antud täht
aja jooksul teinud- stis wõib järelpäriia nõuda. e'L väranduse «va
litsemine antaks kohtu voolt eriti selleks määratud hooldajale.

N ii pea kui eelpärija nõutud kindlustuse annab, tuleb päran
dus tema walitsemisele tagasi anda.

Pärandusest saadud tulud, peale walitsemisi kulude maha- 
arwamist. peab hooldaja eelvärijale wälja andma. fS. 1052)

8 123. Järelpärimise tekkimisel on eelvärija kohustatud jä- 
relvärijale päranduse mälja andma selles seisukorras, milles pä
randus üleandmise ajani kestma korrapärase walitsemisi juures 
osutub.

Kõik pärandusi wili kuni järelpärimise tekkimiseni kuulub 
eelpärijale.



Eelpärija pmb järelpärijale wiimase nõudmisel aru andma 
päranduse walitsemise üle. (S. 2130)

§ 124. Iärelpärija wõib eelpärijalt nõuda päranduse wa- 
litsemisel ainult niisugust hoolt, millega eelpärija harilikult oma 
asju ajab.

Juhuse läbi tekkinud kahjude eest eelpärija ei wastuta. 
(B. 2322)

§ 125. Eelpärija ei wastuta järelpärija ees nende muuda
tuste wõi halwenemiste eest pärandusasjades, mis tekiwad nende 
asjade korraliku kasutamise läbi. (S. 2132)

§ 126. Pärandaja wõib eelpärijat wabastada 115, l i 6, 
120—123 ettenähtud kitsendustest ja kohustustest.

On pärandaja järelpärijale määranud ainult seda, mis päran
dusest üle jääb järelpärimise tekkimisel, siis loetakse eelpärija wa- 
bastatuks kõikidest selle paragrahwi esimeses lõikes tähendatud 
kitsendustest ja kohustustest.

Sedasama tuleb oletada kahtluse korral ka siis. kui pärandaja 
on määranud, et eelpärija wõib pärandust wabalt käsutada. (S. 
2136. 2137)

§ 127. Järelpärimise tekkimisest peale ei loeta eelpärijat enam 
pärijaks ja pärimisele kutsutakse järelpärija.

Päranduse wastuwõtmisega lähemad üle järelpärija peale 
kõik pärija õigused ja kohustused. (S. 2139,- B. 2324)

§ 128. Kui järelpärija pärandust wastu ei wõta, siis jääb 
pärandus eelparijale. olgu siis. et pärandaja teisiti on määranud. 
(S. 2142)

§ 129. Järelpärimise tekkimisel astuwad õiguslised wahe- 
korrad pärandaja ja eelpärija wahel, mis wahepeal kustunud 
olid õiguse ja kohustuse ühtelangemise tõttu, uuesti jõusse ja on 
järelpärijale siduwad. (S. 2143; B. 2332)

5. pea t ük k .

Legaat.

8 130. Kui pärandaja on oma surma korraks tehtud kor
ralduses kellelegi määranud mitte terme päranduse ega selle murd
osa, waid üksiku asja wõi niitu asja, kindla summa raha wõi mõne 
õiguse, siis nimetatakse seda määratist. kuigi tema wäärtuses peaks 
suurema osa pärandusest moodustama, legaadiks. ja seda. kellele 
La määratud, legataariks. (B. 1702)



§ 131. Pärandaja wõib legaadi kas otsekohe pärandusest 
määrata wõi legaadi täitmise teha kohuseks pärijale wõi teisele 
legataarile. (B. 2150; S. 2147)

§ 132. Pärandaja wõib legaadi täitmise kohuseks teha igale 
ühele, kellele ta oma parandusest midagi on määranud surma kor
raks tehtud korralduses. (B. 2159)

§ 133. Kui surma korraks tehtud korralduses ei ole tähen- 
-datud isikut, kes legaati peaks Läitma, siis tuleb legaat wülja 
anda legataarile otsekohe pärandusest enne pärijatele nende osade 
wäljaandmist. (B. 2164)

§ 134. Kui ühe ja sama legaadi täitmine on kohuseks tehtud 
initmele pärijale wõi mitmele legataarile. siis tuleb kahtluse korral 
arwata, et seda kohustust kannawad: pärijad — nende pärandus- 
osadele wastawal määral ja legataarid — neile määratud legaatide 
wäärtusele wastawal määral. (S. 2148; B. 2165)

§ 135. Kui legaadi täitja on nimepidi tähendatud, siis lä
heb tema wäljalangemise korral legaadi täitmise kohustus iile selle 
peale, kes tema asemele astub, muidugi selle eeldusega, 
et seda legaati suudab täita igaüks ja et järelikult legaadi mää
ramisel pärandaja ei olnud arwesse wõtnud legaadi täitja isik
likke omadusi. (B. 2167; S. 2161)

§ 136. Pärijaid ja legataare wõidakse legaatidega ja kä- , 
sutistega koormata ainult sellel määral, kui palju nemad igaüks 
ise pärandusest osa saanud. Ales selle määra ulatawa koormatuse ! 
osa ei tarwitse kohustatud isik täita. (B. 2162; S. 2187, 2188) j

§ 137. Legaatidega ja käsutistega ei wõida rikkuda sundus
likkude pärijate õigusi sundosade peale. (B. 2156)

§ 138. Kui pärandust ei jätku kõikide legaatide Läitmiseks, 
siis tuleb igat legaati wastawalt wähendada. (B. 2177)

§ 139. Kui üks ja sama asi on määratud initmele isikule 
ilma nende osade äratühendamata, siis saamad nad selle asja ühe- 
suurustes osades, selle peale waatamata, kas nad koos wõi lahus 
on nimetatud. (B. 2172)

§ 140. Pärandaja wõib legaadi mitmele isikule määrata ka 
niiwiisi, et legaadi täitja wõi kolmanda isiku otsustada jääb, Mil
lise osa legaadist igaüks nendest peab saama.

Kui legaadi täitja wõi kolmas isik ei saa seda otsustada wõi 
ei ole seda otsustanud mõne asjaosalise nõudmisel paraja tähtaja 
jooksul, siis loetakse legataare ühiskreditoorideks ja nad jagnwad 
legaadi oma wahel ühesuurustes osades. (S. 2153; B. 2174)



§ 141. Legataarile wõidakse aselegataari nimetada. (B. 2179)

§ 142. Pärandaja wõib legaadi määrata ka pärijale peale 
tema pärandusosa (eellegaat).

Eellegaat tuleb wälja anda pärijale otsekohe pärandusest enne 
pärandusosade wäljaandmist.

Kui pärija loobub pärandusest wõi mõnel muul põhjusel sel
lest ilma jääb, on tal siiski õigus eellegaati saada. (B. 2180, 2181, 
2816;S. 2150)

§ 143. Kui eellegaat on määratud mitmele pärijale ühiselt, 
siis jagawad nad selle eneste wahel wastawalt oma pärandus- 
osadele. (B. 2183)

§ 144. Kui pärija on nimetatud tingimusega, siis tuleb kaht
luse korral see tingimus makswaks lugeda ka pärijale määratud 
eellegaadi kohta. (B. 2186)

§ 145. Õigus pärijale määratud eellegaadi peale läheb üle 
tema asepärijale ainult siis, kui see testamendis selge sõnaga nii 
on määratud. (B. 2185)

§ 146. Legataari õigus temale määratud legaadi peale Le
kib päranduse awanemlsega ja läheb tema surma korral üle tema 
pärijatele. (B. 2187. 2200; S. 2176)

§ 147. Legataari õigus tingimusega temale määratud legaadi 
peale tekib alles siis, kui tingimus on tegelikult täide läinud wõi 
tuleb seaduslikult täidelainuks arwata, eeldudes, et tingimus juba 
enne testaatori surma täide ei ole läinud. (B. 2190; S. 2177)

§ 148. Legataari õigus tähtajaga seotud legaadi peale loe
takse tekkinuks päranduse awanennsega, kui tähtaeg ei tule lugeda 
ühewääriliseks tingimusega (§ 85). (B. 2191; S. 2177)

8 149. Sureb legataar enne pärandajat, siis ei ole tema pä
rijatel õigust legaadi peale, kui pärandaja ei ole neid selleks juh
tumuseks aselegataarideks nimetanud. (B. 2188; S. 2160)

§ 150. Legaati, mille peale legataaril on õigus tekkinud 
>§§ 146—149 alusel, wõib tema wõi ta pärijad nõuda kohe peale 
päranduse wastuwõtmist pärija poolt, oli aga legaat seotud tingi
musega wõi tähtajaga, siis alles peale tingimuse täideminekut wõj 
tähtaja kättejõudmist. (B. 2193)

G 151. Ei ole legaadi täitmine kohuseks tehtud pärijale, maid 
iegaat on määratud legataarile otsekohe pärandusest, wõi on pärija 
ära langenud wõi keeldunud päranduse wastuwõtmisest testamendi 
wõi lepingu järelê  siis wõib legataar legaati nõuda, niipea kui



korraldus surma korraks on seadusjõusse astunud, olgu stls, et 
legaat oli määratud tingimusega wõi tähtajaga. (B. 2195, 2782)

§ 152. Legaati saada wõib igaüks, kes on pärimiswõimeline. 
(B. 2168)

§ 153. Legataaril on õigus temale määratud legaati wastu 
wõtta wõi legaadist loobuda.

Legaadist loobumine wõib sündida kas sõnadega wäljendatult 
wõi waikides tegudega, mis kahtlust ei jäta õigustatud isiku taht
mise kohta. Loobumine ei ole maksew, kui ta on seotud tingimu
sega wõi tähtajaga wõi kui ta on tehtud tingimusega wõi täht
ajaga määratud legaadi kohta enne tingimuse täideminekut wõi 
tähtaja kättejõudinist. (S. 2180 ̂ B. 2200, 2814. 2815, 2819)

8 154. Legataanl ei ole õigust ühte osa legaadist wastu 
wõtta ja teisest osast loobuda. Kui aga legataarile on mAäratud 
mltu legaati. siis wõib ta mõne neist wastu wõtta ja mõnest 
loobuda. (B. 2203, 2204)

tz 1W. Kui legataar sureb, ilma et ta oleks legaati wastu 
wotnud wõi sellest loobunud, siis läheb legaadi wastuwõtmise wõi 
loobumise õigus üle tema pärijatele. (B. 2205)

8 156. Ci ole legaadi täitmine kohuseks tehtud nimetatud 
pärijale wõi teisele legataarile, waiõ legaat on määratud otseteed 
parandusest, wõi on nimetatud värija ära langenud, ilma et keegi 
oleks tema asemele astunud, siis wõib legataar nõuda legaM 
väljaandmist paranduse hulgast kas testamendi täitjalt wõi pä
randuse hooldajalt. (B. 2208)

8 157. Päranduswara hulka kuuluma asja saab legataar sa
mas seisukorras, milles ta pärandajast maha jäi. kõikide selle asja 
Murde Muluw-ats õigustega, kohustega ning juurdekaswuga. 
(B. 2236)

8 158. Kahtluse korral tuleb legaadi hulka arwata ka legaa- 
d'cks määratud asja päraldkst päranduse awanemise ajal.

Legaadi hulka arwatakse ka pärandajale kuuluw õigus tasu 
nõuda leaaadiks määratud asja rikkumise eest. mis tekitatud pä
rast legaadi määramist- (S. 2164)

8 159. Kui legaadiks on määratud teataw pärandusse kuu
luw asi. siis peab legaadi täitja wälja andtna ka legaadi awanemi-- 
sest peale saadud asja wilia ja kõik selle, mis legaadi hulka kuu-, 
suwa õiguse põhjal saadud. Kasutamise eest, mis ei esine asja' 
wilja äratarwitamisena. ei ole legaadi täitja kohustatud tasu 
maksma. (S. 2184: B. 2209, 2210, 2211)



8 160. On legaat määratul) tingimusega wõi tähtajaga, siis 
kuulub legaadi wili, mis saadakse kuni tingimuse täideminekuni 
wõi tähtaja kättejõudmiseni, legaadi täitjale, kui ei selgu, et pä
randaja tahtmise järele legataar peab saama legaadiks määratud 
asja ühes kõigega, mis peale pärandaja surma asjale juurde 
tuleb. (B. 2212)

§ 161. On legaadiks määratud asi testaatori poolt hiljem 
muudetud, kuid ainult asja wormi ja wälimuse poolest, nii et asi 
aine poolest on päranduse hulgas meel olemas sidumatalt muude 
asjadega, siis on legataäril ikkagi õigus sel wiisil muudetud asja 
peale, kui sellest asja muutmisest ei wõi järeldada ka testaatori 
tahtmise muutumist.

Kui aga testaator on m-uutnud mitte ainult legaadiks mää
ratud asja wälimust, waid on sidunud teda ka teiste asjadega, nii 
et selle tõttu legaadiks määratud asi on täiesti ümber muudetud, 
siis tuleb legaat kustunuks lugeda. (B. 2238; S. 2172)

8 162. Kui legaadi täpne täitmine on legaadi täitjale üle
määra raskendatud wõi kui ta paremal tahtmisel ei suuda legaati 
natuuras täita, siis peab ta maksma legaadiks määratud asja 
wäärtuse. On aga legaadi täitmine üldse wõimata, siis wastutab 
legaadi täitja ainult wnwituse wõi eksituse korral.

Kui legaadi täitmine on ainult ajutiselt takistatud, siis wõib 
legataar nõuda legaadi täitjalt selle täitmise kindlustamist. 
(B. 2215, 2216)

8 163. Kui üks ja sama asi on legaadina määratud mit
mele isikule, siis tuleb käia tztz 98—102 eeskirjade järele. (S. 2157)

8 164. Kui pärandaja on legaadiks määratud asja kirjel
danud mitte indiwiduaalsete, waid liigi tundemärkide järele, siis 
tuleb selle liigi asjade hulgast anda legataari olukorrale wasta- 
wam asi.

Kui pärandaja on selle juures asja waliku jätnud kolmanda 
isiku hooleks, see aga ei taha wõi ei suuda walida, wõi ei ole seda 
teinud ühe aasta kesrel, siis läheb-! asja waliku õigus legataarile, 
kuid kahtluse korral ei ole wiimane õigustatud kõige paremat asja 
walima. (B. 2244, 2250; S. 2155)

8 165. Kui legaadiks määratud asja walik on jäetud legaadi 
täitja hooleks, siis ei wõi ta walida kõige halwemat asja», ei ole 
ta aga walikut teostanud legataari palwel kohtu poolt määratud 
tähtajaks, siis läheb asja waliku õigus legataarile üle. (B. 2251; 
S. 2156)



§ 166. Kindlasti tähendatud objekti legaadiks määramine ei 
ole maksew, kui see objekt päranduse awanemise ajal ei kuulu 
päranduse hulka, olgu siis, et pärandaja seda objekti ka selleks 
juhtumuseks legataarile määrata tahtis.

Kui legaadiks määratud asi oli pärandajal ainult kaasoman
duses mõi maldamisel, siis tuleb kahtluse korral arrvata  ̂ et legaa
diks on määratud ainult kaasomandus mõi maldamine.

Kui pärandajale kuulus õigus kelleltki nõuda legaadiks mää
ratud objekti mõi selle wäärtuse tasumist juhtumusel, kui objekt pä
rast legaadi määramist on häwinenud mõi pärandajalt ära mae
tud, siis tuleb kahtluse korral armata, et legaadiks on määratud 
see õigus.

Päranduse hulka kuulumaks ei armata objekti, mille wõõran- 
damiseks pärandaja kohustatud oli. (S. 2169)

§ 167. Kui niisuguse objekti legaadiks määramine, mis pä
randuse awanemise ajal päranduse hulka ei kuulunud, tuleb z 166 
põhjal maksmaks lugeda, siis peab legaadi täitja sell̂  objekti 
legataarile kätte toimetama.

Kui legaadi täitja objekti kätte toimetada et suuda mõi kui 
kättetoimetamine oleks mõimalik ainult ülemäära suurte kuludega, 
siis wõib legaadi täitja objekti kättetoimetamise asemel selle määr- 
tuse legataarile mälja maksta. (S. 2170)

§ 168. Kui pärandaja on legaadiks määranud temale kuu
luma nõude õiguse ja kui enne päranduse awanemist see nõue vn 
täidetud ning täitmisel saadud objekt meel päranduse hulgas ole
mas, siis tuleb kahtluse korral see objekt legataarile määratuks 
armata.

Kui see nõue oli rahaline, siis tuleb kahtluse korral mastaw 
rahasumma legataarile 'määratuks armata, ka siis, kui seda raha
summat päranduse hulgas et leidu. (S. 2173)

§ 169. Kui legaadi täitjale on peale pandud kohustus lega
taarile perioodiliselt teatawatel tähtaegadel, iga aasta, iga kuu jne., 
kindlad kwantumid asendatawaid asju mälja anda, siis loetakse 
ŝeda legaati mitme legaadi koostuseks, milledest esimene on tin
gimuseta, kuna järgnewad armutakse seotuks tingimusega, et lega- 
taar mäljaandmise tähtaja kättejõudmisel meel elus oleks.

On aga legaadiks määratud kindel kwantum asendatawaid asju 
ja seda on lubatud mälja anda legaadi täitja hõlbustuseks ja/o- 
kaupa teatawatel tähtaegadel, siis loetakse seda legaati tingimuseta 
legaadiks. (B. 2268)



§ 170. Kui legaadiks on määratud alimendid ilma lähernalt 
ära määramata, siis wõib legataar nõuda toitmist, riietumist ja kor
terit, samuti ka alghariduse kulusid, kui ta on allealme. (B. 2272)

8 171. Kui alimentide knmntum ei ole jurma korraks teh
tud korralduses ära määratud, siis tuleb kõige pealt arwesse wõtta 
seda, kui palju pärandaja sarnasel korral harilikult andis, ja siis 
seda, kui palju ta teistele niisugustele legataaridete on määranud.

Ei ole wõimalik sel wiisil alimentide kwantumi ära mää
rata, siis määratakse see kohtu äranägemisel, kes selle juures peab 
arwesse wõtma pärandaja warandust ja legataari elukorda. 
(B. 2273)

8 172. Mealisele legaadiks määratud alimendid arwatakse 
kahtluse korral määratuks kuni tema täisealiseks saamiseni. 
(B. 2274)

8 173. Kui üldkasulikuks otstarbeks määratud legaadi suu
rus ei ole ära tähendatud, siis määratakse see kohtu äranägemisel, 
arwesse wõttes ühelt poolt päranduse koosseisu ja teiselt poolt tar- 
widuse määra. (B. 2217)

8 174. Kui legaadiks on määratud pärandusse kuuluw ob
jekt, siis ei wõi kahtluse korral legataar nõuda selle objekti peal 
lasuwate koormatuste kõrwaldamist.

Kui pärandaja ise oli õigustatud nõudma nende koormatuste 
kõrwaldamist, siis tuleb kahtluse korral arwata, et see nõue kuu
lub legaadi hulka.

Kui legaadiks määratud kinniswara peal lasub pärandaja 
enese kasuks.hüpoteek wõi muu asiõiguslik koormatus, siis tuleb 
olude kohaselt otsustada, kas see hüpoteek wõi koormatus legaadi 
hulka kuulub wõi mitte. (S. 2165)

A 178. Kui päranduse hulka kuuluwa mitme kinniswara 
peal lasub üks ja sama hüpoteek ja kui üks neist kinniswaradest 
on legaadiks määratud, siis on legataar kahtluse korral pärija 
ees kohustatud wõlauskujat rahuldama selles osas, mis wastab te
male määratud kinniswara wäärtusele päranduse awanemise ajal, 
teiste sama hüpoteegi all olewate kinniswarade waärtusega wõr- 
reldes. (S. 2168)

8 176. Legaat, mille täitmine päranduse awanemise ajal oli 
wõimata wõi seadusega keelatud, on makswuseta. (S, 2171)

8 177. Legaat, mis on määratud edasilükkawa tingimusega 
wõi täitmise alguse tähtaja äratähendamisega, kaotab makswuse. kui



tingimus ei ole täide läinud wõi tähtaeg kätte jõudnud kümne 
aasta jooksul pärast päranduse amanemist. (S. 2162)

§ 178. Kui üks ja sama asi on mitmele isikule legaadiks 
määratud ja mõni nende hulgast ära langeb kas enne wõi pärast 
päranduse amanemist, ilma et talle aselegataari oleks määratud, 
siis kasmab tema osa teiste kaaslegataaride osade juurde wasta- 
walt nende osade suurusele. Kui kaaslegataaridest mõned on ni
metatud ühiselt teatama legaadi osa peale ja üks nendest ära lan
geb, siis läheb juurdekasw eestkätt teiste selle legaadi osa peale ni
metatud legataaride kasuks.

Pärandaja wõib juurdekaswu ära keelata. (S. 2158: 
B. 2837)

§ 179. Osa, mis juurdekaswu tõttu kaaslegataarile üle lä
heb, loetakse eriliseks legaadiks neni»e legaatide wõi käsutiste suh
tes, milledega oli äralangenu wsi juurdekaswu saaja koormatud. 
(S. 2159)

8 186. ,Kui legaadi täitmise aeg on" jäetud legaadi täitja 
äranägemisele, siis arwatakse kahtluse korral legaat täitmisele kuu
lumaks legaadi täitja surmaga. (S. 2181; B. 2194)

§ 181. Legataar, kes on koormatud teise legaadiga wõi kä
sulisega, on kohustatud seda täitma alles siis, kui ta saab õiguse 
temale enesele määratud legaadi täitmist nõüda. (S. 2186)

§ 182. Legataar, kellele on peale pandud kohustus teist le- 
gaati wõi käsulist täita, wõib selle täitmisest keelduda pärast temale 
enesele kuuluma legaadi wastuwõtmist, kuiwõrd täitmiseks ei jätku 
temale enesele määratud legaadist. (S. 2187)

8 183. Kui legaadi täitmise koht ei ole lähemalt ära tähen
datud, siis tulewad indiwiduaalselt kindlaksmääratud asjad, samuti 
ka asjad, mis ühte koondusse kuuluwad, seal wälja anda, kus nad 
asuwad: asjad aga, mis legaadi täitja poolt pahatahtlikult paigu» 
tatud teisale kohast, kus nad parandaja surma ajal asusid, tulewad 
wälja anda seal, kus legataar seda nõuab. (B. 2218)

8 184. Asendatawaid asju wõidakse nõuda ja pakkuda igal 
kohal, kus nende wäljaandmine wõi wastuwõtmine wastaspoolele 
raskusi ei sünnita, kui ei ole määratud, et neid tuleb wõtta tea
tamast kinniswarast. (B. 2219)

8 185. Legaadi täitja peab legaadiks määratud asja eest kõi
giti hoolt kandma ja kannab legataairi ees wastutust oma hoole
tuse tõttu asjale tekitatud kahju eest. Kui legaadi täitja peab kõik



selle, mis talle enesele määrati, teisele isikule üle andma, siis was- 
tutab ta wiimase ees ainult kahjude eest, mis tekitatud tema poolt 
tahtlikult wõi tema ränga hooletuse tõttu. (B. 2196)

§ 186. Kui kahju tekib, ilma et legaadi täitja hooletuses 
wõi wiiwituses süüdi oleks, siis wõib legataar nõuda legaadi täit
jalt ainult süüdlase wastu kahjutasu nõudmise õiguse iileandmist. 
(B. 2197)

§ 187. Kui legaadi täitja wiiwitab legaadi täitmisega, siis
peab ta legataarile tasuma kõik selle läbi wumasele tekitatud kahju
ja üldse kandma wiiwituse tagajärgi. (B. 2222)

§ 188. Pärandaja wõib omas wiimse tahtmise awalduses 
määrata warandusi ja teha korraldusi niihästi olemasolewate kui 
ka alles ellukutsutawate heategeliste wõi üldkasulikkude asutuste 
heaks. Niisugune legaat nimetatakse sihtmääratiseks. (B. 2348)

§ 189. Kui sihtmääratise täitmine on ülesandeks tehtud ühele 
wõi mitmele testaatori poolt nimetatud testamendi täitjale ja 
pärija on olemas, siis peab testamendi täitja kõik selle ülesande 
täitmiseks wajalikud sammud tegema: eriti on tal õigus nõuda 
pärijalt sihtmääratise objekti wäljaandmist. (B. 2352)

§ 196. Kui testamendi täitja tarwilikke samme ei astu wõi 
kui testamendi täitjat ei olegi nimetatud ja ka pärija ei astu samme 
sihtasutuse ellukutsumiseks, siis määrab kohus hooldaja, kellel on 
selles suhtes testamendi täitja õigused ja kohused.

Hooldaja määramise palwega wõiwad niisugusel korral esi
neda kohtu ees peale huwilatud isikute ka kohalikud omawalit- 
suse asutused. (B. 2353)

§ 191. Kui otsekohest pärijat ei ole olemas, siis peab tes- 
taatori poolt nimetatud testamendi täitja wõi kohtu poolt määra
tud hooldaja sihtmääratise objekti otsekohe oma walitsemisele 
wötma ja tarwilikke samme astuma sihtasutuse ellukutsumiseks. 
(B. 2354)

§ 192. Sihtwaranduse walitsemist ja tarwitamist tuleb kor
raldada täpselt testaatori tahtmise järele. (B. 2355)

§ 193. Sihtasutused tulewad seaduslikus korras registree
rida ja omawad sellega kõik juriidilise isiku õigused. (B. 2356)

§ 194. Kui sihtasutuse otstarbe kaob wõi tema teostamine 
wõimataks muutub ja pärandaja selleks juhtumuseks korraldust ei 
ole teinud, siis määratakse sihtasutuse warandus seaduses ettenähtud 
korras mõneks teiseks heategeliseks wõi üldkasuliseks otstarbeks, 
mis eelmisele otstarbele sarnane. (B. 2357)



4. jagu.

WastasMufeb testamendid.
§ 193. Testamenti, milles kaks wõi mitu isikut nimetawad 

üksteist wastastikku Wrijaks, nimetatakse wastastikkuseks testa
mendiks.

Niisuguses testamendis on ühe pärija nimetamine tingitud teise 
pärija nimetamise makswusega, nii et ühe pärija nimetamise tühis
tumine toob enesega ka teise temale wastawa pärija nimetamise 
tühistumise. (B. 2409)

§ 196. Wastastikkuses testamendis wõidakse määrata, kel
lele parandus peab üle minema peale teistest üleelanud testaatori 
surma. (B. 2411)

§ 197. Wastastikkust testamenti ei loeta pärimislepinguks, 
kui see akti sisust selgelt ei wäljendu, ja sellepärast wõidakse teda 
ühekülgselt tühistada. (B. 2412)

§ 198. Ahe wastastikkuse testamendi tegija surma korral 
wõib temast üleelanrüi testaator enne paranduse wastuwõtmist 
pärimisest testamendi järele loobuda ja pärandus läheb siis surnu 
seadusjärelistele pärijatele, üleelanud testaator aga saab õiguse omN 
enese waranduse Kohta wabalt korraldust teha oma surma korraks. 
(B. 2415)

§ 199. Kui wastastikkuses testamendis on määratud, et 
üleelanud testaator saab warem surnud testaatori pärijaks, kuid 
peale tema surma peab mõlemate warandus üle minema nende lä
hematele sugulastele wõi teistele teatawatele isikuteke, siis 
ei ole üleelanud testaatoril, kui ta päranduse wastu wõtnud, enam 
õigust seda korraldust muuta ega oma waranduse kohta surma 
korraks teisiti korraldusi teha,' isegi tema waranduse edaspidine 
wõimalik juurdekasw kuulub sellesse ühendatud warandusse, mis 
järelpärijatele peab üle minema. (B. 2417)

§ 200. Kui wastastikkuses testamendis ei ole määratud, 
kas üleelanud testaator peab ühendatud päranduse järelpärijatele 
järele jätma selles koosseisus, nagu ta oli testamendi tegemise ajal 
wõi nagu ta osutub peale üleelanud testaatori surma, siis tuleb 
arwata, et testaatorid wiimast tahtsid. (B. 2418)

§ 201. Iga testaatori lähemateks sugulasteks, kellele pä
randus peab üle minema peale üleelanud testaari surma, armutakse 
need, kes seesugustena asutumad üleelanud testaatori surma ajal, 
kui testamendis teisiti ei ole määratud. (B. 2419)



§ 202. Kui wastastikkuses testamendis on testaatorite poolt 
ühiselt legaadid määratud kõikide üldisest warandusest, siis kuulu- 
wad nad täitmisele alles pärast üleelanud testaatori surma, olgu 
siis, et testaatorid teisiti tahtsid.

On aga iga testaator eraldi legaadid määranud oma enese waran- 
dusest, siis tuleb neid iseseiswateks legaatideks lugeda. Niisugusel 
korral on üleelanud testaator kohustatud warem surnud testaatori 
poolt määratud legaate täitma, kuna tema enese poolt määratud 
legaadid iseenesest tühistuwad. (B 2420)

Z. jagu.

Sunduslik pärija ja sunbosa.
§ 293. Sunduslikuks pärijaks loetakse niisugust pärandaja 

seadusjürelist pärijat, kelle kasuks tuleb surma korraks tehtud 
korralduses paratamata teatmv osa pärandusest, nõgda nimetatud 
sundosa, määrata, wõi keda tuleb selge sõnaga pärimisest kõrwal- 
dada seaduse määruste kohaselt. (B. 2005;'S. 2303; W. 1460: 
tz. 470) :

§ 294. Sundosa peale on õigus eestkätt nendel pärandaja 
alanejatel, kes seaduse järele pärimisele kutsutud, ja tema abi
kaasal. Kui alanejaid ei ole, siis on sundasa peale õigustatud pä
randaja wanemad. (B. 2006: S- 2309: W. 1462)

§ 205. Sundosaks on pool seadusliku pärandusosa wäärtu- 
sest. (B. 2007: S. 2303: W. 1461: H. 471)

§ 206. Sundosa suuruse kindlaksmääramisel wõetakse ar- 
wesse päranduse koosseis ja wäärtus ja seadusjäreliste pärijate 
arw pärandaja surma ajal. (B. 2008: S. 2310, 2311)

8 207. Sundosa kindlaksmääramisel wõetakse arwesse kõik 
isikud, kes oleks pärimisele kutsutud siis. kui pärandaja oleks 
surnud ilma surma korraks korraldust tegemata, järelikult ka need, 
keda pärandaja on pärimisest kõrwaldanud, samuti ka üleelanud 
abikaas.

Arwesse ei wõeta isikut, kes kokkuleppe järele pärimise õigusest 
loobus enne päranduse awanemist. (B. 2009, 2770: S. 2310- 
W. 1468)

8 208. Sundosa arwatakse wälja pärandaja puhtast waran
dusest peale kõikide wõlgade mahaarwamist.



Päranduse wäärtus määratakse tarwiduse korral kindlaks hin
damise läbi. Pärandaja enese poolt määratud hind ei ole mõõdu- 
andew. (B. 2010; S. 2311; W>. 1464) .

§ 209. Sundosasfe tuleb arwata kõike seda, mis pärandaja 
sundosaõigusNsele pärijale järele jätnud ühel ehk teisel wiisil, olgu 
parandusosana, legaadina wõi kingitusena surma korraks; kingi
tust elawate wahel tuleb sundosasse arwata aga ainult siis, kui see 
on tehtud nimelt selle tingimusega. (B. 2011; S. 2315; W. 1467, 
1475)

8 210. Sundosa ei wõi koormata tingimusega, tähtajaga, 
legaadiga wõi mõne muu koormatusega; kõik sellekohased määrused 
loetakse makswusetaks, nii palju kui nad sundosa kohta käiwad. 

x (B. 2012)

§ 211. Pärija wõib temale peale pandud legaati täitmast keel
duda sedawörd, et sundosa wäljaandmise kohustus langeks proport
sionaalselt tema ja legataari peale. Sama määrus on maksew ka 
käsulise kohta.

Sundosaöiguslise legataari suhtes on legaadi wähendamine 
lubataw ainult sedawörd. et temale sundosa alles jääks.

On pärija ise sundosaõigusline, siis wõib ta temale peale
pandud legaate ja käsutisi wähendada sedawörd, et temale oma 
sundosa alles jääks. (S. 2318)

8 212. Kui parandaja on teinud kingituse mõnele pärijale 
wõi kolmandale isikule, siis wõib sundosaõigusline isik nõuda 
sundosa täiendusena seda summat, mille mõrra tema sundosa suure
neks, kui kingituse wäärtus päranduse wäärtusele juurde arwata.

Iuurdearwamisel wõetakse arwesse kingituse wäärtus paran
duse awanemise ajal, oli aga kinkimise ajal kingituse wäärtus 
wähem, siis wõetakse arwesse see wähem wäärtus.

Kingitust ei wõeta arwesse, kui kingitud warandus on ule 
antud kingituse saajale warem kui kolm aastat enne päranduse 
awanemist. (S. 2325; B. 4488, 4489)

8 213. Kui sundosaõigusline isik ise pärandajalt on saanud 
kingituse, siis tuleb kingituse wäärtus päranduse wäärtusele juurde 
arwata samadel alustel, mis eelmises (212) paragrahwis tähendatud 
ja ühtlasi sundosaöiguslise isiku sundosa täiendusest maha arwata.
8 209 järele sundosasse arwataw kingituse wäärtus tuleb maha 
arwata sundosa ja selle täienduse üldsummast. (S. 2327)

8 214. Pärija, kes ise on sundosaõigusline, wõib keelduda 
teise pärija sundosa täienduse wäljaandmisest sedawörd, et temale 
alles jääks tema enese sundosa ühes selle täiendusega. (S. 2328)



H 215. Niiwõrd, kui pärija sundosa täienduse wäljaandmiseks 
kohustatud ei ole, wõib sundosaõigusline isik nõuda kingisaajalt 
kingituse wäljaandmist sundosa täienduse katteks mitteöigustatud 
rikastumise kohta käiwate määruste järele. Sama õigus on sund- 
osaõiguslisel isikul ka siis, kui ta on ainuke pärija.

KinMaaja wõib kingituse wäljaandmise asemel puuduma sum
ma rahas wälja maksta. (S. 2329)

§ 216. Eelmistes §§ 212—215 määrused ei ole makswad 
kingituste kohta, mis tehtud kõlbliste wõi kombeliste kohuste 
täitmiseks. (S. 2330)

§ 217. Pärandaja wõib sundosast ilma jätta oma alanejat, 
kui wiimane:

 ̂ 1) on pärandaja enese wõi tema abikaasa wõi pärandaja
teise alaneja elu kaikale kippunud;

2) on pärandaja enese wõi tema abikaasa wastu korda saat
nud teo, milles kuriteo tundemärgid sisalduwad;

3) on wägiwalda tarwitanud pärandaja wõi tema abikaasa 
isiku kallal; wägiwalla tarwitamist pärandaja abikaasa isiku kal
lal wõetakse arwesfe ainult siis, kui alaneja temast põlweneb;

4) kuritahtlikult rikub tema peal seadNse järele lasuwat ko
hustust pärandajale ülespidamist anda;

5) elab autut wõi kõlbluswastast elu wastu pärandaja taht
mist. (S. 2333; B. 2015)

§ 218. Oma abikaasat wõib pärandaja sundosast ilma jätta 
peaile § 217 ettenähtud juhtumuste kä siis, kui abikaas ott tema 
kuritahtliselt maha jätnud wõi abielu rikkunud. (S. 2335)

§ 219. Oma isa wõi ema wõib pärandaja sundosast ilma jätta 
põhjustel, mis § 217 pp. 1, 2 ja 4 alaneja kohta ette nähtud. 
(S. 2334)

§ 220. Sundosast ilmajätmine wäljendatakse surma korraks 
tehtud korralduses. Ilmajätmise põhjus peab korralduse tegemise 
ajal olemas olema ja korralduses ära tähendatama.

Ilmajätmise põhjust peab tõendama see, kes oma õigusi ilma
jätmise peale toetab.

Ilmajätmine § 217 p. 5 ettenähtus põhjusel ei ole makseni 
alaneja kohta, kui wiimane päranduse awauemise ajal juba kestwalt 
oli loobunud autust wõi Kõlbluswastasest eluwiisist. (S. 2336; B 
2017. 2018)



§ 221. Õigus sundosast ilma jätta kustub andeksandmise läbi. 
Korraldus sundosast ilmajätmise kohta kaotab makswuse andeks
andmisega. (S. 2337; B. 2017)

§ 222. Sundosa peale õiguse ülesandmine kohtule peab sün
dima samas korras ja samadel tähtaegadel, mis on ette inähtud 
waieluste tõstmiseks testamendi wastu (8 312). (Uus)

6. jagu.

Testamendi tättja.
§ 223. Seadusjõusse astunud testamenti Läidab testaatori 

poolt kas testamendis wõi erilises kirjalikus tahteawalduses nime
tatud testamendi täitja, wõi, kui seda^nimetatud ei ole, testamendi- 
järeline pärija, wõi, kui ka testameMijärelisi pärijaid ei olê  
kohtu poolt määratud päranduse hooldaja. (B. 2453; S. 2197)

§ 224. Testamendi täitjaks wõidakse nimetada igat õigus- 
ja teguwõimelist isikut. (B. 2454; S. 2201)

§ 22S. Keegi ei ole kohustatud testaatori poolt temale 
usaldatud testamendi täitja ametit wastu wõtma; on aga keegi 
selle ameti kord wastu wõtnud, siis ei wõi ta sellest ilma mõjuma 
põhjuseta loobuda. Kui testaator oli temale määranud ka legaadi 
ja ta selle wastu wõtnjud, siis ei wõi La testamendi täitja ametit 
wasLuwõtmast keelduda. (B. 2455; S. 2226)

§ 226. Testamendi täitja kinnitatakse ametisse hoolekande- 
kohtu poõlt ja käib selle järelwalwe alla, olgu siis, et testaator 
teda kohtu järelwalwest selge sõnaga on wabastanud. (B. 2456)

§ 227. Testamendi täitja õigused ja kohused määrab ära 
testamendis awaldatud testaatori tahtmine.

Ei ole selle kohta testamendis lähemaid määrusi olemas, 
siis on testamendi täitja ainult kohustatud Hoolitsema testaatori 
wiimse tahtmise jõushoidmise ning täidewiimise eest jä, nii palju 
kui see selleks otstarbeks wajalik, päranduse korraldamise ja selle 
jagamise eest pärijatele ja legataaridele. (B. 2457)

§ 228. Testament on testamendi täitjale juhtnööriks ja ta 
ei tohi selle määrustest milgi wiisil kõrwale kalduda, olgu siis, et 
olukord seda paratamata nõuab; niisugusel korral peab ta enne 
asjast huwitatud isikute armumist ära kuulama ja, kui La nende 
arwamistega nõus ei ole, siis asja wastawale kohtule otsustami
seks esitama. (B. 2458)



§ 229. Ilm a testaatori erilise ülesandeta ei ole testamendi 
täitja, ei õigustatud ega kohustatud pärandust walitsema. N ii kaua 
aga, kui testamendijareline pärija ei ole pärandust wastu wõtnud, 
mvi kui testamendijärelist pärijat olemas ei ole, siis n ii kaua kui 
ei ole sisse seatud päranduse hooldamist, asendab testamendi täitja 
teatawal määral pärijat: wõtab päranduse oma waldamisele, 
seab tema üle nimektrja kokku, tasub päranduse peal olewaid 
wõlgasid, nõuab sisse pärandusele kuuluwaid wõlgasid, ajab kohtus 
päranduse asju jne. (B. 2459: S. 2205)

§ 230. Pärandusse kuuluwaid asju wõib testamendi täitja 
wõõrandada ainult sel teel, mil see on temale testaatori voolt 
selge sõnaga lubatud, wõi mil see on paratamata tarwilik päran
duse korrashoidmiseks wõi testamendi täitmiseks, eriti legataaride 
rahuldamiseks. (B. 2460)

§ 231. Testamendi täitja peab pärijatelt nõudma awaIdust 
päranduse wastuwõtmise kohta. Kui pärijad on päranduse wastu 
wõtnud, siis peab ta selle nende waldamisele jätma ja wõib püsi
jatelt walja nõuda wõi omia kätte jätta ainult neid asju wõi 
rahasummasid, mis on wajalikud legataaride rahuldamiseks wõi 
testaatori muude eriliste korralduste täitmiseks. (B. -2461)

§ 232. Testamendi täitja wõib oma ameti teisele edasi anda 
ainult siis, kui ta testamendis selge sõnaga on selleks wolitatud: 
sellega ei ole muidugi keelatud wajaduse korral woliniku läbi 
asju ajada. (B. 2462)

§ 233. Testamendi täitja peab tema peal lasuwaid ülesan
deid teostama Võimaliku kiirusega ja sama hoolikalt, kui ta 
harilikult oma asju ajab.

Kui ta saab oma w-aewanägemise eest Lasu, siis on ta ka kerge 
hooletuse eest wastutaw pärijate ja muude pärandusest huwitatud 
isikute ees. (B. 2463)

§ 234. Kui on nimetatud mitu testamendi täitjat ja tes- 
taator ei ole ülesandeid nende wahel ära jaganud, siis peawad 
nad tegutsema ühiselt, kuid hädakordadel wõiwad nad ka üksikult 
tegutseda.

Kui testamendi täitjad ise on ülesanded oma wahel ära 
jaganud, siis wastutawad nad ikkagi solidaarselt.

Kui mitmest testamendi täitjast keegi ära langeb, siis tegut- 
sewad ülejäänud testamendi täitjad ilma temata edasi. sP. 2464: 
S. 2224)

8 235. Kui testaator on oma testamendi mõne üksiku korral
duse jaoks nimetanud erilise täitja, siis tegutseb see ainult selle



tema peale pandud ülesande alal, jäädes muis asjus testamendi 
täitmisest kõrwale^ (B. 2465; S. 2208)

§ 236. Testamendi täitmise juures testamendi täitja poolt 
tehtud kulud tulewad pärandusest katta; oma waewanägemise eest 
ei wõi aga testamendi täitja tasu nõuda, kui testaator temale 
seda määranud ei ole. (B. 2466; S. 2221)

8 237. Testaiuendi täitja peab oma tegewuse üle selle lõpul 
aru andma pärijatele wõi muudele pärandusest huwitatud isikutele 
ja hoolekandekohtule, kui testaator teda sellest kohustusest ei ole 
selge sõnaga wabastanud. (B. 2467)

8 238. Pärijad, legataarid ja muud pärandusest huwitatud 
isikud wõiwad hoolekandekohtule kaebada testamendi täitja peale, 
kui wiimane pikaldaselt wõi nende huwide wastaselt tegutseb, 
samuti ka nõuda tema tagandamist. (B. 2468)

8 239. Kui testamendi täitjaks nimetatud isik seda ametit 
wastu,ei w-õta,, wõi kui ta pärandusest huwitatud isikute palwel 
on sellest ametist tagandatud, samuti, ka tema surma korral, paneb 
hoolekandekohus testamendi täitmise oma äranägemise järele kas 
pärija wõi kohtu poolt mDratawa päranduse hooldaja peale, kui 
testaator selleks juhtumuseks teisiti ei ole korraldanud. (B. 2469)

7. jagu.

Testamendi äramuutmine testaatori poolt.
8 240. Testaator wõib oma testamenti, kui ühekülgset tahte- 

awaldust, igal ajal ära muuta; sellepärast on hilisemal tcchte- 
awaldusel, kui ta iseenesest ruaksew, eesõigus eelmise ees. (B. 
1983, 2799)

8 241. Testamenti ara muuta wõib testaator kas uue tes
tamendi tegemisega wõi palja äramuutmise korraldusega. (B. 2800)

*
8 242. Waremini tehtud testament kaotab hilisema testa

mendi tegemisega iseenesest makswuse, ilma et tarwis oleks seda 
hilisemas testamendis selge sõnaga wäljendada, kuid hilisemal testa
mendil ei tohi olla puudusi, mis tema makswusetaks teeksid.

Selle juures on tähtsuseta, kas waremini tehtud testament 
oli awalik wõi kodune; sellepärast wõidakse awalikku, testamenti 
ka hilisema koduse testamendiga ära muuta. (B. 2801)



K 243. Testaatori paljas kawatjus imt testamenti teha wõi 
tehtud testamenti ära muuta wõi muuta, ei tee testamenti maks- 
wusetaks, kui testaator seda kawatsust enne oma surma ei ole 
teostanud. (B. 2801, mjärkus 2)

H 244. Kui hilisem testament pärastpoole mõnesuguse! põh
jusel oma makswuse kaotab, skis ei astu eelmine testament iseenesest 
uuesti jõusse, olgu siis, et testaator hilisema testamendi nimelt 
selleks ära muutis, et eelmine uuesti maksma hakkaks. (B. 2802, 
2803)

§ 245. Kui ekslik teade pärijaks nimetatud isiku surma üle 
oli testaatorile põhjuseks Me testamendi tegemiseks, siis jääb eel' 
mine testament maksmaks. (B. 2804)

§ 246. Kui testaator uues testamendis määrab, et ka warem 
tehtud testament jõusse peab jääma, wõi kui temast järele on jäänud 
kaks ühel ja samal päewal tehtud sisuliselt üksteisest kahkuminewat 
testamenti, samuti kui ei ole wõimalik kindlaks teha, kumb kahest 
testamendist on hilisem, siis tulewad mõlemad testamendid jõus 
hoida, nii palju kui tegelikud olud seda wõimaldawad- on see 
aga täiesti wöimata, siis tulewad mõlemad testamendid lugeda 
makswusetaks. (B. 2805)

§ 247. Testamendi äramuutmine ilma uue testamendi tege
mata sünnib kas selge sõnaga wäljend.atud tahteawaldusega wõi
waikides testamendi wõi selle sisu tahtliku häwitamisega. (B. 2806, 
2809)

§ 248. Testaatori tahteawaldus testamendi äramuutmise
kohta peab tehtud olema kirjalikult kahe tunnistaja juuresolekul.

Kui testaator on tahteawalduse algusest lõpuni oma käega 
kirjutanud ja alla kirjutanud, sealjuures äratähendades tema 
tegemise aega, siis ei ole tunnistajate juuresolekut tarwis. (B. 2807)

§ 249. Testamendi äramuutmise tõenduseks ei loeta koh
tusse wõi notaariuse juurde hoiule antud testamendi paljast tagasi- 
wõtmist,- kui niisugune tagasiwõetud testament pärast testaatori 
surma terwena leitakse, siis loetakse ta maksmaks. (B. 2808)

8 250. Kui testaator on ara muutnud wõi häwitanud ainult 
testamendi üksikud osad, siis jääwad puutumata osad maksmaks. 
(B. 2812)

8 251. Testaatori poolt kogemata wõi kellegi teise poolt 
ilma testaatori tahtmata häwitatud testament jääb maksmaks, kui 
la weel loetaw on wõi tema sisu on wõimalik teisel teel kindlaks 
Leha. (B. 2813)



4. osa.

pärimine lepingu järele.
§  2 5 2 .  P ä r i m i n e  lep ingu  järele tekib niisuguse kokkuleppe 

põhja l,  m illega ü k s  lep inguosal ine  teisele w õ i  m i t u  lepinguosalist  
» ükste ise le  w õ i  m õnele nendtzst a n n a m a d  õiguse o m a  tulemase p ä 

randuse  peale.
N i isu gu s t  lep ingu t  n im e ta tak se  p ä r im is le p in g u k s .  (B .  2481)

§  2 5 3 .  P ü r i m i s l e p i n g u t  w õib  sõlmida see, kellel on õ igus  
m it te  a in u l t  lepinguid' sõ lm ida, m aid  ka t e s t a m e n t i  teha  ja  p ä 
r i ja k s  olla.

J ä r j e l i k u l t  peab lep in gu jä re l ine  p ä r i ja  w õ im a  üldse p ä r i j a k s  
olla ja  lep in gu jä re l ine  p ä r a n d a j a  w õ im a  o m a  w a ra n d u se  k o h ta  
korra ldusi  teha  su rm a  k o r r a k s .  (B .  2483)

§  2 5 4 .  P ä r a n d a j a  w õ ib  p ä r im is le p in g u t  sõ lm ida a in u l t  isik
l iku lt.  S e l le p ä ra s t  ei w õ i  a l lea line  ega üldse eestkoste w õ i  h o o le 
kande  all olew isik p ä r a n d a j a n a  p ä r im is le p in g u t  sõ lm ida isegi 
hoo le kan de ko h tu  loaga .

K u i  a g a  lep in gu jä re l ine  p ä r i ja  on a llealine, siis on lep ingu  
m a k s w u s e k s  w a ja  eestkostja n õ u s o le k u t  ja hoo le kan de ko h tu  luba. 
( S .  2274 . 2 2 9 0 :  B .  2483)

§  2 55 .  P ä r i m i s l e p i n g u  objek tiks  on tu le w a n e  pärim ise  õ ig us  
ühe w õi  m i tm e  lepinguosalise te rw e p ä ra n d u s e  w õ i  p ä ra n d u s e  
m u rdo sa ,  üksiku  a s j a  w õi  a s ja d e  koonduse w õi  õiguse peale. 
(B .  2484)

§  2 5 6 .  P ü r i s m i s l e p i n g u  sõlmimisel tuleb  si lm as p id ad a  sund- 
osa k o h ta  k ä iw a id  seaduse m ä ä ru s i ,  o lgu  siis, e t  sundosaõiguslised  
isikud selge sõnaga  w õi lepingust osaw õtm isega w a ik id e s  omast õ ig u 
sest lo o bu w ad .  (B .  2486)

§  2 5 7 .  Üldiselt  on  p ä r im is le p in g u  k o h ta  m a k s w a d  sam ad 
w o rm in õ u d e d ,  m is  a w a l ik u  w õ i  koduse k o r r a l ik u  te s t a m e n d i  koh ta  
seaduses e tte  n ä h tu d .  P e a l e  selle peab p ä r im is le p in g  w a s t a m a  
kõigile seaduse nõuetele, milledest üldiselt  oleneb lep ingu te  m a k s w u s .  
( B .  2487 , 2489)

§  258 .  P ä r i m i s l e p i n g  loob eestkätt  a in u l t  õiguse pärimisele 
kutsumise peale tu le w ik u s ,  ja ei a n n a  sellepärast lep ingujärelisele p ä r i 
jale, n i ik a u a  kui p ä r a n d a ja  elab, m in g i t  otsekohe t e o s t a t a w a t  õigust 
p ä r a n d a ja  w a ra n d u s e  peale . ( B .  2491)



§  259. P ä r i j a  nimetamist lepingu järele ei wõida ühekülgselt 
tühistada. Sellepärast ei wöi pärandaja  pärismislepingut ühe
külgselt ära  m uuta  ei otsekohe ega kaudsel teel lepingule w a s tu -  
käiwa korralduse teLemisega surma korraks. A inult  siis, kui p ä 
randaja oli pärimislepingust wälja jätnud üksikud asjad wöi p ä 
randuse murdosa, wõib ta  nende kohta surma korraks lepingust 
r ippum ata korraldusi teha. E i  ole ta  niisugusi korraldusi teinud, 
siis lähemad lepingust wäljajäetud asjad wõi päranduse murdosa 
üle seadusjärelistele pärijatele. (B. 2492)

§  260. P ä r im is lep ingu  sõlmimine ei kitsenda pärandaja  õigust 
oma waranduse kohta korraldusi teha elawate wahel, olgu siis, 
et ta  sellest õigusest on lepingus selge sõnaga loobunud. Iseg i mõõ
dukad kinkimised ei ole keelatud, ainult kinkimine surma korraks 
ei ole lubatud. (B. 2493)

8  261. Lepingujäreline pärija ei wõi pärandaja  elu. ajal 
pärimislepingust ühekülgselt taganeda, ükskõik kas ta on oma 
peale wastukohu,stusi wõtnud wõi mitte. (B. 2495)

§  262. P ä ra n d a ja  surmaga awaneb lepingujürelisele pärijale 
pärimine ja ta on kohustatud päranduse w as tu  wõtma, kui ta  
enesele lepingus selge sõnaga ei ole jätnud õigust päranduse w as tu -  
wõtmisest keelduda. (B. 2496, 2623)

8  263. K ui lepingujäreline pärija  sureb enne pärandajat,  
siis kustub tema pärimise õigus. (B. 2497)

8 264. K m  pärimislepingus pärandaja  on m ääranud  legaate 
wõi käsutisi, siis täidab neid lepingujäreline pärija  samadel a lu s 
tel, nagu testamendijäreline pärija. Legataar, asepärija ja järel- 
pärija on lepingujärelise pärijaga samasuguses õiguslises wahekorras 
nagu testamendijärelise pärijaga. (B. 2498)

8  265. P ä r im is lep ingu t  wõidakse sõlmida ka kolmanda isiku 
kasuks ilma tema osawõtmata lepingust; niisuguse lepinguga loo- 
dakse kolmanda isiku kasuks iseseisew õigus, kuid see ei wõta 
lepinguosalistelt õigust sõlmida lepingut wastastikusel kokkuleppel, 
muula wõi tühistada.

N ii  ptza aga, kui kolmas isik on lepinguga ühinenud, wõi kui 
üks esialgsetest lepinguosalistest sureb, muutub lepinguga loodud 
kolmanda isiku õigus w astuw aidlem atäks. (B. 2500)

8  266. P ä r im is lep ingus  tehtud korraldusest wõib pärandaja  
taganeda, kui see, kelle kasuks korraldus tehtud, on korda saatnud 
teo, mis pärandaja t õigustab teda sundosast ilma jätma, wõi,



kui t a  su nd osa õ ig us l is te  isikute h u lk a  ei k uu lu ,  m i s  p ä r a n d a j a t  i lm a 
jä tm iseks  õ ig u s ta k s ,  k u i  see isik o leks tem a  a la n e ja .  ( S .  2 294)

§ 267. K u i  p ä r im is le p in g u s  m õlem ad  lep inguosalised  pooled 
on w a s t a s t i k k u  te in u d  korra ldu s i ,  siis toob ühe niisuguse korra lduse  
m a k s w u s e tu s  enesega kaasa  ka  teise poole w a s t a w a  korra lduse  
m äksm use tu se .  ( S .  2298)

§  2 6 8 .  T e s ta m e n d i  aw am ise  k o h ta  e t te n ä h tu d  m äärused
2 9 8 — 306) on  w a s t a w a l t  m a k s w a d  ka p ä r im is le p in g u te  koh ta .  

( S .  2300)

§ 269. Leping, m illega keegi k o h u s tu b  korra ldu s t  su rm a 
k o r r a k s  tegem a w õi m i t te  tegem a, tü h i s t a m a  wõi m it te  tü h i s t a m a ,  
on m a k s w u s e ta .  ( S .  2302)

osa.

päranduse alalhoidmine ja pärijate 
kindlaksmääramine.

i .  jagu.

Väranduse alalhoidmine.

§ 270. T e a d a  saades  kellegi surmast, peab w a s t a w  k o h u s  
Ktz 271 ja  2 72  e t te n ä h tu d  ju h tu m u s te l  p a ra n d u s e  a la lho idm iseks  s 
korra lduse  tegem a aju tise w a lw e  m ä ä ra m ise  ja  p ä r a n d u s w a r a  ü le s 
k ir ju tam ise  teel.

M ä r k u s :  L ähem ad  m ääruse d  selle koh ta  sisaldu- 
w a d  T s iw .  K o h tu p .  seaduses. (B .  2587 . S .  1960)

§ 271. K u i  kõik p ä r i ja d ,  o lgu  n ad  seadusjäre lised , t e s t a -  
m endijäre lised  w õi lepingujärelised , on  teada  ja selle ju u re s  t ä i s 
ealised n in g  koha  peal,  siis ei t a r w l t s e  k o h u s  p ä ra n d u s e  a l a l 
hoidm iseks k o rra ldu s t  teha, ku i  m õ n i  p ä r i ja te s t  seda ei n õ u a .  
(B .  2588)

§ 272. K o h u s  peab  o m a a lga tuse l  p ä ra n d u s e  a la lho idm iseks  
korra lduse  te g e m a :  1) ku i  kõik  p ä r i ja d  w õ i  m õned  nendest vn 
t e a d m a t a ,- 2) kui p ä r i ja d  w õ i  m õned  nendest, olgugi et n a d  
kõik te a d a  on, ei ole k o h a l  ega ole ka nende w o l in ik k s  wõi teisi 
seaduslikke esita ja id  kohal,- 3) k u i  p ä r i j a d  on  küll kõik tead a  ja 
kohal, kuid  ei t a h a  w õi ei saa  p ä ra n d u s t  w a s t u  w õ t t a 4)  kui



ükski pärijatest on allealine wõi muul põhjusel wõimetu oma Sil
guste eest hoolitsema ja temale ei ole eestkostjat määratud' 5) kui 
on kindlasti teada, et pärandus on wõlgadega üle koormatud ja 
wõlausaldajate huwid hädaohus, wõi kui päranduse allesolemist 
ähwardab mõnesugune hädaoht.

Kui peale isa wõi ema surma jääwad järele allealised lapsed, 
ja nende üleelanud lihane wanem M  kohal, siis ei tarwitse teha 
korraldust päranduse alalhoidmiseks ainult laste allealsuse pärast, 
kui muid põhjusi selleks ei ole. (B. 2589)

§ 273. Ahes korraldusega päranduse alalhoidmise kohta teeb 
kohus kas pärijate palwel wõi § 272 ettenähtud juhtumustel oma 
algatusel wastawale hoolekandekohtule korralduse päranduse hool
daja määramise kohta.

Kui pärijad on allealised, siis määratakse neile eestkostjad, 
kette peale wõidakse ühtlasi ka päranduse hooldaja kohused panna. 
(B. 2590)

§ 274. Hooldajad pannakse ette pärandusest huwitatud isikute 
poolt hoolekandekohtule, kes nad kinnitab ametisse, kui neil onj 
setteks wajalikud omadused. Kui huwitatud isikud hooldajaid ette 
ei pane, siis määrab nad hoolekandekohus oma äranägemise järele. 
(B. 2591)

§ 275. Päranduse hooldajad peawad päranduse walitsemisel 
juhtnööriks wõtma hooldajate kohta üldiselt makswaid määrusi
(§ § .................) ja saamad oma waewanagemise eest tasu kohtu
määramise järele üldistel alustel. (B. 2594, 2596)

§ 276. Päranduse hoolekanne kestab nii kaua, kui seadus- 
jõulise kohtuotsusega on pärijate õigused kindlaks määratud,- selle 
iärele annawad hooldajad päranduse pärijatele allkirja wastu üle 
ja pärast seda wabastatakse nad ametist. (B. 2598)

2. jagu.

Kokkulepe pärimise õigusest loobumise kohta enne 
päranduse awanemist.

§ 277. Pärimise õigusest loobumine enne päranduse awanemist 
sünnib lepinguga, milles üks lepinguosaline loobub tulewasest päri
mise õigusest päranduse peale, mis temale awaneks teise lepinW- 
osalise surmaga. Niisugune loobumine on maksew ka sundosa 
kohta. (B. 2763, 2767: S. 2346)



8  278 . Pärim ise õigusest loobumise leping sõlmitakse päran
daja ja tulemase pärija wahel.

Leping peab olema tehtuv kirjalikult kahe tunnistaja juures
olekul.

K ui loobuja on eestkoste all, siis on lepingu m akswuseks waja 
eestkostja nõusolekut ja hoolekandekohtu luba. (B . 2764, 2763, 
2766; S .  2347. 2348)

8  279. Pärim ise õigusest loobumise lepingu sõlmimisega kus
tub loobuja pärimise õigus teise lepinguosalise tulemase päranduse 
peale, nii et w iim ane enam ei ole kitsendatud korraldtlste tege
mises oma päranduse, seal hulgas ka loobujale kuulunud sundosa 
kohta.

K ui seadusjärelisest pärimise õigusest loobub pärandaja alaneja 
wõi külgsugulane, siis ulatab loobumise m aksw us ka loobuja a la 
nejate peale, kui lepingus teisiti ei ole määratud. (B . 2768)

8  280. Pärim ise õigusest loobuja asemele astub, kui päran
daja ei ole järele jätnud testam enti ega pärim islepingut, see, kel 0n 
loobujaga ühesugune pärimise õigus w õi, kui niisugust isikut olemas 
ei ole, pärandaja lähem seadusjäreline pärija. (B . 2769)-

8  281 . S e lle , m is loobuja on enesele loobumise eest wälja 
tinginud, saab tema mitte pärandusosana, maid w astutasuna, kui 
teisiti ei ole kokku lepitud. (B . 2771)

8  282 . K ui loobuja sureb enne pärandajat, siis ei ole loo
bumisel makswust tema alanejate kohta, kuigi leping nimelt ka 
nende kohta oli sõlmitud. Sellepärast W w a d  nende õigused pä
randuse peale puutum ata.

On nad aga loobuja päranduse w astu  wõtnnd, siis pearoad 
nad tagasi andma selle, m is loobuja oli saanud wastutalsuna loo 
bumise eest. (B . 2772; S .  2349)

8  283 . Pärim ise õigusest loobumise lepingut mõidakse ära 
muuta mitte ühekülgselt, maid ainult uue kirjaliku lepinguga kahe 
tunnistaja juuresolekul.

Kui pärimise õigusest loobumine sündis kolmanda isiku kasuks, 
kes lepingu sõlmimisest osa ,võ ttis w õi hiljem lepinguga ühines, 
siis mõidakse loobumist ära m uuta ainult selle kolmanda isiku n õ u s
olekul. (B . 2774, 2775)



3. jagu.

päranduse wastuwötmine ja pärandusest 
loobumine.

§ 284. Selleks, et pärandust omandada, peab nii seadus- 
järeline rui ka testamendijäreline ning lepingujäreline pärija pä
randuse awanemisest ja pärimisele kutsumisest, tingimisi nimetatud 
pärija ka tingimuse kättejõudmisest üle elama. (B. 2621)

H 285. Pärimisele kutsumine annab eestkätt ainult wöima- 
luse pärijaks saada. Et aga tegelikult pärijaks saada ja päran
dust omandada, peab pärimisele kutsutud isik meel awaldama taht
mist pärandust wastu wõtta. (B. 2622)

§ 286. Keegi ei ole kohustatud pärandust wastu wõtma,- La 
wõib ka pärandusest loobuda. Ainult lepingujäreline pärija ei wõi 
päranduse mastuwõtmisest keelduda, kui ta lepingus selge sõnaga 
ei ole jätnud enesele seda õigust. (B. 2623, 2496, 2776)

§ 287. On pärija päranduse wastu wõtnud, siis ei wõi ta 
sellest enam loobuda.

Kes korra pärandusest on loobunud, see ei wõi enam selle pä
randuse peale pärijaks saada. (S. 1943; V. 2784)

§ 288. On Keegi testamendi wõi lepingu järele pärimisele 
kutsutud, kuid testamendi wõi lepingu puuduMisel oleks kutsutud 
pärimisele seaduse järele, siis wõib ta pärimisest testamendi järele 
keelduda, samuti ka pärimisest lepingu järele, kui see lubatud (§262) 
ja päranduse wastu wõtta seadusjärelise pärijana.

Kes on pärimisele kutsutud lepingu järele ja ühtlasi pärast 
lepingu sõlmimist tehtud testamendi järele, see wõib päranduse 
wastu wõtta kas lepingu wõi testamendi järele oma wälikul. 
(S. 1948)

§ 289. Tahtmist pärandust wastu wõtta wõidakse awaldada 
kas selge sõnaga, suusõnal wõi kirjalikult, wõi waikides niisuguste 
tegudega, mida teisiti seletada ei saa, kui et tegutseja ennast pä
rijaks loeb.

Sama maksab ka pärandusest loobumise kohta. (B. 2623, 
2777. 2778)

§ 290. Kui pärimisele kutsutud isikud pärandajaga kuni tema 
surmani elasid koos ühises majapidamises, nagu üleelanud abikaas, 
wanemate juures elawad lapsed ja teised alanejad jne. ja selle tõttu 
päranduse awanemisel tegelikult paranduse maldamisele jäid, siis



ei w õi  sellest m aldam ise jä tkam isest  üksi jä re ld a d a ,  et n a d  p ä r a n 
duse o n  w a s tu  w õ tn u d .

Seesugused  isikud o n  isegi õ i g u s t a t u d , pä randusest  a ju tise l t  
omale  ta rw i l is t  ü le sp id am is t  w õ tm a ,  i lm a  et neid  sellepärast wõi- 
dakse p ä r i ja te k s  lugeda. ( B .  2627)

§  2 9 1 .  K u i  p ä rand use  am anem ise  üle on k o h tu  poo lt  k u u lu 
ta tu d  w ä l jak u tse  k o r r a s ,  siis peab pärim ise le  k u tsu tu d  isik enne
k uu lu tu se s  m ä ä r a t u d  t ä h ta ja  m öödum ist  aw a lduse  tegem a p ä r a n 
duse w a s tu w õ tm is e  koh ta .

K u i  k u u lu tu s t  te h tu d  ei ole, siis peab p ä r i j a k s  k u tsu tu d  isik 
püranduse  w a s tu w õ tm is e  k o h ta  aw a lduse  tegem a ühe a a s t a  jooksul, 
kui p ä r a n d u s  on tem a tegel iku l  m aldam ise l  (§  290),  m u i l  ju h tu -  
m u s te l  aga  enne p ä ra n d u s e  nõudm ise  õiguse aegumist (§  357).  
-(B. 2629 , 2630)

§  2 92 .  K u i  pärim isele  k u tsu tu d  isik, kelle tegelikul m a ld a 
mise! p ä r a n d u s  on, laseb m ö ö d u d a  seaduses e t te n ä h tu d  t ä h ta ja
(tz 291) i lm a  am aldust  te g e m a ta  p ä ra n d u s e  w a s tu w õ tm is e  koh ta ,  
siis loetakse, e t  t a  o n  p ä ra n d u s e  w a s tu  w õ tn u d .

Laseb a g a  seaduses e t te n ä h tu d  t ä h ta ja  (H 291) m ö ö d u d a  i lm a 
am aldust  t e g e m a ta  p ä ra n d u s e  w a s tu w õ tm is e  Kohta pärim isele  k u t 
su tud  isik, kelle tegel iku l  m aldam ise l  p ä ra n d u s t  ei o lnud , siis lo e 
ta k s e  et t a  on  pärandusest  lo o bu nu d .  (B .  2631)

K 2 9 3 .  K u i  pärim isele  k u tsu tu d  isik sureb enue aw alduse 
tegemiseks seaduses e t te n ä h tu d  t ä h ta ja  (§ 291) m öödum ist  i lma 
am aldust  te g e m a ta  p a ra n d u s e  w a s tu w õ tm is e  koh ta ,  siis on tem a 
p ä r i ja te l  selle aw alduse  tegemiseks sam a täh ta eg ,  mille jooksul n a d  
õ ig u s ta tu d  am aldus t  tegem a su rnu d  p ä r i ja s t  enesest järe le  jä ä n u d  
p ä rand use  w a s tu w õ tm is e  k oh ta .  (B .  263 2 !  S .  1952)

§  294 .  E n n e  aw alduse tegemist p ä ra n d u s e  w a s tu w õ tm is e  koh ta  
on pärim isele  k u tsu tu d  isikul õ ig u s  pä rand use  koosseisu  üle t o r m i 
lisi tea te id  n õ u ta d a .

K u i  p ä ra n d u s e  w õ la u sk u ja d ^  le g a taa r id  w õi  a se pä r i ja  n õ u a -  
w ad  pärim ise le  k u tsu tu d  is ikult  ru tu l is t  o tsus tam is t  p ä ra n d u s e  w a s t u 
wõtmise koh ta ,  siis wöib k o h u s  aw alduse  tegemiseks seaduses e t te 
n ä h tu d  tä h ta e g a  (8 291) lüh endada ,  kui selleks m õ ju w a d  p õ h ju 
sed o lem as .  (B .  2633 , 2 634 ,  2 6 5 5 ;  S .  1944)

8  2 9 5 .  A w a ld u s  w a s tu w õ tm is e  koh ta  peab w a s t a m a  kõigile 
nõuetele, m is  on  t a rw i l ik u d  ta h te aw a ld use  m a k s w u s e k s :  ta  peab 
olema w ä l je n d a tu d  k in d la s t i  ja  t ing im use ta  n in g  k ä im a  terw e p ä 
randuse  k oh ta ,  n a g u  ta  on  p ä r i ja le  a w a n e n u d ,  m i t te  aga  selle 
p ä ran d u se  m õne osa koh ta .  N e i le  nõuetele m i t t e w a s t a w a t  a w a l -  
d us t-e i  loe ta  m a k s m a k s .  (B .  2636,- S .  1947, 1 95 0 ,  1951)



§ 296. N ii päranduse wastuwõtmine kui ka pärandusest loo
bumine on maksew ainult siis, kui wastuwõtja wöi loobuja kind
lasti teadis, et ta on pärimisele kutsutud ja kuidas ta on kutsutud, 
kas seaduse, testamendi mõi lepingu järele, kas tingimustega wõi 
tingimusteta. Eksitust muude asjaolude kohta, nimelt ka päran
duse suuruse kohta, ei wõeta arwesse. (B. 2637, 2779; S. 1949)

§ 297. Kui pärimisele kutsutud isik pärandusest loobub, siis 
awaneb pärimine sellele, keda pärimisele oleks kutsutud siis, kui 
loobuja päranduse awanemise ajal ei oleks elus olnjud; sellejuures 
on Lähendatud isikul awalduse tegemiseks päranduse wastumõtmise 
kohta sama tähtaeg, nagu esimesel pärijal, arwates sellest päewast, 
mil ta pärandusest loobumisest teada sai. (S. 1953; B. 2785)

4. jagu.

Testamendi awamine.
§ 298. Testaator wõib oma testamenti' kas ise alal hoida, 

wõi seda alalhoidmiseks anda kolmandale isikule, notaariusete wõi 
hoolekandekohtule. (B. 2445)

8 299. Peale testaatori surma peab see, kelle käes testa
ment on. selle wiiwitamata wastawale kohtule esitama. Testa
mendi esitamist kohtule ei wõi testaator ära keelata. (B. 2446; 
S. 2263)

8 300. Mitte ainult pärijal, waid ka igal pärandusest hu< 
witatud isikul, nagu legataaril ja tema pärijatel, on õigus isilku 
wastu, kelle käes on testament wõi kes selle kuritahtliselt on kõr- 
waldanud, esineda kohtus nõudmisega testamendi wäljaandmise 
wõi päranduse wõi legaadi wäärtuse tasumise kohta. (B. 2444)

8 301. Esitatud testament awatakse kohtu poolt awalikul 
istungil ja loetakse täielikult ette. (B. 2447)

8 302. Kui on mitu testamenti olemas, siis tulewad nad 
kõik awada ja ette lugeda, isegi niisugused, millede kohta seleta
takse, et nad ei wasta seadu.se nõuetele wõi on wõltsitud.

Kui testament on olemas mitmes samasisulises algkirjas, 
siis loetakse nendest ette ainult üks. (B. 2448)

8 303. Testamendi ärakirja ettelugemisest ei ole küllalt, olgu 
siis, et algkiri on kaduma läinud wõi ei ole ruttu kättesaadaw. 
Niisugusel juhtumusel peawad asjast huwitatud isikud tõendama



testamendi olemasolu, samuti ka, kui ärakiri ei ole seatud korras 
tõestatud, tema sisu. (B. 2449)

§ 304. Wastastikkuse testamendi arvamine ja ettelugemine 
sünnib juba siis, kui üks testaatoritest surnud on. (B. 2450)

§ 305. Kohus kutsub, kui asjast huwitatud isikud seda pa- 
luwad wõi kohus ise seda tarwilikuks peab, awaliku kuulutusega 
waljakutse korras kõiki isikuid, kes tahawad testamendi rvastu 
waielda wõi päranduse kohta oma nõudmisi wõi õigusi üles anda, 
seda määratud tähtaja jooksul tegema. (B. 2451)

§ 306. Kui kohtu poolt määratud tähtaja jooksul ei ole 
testamendi wastu waielust tõstetud wõi kui waielus on jäetud 
tagajärjeta, siis tunnustab kohus testamendi seadusjõuliseks. Kui 
kuulutust waljakutse korras ei ole tehtud, tunnustab Kohus tes
tamendi seadusjõuliseks peale ühe aasta möödumist, arwates tes
tamendi arvamise ja ettelugemise päervast, kui selle aja jooksul tes
tamendi wastu waielusi er ole tõstetud wõi kui waielused on 
tagajärjeta jäetud. (B. 2432)

s. jagu.

Waielust tõstmine tesiamendliwastu.
8 307. Testament wõib terwes ulatuses wõi üksikutes osa

des kas algusest peale makswuseta olla wõi hiljem makswusetaks 
muutuda. (B. 2787) *

8 308. Testamendi wastu wõirvad waielust tõsta ainult pä
rijatena wõi legataaridena pärandusest huwitatud isikud, mitte agu 
need, kes pärandusest kaudselt huwitatud on, nagu testamendis 
parandusest ilmajäetud seadusjärelise pärija wõlauskujad. (B. 2477)

8 309. Selle wastu, mille Kohta lähemad seadUsjärelised pä
rijad waikinud, wõi milleks nad nõusolekut awaldaNUd, wõi mille 
wastuwaidlemileks nad tähtaja mööda lasknud wõi muul wiistl 
õiguse kaotanud, ei wõi waielust tõsta pärandaja kaugemad su
gulased. (B. 2487)

8 310. Testamendi tühistamist terwes ulatuses wõirvad hu
witatud isiküd nõuda: 1) kui pärandaja ei olnud testamendi tege
mise wõimeline r 2) kui testamendi tegemisel ei ole täidetud olulisi 
wormi nõudeid: 3) kui testamendi tegemine sündis sundimise, pet
tuse wõi olulise eksituse tagajärjel: 4) kui kõik testamendi korral
dused seadustele wastu käiwad, olgugi et wälise wormi nõuded 
täpselt täidetud: 5) küi kõik testamendi korraldused on täitsa



arusaanmtu^ mõttetud wõi üksteisele wasturääkiwad r 6) kui 
testamenti ei ole lõpu,le wiidud. (B . 2789  ̂ S .  2078)

§ 3 1 1 .  Huwitatud isikud wõirvad waielust tõsta testamendi 
üksikute osade wastu, kui need ei w asta seaduse nõuetele. (B . 2476)

§  312. K es tahab testamendi w astu waielust tõsta, peab 
oma waieluse awaldama seaduses ettenähtud aja jooksul 
(§§  305— 306. 356— 357) w astaw as kohtus. (B . 2479)

§  313. Kui kohus tunnustab awaldatud waieluse kaalu- 
waks, siis wõib ta waieluse tõstja palwel kohustada testameNdi- 
järelist pärijat, kui see tahab pärandust w astu mõtta w L  on selle 
M a  wastu motnud, andma küllaldast kindlustust päranduse kor
ralikuks walitsemiseks ja päranduse ewentuaalseks wäljaandmi- 
seks. Olude kohaselt wõib kohus ka hooldajat määrata kas lerwe 
päranduse wõi waieldatawa osa üle kuni waieluse lahendamiseni. 
(B . 2480)

§  314. Sundusliku pärija testamendis nimetamata jätmine 
wõi tema sundosast ilmajätmine ilma seadusliku põhjuseta annab 
temale õiguse sundosa wäljaandmist nõuda. Kui sunduslikule pä
rijale on küll midagi määratud, kuid wähem tema sundosast, siizs 
wõib ta nõuda sundosa täiendamist. M uus suhtes jääb testament 
jõusse. (B . 2793)

§  315. Sam ad õigused, m is on sunduslikul pärijal, kes tes
tamendi tegemise ajal elus oli, on ka pärast testamendi tegemist 
sündinud wõi sundosaõigusliseks pärijaks saanud sunduslikul pä
rijal. (B . 2794)

§  316. Kui testaatoril, kes testamendi tegemise ajal oli la s
teta, sünnib parast testamendi tegemist laps, olgu enne wõi pärast 
testaatori surma, siis loetakse terwe testament ära muudetuks, kui 
see jrchtumus ei ole testamendis ette nähtud. (B . 2796; S .  >2079)

6. jagu.

Värimiskölbmatus.
§  317. Kõlbmatuse pärast kaotawad teatawatel juhtumustel 

pärimise õiguse seaduse jõul nii seadussärelised kui ka testamendi- 
wõi lepingujärelised pärijad; samuti kaotawad ka legataarid õiguse 
neile määratud legaadi saamiseks. (B . 2847)

§  318. Pärimise ja legaadi saamise õiguse kaotab kõlbma
tuse pärast: 1) kes teadwalt ja seaduswastaselt pärandaja wõi eel- 
pärija surmas wõi katsus surmata; 2) kes teadwalt ja seadius-



wastaselt asetas pärandaja niisngusesse seisukorda, milles wiimane 
kuni oma surmani wõimetu oli teha Korraldust surma korraks wõi 
seda ära muuta.- 3) kes teadwalt ja seaduswastaselt sundimisega 
wõi pettusega pärandajat tak istas teha korraldust surma korraks 
wõi seda muuta, wõi samal wiisil sundis seesugust korraldust tege
ma wõi ära muutma.- 4) kes teadwalt ja seaduswastaselt kõrwäl- 
das wõi makswusetaks m uutis pärandaja poolt surma korraks 
tehtud korralduse niisuguses olukorras, milles pärandajal enam 
wõimalik ei olnud seda uuendada.

Pärim iskõlbm atus kustub, kui pärandaja kõlbmatule andeks 
annab. (S . 2339. 2343.- B . 2848. 2877- H. 540)

8 319. Kui pärija on tunnustatud pärimiskõlbmätuks. siis 
loetakse teda pärimisele mitte kutsutuks ja pärimisele kutsutakse 
see, keda oleks kutsutud siis. kui pärimiskõlbnMtu ei olekÄ päran
duse awanemise ajal elus olnud- selle juures arwatakse pärimisele 
kutsumine tekkinuks päranduse awanemisega. (S . 2344; B . 2873)

8 320. Kui kõrwalist abi tarw itaja isiku eest tema sugulased 
ei ole korralikult hoolitsenud, ja tema on hoolekandeasutusse wõe- 
tud ning seal kuni surmani ülemal peetud, siis läheb tema pärandus 
sellele asutusele, kuna tema sugulased pärimiselt kõrwaldätakse. 
(B. 2868)

8 321. Kui pürimiskõlbmatu on päranduse wõi legaadi juba 
kätte saanud, siis peab ta selle ühes wiljaga ja juurdekaswuga 
wälja andma isikule, kes tema asemele astub; ei ole pärimiskõlb- 
matu pärandust wiõi legaati meel w astu wõtnud, siis läheb see 
otsekohe üle asemele astujale. (B. 2875)

§ 322. Pärim iskõlbm ätuks tunnustamist wõib nõuda see, 
kes sellest kasu saaks, kui pärija kõlbmatuse pärast wälja langeks. 
(S . 2341. 2342)

6. osa.

M rija  õigused ja kohused.
1. jagu.

Llldmäänifeb.
8 323. Päranduse wastuwõtmisega lähemad kõik pärandaja 

õigused ja kohused, niimõrd kui nad ei! küstu pärandaja isikuga, 
iseenesest pärijale üle. (B. 2639)

8 324. Üksikute päranduse hulka kuuluwate asjade peale 
omandab pärija samad asiõigused, mis olid nende peale pä-
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randajal: samuti lähemad pärijale üle ka asiöigused, mis päran
dajal olid wõõraste asjade peale, wälja arwatud isiklised serwi- 
tuudid.

Pärijale lähemad üle ka kõik pärandaja nõudeõigused peale 
nende, mis on seotud lahutamata pärandaja isikuga. (B. 2640, 2643)

§ 325. Kui pärija on saanud testamendi wõi pärimislepingu 
järele niisuguse kinniswara, mille omandamine temale maksma te 
seaduste järele keelatud on, siis peab ta selle kinniswara ühe aasta 
jooksul, arwates päranduse wastuwõtmise ajast, wõõrandama isi
kule, kellel selle omandamiseks õigus on; wastasel korral wõõ- 
randatakse kinniswara wastawa kohtu korraldusel enampakkumise 
teel ja pärija peab enampakkumisel saadud .summaga leppima.

Kui kinniswara omandamise keeld on pärija kohta maksew 
ainult ajutiselt, siis määratakse kinniswara kuni keelu makswuse 
lõppemiseni hoolekande alla ja pärija saab seni ainult kinnjis- 
wara wilja.

Seadusjärelisel pärimisel saadud kinniswara peale omab pärija 
omandusõiguse ka siis, kui selle kinniswara omandamine teiftl 
teel temale makswate seaduste järele keelatud on. (B. 2641)

§ 326. Pärijale kuuluwad asiöigused pärandaja waranduse 
peale, samuti ka ümberpöördult pärandajale kuulunud asiöigused 
pärija waranduse peale kustumad paranduse wastuwõtmisegä. Sa
muti kustumad päranduse wastuwõtmisega pärandaja nõudmised 
pärija wastu ja pärija nõudmised pärandaja wastu. (B. 2642, 2644)

§ 327. Pärandaja puhtisiklised õigused, nagu teenistuse, 
palgasaamise ja pensioni õigus, ei lähe tema pärijatele üle; ainult 
wäljawõtmata jäänud palka ja pensioni wõiwad pärijad nõuda.

Lesele ja lastele määrataw pension ei põhjene pärimise õiguse 
peal ja ei tule sellepärast paranduse koosseisu arwata. (B. 2645)

§ 328. Nagu õigused, nii lähemad päranduse wastuwötmi- 
sega pärijale üle ka kõik pärandaja kohused peale nende, tnis on 
seotud lahutamata pärandaja isikuga. (B. 2646)

§ 329. Pärija on kohustatud täitma kõik testamendis tema 
peale pandud käsutised wõi pärimislepinguga enese peale wõetud 
kohustused, nagu pärijaks nimetamise tingimused ja legaatide wälja- 
andmised. (B. 2647)

8 330. Päranduse wõlauskujatel tuleb oma nõudmistega pöö
rata pärija poole, kes on kohustatud, kui nõudmiste tasumiseksj 
pärandust wõi pärija osa sellest ei jätku, wõlauskujaid rahuldama 
oma enese warandusest. (B. 2648)

8 331. Legataarid ei wõta osa päranduse wõlgade tasumisest.
Kui aga legaatide kogusumma päranduse wäärtusest üle ula-



tab ja otsekohene pärija pu.udub. siis kärbitakse wõlgade tasumi-' 
seks legaate wastawalt nenbe wäartnsele, sest päranduse wõlausku- 
jatel on legataaride ees alati eesõigus rahuldamist saadu.

Sama määrus maksab ka kingituste kohta surma korraks 
(§ 35 märkus). (B. 2666)

§ 332. § 330 ettenähtud kohusest pärandaja wõlgasid omast 
warandusest tasuda wõib pärija wabaueda, kui ta inwentari õigust 
tarwitab, s. o. seaduses ettenähtud tähtaja jooksul kõige päranduse 
üle nimekirja kokku. seab. (B. 2649)

K 333. Eestkostjad, hooldajad wõi pärija muud seaduslikud 
eptajad wõiwad pärija eest pärandust wastu wõtta ainult inwen
tari õigusega. (B. 2650)

K 334. Pärija, kes soowib tarwitada inwentari õigust, peab 
kolme kuu jooksul peale seda, kui ta tema pärimisele kutsumisest 
teada on saanud, hoolitsema päranduse wara nimekirja kokkusead
mise ja wäljakutse korras kuulutuse tegemise eest.

Laialdaste ja keeruliste päranduste juures wõib kohus pärija 
palwek seda tähtaega pikendada, igatahes aga mitte kauemaks kui 
selle tähtaja lõpuni, mis määratud wäljakutse korras tehtud kuu
lutuses. (B. 2652; S. 1995)

§ 333. Nimekirjas peawad täielikult üles tähendatud olema 
päranduse awanemise ajal olemasolewad päranduse objektid ja pä
randuse peal lasuwad kohustused. Nimekiri peab sisaldama ka 
päranduse objektide kirjeldust, nii palju kui seda wäärtuse kindlaks
tegemiseks waja on, ja nende hinda. (S. 2001)

§ 336. Päranduse wara nimekirja seab kokku kohtupristaw, 
ksda määrab kohus pärija palwel. Pärija Än kohustatud nime
kirja kokkuseadmiseks tarwilikke teateid andma. (S. 2003)

K 337. Kui pärija nimekirja kokkuseadmisel päranduse hulka 
kuuluwaid objekte tähtsal määral tahtliselt üles andmata jätab wõi 
olemata kohustuse nimekirja kanda laseb sihiga, päranduse wõla- 
uskujatele kahju teha, siis mastutab ta päranduse wõlgade eest 
täies ulatuses. (S. 2005)

8 338. N ii kaua, kui päranduse wara nimekirja kokkusead
mine kestab, ei wõi päranduse wõlauskujad ega legataand oma 
nõudmistega pärija wastu esineda, ja nende nõudmiste aegumine 
jäüb seisma Kuni selle tähtaja möödumiseni, mis määratud wälja
kutse korras tehtud kuulutuses.

-Kuni pärimise õigustes kinnitamiseni wõiwad päranduse wõla
uskujad nõudmist tõsta päranduse tombu wastu. kui ei ole kaht
lemata selge, et päranduse waldamisele asunud isikud on ainsad 
pärijad. (B. 2654)



§ 339. Kui pärija on päranduse wastu wõtnud imventari 
õigusega, siis wastutab ta päranduse wõlgade ja muude kohustuste 
eest ainult sellel määral, mil pärandust selleks jätkub; selle juures 
on tal õigus pärandusest enne maha arwata pärandaja matmise 
ja päranduse nimekirja kokkuseadmise kulu ning muud kohtumaksud.

Tema enese nõudmised päranduse wastu ei kustu, waid rahul
datakse pärandusest üldistel alustel. (B. 2655)

§ 340. Kui pärija on maksujõuetu, siis wõiwad nii päran
duse wõlauskujad kui ka legataarid nõuda päranduse eraldamist 
pärija enese warandusest ja oma nõudmiste rahuldamist pärandu
sest enne pärija wõlau,skujate nõudmiste rahuldamist. (B. 2658)

§ 341. Eelmises (340) paragrahwis ettenähtud eraldamise kor
ral rahuldatakse pärandusest kõige enne päranduse wõlauskujad, 
siis legataarid ja alles see, mis peale seda pärandusest weel üle jääb, 
läheb tagasi pärija waranduse hulka. (B. 2660)

K 342. Kui eraldatud pärandusest (§ 340) ei jätku wõla- 
uskujate ja legataaride rahuldamiseks, siis ei woi need wõlauskujad 
ja legataarid, kes eraldamist nõudsid, enam pärija ega tema waran
duse wastu nõudmisega esineda. (B. 2661)

§ 343. Õigus päranduse eraldamist nõuda kustub: 1) kui pä
randuse wastuwõtmisest on möödunud kaks aastat; 2) kui wõla
uskujad on erilise toiminguga tunnustanud pärija oma wõlgni- 
kuks; 3) kui pärandus on pärija muu warandusega nii kokku 
liitunud, et lahutamine wõimata. (B. 2662)

2. jagu.

Väranduönöudmlne.
§ 344. Pärandusnõudmise õigus on igal pärijal, olgu ta 

pärimisele kutsutud seaduse järele, testamendi järele wõi pärimis
lepingu järele, nõudku ta terwet pärandust wõi selle osa. (B. 2599)

§ 345. Pärandusnõudmist wõidakse tõsta igaühe wastu. kes 
nõudja pärimise õiguse wastu waidleb, ükskõik kas ta maldab ter
wet pärandust wõi sejlle osa ja kas ta ennast pärijaks peab ja 
nimetab wõi mitte; samuti ka wastuwaidleja wastu, kes päran
dust wõ selle osa maldas, kuid hiljem waldamisest kuritahtliselt 
loobus; lõpuks ka päranduse wõlgniku wastu, kes keeldub wõlga 
tasumast põhjendusega, et temal enesel olewat päranduse peale õigus. 
(B. 2600)

§ 346. Isiku wastu, kelle maldamisel on pärandusse kuu
luni ad asjad ja kes ei waidle nõudja pärimise õiguse wastu, waid



keeldub neid nõudjale wälja andmast mõnel teisel alusel, tuleb tõsta 
omandusnõudmine. (B 2601)

§ 347. Pärandusnõudmise otstarbeks on, et nõudja päri
jaks tunnustataks ja selle tõttu temale kas terme pärandus, kui 
ta on ainuke pärija, wõi temale kuuluw osa pärandusest, kui ta 
on kaaspärija, wõi see, mis on kostja waldamisel, wälja antaks 
ühes kõige juurdekaswuga. (B. 2602)

§ 348. Pärandusnõudmift wõidakse tõsta mitte ainult kõr- 
walise isiku wastu, waid ka kaaspärijate wastu, kes pärandust 
waldawad ja nõudja pärimise õigust ei tunnusta. (B. 2603)

§ 349. Kostja, kes pärandust waldas halwas usus, wastu- 
tab ka juhusliku kahju eest, mis tekkinud pärandusse kuuluwatele 
üksikutele asjadele. Kostja agu, kes heas usus pärandust waldab, 
wastutab ainult tema süü läbi tekkinud kahju eest ja ainult sel
lest ajast peale, mil nõudmine tema wastu tõsteti; kuni nõudmise 
tõstmiseni ei kanna ta wastutuft isegi silmapaistwal hooletuse eest. 
(B. 2606)

§ 350. Kui kostja, kes pärandust waldas heas usus. on mõne 
päranduse objekti wõõrandanud enne pärandusnõudmise rõstmist 
tema wastu, siis peab ta pärijale wälja maksma wõõranda-tnd 
objekti eest tõelikult saadud ostuhinna ühes selle pealt saadud 
protsentidega, niiwõrd kui ostuhind ja protsendid ei ole tema poolt 
ära tarwitatud ilma jäädama kasuta.

Kostja aga, kes waldas halwas usus, peab kas wõõrandatud 
objekti pärijale tagasi toimetama wõi täieliku kahjutasu maksma. 
(B. 2608)

8 351. Kostja, kes pärandust waldas halwas usus, peab 
pärijale tasuma kõik päranduse wilja, ka selle, mida La oleks wõi- 
nud pärandusest saada.

Kostja aga, kes pärandust waldas heas usus, peab pärijale 
wälja andma päranduse wiljast, mis saadud enne tema wastu tõs
tetud pärandusnõudmise temale teatamaks tegemist, ainult selle osa, 
mis weel alles on; wilja eest aga, mida enam alles ei ole, peab ta 
tasu andma niiwõrd, kui ta selle läbi rikkamaks sai; pärast päran
dusnõudmise temale teatamaks tegemist saadud wilja peab ta terwelt 
wälja andma ja wastutama ka selle wilja eest, mida ta oleks wõinud 
saada, wälja arwatud wili, mis juhuslikul? kaduma läinud. 
(B. 2612)

8 352. Päranduse maldaja wõib päranduse wäljaandmisel pä
randusest maha arwata pärandaja rawitsemise ja matmise kulud, 
kuiwõrd need on tema poolt tehtud olude kohaselt, samüti ka seda, 
mis ta on wälja maksnud päranduse wõlauskujatele ja legataaridele.



Kui on wälja antud legaat, mis wäljaandmisele ei kuulunud, 
siis on heas usus maldaja ainult kohustatud pärijale edasi andma 
õiguse legaati saajalt tagasi nõuda, kuna haliwas usus maldaja 
seesugusel juhtumusel kannab täieNkku wastutust ka kahju eest. 
(B. 2614>

§ 353. Nõudja peab ühes pärandusega üle wõtma kõik koor
matused ja kohustused, mis kostja päranduse wõi selle üksikute ob
jektide maldamise tõttu oli sunnitud oma peale wõtma. (B. 2616)

8 354. Wilja saamiseks ja alalhoidmiseks tehtud kulud peab 
päranduse nõudja )asuma, niiwõrd kui nad on tehtud selle wilja 
kohta, mis nõudjale tuleb wälrja anda wõi tasuda, heas usus mal
dajale Lulewad tasuda ka need kuhud, mis wilja saamiseks ja alal
hoidmiseks tagajärjeta tehtud. (B. 2617)

8 355. Päranduse koosseisu kuuluwate asjade eneste peale 
maldaja poolt tehtud kubude tasumise juures tulewad tarwitusele 
hädatarmilikkude, kasulikkude ja toreduse kulude kohta käiwad üld- 
määrused ( § § . . . . ) ,  selle erandiga, et ka halmas usus maldajale 
tulewad kasulikud kulud tasuda, kui nende kulude läbi wäärtusli- 
kumaks muutunud asjad meel alles on. (B. 2618)

8 356. Pärandusnõudmist peab tõstma, kui Kohtu poolt on 
tehtud kuulutus mäljakutse korras, kuulutuses määratud tähtaja 
jooksul. Kui aga nõudja tõeks teeb, et ta kuulutusest teada ei ole 
saanud wõi hilja teada sai, ilma et ta ise selles süüdi oleks, siis wõib 
ta nõudmist tõsta järgmises (357) paragrahwis ettenähtud pikema 
tähtaja jooksul. (B. 2619)

8 357. Kui päranduse kohta kuulutust mäljakutse korras teh
tud ei ole, siis aegud pärandusnõudmine kahe aasta pärast arwa- 
tes ajast, mil nõudmisõigusline isik teada sai päranduse amune
misest, igal juhtumusel aga kümne aasta pärast peale päranduse 
awanemist. (B. 2620)

3. jagu.

Mwnduse wöörandamine.
8 358. Pärija wõib temale awanenud pärandust terwena 

wõõrandada müügi teel wõi muul wiisil. (B. 2667)
§ 359. Ostja saab terme päranduse tombu, nagu see päri

jale awanes, ja wiimane on kohustatud ostjale üle andma kõike seda, 
mis temale kui pärijale üle on läinud ükskõik missugusel alusel. 
(B. 2668)

8 360. Pärija ei kanna ostja ees wastutust ewiktsiooni eest 
päranduse hulka kuuluwate üksikute asjade suhtes: samuti ei was- 
tuta pärija muude kahjude eest, kui ta neid meelega ei ole tekitanud.



Ig a ta h es  kannab aga pärija  ostja ees w astutust selle eest, et 
temal on müüdud päranduse peale pärimise õigus. (B . 2669)

§  361. K ui pärija  on enne päranduse müümist mõned pä
randuse hulka kuuluwad üksikud asjad w õõrandanud, siis peab ta 
nende rväärtuse ostjale tasum a. (B . 2670)

Z 362, M üüja jääb kolmandate isikute suhtes pärijaks edasi 
ja kannab sellepärast w astutust päranduse w õlauskujate ja lega- 
taaride ees. (B . 2672)

§ 363. Ostja kannab w astutust päranduse w õlauskujate ja le- 
gataaride ees ostulepingu sõlmimisest peale olenemata sellest, et pä
rija w astu tu s  edasi kestab. Kokkulepe pärija  ja ostja wahel sellest 
wastutusest wabastamiseks wõi selle kitsendamiseks ei ole maksew. 
(S . 2382)

8  364. Ostja wõtab päranduse üle nagu tema on, järjelikult 
ka selle peal lasuwad koorm atused; sellepärast peab ta  pärijale t a 
suma kõik päranduse tõ ttu  tehtud kulud, w äljam aksud ja kantud! 
kahjud, nagu pärandaja matmise kulud ja päranduse saamise ku lud : 
samuti ka, m is pärija  päranduse wõlauskujatele ja legataaridele on 
juba wälja maksnud, kuiwõrd nende nõudmised põhjendatud olid. 
(B . 2673)

8 365. P ä r i ja  asi- ja nõudeõigused, m is õiguste ja ko
hustuste  ühtelangemise tõ ttu  kustunud (8 326), astuw ad päranduse 
müümisega uuesti jõusse. (B . 2674)

8  366. §8 360—365 määrused tulewad w astaw alt tarw itu - 
sele ka päranduse wõõrandamise juures m uut wiisit, peale müügi. 
(B . 2676)

4 . j a g u .

Kaaspärijate öiguslifed wahekorrad
1.  p e a t ü k k .

Qlömäärused.

8  367. K ui pärandus on awanenud mitmele pärijale, siis 
wõiwad nad seda kas jagam atalt w allata wõi nõuda päranduse 
jagamist. (B . 2677)

8  368. N iikaua kui kaaspärijad  pärandust ühiselt waldawav, 
saawad nad ühiselt osa pärandusest saadud wiljast ja muust kasust 
ning kannaw ad ühiselt päranduse peal lasuwaid koormatust, sam uti 
Ka pärandusele tekkinud kahju, kuiwiõrd see ei ole tekitatud mõne 
üksiku kaaspärija  süü läbi. (B . 2678)

8  369. Päranduse peal lasuwate wõlgade eest w astu taw ad 
kõik kaaspärijad. igaüks w astaw alt oma pärandusosale.



' Isegi siis. kui pärandaja on pannud mõne wõla tajumise ük
siku kaaspärija peale, wõi kui kaaspärijad on oma wahel wõlgade 
tasumise kohta teisiti kokku leppinud, on see maksew ainult kaas
pärijate eneste wahel ja ei wõta päranduse wõlauskujatelt õigust 
igalt üksikult kaaspärijalt tema päranüusosale wastawat wolaosa 
nõuda. (B. 2679)

§ 370. Päranduse wõlgnik wastutab iga kaaspärija ees was- 
tawalt pärandusosa suurusele,- kui aga wõlgnik on wõla ära maks
nud pärijale, kellele selle wõla nõudmise õigus pärandaja poolt vn 
testamendis määratud, siis wabaneb wõlgnik wastutusest teiste 
kaaspärijate ees. (B. 2680)

§ 371. Päranduse käsutamiseks on tarwilik kõikide kaaspä
rijate nõusolek; häälteenamus ei ole selleks küllaldane Selle
pärast ei wõi ükski pärijatest oma kaaspärijate pärandusosasid 
ilma nende nõusolekuta wõõrandada ega pantida. Kõik seesugused 
toimingud on tühised; maksma jääwad ainult selle õigused, kes 
heas usus wallaswara on omandanud. (B. 2681)

   D 372. Kulud, mis üksik pärija päranduse peale teinud, pea
road kõik kaaspärijad tasuma wastawalt oma pärandusosadele, 
kuiwõrd need kulud olid tarwilikud päranduse alalhoidmiseks wõi 
pärandusele kestwalt kasu tõid.

Kaaspärija, kes kulude tasumisega wiiwitab, on kohustatud 
maksma wiiwitusprotsente. (B. 2682)

8 373. Kui üksik pärija on päranduse wõlgasid maksnud wõi 
legaatc täitnud, siis wõib ta kaaspänjatelt tasu nõuda wastawalt 
nende pärandusosadele. (B. 2683)

8 374. Kaaspärija, kelle waldamisel on pärandus wõi sel
lesse kuuluwad warandused, peab nende eest hoolitsema nagu oma 
enese waranduse eest. Seda, mis ta pärandusest oma kasuks ära 
tarwitab, peab ta kaaspärijate kasuks arwestama. (B. 2684)

2. p e a t ü k k .

ÄuurõekaSwu õigus.
§ 375. Kui mitme kaaspärija hulgast iiks ei saa wõi ei 

taha pärandust wastu wõtta ükskõik missugusel põhjusel, siis läheb 
selle läbi wabanenud pärandusosa juurdekaswu õiguse alusel teis
tele kaaspärijatele. (B. 2878)

8 376. Juurdekaswu õigus ei tule tarwitusele, kui wälja- 
langenud kaaspärijal on asepärija, samuti ka kui kaaspärija sureb 
peale pärimisele kutsumist ja tema päriMse õigus üle läheb tema 
pärijatele. (B. 2879)
« 8 377. Juurdekaswu õigus hakkab maksma seaduse enese
jõul, ilma et maja oleks seda eriti omandada wõi wastu wõtta.



Iuurdekaswu õigusest ei wõi selleks õigustatud isik loobuda. 
(B. 2880)

§ 378. Wabanenud pärandusosa läheb üle kaaspärijatele 
ühes kõikide tema peal lasuwate koormatustega, eriti kohustusega 
wäljalangenud kaaspärija peale pandud legaate täita. (B. 2882)

§ 379. Pärimisel seaduse järele läheb kaaspärija wäljalan- 
gemise läbi wabanenud pärandusosa üle neile kaaspärijatele. kes 
selle oleksid saanud, kui wäljalangenut üldse ei oleks olnudki, ja 
nimel! igaühele nendest tema pärandusosa suurusele wastawates 
osades. (B. 2884)

§ 380. Kui seaÄusjäreline pärija on piiratud kindla murd
osaga pärandusest, siis ei wõi La ka juurdekaswu õiguse põhjal 
rohkem saada, kui tema murdosa wälja teeb. (B. 2886)

§ 381. Pärimise korral testamendi järele tuleb juurdekaswu 
õiguse suhtes arwesse wõtta, kas üksikutele pärijatele on määratud 
ühine pärandusosa. Niisugused ühendatud pärijad loetakse teiste 
pärijate suhtes üheks isikuks. (B. 2887)

§ 382. Kui mitmele pärijale on määratud ühine pärandus
osa, kuid ühtlasi on ära tähendatud, missuguse murdosa sellest pä- 
randusosast igaüks nendest peab saama, siis ei loeta neid ühendatud 
pärijateks, maid üksikult nimetatud pärijateks. (B. 2888)

§ 383. Pärandusosa, mis wabanenud üksikult nimetatud pä
rija waljalangemise läbi, läheb üle teistele kaaspärijatele wastawalt 
nende pärandus osade suurusele, kusjuures ühendatud pärijad loe
takse üheks isikuks. (B. 2890)

§ 384. Kui mitmest ühendatud pärijast üks wälja langeb, 
siis saamad wabanenud murdosa ainult temaga ühendatud pärijad 
ühesuurustes osades; langemad aga kõik ühendatud pärijad wälja, 
siis läheb nende murdosa terwelt üle teistele pärijatele § 883 
alusel. (B. 2891)

§ 385. Nendel, kellele on määratud kindlad rahasummad wõi 
pärandusse kuuluwad üksikud asjad, ei ole juurdekaswu õigust 
pärijate wastu, kes murdosade peale nimetatud, kui aga wiimased 
kõik wälja langemad, siis lähemad wabanenud pärandusosad üle 
esimestele wastawalt igale nendest määratud waranduse wäärtusele. 
(B. 2893)

§ 386. Kui mitmest lepingujärelisest pärijast üks wälja lan
geb, siis ei kaswa wabanenud pärandusosa teiste lepingujäreliste 
pärijate osade külge, waid läheb pärandaja seadusjärelistele päri- . 
jateki olgu siis, ei pärimislepingus on teisiti korraldatud.



Kui aga mitmele lepingujärelisele pärijale on määratud ühine 
pärandusosa ilma jagamise korra kindlaks määramata, siis kasivad  
ühe pärija wäljalangemise korral wabanenud osa teiste temaga 
ühendatud lepingujäreliste pärijate osade külge. (B . 2894, 2895)

§  38 7 . K ui pärimisele kutsutakse lepingujäreliste pärijatega 
ühes ka testamendijärelised pärijad ja wiim astest mõni wälja 
langeb, siis läheb wabanenud pärandusosa, kui teisi testam endi- 
järelisi pärijaid enam ei ole, pärandaja seadusjärelistele pärijatele, 
m itte aga lepingujärelistele pärijatele. (B . 2896)

§  38 8 . K ui pärijaks nimetamine käib ainult päranduse ühe 
osa kojhta ja selle tõ ttu  awaneb päranduse ülejääwa osa peale 
pärimine seaduse järele, siis tekib wiimse tahtmise awaldusega 
nimetatud pärijatele juurdekaswu õigus ainult .niiwõrd, kui nad 
on nimetatud ühise pärandusosa peale. ( S .  2094)

§  38 9 . Legaatide suhtes Lekib juurdekaswu õigus ainult siis, 
km üks ja sama asi on Mitmele Legataarile ühiselt määratud ja 
ette nähtud ei ole, millise osa legaadist iga kaaslegataar saama 
peab. K ui niisugusel korral mõni kaaslegataar wälja langeb enne 
õiguse omandamist legaadi peale, siis kaswab wabanenud mõtteline 
osa ülejäänud kaaslegataaride m õtteliste osade külge. (B . 2901)

§  39 0 . K ui ükski kaaslegataaridest legaati w astu  wötta ei 
taha w õi ei saa, siis läheb legaadiks m ääratud w arandus legaadi 
täitjale tagasi; ei ole aga legaadi täitjat olem as, siis jagatakse le
gaadiks määratud w arandus ühes muu püranduswaraga pärijate 
wahel. kui pärandaja teisiti ei ole korraldanud. (B . 2902)

§  39 1 . Juurdekasw u õiguse põhjal pärijale üleläinud päran
dusosa loetakse omaette pärandusosaks nende legaatide ja käsutiste 
suhtes, milledega on koormatud see pärija w õi wäljalangenud  
pärija, samuti ka ettesaadud waranduse arwesse wõtmise suhtes. 
( S .  2095)

3. Pe a t ükk,  

päranduse jagamine.

K 39 2 . Kaaspärijad ei ole kohustatud w astu  oma tahtmist 
pärandust jagamata pidama, w aid igaüks neist wõib päranduse jaga
mist nõuda. (B . 2685)

§  393 . P ärija t, kelle maldamisel pärandus on, ei wõi tema 
kaaspärijad päranduse jagamisele sundida enne 30 päewa m öödu
mist peale pärandaja surma. (B . 2686)

8  394 . K ui ühe w õi mitme kaaspärija nõudmisel ette wõetakse 
päranduse jagamine, siis wõiwad need kaaspärijad, kes omawahel



jagamist ei taha, pärandust oma pärandusosaöe suhtes jagamata 
edasi pidada. (B. W 8 !)^

8 393. Päranduse jagamist mõidakse ette wõtta ka siis, kui j 

üks wõi mitu kaaspärijat on allealised; niisugusel korral esitawad - 
allealisi nende eestkostjad.

Allealised ja nende eestkostjad wõiwad nõuda päranduse jaga- 
mist ainult hoolekandekohtu loal. (B. 2688)

D 396. Kokkulepe kaaspärijate wahel selle kohta, et päranduse 
jagamist teatama aja jooksul ette ei wöeta, on maksew: kuna kokku
lepe selle kohta, et jagamist üldse ette ei wõeta, makswuseta on. 
(B. 2689)

8 397. Pärandaja wõib päranduse jagamist selle waranduse 
suhtes, mille üle tal on õigus wabalt korraldusi teha. ära Keelata 
teatama aja peale, mitte aga hoopis. (B. 2690)

8 398. Sama õigus jagamist nõuda, nagu kaaspärijal, on ka ! 
päranduse ostjal. (B. 2691)

8 399. Enne päranduse jagamisele asumist tuleb jagatama 
waranduse koosseis kindlaks teha. Selleks on maja: 1) arwesse 
wõtta seda, mis üksikud pärijad ette saanud; 2) juurde arwata seda, 
mis peale pärandaja surma jagamata päranduswarale juurde tulnud 
wiljana ja juurdekaswuna; 3) eraldada kõik wõõras warandks, 
õiendada paranduse peal lasuwad mõlad, tasuda päranduse peale 
tehtud kulud ja täita need legaadid, mis pärandaja on panrtud 
kogu päranduse, mitte aga üksiku pärija peale.

Wõlgade õiendamiseks ei ole maja neid kohe tasuda, maid 
pärijad wõiwad nende tasumise wiisi üle wõlauskujatega eriti 
kokku leppida. (B. 2692)

8 499. Need asjad, mis pärandaja enese poolt juba jagatud, 
eraldatakse jagatawast päranduswarast. (B. 2695)

8 401. Päranduse jagamine wõib sündida kodusel teel wõi 
kohtu läbi.

Kohtu läbi sünnib jagamine siis, kui pärijad jagamise üle 
omawahel kokkuleppele ei jõua. (B. 2695)

8 492. Kohus toimetab päranduse jagamist ühisomanduse 
jagamise kohta käiwate määruste järele ( § § . . . . ) ,  silmas pida
des alljärgnewaid täiendawaid määrusi (§§ 403 ja järgm.). 
(B. 2699) '

8 493. Sularaha ja teised asetatawad asjad jagatakse päri
jate wahel natuuras wastawalt igaühe pärandus osale. (B. 2700)

8 494. Mitteasetatawad wallasasjad, mida ei saa natuuras 
jagada, tulewad, kui pärijad teisiti kokku ei lepi, kas enampakkü-



nnse tee! ära müüa ja nende eest saadud raha jagada, wõi loosi- 
käbi anda üksikutele kaaspärijatele, kusjuures asjade wäärtus 

 ̂ kindlaks määratakse selleks otstarbeks toimepandud hindamise läbi.
- (B. 2701)

§ 403. Kinniswara tuleb jagamise otstarbeks ära hinnata. 
Kui pärijad oma wahel kinniswara hinna kohta kokku ier lepi, 
siis wõib igaüks neist nõuda kas kinniswara kohtulikku hindamist 
wõi selle müügile määramist enampakkumise teel. (B. 2702, 2703)

8 406. Kui kinniswara on enampakkumisele määratud eel
mise (405) paragrahwi alusel, siis wõiwad pärijad enampakkumisest 
ise osa wõtta. (B. 2703)

8 407. Pärijate nõudmisel wõidakse kinniswara enampakku
misele määrata ka ainult selleks, et selgusele jõuda tema tõelise 
hinna kohta. Niisugusel enampakkumisel on pärijatel õigus kinnis
wara kas enampakkujale jätta wõi seda kõrgema pakutud hinna 
eest omale pidada, missugusest tingimusest tuleb ühes teiste müügi
tingimustega enne enampakkumist awalikult teatada.

Kui pärijate hulgas on mõni allealine wõi muidu eestkoste 
wõi hoolekande all olem isik, siis wõidakse kinniswara enampakku
jale jätta ainult hoolekandekohtu loaga. (B. 2704)

8 408. Kui üks kaaspärija jagatama kinniswara omale wõtab 
hindamisel määratud hinnaga, siis peab ta kaaspärijatele nende 
osad rahas tasuma kohtu poolt määratawatel tähtaegadel. (B. 2705)

8 409. Kui kinniswara tuleb jagamisele ainult kahe pärija 
wahel, siis peab. see neist, kes jagamist nõuab, kinniswara ära 
hindama ja teisel on ühe knu jooksul peale hinna kohta teate, 
saamist õigus walida, kas ta wõtab omale kinniswara wõi temale 
kuuluma osa selle wäärtusest rahas. (B. 2725)

8 410. Päranduse hulka kuuluwat kinniswara wõidakse ka 
natuuras jagada, kuiwõrd see wastu ei käi seaduse keelule kinnis- 
warasid liiga wäikesteks osadeks jagada wõi üldse tükeldada. 
(B. 2706)

8 411. Linna piirides olewaid maju ja muid kinniswarasid 
wõidakse natuuras jagada ainult linnawalitsuse loaga. (B. 2723)

8 412. Kui kaaspärijad päranduse jagamisel üksteisele pä
randusest midagi üle annawad, siis maksawad sellest tekkinud õigus- 
lise wahekorra suhtes ostumüügi kohta käiwad seaduse määrused. 
(B. 2738)

8 413. Kui pärijad oma päranduse kodusel teel oma wahel 
ära jaganud ja selle juures on aset" leidnud pettus, olulik eksitus



wõi' mõnele kaaspÄrijale kMluwa osa wähendamim alla poole 
selle määrtusest, siis on kahjusaajal õigus nõuda kas uuesti 
jagamist wõi kahju tasumist. <B. 2742)

§ 414. Kui pärast paranduse jagamist ilmsiks tuleb, et mõni 
päranduse hulka kuuluw asi ei ole jagamisel arwesse wõetud, siis 
ei tühistata sellepärast jagamist, ward see asi jagatakse täiendawalt 
pärijale wahel. (B. 2744) .

§ 415. Alanejad, kes ühiselt ülenejalt seaduse järele päriwad, 
on kohustatud pärandajalt tema eluajal saadud annetused enm 
päranduse jagamist wälja andma päranduse hulka arwamiseks wõi 
nende wäärtust oma pärandpsosast maha arn/ata laskma. (B. 2745)

§ 416. Kes annetuse waljaandmiseks kohustatud isiku wa- 
randuslistesse õigustesse astub, peab päranduse hulka tagasiwiimi- 
seks wälja andma selle, mis see isik ise oleks pidanud wälja and
ma. olgu siis, et õigustesse astujal on iseseisew pärimise õigus, 
ilma et ta oleks pärinud sellelt, kelle asemele ta astud. (B. 2447)

8 417. Kohustus saadud annetusi päranduse hulka tagasi wiia 
langeb ära: 1) km kohustatud isik pärandusest loobus kas juba 
pärandaja eluajal wõi pärast wiimase surma; 2) kui pärandaja vn 
annetuse päranduse hulka tagasiwiimise ära keelanud ja 3) kui 
päranduse hulka tagasiwiimisele kuuluwad objektid on hukkunud, 
ilma et kohustatud kaaspärija selles süüdi oleks. (B. 2748)

§ 418. Annetuse päranduse hulka tagasiwiimise keeld, samuti 
ka tagasiwiimiseks kohustatud isiku loobumine pärandusest (§ 417) 
ei kitsenda kaaspärijate õigusi sundosa peale. (B. 2749)

§ 419. Alanejad peawad saadud annetusi päranduse hulka 
tagasi wiima mitte ainult üksteise kasuks wastastikku, waid ka 
nendega üheskoos pärimisele kutsutud üleelanud wanema kasuks. 
(B. 2750)

§ 420. Päranduse hulka tagasiwiimisele kuulub, kuiwõrd pä
randaja ei ole teisiti määranud: 1) kõik, mis alanejad vn päranda
jalt saanud elujärje sisseseadmiseks; 2) alaneja hariduse ja elu
kutseks ettewalmistamise peale tehtud kulud, kuiwõrd nad üle 
ulatawad pärandaja jõukusele wastawast määrast.

Muud annetused kuuluwad päranduse hulka tagasiwiimisele 
ainult siis, kui pärandaja annetuse tegemisel seda nimelt määras. 
(S. 2050; B. 2753—2757)

§ 421. Harilikud kingitused alanejatele ei kuulu päranduse 
hulka tagasiwiimisele, wälja arwatud juhtumused: 1) kui pärandaja 
kingituse tegemisel selle saajat nimelt kohustas kingitust päranduse



hulka tagasi wiima; 2) kui kingituse saajal on kaaspärijad, kes 
on kohustatud saadud kingitusi wõi annetusi päranduse hulka 
tagasi wiima kas pärandaja korraldusel wõi muudel põhjustel 
(8 420) ja 3) kui kingituse läbi wäheneksid kaaspärijate sundosad. 
(B. 2757)

§ 422. Päranduse hulka tagasinmmme sünnib selleks kohus
tatud kaaspärija walikul kas ettesaadud objektide natuuras wälja- 
andmise teel, kuiwõrd nad weel olemas ja nende wäärtus ei ole 
tuntawalt wähenenud, wõi nende wäärtuse arwestamise teel.

Wäärtus määratakse kindlaks selle aja kohaselt, mil annetus 
wõi kingitus tehti. (B. 2760. 2761; S. 2055)

§ 423. Laen. mida alaneja pärandajalt saanud, ei kuulu pä
randuse hulka tagasiwiimisele. woid loetakse mõlaks, mis tuleb 
pärandusele ära tasuda. Sama määrus on kahtluse korral maksew 
ka summa kohta, mille pärandaja on mõne alaneja wõlgade tasumi
seks wälja annud. (B. 2759)
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