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I. R A H V U S V> И Sli NE ERA0IG U S Е М О- I 3 Т 3.

Rahvusvaheline avalik õigus korraldab-suhteid üksikute riikide vahel. 
Rahvusvahelise eraõiguse aineks cn-lahendada 'kokkupõrkeid üksikute . . 
õigussüsteemide vahel,mis tekivad õigussuhetest rahvusvaheliste elmen- 
tego, .. ■ . . . . ' *

Sarnased õigussuhted ei ole mitte haruldased "ja nende arv rahvusvahe
lise läbikäimisega aina suureneb.Võtame näituse:Berliinis ostab eestlane 
itaalase käest Nizzas villa ühes sisseseadega.Kuid itaallane' läheb elama, 
lirgimaale ja eestlane Londoni, Ost ja ei tasu õigel ajal vlgujänud 
ostu hinna osa ning seda tuleb kohtu teel kätte nõuda.Tekkiva küsimused: 
missugune kohus on kompetent nõuet harutama?missuguse õiguse järele 
lahendatakse vlo-lepingu tingimised?Tuleb arvesse- võtta, et kinnisvara 
asub Prantsusmaal ning Prantsuse õigus- nõuab,et kõik küsimused kinnis
vara asjus"alluks Prantsuse seadusele ja kohtule.Leping on sõlmitud 
Berliinis ja ei puutu mitte.ainult kinnis vara, vaid "'ka valla vara,mis
pärast lepingu slmimiskoha õigusel mõnigi .sõna, eriti lepingu vormi ja 
osalt ka sisu kohta.Kostja asub Inglismaal, kus elukohal õiguste määremi- 
sel suur tähtsus,muu seas selle seaduse järele harutatakse vallasvara 
omamise tingimised. . R ; -/

Sarnaselt on mitmed õigussüsteemid asjasse segatud,Reegli te kogu,mis 
korraldab''üksikute õigussüsteemide maksvust, sünnitab rahvusvahelise era-, 
õiguse.Kuna rahvusvahelise eraõiguse normid peaasjalikult ■ n<.i tavad, mis
sugune õigussüsteem 0igussuht juures maksev, siis nimetakse rahvusvahe
lise eraõiguse normid väga sagedasti,ka kollisioon-ehk konfliktnormeks 
ja rahvusvahelist eraõigust iso kollis ioonõiguseks ehk konflikt õigus eks 
(conflict of läve). ■
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Rahvusvahelise eraõiguse normid sünnitavad harilikult osa sisenaa 
ehk natsionaaligusest,kuid nende hallikas on sagedasti rahvus vaheline 
kokkulepe, rahvusvahelise kava peale põhjenev natsionaalne seaduse nää- 
rus,kuid sagedasti autonoomne natsionaal-seadusandluse norm,mida korral“* 
da da: tahab rahvusvaheliste elementega igussuhet.Et olla tõsiselt rah
vus vahelised, -peab rahvusvahelise eraõiguse norme saavutama rahvusvaho- 
lisel kokkuleppel.Sellest on aluse saanud puü internatsionaliseerida .. 
konflikte iguse norme, s.o. »rahvusvaheliselt maksma panna ühiseid kon

fliktnorme. • . . .. . . ■ . .... , . . ; .
. II.NORMIDE ULATUY-US. .

Normide ulatuvuseks nimetatakse seda isi kl isteruumi 11 st. ehk. ajalist • 
piiri,milleni laieneb normi tegevus.Et ära hoida asjata kokkupõrkeid 
ja arusaamatusi ,peab normi -ula tavus olema täpne, absoluut no ja orgaan- . 
line.Kogu selle juures on. eelduseks,et Õiguse misteto kvalifikatsioo
nil on ühtlased,-Normi uiatavus peab, olema .täpne,,.s*t.,peab selgesti 
ära määratud oluna nende reaalsete asjade ja ilnuvuste kogu,mis normi . 

. korraldamise alla-.käivad. Norm .peab olema absoluutne ,.s. t,, iga normi ula
tuvus tuleb määrata, seadusandluses iseseisvalt-selle: .normi jaoks.,Norm 
peab olema orgaanline.s.t.,iga normi ulatuvus peab seotud olema kogu . 
õigussüsteemiga, solle lahutamata osana.Ainult siis, kui .nimetul omadused 
normil olemas,võib teda õigemini,tema ulatuvust,lugeda täpseks» -.

Iga normi ulatuvus võib Vcöjendatud olla kolmel viisil. Ulatuvus võib 
olla selge, peidetud ohk val.Po i de. t ,u к s -nimetatakse sarnast 
ulatuvust,mida kaudselt harutuste läbi kindlaks teha võib,kuna vale norm 
asjata end laiendada katsub ja tema õige-sisu soadusandlisele väljen-... 
dusole mitte ei vasta. . ...... . .. . •- , ■ .

Ulatuvuste laadid on mitmesugused, vaadel de? ruuni de, isiku te ja aja 
järels.Ru urni suhtes.võib normi ulatuvus olla kas universaalno ehk . 
igal pool maksev; või omaraalin6 ehk välismaalino, vaadeldes sello järolo.

3.
kus asuvad normile alluvad õigussuhte elemendid,

Isikute suhtes võib normide ulatuvus samuti universaalne ehk 
üldine (kosmopoli itilinojolla, mille järele normid kõikide isikute kohta 

maksvad üle kogu ilma;omamaalised ehk välismaal issi, selle järele,kas 
normile alluvad ainult oma maa kodanikud ehk ainult väljamaalased.

Aja suhtes jaguneb normide ulatuvus kahte jakkk:esimesse jakku 
kuuluvad ulatuvusel on tähtajalised ehk tähtajata.Teise jakku kuulu
vad ulatused on alaliseks n.n.aja vahelisele õigusele (intertemporales 
Recht) s.»õpetuseid,millal just olevad normid oma jõu kaotaval ja 
neile ajas järgneval asemele astuvad. . ■ .

Neist ulatuvuse alglaadest tekivad,loomulikult, mitmesugused kombinat
sioonil: kosmopoliitilised,universaalsed, isiklik omamaalised (väljamaal 
maksev ulatuvus)»ulatuvusest,välisnaalised., jne,

Opotus normide ulatuvusest on oluline rahvusvahelisele eraõigusele 
ja normide mit te täpsusest tekkivad üksikud rahvusvahelisel ebanormaal
sed nähtused (õigusnahtused).

Normi ulatuvus'peab olema effekt ii vna^s.t, »seadusandja ei või dekre- ■ 
teenitavate normide ulatuvust sarnaselt moodustada,mis ei lubaks selle 
normi täielist maksmapanemist «Selles mõttes võival normido ulatuvusel 
olla kas absoluutsed ehk relatiivsed.A bsoluutne ulatuvus on 
kõigil norme! riigi-ja administrati iv-ning finansõiguse alal, kriminaal
õiguses ja kriminaal-ning tsiviilprotsessis.-eine jagu normide ulatu
vust ei ole sarnaselt .üksivalitsev,vaid kannab teataval määral rela
tiivsuse ilmet.Sarnased on tsiviilõiguse ja kaubandusõiguse normide 
ula tuvused4s.t., tsiviil-ja kaubandus õiguse normid loobuvad kiiremini 
nende ulatuvasse seadusandja poolt asetatud õigussuhetest,arvesse võt
tes juuretule vaid kombinatsioone eriti huvitot isikuta tahtmisest-.

Igal normil peab olema selge ulatuvus.Sagedasti leiame aga seaduste 
üksikuid reegleid ehk norme,mille ainsaks sisuks ulatuvuse kindlaks-

j%25c3%25a4rels.Ru


määramine. Sarnased normid kannavad ulatusnormide nime..
Uks jagu norme sisaldab eneses peaasjalikult olulisi määrusi teatud ' 

oigussuhte korraldami seks .Sarnased normid kannavad mt er j aalse te norme 
nime .

Jagu norme juhatab,nagu meie alguses nägime, mis sugune õigussüsteem 
tuleb teatud oigussuhte juures tarvitusele võttä;noed normid kannavad 
otsekoheses mõttes konfliktnorme nime.

ANORMAALSED NÄHTUSED K 0 N F L Г К T
N О R M E S. .

Avalik kord (ordzepublic).Tsiviil Kohtupidamise Seaduse ) 707 
märab, et lepingud harutatakse selle riigi soaduste põhjal,kolle piires, 
nemad tehtud,kui meie sisalduv toiming ainult ei olo vastane avalikule 
korrale .Sama määrust leiame ka Balti Eraõiguse sissejuhatuses (XXXV) ja 
mitmes teises välisriikide seadusandluses. Näit. Prantsuse CodeCivil’i 
art.2,kõige 1 kõneleb: Politsei ja julgeoleku seadused kohustavad kõiki 
neid,kes territoriumil elavad”.Saksa Tsiviil Seaduse sissejuhatuse ■ 
I 30: Välisseaduse tarvitamine on kõrvaldatud, kui see käiks vastu hea
dele kommetele ja Saksa seaduse suhetele”. Sama kõneleb ka Lõuna-Ameerika 
Kodifikatsiocni lisa,protok.punkt 4 ^Välisriikide seadusi ei tarvitata 
iialgi,kui need räägivad vastu poliitilistele asutustele,ühiskonna korra 
seadustele ja headele kommetele tülikohal õiguse Ül-з”. Näi tu seks tarvi
tatakse üldiselt konfliktreeglit,ot abi elusolmimiseks pooltel peab ole
ma selleks teguvõime oma kodumaa seaduste järele,Ent sellegipärast võib 
sõlmimiskoha seadus loobuda abieluslminis toimingust, kui näit.abiellu- 
astuda soovijad liiga ligidases suguluse astmes (vend, Õde jne.),mis 
kohalise seaduse järele keelatud. Analüüseerides, mis sarnaste konfliktide 
põhjuseks" võiks olla,näeme,et seadusandjad ei ole arvestand sellega, 
et nende õiguse süsteemil tuleb kokkupõrgata Velisseaduste süsteemega 
ja on oma normide ulatavust li iga üldistanud. Kogu uuemaaja tendetts on 

sihitud sellele, et sarnast kohalikku omavoli kitsendada ja juba ett 
kindlaks mä-ra ta, millised põhjused mõõduandvad võivad olla,et konflikt
norme järele ettenähtud ulatuvus! mitte taita.

Töiste sõnadega, ordre public on sarnane konfliktnormi ja ulatusnormi 
lahkuminek, kus konfliktnorm on kitsam, kui oma maa ulatusnorm,mil põhju
sel konfliktnorm meie ulatusnormilt oma kompetentsi ära võtab.

Ligenõigus tu s.Kui aga konfliktnorm veeralt ulatusnormilt 
osa tema kompetentsist ära võtab, siis annab sarnane anormaalne nähtus 
ligemõigustuse (Näherberechtigung ) nime,mis sarnane konfliktnormi ja 
võeta ulatusnormi lahkuminek on,kus konfliktnorm on kitsam,kui võõras 
ulatusnorn.

Vi i s а к u s (oomi tas) .Vahel võivad olla ka ümberpöördud juhtumi
sed.Varemalt maskis näit .Hollandis puhtterritoriaalne mõiste,-s.t., 
Hollandi seadusandja ega kohtunik ei tunnistanud ühtegi välismail teh
tud akul. Seile järele ei oleks Hollandi ka pidanud tunnis taina valja- 
maal sõi uitud kodunaalnste abielu. Ent sarnane kord oleks aga tähenda
nud üldiselt võimatut igusliselt läbikäimist teiste riikidega,mille 
tõttu Hollandi kohtunik sunnitud oli arvesse võtma ka Välisriike poolt 
toimepandud akte.Kuid nimetas need aktid maksvaks mitte ipso jure,vaid 
ainult rahvusvahelise viisakuse pärast (eonitas gentium).Sarnane nähtus 
rahvusvahelises ekus juhtub ka praegu veel ja konrab üldiselt viisakuse 
ehk oomi tas nime. Konfliktnorm annab sarnasel juhusel oma ulatuvusnormi 
alusele juure uusi asju,mida meie ulatusnorm ennem ette ei ole näinud 
ja sellepärast on comitas sarnane konfliktnormi ja ulatusnormi lahku
minek,kus konfliktnorm on laiem, kui oma ulatusnorm.

Tagassaad e.Rahvusvahelises iguslises elus XIX aastasaja 
jooksul sai suure tähelepanu osaliseks järgmine anormaalne nähtus.Aastal 
1841 harutas Canterbury kohus järgmist asja:Inglise kodanik,kella elu
koht Belgias,tegi testamendi Inglise seaduse järele,Ent Inglise seaduse
järele,s.o.,Belgia seaduse järvle,mille tõttu testament maksvuseta.
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Belgia seadus aga nuärab,et testamendi vorn võib olla parandusandja 
kodumaa seaduse järele.Selleparast võttis Canterbury kohus asja haru
tusele ja olgugi,et inglise'seaduse järele testament maksvuse ta, tunnis
tas käesoleval juhusel testamendi maksvaks, sest et Belgia seadus käes
oleval juhusel nõudis Inglise seaduse tarvitamist.Teiste sõnadega, 
Inglise seadus saatis Belgia seaduse juure ja Belgia seadus saatis 
Inglise kohtu juure,mille juures Inglise kohtunik asja omaks võttis. 
Sarnaseid nähtusi juhtus XIX aastasajal mitu,ja noid peeti esialgi ainult 
kurioosumit eks, Ent pärast selgus,et see on väga oluline ja tähtis õi- 
guseluline tõsiasi .Uus Saksa Tsiviilseadus omandas sellekohase määruse; 
samuti omandasid teda ka Haagi konventsiooni d.Sol- ■ 
leia nähtusele anti nimeks tagassaade (Rückverweisung ehk renvoi).
Juhtub isegi,et sarnasel korral ka kolmanda ja neljanda seaduse juure 
edasi juhatada võib,mille tõttu tekkib n.n.p eegolkabinett.

Harutades,milles sarnase nähtuse põhjus on,leiame jällegi,et alg
põhjus on konfliktnormi ja sisemaa ulatusnormi lahkuminekus. Inglise 
seadus kirjutab ette,et testamendi kuju otsustatakse elukoha seaduse 
järele,§.o.,et elukoha seaduse ja ulatuvuse alla kuuluvad ka tostamon- 
did Belgias.Elukoha seadusandlus (Belgia)määrab teisiti,nimelt,et Bel
gias tehtud inglaste tostamondii ei kai nende elukoha, s. o., Belgia soa- 
duso alla.Sellest tulebgi kokkupõrge, ^iit näeme,et konfliktnormi oleks 
nõlemis riikes konstrueerima teisiti.Nimelt tuleks painutada elukoha 
seaduse alla ainult need juhtumised,mis Inglise Seedusandja võimises 
on ja mitte dikreteorida määrusi ka Belgiaiguse kohta. Tekkinud soadus- 
lhses katsuti Õigustada sarnast tagassaade aktsopti sellega,et omamaa 
soadus saata Väljamaa mater jaalsote pluss konfliktnormi de juure,-aga 
mitte ainult viljamaa mater jaalsote norme juure,nagu tagassaato vasta
sed tõendavad. Nii näeme meie, et vahel konfliktnorm võerala seadusele . 
midagi juure annab,mis tema ulatusnormis mitte ettenähtud polnud.Selle- 
pärast on tagassaade sarnane konfliktnormi ja ulatusnormi lahkuminek,
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kus knflik tnorn on laiem kui võõras ulatusnorn.

Nend anormaalseto rahvusvaheliste eraSiguso nähtuste Wesikasjaliso 
analüüsi arnab prof.P i 1 в n к 9 ona dissortatsiocnisrahvasvaholiso 
erniguso süstemaatika kohta,

III.К ONFLIKTNORMI EHITUS.

Iga konfliktnorn on vastuseks,missugused mi toekoha Sigussustoemost, 
eriti tsiviilõiguse mate rj aa Ise ist nozmst,käesolcvat õigussuhete koh
ta maksti tuleb panna,kui sarnasel igussuhtel rahvusvahelised ehk naa- 
rondade vahelised elemendid on.Üleüldiselt maksab määrus,et sarnasel 

korral tuleb maksma panna seo õigus süsteem, mis tihemalt seotud käosole- 
va õigussastoemiga.Harilikult peetakse sarnaseks õigussüsteemi määra
jas mõnda olulisemat mõistet õigus suhtes. Seda olulisemat elementi 6:- 

gecuhtos nimetatakse k о n f 1 i к t n о r m i P i d c- m 6 i s t e ks 
^änxnüpiurgabegriff), -

Pidomisted on järgmised: •
— 1 s i к 1 i к Sigu s,lox personalis,soe isiku õigus,kes Sigus- 

ouhtost osa võtab.isiklik 61bu8 võib olla kahe sugune, kas elukoha Õigus 
-ox domiliciln,ehk isiku kodumaa Õigus,lox patriae,lex originis ehk'' 
lex alligantiae.

2) Toimingu koha 6 i g u s,lcx loci ehk lex loci 
oontraotus. •.

3) T a i t m i s к 9 h а & i g u s,lex loci solutionis, . .
4/ A s j a koha 5 i g u s,lex roi sitas.
5) К о h t u õ i g u s,lex fori.

6) Tegevuse olgu s,üirkungsstatut,kus konfliktnorn mater- 
jalso seaduse suhtus saadab selle Õigus süsteemi juure,mille mõju-all 
sünnib tsatud õigussuhta mõjuavaldus.

Konfliktnomn võib kas Üheainsate pide mõiste ette tuun,ohk kaks ehk 
mitu nendst anda.Kui on onen kui üks pide,siis võivad pide mõisted • 



olla kas fakultstiivse d,s. •. ,ühe sarnased ehk uheskoos 
maksvad,к unulatiivsed ehk subsidiaarsed.

N.n.kunulatiivsed konfliktnornid võivad. oma ulatuvuse poolest samad 
olla,mis üldso iga ulatusnorni kohta käib; nad võivad olla üldised, ühe- 
kilised ohk poolikud,kahekülgsed jne. Rahvusvaheliselt antavad konflikt- 
normid kannavad alati üldist laadi,kuna üksikud riigid ka teist laadi 
konfliktnomc annavad.

IV. R к H V U S V А Н В L 1 S Б S R А О I 1 U S S - А J А L U 5 U.

Rahvusvahelise eraõiguse ajalugu ulatab XIII aastasatta,kui Itaa
lias retsipecriti Rooma õigus, uid paralleelselt solloga jäid üksikutes 
riikides maksma omad kohapealsed määrused,saadused,mida niis?tati sta
tuudi t eks. Loomulikult põrkasid õigussuhete harutamisel mitmed õigus
süsteemid kokku,millest järgnes vajadus luua konflikbdigust,mis kõrval
daks tekkinud kokkupõrke. Sel loa j a viisi järele sõlmiti küsimuse haru
tamine Rooma õiguse# seletusega ja tundmata klossaator kirjutaski 
0 i r p u s Juris Gratiani. novelli De trinitato summal’ 
alguse tekstide „Cunotos populos quos elementide nostrao regit Imperium'' 
järgmise soletuso:,Sc6 näitab,et kui Bologna elanik oleks kohtususe 
kaovatud Hodonas,siis ei tuleks tema ülekohut mõista mitte odna sra- 
tundi järele,kellele tema eu allu,sest et. öeldud on: meie armu võin 
valitseb. "

Selle glossaatori soletuso phjal arenes õpetus välja üksikute- sea
duste kokkupõrgetest n.n. Itaalia statuaar-tGooria,millo thtsamaks esi
tajaks oli Itaalia ope taine В a r t о 1 u S de S.asso f 0 r a t о 
(1314 - 1357).Bartolus, seadis üksikuid küsimusi harutades üles hulga 
reegleid,mis suurel määral kuni meie ajani maksavad, Bartolus õpetas: 
l)isiku teguvõime harutatakse tema elukoha seaduste(statuutide)järele: 
2)asjaoigused alluvad nende asukoha seadustele ;3) kohustus õigustes tu
leb vahet teha vormi ja sisu vahel.Vormi määrab akti tegemise 
koht.Sisu allub'üldiselt samadele seadustele ehk statuutidele,kuid

9.
selle reserviga,et kohustused järeldused harutatakse tema täitmise koha 
järele;!) pärandusoigus on mõõduandev,kas isiklik ehk territoriaalne 

seadus, salle järele vaadates,kas käesolev-riigi Headus nõuab peiranduse 
asja saatuse määramist ehk isiku õiguste nää^amjst.

Terve rida õpetlasi arendasid, vahel ka muutsid Bartoluse poolt üles
seatud põhimõtteid."'eist võis nimetada Baldus 4,kes pärandamise kohta 
maksvaks tunnistas territoriaalsuse pohinõtte,oalisitus’tja teisi ning 
iseäranis prantslast D.u no ulin’i (1500 - 1560),kes kohustus õiguse 
uue õpetusega rikastas,õpetades,et kohustuste juures peanssdu- 
andjaks peab olema pooltetahtmin 6.Siin on n.n. 
tahteautonoomia (autonomie de la volontä) õpe tüse algus.

Bartoluse ja teiste Itaalia, õpetlaste teooria läks kogu Euroopasse 
ja leidis iseäralist arenemist Prantsusmaal ja Hollandis, Prantsuse sta- 
tuasr-teocrin tähtsamaks esitajaks on DrA r g e n t г ё (1519-1590), 
Bretoni feodal,kes igatepidi katsus oma mne õigust kaitsta poliitiliselt 
vinmu saanud Pariisi kuninga tsentralisatsiooni püüete vastu,Toma ja
gas seadused ehk statuudid kolme liiki'.reaalne,isiklik ja sega statuut, 
sello järele к o i к , seadused,mis käivad asjade kohta,kannavad reaal
set ehk territoriaalset laadi ja on tingimata kohustavad kõikide kohta 
teatud maaalal, ij_ma erandita veljamaalaste kohta, ASik seadused mis 
kõnelevad isikust,de personarun jure in quo et mobilia continentur,loo
vad n.n.i s i к 1 i к u statuudi,mille alla käivad niihästi isik ise 
kui ka vallasvara.isiklik statuut on extra-territoriaalne ja määrab 
isiku oiguslist seisukorda ka väljaspool tena kodumaad. Kõik .seadused, 
mis puutuvad inimese tegusid,kiivad -n.n. seda statuudi alla,mille kohta 
mõõduandvad on nende toimetamise koha määrusel. ■

DfArgentr^4.Õpetus leidis iseäraliselt poolehoidu Hollandis,kus 

tema esitajaiks on P.ja J.Vo e.t (1647 - 1714),H uberus ja" 
Inglismaal. Hollandi statuaar-teoorias täiesti domineeriva seisukoha omab 
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reaalne statuut,ja isiklikku statuuti tunnistatakse ainult v i i ea
kuse pärast (comitor).Parnano õpetus läks ka edasi Inglismaale.

XIX aastasaja keskel tärkasid rahvusvahelise eraõiguse teoorias uued 
voolud.Nende algatajaiks olid Paksa õpetlased äohter 3a8a 
v i gn y, iseäranis viimane,kes esimesele järjele tõstis õpetuse,et 
rahvusvahelise eraõiguse jaoks tuleb rahvusvahelist objektiivset alust 
leida,milleks Sigussuhto juures peab kõige paalt vaatama, kus selle 
Sigussuhte ase on(Šit2 des Recht Verhältnisses). On seo leitud,siis tuleb 
õigus suhte kohta tarvitada ainult seda õigus süsteemi, milles on selle 
Sigussuhte peaase.Sevigny õpetus sai alus eks n.n.rahvusvaheli

sele voolule konfliktõiguses.
Teine suurem uus vool tekkid Itaalias,kujunedes välja Mancini 

Õpetusest,et rahvusvahelise edu ja Õiguse alus on rahvus CNazionalita) ; 

ta asus ka seisukohadelt seadus erihuvisid reguleerides alati silmas 
peab isiku huvi.Seadus tegutseb nende kohta,kelle jaoks en vilja antud 
ja nende kohta maksab ta igal pool,ka kõikide õigussuhete kohta,valja 
arvatud a) ühiskondliku korra ja b) loeus regit actum põhimõtted ning 
0) tahteautonoemia.Eeskujuliseks seaduseks,mis kõiki isiku kaitset 
kindlustab,on kodumaa seadus,mis sellekohaselt maksma peab igal pool.

Kokkuvõttes võime ütelda,et praegusel ajal maksavad järgmised kon- 

fliktõiguse süsteemid:
1) Romaani koolil on tooniandev isiku kodumaa (n.n.natsio- 

naalna)õigus ning kõikide muude seadesse tarvitamine on lubatud ainult 

erandina sellest,muu seas ka reegel,et kinnisvarad alluvad nende asu

koha seadusele. .
2) Ingli s-Ameerika kool õpetab,et mõõduandvaks on sea

duste territoriaalsus ja isikute suhtes nende elukoha seadus.Trandid 
sellest on lubatul ainult oomi tas gentiumi põhjal.

3) Rahvusvaheline kool (Savimy, Saksa seadusandlus) 

nõuab,et Sigussuhte asukohta peab üles otsima tema loomu järele.

Meie Balti erasdadus põhjeneb peaasjal!'niit Savigny õpe tüse 1, olgugi, 
et mitmes suhtes rada käib, nagu pärastpoole näeme,

V.K 0 D I F 1 К Л T S I О 0 N JL HAAGI KONVERENTS.
Konfliktnormid,et olla otstarbekohased,peavad rahvusvahelised olema. 

Sellepärast on tugev püüe seaduste ulatuvuste koordineerimiseks nii
hästi mator jal-kui ka protsossnasl seadustes ja konfliktnorme inter- 
natsionaliseerimiseks ehk nende loomiseks rahvusvahelisel kokkuleppel. 
Juba XIX aastasaja keskel katsuvad üksikud' isikud ja rahvus vahel ise 
õiguse' organisatsioonid sarnast rahvusvahelise eraõiguse normide kodi- 
fikatsioeni luua.1889 aastal läks Lõuna-Arne orika riikidel Montevideo 
konverentsil korda rahvusvahelise eraõiguse norme kodifitseerida tsi- 
viil-ja kaubandusigus alal. Konverents ist võtsid osa Argentiina,Boli- 
via, Paraguay,Uruguay ja Peru.

Euroopas tehti ka varem sarnaseid katseid.Alguse tegi Itaalia,kes 
1861 aastal küsimuse üles võttis ja 1881 aastal sellekohast kongressi 
Mancini õhutusel kokkukutsuda katsus,mis aga ei õnnestanud. Vahepeal 
katsus Hollandi õnne,tahtes 1874 aastal rahvusvahelise eraõiguse küsi
mus to lahendamiseks konverentsi kokkukutsuda,kuid ka see ei õnnestanud. 
Ent 1893 aastal läks Hollandil siiski korda Haagi s riikide esi- 
tajaist konverentsi rahvusvahelise eraõiguse küsimuste harutamiseks 
kokku kutsuda.SelLeie järgnes aastal 1894 teine,1900 kolmas ja 1904 
neljas rahvusvahelise eraõiguse к о n v e - 
rent s.Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentside järeldusena 
kirjutati 1900 aastal leping tsiviil protsessi kohta alla,1962 aastal 
lepingud abielusõlmimise ja -lahutamise ning alaealiste hoolekande 
asjus.1905 aastal uuendati leping tsiviilprotsessi kohta ja sõlmiti 
uued lepingud abikaasade isiklikkude ja varandusi!ste suhete asjus ja 
täisealiste teguvõime kitsendamise kohta.Haagi konverentsist võtsid osa 
Bo Igi a, Daanimaa, Norramaa, Roo t s imaa. Venemaa, Por tugaal i а, Hi s paa ni a, 
Itaalia, Rume enia, Prantsusmaa, Luxemburg, Hollandi, Saksamaa, Schvei ts.
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Paralle öiselt tsiviil-protsessiguse konfliktnorme kodifikatsioo- 

niga kais rahvusvahelise kaubanduse ja mereõnne tuste kodifikatsioon, 
milleks Brüsselis ära peeti mitu konverentsi.Nende tagajärjena saavu
tati mereõiguse alal kaks lepingut, nimelt kokkuprket6 ärahoidmiseks 
Brüsselis Jms harutusele voeti ühiskonve rent s idamerel ja merel pääst
mise kohta,1922 aastal oli uus sellekohane konverents Brüsselis,kus ha
rutusele voeti ühi skonve rent side loomine, la evaomanikkude vastutuse 
konossamentide,merehipotesgi ja eesõiguste ühtlustaminevRahvusvahelise 
veksli rahvusvahelise kodifikatsiooni plided ei ole senini veel kind
laid tagajärgi annud.

heie konflikt õiguse peahallikaks on Palti eraõiguse sissejuhatus ja 
üksilud normid,mis laiali on mitmasuguseis meie konventsioones, kui ka 
tsiviil-ja kriminaalseadustes üldse ning eraldi-kohtupidanise seadustes 
ja teistes seaduskogu psades,

— 2 K L 1 K U D P I D В T U D О I G U S В D„

VI „ISIKLIKUD ÕIGUSED.
i.M 6 i š t e.

Iga isik rahvusvahelises läbikäimises on seotud oma kodumaaga isik- 
lik-üli võimu sidemetega. Seda sidet nimetatakse kodakondsuseks ehk rah
vuseks (la national!te).Üksikud seadusandlused seovad kodakondsusega 
teatud tsiviil-iguslised tagajärjed. Prantsuse Code civil art.3 kõneleb: 
(fSeadused,mis käsitavad isikute seisukorda ja teguvõim t (etat et ca- 
paoitd),kohustavad prantslasi,ka neid,kes Väljamaal elavad1'.Sellepärast 
on arusaadav,et Viljamaalaste osavõtmine õigussuhetest on kõige süge- 
damaks elemendiks,mis õigussuhtele rahvusvahelise oigusküsimuse ilme 
annab. Iga seadusandlus teeb vahet füüsiliste- ja juriidiliste isikute 
vahel,määrab,keda tuleb õiguslikuks isikuks lugeda,millal ta tekkib ja 
lõppeb,milline on tema õiguste ulatus,ning mil viisil ja kui palju võib 
ta tegutseda, •

Vot/ es arvesse,et kodakondsuste seaduste ulatuvus on kõige abso
luutsem ja et riigid nä-±avad täiesti autonoomselt, keda nad oma kodani-

cuks peavad,on konfliktid üksikute seadusandluste vahel möödapääsema
tud. Nn närab meie kodakondsuse seadus 27 oktoobrist 1922, et ipso facto 
on Eesti kodanikud kõik isikud,kes järgmisele kolmele nõudele vastavad: 
ä) kellel Eesti Vabariigi piirides kuni selle seaduse ma ksmahak kärni se

ni alaline elukoht ;b) kes kuni 24 veebruaarini 1918 endise Vene riigi
alamad olid, ja kuni selig seaduse maksmahakkamiseni teise riigi koda-
kodd susse astunud ei ole;o) kes ise või kelle vanemad olid praegu
Eestit moodustaval maaalal kogukonna või seisuste asutuste hingekirjas 
Peale selle kuulluwad Eesti kodakondsusse isikud,kes iseäralise aktiga

ehk rahvusvaheliste lepingute põhjal on juba Eesti kodanikuks saanud, 
desti vabariigi territoriumil või väljaspool sündinud Eesti kodanikkude
lapsed,seaduslik]<us korras adopteeritud ja legitimeeritud lapsed,Eesti 
kodaniku naine voi lesknaine jne.šikide nende näruste juures ei ole 

meie seadusandjad küsinud,mis on võerasri ikide arvamine, ehk kas neio 
seadusandlus nendega kodakondsuse suhtes kokku ei põrka.Iseäranis sel
gesti paistab see kahest järgnevast artiklist välja: „Besti Vabariigi 
kodanik ei või samal ajal ka mõne teise riigi kodanik olla"(: 6) ja 
лViljamaalaste naised ja lapsed .võivad kodakondsusse astumiseks soovi 
avaldada,vaatamata oma mehe või isa tahtmise peale,kui nad vastavad 
naturalisatsiooni nõuetel«”^ 11). ^i imaat määrust,iseäranis naiste suh
tes, tuleb lugeda v^a erakorraliseks ja iseseisvaks,-teine küsimus,kui 
õnnestanud ja otstarbekohane ta on,-sest ükski välismaa seadus ei tunne 
sarnast mälust,et abielu kestvusel mees võib olla ühe ja naine teiso 
riigi kodanik.Konfliktid volisseadusega on siin tõesti möödapääsematud. 
Samuti et kõik riigid,et nende kodanikud ei voi samal ajal ka mõne tei
se riigi kodanikud olla.^gentiina,näit.,loeb igat väljamaalast,kelle 

elukoht Argentiinas,juba ipso facto Argentiina kodanikuks,ilma et ta 
tarvitseks oma endist kodakondsust kaotada.Saksamaa lubas oma riigi
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kodanikke 1 samal ajal ka mne nuu riigi kodakondsuses olla. Niiviisi 
võib juba õigus ja teguvoiias konfliktid sellest tekkida,et isikul mitu . 
kodunaad on (doppelt alamad) ,voi ehk temal sugugi kodumaad ei Ou.e (apo- 

Iidsed).
Konfliktid isikliku õiguse alal suurenevad,aga veal selle läbi,et 

ühed seadusandlused, kokkukõlas Prantsuse Oode civil’i närusegpainu- 
tavad omi alamaid kodumaa seaduse alla (lex patriae), huna teine jagu 
secdusandlusi isiklikkude õiguste pid^moisteks loeb domi is-— lepins 
õiguste korral sagedasti,isegi kohustusdsolemis koha seadusi -- era- - 
õiguse sissejuhatuse artikkel XXVIII närab: „Igaühe oigusvbime(sal:sa- 

keelses väljaandes lõigus-ja teguvõime)mdrub igustgamisnasad - ; • 
tema elu kohas, selle seisuse isikute jaoks .millesse tema kulul"-Nii ' 
maksab siis meie seadusandluses elukoha'ipõhimõtu., 1902 veksli seaduse 
? 82 maärab,äga veksli teguvõime mitte kodumaa seaduse järema^vaid Vblr-ч, 
janaalane vastutab meie maal oma veksli ei st, ka siis ..kui meie seaduse 
järele temal keelatud ei ole vekslit viljal andn.V6el radikaalsem ses 
suhtes on Lnglise 1862 aasta veksli seadus (45 and 46 Viot,o, 61) ,kes 

määrab,et isikute kohustused,kes osa võtavad veksli toimingust,haru
tatakse selle koha seaduse järele, kus veksli kohustus sõlmitul. (- 72). 

Siin maksab n.n. tegevus- ehk mõjuseadus (hirkunksstatut) .
Sarnased on maksvad natsionaalsed määrused.^ oklnivott es vib öelda, , 

et* isiku õigused rahvusvahelised läbikäimises käsitavad kas isikute 
õigusvõimet ehk teguvõimet.Erilist harutamist vajab juriidiliste isi- . 
küte' seisukord,mida füüsiliste isikute seisukorrast tuleb vaadelda 

lahus.
• 2.F u ü silidedisikud. - Л

Õigusvõime.Üldiselt on füüsilised isikud omanud kogu ilmas enam-vähem . 
ühtlase seisukorra nende 6iguslise isiku tunnistamise suhtes. Selle pä 
rast on konfliktid uld-igusvime kohta väga haruldased »endised vahed 
vabade ja orjade vahel on kadunud,ning väljamaalasi tunnistatakse igal-
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pool õiguste kaitse all seisvateks ühtlaselt omamaalastega. .

Peaks aga juhtuma, et mõne v.ljamaalase seisukoht tema kodumaa sea
duse järele ei vasta riigi seaduse mõistele isiku õiguslike võimu ala- 
nä rast ,nai t., kui Lorokko se duse jarde tunnustatud koduori jõuaks 
Itaaliasse ehk isegi Prantsusmaale, si s ei tunnista kohalik kohus sara 
nast orjust maksvaks,sest soe kdks „avalikule korrale" vastu. Sellepärast 
tuleb väljamaalase statuse piiramine otsustada lex fori jarele. Sama 
määrus maksab ka nuhtlusseaduste järele isiku õiguste kitsendamiste 
kohta.

Üksikuil juhtumisil aga võivad rahvusvahelised konfliktid erai- 
gusvõine kohta tekkida,näit., kui kedagi jäljetuks kadunuks lugeda tu- 
leb.Kokkupõrge tuleb sellast,kas tuleb mõõduandvaks tunnistada kadunu 
isiklikku seadust ja nimelt,kas tema kodumaa ehk isiklikku seadust, 
võim tuleb mõõduandvaks tunnistada iga üksiku õigu^suhe^^as-jus- galle 
kohta maksva seaduse norm.Igal ühel neist võimalusist on oma hea külg,-—- 
kuid ei puudu ka eitav.Nii ei ole mit e tegelikult tähtis fiskeerida, 
et teatud isik kadunud on oma kodumaale ehk tema elukohale,vaid et ta 
Kadunud on teatud igussuhtele sellelt maalt, kus järeljäänud vabandus 
ehk maksev kohustus harutusel. Selle kohaselt on ka uuemad konflikt- 
normid,asunud mõju statuudi printsiipide.
|f Jüjetud kadunud võib tunnistatud saada daksa seaduste järele surnuks, 
.kui tema kadumise aja algul oli skaslane.@ui jäljetult kadunud oma 
jäljetult Kadumise aja algul oli viljamaa kodanik,siis võib tema kei- 
serriighpiites surnuks tunnistatud saada Saksamaa seaduste järele 
nende õigussuhete jaoks,mis määravad Saksa seaduste järele,kuid samuti 
ka Saksa piires olevate varanduste kohta,f(Tsiviil seaduse sissejuhatus 
• 9).Seda reegel t tulob praegusel ajal rahvusvahelises läbikäimises 

tunnistada üldmaksvaks."eie seadus aga painutab jäljetult kadumise - 
küsimuse sell о kadumise tagajärjed elukoha seaduse alla (Balti erasea- 
duse sissejuhatus 517,524), *



TEGUVOIkuS. Teguvõime suhtes on üksikute seadusandluste kokkupõrge 
möödapääsemata nähtus, sest, nagu nägime,riik oma kodakondsuse autcnoom- 
selt ühes kodanikkude õigustega ncvärab.Kuna Prantsuse,Itaalia ja osalt 
ka daksa seadusandlus asub seisukohal, et teguvõime kodumaa seaduste . 
järele harutatakseka väljamaal ning teine jagu seadusandlus!, eesotsas 
Inglis-vineeri ka, Skandinaavia ja {alti, isiklikku teguvõimet painutavad 
elukoha seaduste alla,nii hästi oma kodanikkude kui ka nende kohustuste 
ilmuvate Valjamaalaste jaoks, siis on kokkupõrked möödapääsematud.

Kahjuks ei rahvusvaheline lubikäimine suutnud luua ühtlast konflikt- 
normi ja mõõduandvaks jääb iga maa sisemine seadusandlus. Ka Zittelmanni 
poolt soovitatud mõju-statuste juhtnöörina võtta ei ole poolehoidu 
leidnud,

Meil maksva seaduse järele käivad väljamaalased oma toimingute suh- 
tos,mis meie maal tehtud, täiesti meie seaduste ai la.” Väljamaa lase d,cl- 
les Venemaal niihästi isiklikult kui ka varanduse järele,käivad vene 
seaduste alla ja kasutavad nende üldist toetust ja kaitset''(Seisuste 
seadus J 822).&eie põhiseadus ei näe väi jamaalaste kohta erimäärusi et- 
ta,nagu seda tegi endine Yene phiusadus C 82,mille järele Väljamaa- 
lastel Venemaal olid Vene oma kodanikkude õigused üksikute kitsenduste
ga,mis seaduses ettenähtud.Teguvõime kohta asus Vene Senat arvamisel, 
et Vel j amaalaste jahka tulla seda harutada nende kodumaa seaduste jä
rele ja sellepärast ei võida mingit mõju avaldada Oigussuhe -tekkimise 
varanduse asukoha seadus,sest teguvõime olla isiklik õigus,aga mitte 
asjaõigus (183/81).Meil maksab ilma piiramata elukoha seadus õiguse 
teguvõime määramiseks,mida õigeks tuleb pidada,sest,tõepoolest,ei ole 
tähtis üksikute õigussuhete juutes, missugune määrus on omane tema kodu
maa seadusele,vaid tema toimingud peavad kokkukõlas olema kõige igus- 
süsteemiga., kus tema asub. Selle pärast tuleb meil ka edaspidi jääda õi
gus-ja teguvõime harutamise suhtes elukoha printsiipide,väljaarvatud-
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nduslised transaktsioonid,mille kohta, nonde Hirnise liikumise 

tõttu, võib Sigels tunnistada fakultatiivselt -ka nende sõlmimise kohal 

maksvat te guv ime t.
Füüsiliste isikute icus igal pool kohtus esineda on üldtunnistatui 

rahvusvahelise õiguse printsiip. Siisgi võib selle kinnitamist leida ka 
üksikutes lepinkutes.Nii kõneleb Eesti-Ungari 10. X.22. tehtud leping 
kaubaleping: Põlema kerge lepinguosalise k о d a n i к и d suavad õi

guse maa seaduste kohasel t,kõigis astreis kohtu tes v.1ja astuda, 
olgu süüdistusega esineda või endi kasusid kaitstes.ka on neil õigus 

kõigis kohtuastieis tarvitada advokaate,usalduemehi või-agente, kel 
naa seaduste järele seks lubaja neil on ses suhtes samad õigused ja 

eesõigused,nagu oma maa kodanikelgi (art.3)•

3. Juur i dil i s e d i s i k и d.
Juriidiliste isikute õiguste käsitamise juures rahvusvahelises!., bi- 

peamises tuleb peatada kahe momendi juures ja nimelt :a) nende tunnus 
tamise ja b) nende tegutsemise juures.

TUINUSTAZINE, Esimest küsimust ei tekki praegu enam fütsilisto isi
kute kohta, sest, nagu nägi ie,nende õigusvõime üldiselt tunnustatud 
tavade ja natsionaalsete seadusandluste järele Jeine asi on juriidiliste 
isikutega,mille olemine täiesti tingitud seadusandja tahtmise st. Aru
saadav,miks verad seadusandlused selleparast enne taluvad järelkaaluda 
kas nemad ka omalt poolt võivad tunnustada teisel seadus andmisel pun- 
nai. loodud kuns tl ikka õigus isi kuid, ainult vähesed., riigid tunnistavad 
valisiail loodud juriidilisi isikuid ipsa facto. Sarnased on Inglise ja 
mocrira scadu sandlused. vujamaal korralikult .lisseuduste järele _ 

loodud-juriidilisi isikuid tunnustab kohus”,lausub Dicey (reegel 125). 
J,lle. allu kivad niihästi viljamaa avulikiruslised kui ka eraitus- 
lised jakaubanduslisedja jutiidilised ism ud. Inglis õigus asub ses 
suhtus vga liberaalsel alusel Да tunnustab suver<u.nseks Õiguse kirnustes,
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näit.,isegi riikisid,keda valitsus poliitiliselt tunnustanud ainult 
ajutiselt ja kõiksugu reservatsioonidega (võrdle „Kajak"et,Cagra" 
protsessi puhul Lesti kohtus tunnistamist, judicial recognitien) .Ka kau
balaevade suhtes,mis välisriikide käsutada, keelduvad Inglis kohtud nou* 
neil arutusele võtmast.

" ' 1 ei sel seisukohal. asub enamjagu musst seadusandlus!.Kasimus omas 
teravuse XIX aastasaja keskel,kus Belgia kohtu eitasid Prantsuse aktsia 
seltsidel juriidilise isiku õigusi,Belgia' kohtudes.Sarnast vaadet toe
tas iseäranis Lauren t,kes seletas,et juriidilistel isikuil,mis' 
välismail sõalsete seadusandluse tahte <äkt ena tekkinud, vaja nõutada ka 
kohaliku seaduse luba. Selle vastu aga Suurem osa Saksa ning osalt ka . 
Prantsuse'ja Itaalia'(Laine,Fipra)kirjanik; est toetasid Inglismaal valit
sevat praktikat,näidates,et mitte ainult juriidiline isik ei olene omis 
Sigusis seadusandjast, vaid et füüsilise isiku õiguse ulatuse määrab 

seadusandlus • ja sellepärast ei ole mingit mõtet vahet teha viljamaal . 
tekkinud-juri idilise isiku ning selle alla kuuluva füüsilise isiku 
vahel,Kõndinendil jäi siisgi eitav vaade maksvaks ja 'väljamaa jurijdili- 

seil" isikuil tunnustatakse nende igusvine kas selle kohaste, ha ts ip- . 
paal orgaanideeri luba läbi,ehk üldiselt kaubanduslepingutes.See ree
gel maksab nu:ih<.sti Belgias,Prantusmaal,Itaalias,kui 'ka aksanaal.Kuid 
vdjamaä avalikõiguse juriidilised isikud tunnustatakse harilikult eo 
ipso. Mi. sünnib see Valisriigi enesega, Valis riigi omavalitsustega ja 
a vai i kõ i gu sl is t e korporats ioone ga i lm t ingirat ai t.

rärides endise Vene kaubanduslise ■ seadusandluse, kes välisriikides 
tekkinuid juriidilisi isikuid ei tunnustanud ilma vastavate lepinguteta 
maksab ka meil märus, mille järele välismaade ..juriidilised isilud vaja
vad erilist tunnustamist,et olla kõhtudes poolteks.Sellekohaselt toime

tasid ka endised Vene kohtud Kui meie kohtu praktika, arvesse võttes 
põhiseaduse art.4,ei ole päris õieti iseenesest kõhtudest kõrvaldanud

19.
väljamaa juriidilised isikud,kui neil ka erilist tunnustamist ei ol- 
nudgi.Venemaal oli sõlmitud terve rida lepinguid välisriikide aktsia 
seltside vastastikkuseks tunnus tarni seks (Prantsusmaaga 1863, Belgiaga

. 1865, Itaaliaga 1866, austriaga 1867,Saksamaaga 1885 jne. ja lõpuks Amee
rika thisriigiga 1904 ning Inglismaaga alles 1905 aastal) .Sellekohaselt 
asus ka Senat se isukohal , et Venes võivad kohtu kaitsst kasutada ai
nult nendes välisriikides seadusliselt asutatud seltsid ja ühingud 
(nõud ja t ena), millega selles asjason sõlmitud konventsioon vastastikkuse 
alusel”(44/83),olgugi,et mõnel juhtumisel Senat ise sellest reeglist 
kinni ei pidanud, tunnustades väliskiiko selts&l õigusvõime ka ilma 

lepinguta (1744/01).
Meil ei ole erilist kokkuleppeid aktsia seltsiga tunnustamise kohta 

v.lisri ikega,küll aga sisaldavad meie kaubalepingud sellekohaseid mää 
rusi 0 Prantsus-Le st i kaubaleping ma. rab: Kõrged lepingu osalised pooled 
deklareerivad,et nemad vastastikku tunnustavad kõikide seltside ja 
teiste kaubandus-tööstus ning finans-ahi süste ja kinnistusseItse,rais 
asutatud ja volitatud ühe nende kahe riigi eriseaduse põhjal,õigusest 
vaba ja takistamata esinemise peale teise lepinguosalise kohtudes,ai
nult tingimisega,et selle juures viimase riigi seaduse järele käiakse' 
(art.18).Sama marused sisalduvad ka teistes Lesti kaubalepingutes 
(Soome-art.3,Ungari-art.4) ning maksavad enamseedustuse tingimisega 
riikide kohta(Inglise,Vene,Rootsi ja tegelikult kõikide teiste kohta, 
kellede kohta meie juures faktiliselt maksev enamsoodustus iguslistes 
küsimust es, põhi seadus 3 4 kohaselt),

TEGUTSTMISE LUBA.tunnustamine ei eelda mitte luba operatsioone teha 
ja et neid toimetada,on vaja eriline valitsuse asutuste akt.Meil maksva 
seaduse järele peavad välisriikes loodud aktsiaseltsid,kui nad Eestis 
tegutseda tahavad, kaubandus-inisteeriumi poolt sellekohase luba saama. 
Sarnastelt seltslt nõutakse,et nad teatud kapitali Lesti operatsioone



20. " -
peale eraldaks ja erilisa voliniku Eestis tekkinud nõudmiste suhtos 
müraksid (Riigi Teataja nr.88/89 - 21) .Üksikasjaliselt välisriikide 
tegutsemise võimalus määratakse ara lub aandmis e aktis .Kõik sarnaso 
välisriigi Eestis olev varandus läheb esimeses joones estis tekkinud . 

nõudmiste katmiseks.
Väljamaa rahaasutused vajavad eriluba raha ministeeriumi kdest.int 

kõik Balti riigid otsustasid В н 1 d о r i konverentsil (Riia ligidal) 

1920 aastal mitte lubada välispankade osakondade asutamist Balti mail, 
mille tõttu ühelegi välisrahaasutusele pole Eestis tegutsemise luba 

antud. * ■ ■''
Kuid tegutsemise mõiste alla ei käi välisjuriidiliste isiiute,eriti 

aktsia seltse esitajate tegevus,kes oigustet on omi kaubaproove _j a mude- 
lisi sisse tooma ning nende jurelo о stu-müügi lepinguid sõlmima. Sarnased 
esitajad,kui väljamaalased, kes ärilisel otstarbel Eestisse tu lnud, olgugi, 
et nad omalo kontori ega ärüruum ei võta, on end kohustatud registree
rima maksuinspektori juures, ja esimese äri-operatsiooni puhul endilo 
vähemalt teise järgu kaubanduslise äritunnistuse lunastama (Seadus 
90111,23.j 26;Biigi Teataja nr.44 - 23).

m.PBBHONIU 0 15Ш.П.
• l.A b i e 1 u sõlmimine. .

"Konfliktide lahendamisel* abielu sõlmimise suhtes maksavad rahvus
vaheliselt, nagu majalgi mitu süsteemi.Ühede maad: seadusandluse järele 
on mõõduandev abiellu astujate kodumaa seadus, teiste se .dusandlusto 
järele nende elukoha seadus-, kuna kolmadda seadusandlused võimaldavad 
abiellu astumist abielu slminiskoha seaduse järele. Teisalt tunnustatak
se ühedes riikes abielu sõlmimist .ainult kiriklisel teel, teistes, riikes 
maksab kodanline abielu sõlmimine, kuna nendel maadel isegi lihtsalt 
tunnistajate juuresoleku teatamisest küllalt on,et abielu slmituks 
lugeda. Üldiselt on abielu seadus ühtlane neil mail, kus maksab puhtusu±ine 

abielu sõlmimise seadus.Prantsuse Oode oivilifst saadik painutatakse 
abielu mitte ainult kirikliku seaduse alla,vaid loetakse ka ilmaliku 
abielu sõlmimine maksvaks,millega seletavad sagedased konfliktid.

Leie seaduse järele tunnistatakse maksvaks abielud,mis sõlmitud väl
jamaal Eesti kodanikkude ja väljamaalastо vahel,soimimiskohal maksva 
seadusliku korra järele, kui need vastavad meie seaduse normsle vanaduse, 
■sugulus astme ning endise abielu ehk muude takistuste suhtes (Abielu- 
seadus 27.X. 22, } 10).Sellekohaselt painutatakse ka vuljamaalaste abi
elud,mis Eesti registreerimisasutustes sõlmitakse, Eesti seaduse keela
vate tingimuste alla,kodumaa materjaalsele seadusele (-11).

Kuna üksikute riikide autonoomsed abielu slminis tingimuste kohta 
üksteisele väga vastu käivad,konfliktid abielu tunnistamise alal aga 
kõige raskemad ja ühiskondlise korra alustele vastu võivad rääkida, 
siis tekkis vajadus abiellu puutuvaid konfliktnorme uhtlustada. Aru
saadav, et Haagi rahvusvahelisel eraõiguse konverentsil abielu sõlmimise 
küsimus esieel kohal üles kerkis ja ta kõigi 3 esimese konverentsi 
päevakorras oli.Lõpuks töötati välja konventsioon kava,mis 1902 aastal 
alla kirjutati.See konventsioon maksab ainult kontinentaal riikide kohta. 
Inglismaa ei võtnud neist Haagi rahvusvahelisist konventsioonest osa 
ega ei ole ka abielu sõlmimise kohta käivale lepingule alla kirjutanud; 
samuti loobus lepingu allakirjutamisest Venemaa.Esimene sellepärast, 
et ta painutab abielu sõlmimisse puutuvad küsimused elukoha seaduse 
alla ja teine selle pärast,et tema absoluutselt tundis abielu sõlmimise 
kohta oma kodumaa, s. o., Vene seadust,olles abielu sõlmimise asjus puht- 
usulisel alusel.

Haagi süsteem näeb ette kahte sugu konfliktnorme :ühed konfliktnormid 
puutuvad sisulisi kusimusi , teised puutuvad vormilisi. Pea sisuline reegel 
on väljaantud art.1,mis mä rab: õigus abielluda allub iga tulevase 
abikaasa kodumaa õigusele,ehk olgu siis,et see seadus selgesti refe
reerib mõne teise seaduse peale”,Selle järele nõutakse siis abiellumise



juuros tingimata komulatiivslt mõlemate poolte kodumaa seaduse täit
mist ning võetakse (Sohveitsi ettepanekul ja peale käimisel) tarvituse lo 
ka tagassaade. Sel lest üldisest reeglist on lubatud teatud erandid,mis 
tingitud abielu slmimis koha avaliku korra ja moraali tunnetega.Kuid 
lihtsa avaliku korra põhjendamise asemel tuuakse konventsioonis ette 
üksikasjalised põhimõtted,mis peavad reguleerima abiellumiste seaduste 
kokkupõrge t. Siin juures võib kohalik seadus ka lubada üksikuil juhtu
mi sil,kui kodumaa seadus» keelab abielu.

Põhjused,mil kodumaa seadus abielu ärakeelata võib, olgugi, et nad 
abiellujate kodumaa seaduse järele juhatud,on järgmisei:a) suguluse 
hõimluse aste, milles abiellumine täiesti keelatud, abielu sõlmimis koha 
seaduse järele;b) absoluutne keeld abielluda eelkäiva, abielu rikkumise 
tagajärjel; o) kohalise seaduse absoluutne keeld abilu sõlmida isi) nt» 
vahel,kes hädaohtu seadnud endise abikaasa elu.Need eelmised põhjused 
sünnitavad grupi,mille takistus on möödapääsematu, ja kui abielu nends 
keeldude peale vaatamata siisgi on sõlmitud, siis» tunnustatakse ta maks- 
vusetaks;kuid jaab maksma siisgi abielu poolte kodumaal,kui sisulised 
küsimused on muidu kodumaa seadusele vastavad. .

Abielu sõlmimis koha seadus võib veel kahel põhjusel ära keelta 
abielu sõlmimise ja nimelt:a) kui sõlmimiskoha seadus ei luba lahuta* 
tutele uuesti abielluda ja b) kui takistused on usulist laadi,s. t. ,kui 
abielluja, näit., on munk. On sarnane abielu siisgi sõlmitud,siis jääb 
tema maksma igal pool,peale solle maa,kus abielu sõlmitud.

Kuid abielu sõlmimis-koha seadus võib ka abirlu lubada,olgugi,ot 
kodumaa seadus seda keelab,kui see keeld on sünnitatud usulistel põhju
sil. Sarnasel korral ei ole teised riigid kohustatud sõda abielu tunnis
tama.

Teine liik konfliktnorme käsitab abielu sõlmimise vormi.Ses suhtus 
seab Haagi 1902 aasta konventsioon üles reegli,et abielu,mis sõlmitud 
kohaliku vormi järele,on ma,ksev igal pool.Kuid riikidele,kes ainult 

23.
usulist abielu tunnistavad, j äab õigus sarnasois abielusid oma kodumaal 
mitte tunnistada.Loetakse maksvaks abi elud,mis on sõlmitud konsulaar 
ohk diplomaatiliste esitajate juures.Sarnane abielu kannab diplomaati
lise abielu nime.Konventsioon on kinnine ja tema määrused maksavad ai
nult sel korral,kui üks abieliujaist vähemalt nende riikide kodanik on, 

kes lepingu alla kirjutanud.
Meie seadusandlus, vastandina seni maksval usulise abielu slmimis 

viisile,on üle läinud kodaniisele registreerimisele ja tunnistab ka 
diplomaatilisi abielusi,mida endine Vene mitte ei teinud.Meie kodanikud 
võivad väljamaal abielu sõlmida mitte ainult kodalikkudo võimude ees, 
vaid ka diplomaatiliste ja konsulaaresitajate juurosykus saekonstlaar. 
esitaja asukoha seaduse järele lubatud on.Nai määrab meie konsulaar 
leping Läti ja Leeduga (art.15);” Konsulil on õigus m. rai, nagu seda 
„epingutogija volitaja riigi riigi sedausad seks õigustavad, sell poole 
alamate abiellumist kinnitada, kokkukõlas maksvate seadustega.See nrus 
ei käi'nende abiollumisto kohta,kus uhs pool on konsulimasuriigi alan- 
Konsul on kohustatud teatama kohalikkele võimele neist ahiellumisist, 
mis ta eesoleva määruse põhjal on kinnitanud”.

2.A b i ka a s a d e isiklikud ja varan- 
d u s 1 i s e d õigused.

ISIKLIK VAHEKQRD. Üksikuid seadusandlus is on abikaasade vahekord 
niihästi isiklikult kui ka varanduslikult lahendatud väga mitmet moodi. 
Vähem lahkuminekuid on isiklikkos vahekordes Üksikute seadusandluste 
järele ja peaküsimus on Даз need küsimused lahendatakse abikaasade elu
koha ehk kodumaa seaduse järele.Nii tuleb arvata,et meie seaduse järele 
mis üldse asub dcmitsiil printsiipi põhimõttel,ka abielu poolt vahe
korrad reguleeritakse igakord nendo seadustega,mis maksavad nende olu- 
kohas.Sama mäarus maksab ka Inglismaal. Teiselt poolt painutavad aga 
Itaalia ja Ptantsuse seadusandlused isikliku vahekorra nats ionaal sea-



.24.
seaduse alla,Haagi sellekohane konventsioon 1822 aastast mc. rab,et abi
kaasade õigused ja kohused 'nende isiklikkes vahekordes on reguleeritud 
nende kodumaa seaduse järele,kuid nende õiguste ja kohustuste maksma
panemiseks võib tarvitada ainult neid abinõusid,mis on lubatud samal 
ajal ka selb maa seadiste poolt,kus sünnib maksmapanek (art.l).

VARaNDUSLISBD VAFE (OFRAD, Palju keerulisem on varandusliste vahe- 
kördiga lugu ja isegi kuulus võitlus Dumoilin’i ja DUrgentre vahel 

. leidis oma Valjendust õpetuses,kas peavad varanduslised vahekorrad . 
korraldatud saama abikaasade kodumaa ehk jälle ka nende asukoha seaduse■ 
järele,kus juures Dumoulin mõõduandvaks pidas poolt tahtmist.

Üksikud seadusandlused lähevad lahku neil kördil,kui ci ole sõlmitud 
abielu lepingut,ühelt poolt,ja abielu lepinguta kestvuse enese kohta 
teiselt poolt.Nii nä-rab Prantsuse seadusandlus, et varanduslised vahe
korrad alluvad abielu lepingule,kui sarnane sõlmitud,ning seda lepingut 
ci või pärastpoole enam muuta,kui tema on sündinud sarnase seaduse juu

res,mis abielulepingu muutmist keelab.Kui aga abielulepingut sõlmitud 
ei ole,siis loetakse abikaasade varanduslised vahekorrad alluvateks 
abielu asukohale (domicil matrimonial), see abikaasade elukohale abielu 
sõlmimise ajal.Saksa seadusandlus asub aga teisel seisukohal,nimelt, 
et kui on leping, siis on tema muidugi otsus tandja ja seda esialgset 
abielulepingut võib pärastpoole ka muuta.Kui aga abielulepingut ei ole 
varanduse suhtes,siis on mõõduandev kodumaa seadus.

Sarnaste vasturääkimiste tõttu üksikute natsionaalsete seaduste 
juures oli väga raske leida ühiseid ja Fo-antosa põhimõtteid abi
kaasade varandusliste suhete korraldamiseks,Haagi konverentsi otsused 
ja 1905 aasta konventsiooni määrused kannavad sellepärast ka sega laadi. 
Haagi konverents näeb samuti ette kaks juhtumistea) kui leping on ning 
b) kui lepingut ei ole).Üldine määrus kindlustatakse art.2:L о p i n- 

g u puudusel effekt abikaasade varanduste kohta,niihästi kinnis
vara kui ka vallasvara suhtes,on korraldatud mehe kodumaa seadusega

25.
abielu sõlmimise a j ai. Abi kaasade kodanondsuse muutmine ehk ühe nendest 
muutmine ei avalda mingisugust mõju nende varanduse õiguskorra peale”. 
Kui on aga leping,siis harutatakse lepingu sisu ja mõju mehe kodumaa 
seaduse järele abielu sõlmimise ajal.Kui aga juba algusest lepingut 
ei olnud,siis otsustab abikaasade kodumaa seadus,kas nemad abielu kes
tel abielulepingut varanduse suhtes luua võivad ehk mitte.

Seal juuras ei avalda muutused abikaasade varandusi!ses vahekorras 
mingit mõju kolmandate isikute kahjuks,Abielulepingu vorm võib olla 
fakultatiivne,kas kodumaa ehk abielu sõlmimise koha järele.Inglismaa 
asub ka siin,nagu muidu,seisukohale,et abielu suhtes on poolte taht
mine mõõduandev ehk elukoha seadus,kuna kinnisvarad käivad nende asu
koha seaduse alla.

Adopteerimine ja legitimeerimine alluvad isa ehk adoptoerija isik
likule seadusele. Ent üksikuil juhtumisil võib ka adopteeritava seadus 
enese maksmapanemist nõuda, nagu..määrab-■ Saksa tsiviilse adus» sissejuha- 
tuso 3 22,kus muu seas öeldakse,et kui isa ehk adoptoerija on välis
riigi alam ja laps on Saksa riigi alam,siis adopteerimine ehk legi
timeerimine ei ole maksvad, kui puudub Paksamaa seaduse järele nõustav 
laps ehk kolmas isik,kes lahele perekonna õiguslikeks vahekorraks 
nõusolekut avaldab. , ' ,

3, H о о 1 e к a n n •, .
Hoolekandele on pühitsetud Haagi erikonventsioon 1902 aastast,Haagi 

konventsioon määrab,et alaealiste hoolekanne sünnib hoolealuse koduipaa 
saaduse järele.Kuid diplomaatilistele konsulaaresitajatole jäetakse 
suur vabadus korraldada hoolekannet ka siis,kui seda kodumaa seaduste 
järele ette nähtud ei ole,kuna teiselt poolt ka asuriik on õigustatud 
teatud juhtumistel hoolekannet nõudma.

Meie seaduse järele kuuluvad kõik hoolokande asjad selle seaduse 
alla,mis selle koha piirkonnas tegutseb,millele allub hoolekande all



^ja.S63 nb™ kaib Uhelajal niih8sti alaealist; kut ■
nuto kohta.

Täiskasvanute teguvime vähendamine ehk hoolekande alla andmine 
on korraldatud Haagi 1905 aastal s5lmitud konventeiooniga^ järele
hoolo kande alla seadmine Sinnb selle kodumaa seadusojarelo,keda 

Kud se1lo1 riigil,kus hoolekande alla pandav 

riigi esitajalt nõuda,et hoolekanne sissosaa-

hoolekande alla paariaks,
isik asub,on*Õigus selle
taks ja kui see ei ole mitte 6 kuu jooksul sisse seatud siis - ' 

enbphe-"ikisehonlelemnde.omrmesnimamni ^a)) Cnlõkanno та 
nihänti-sol2nuriipi =^ustsifl>h,. min-,
honlokonteyn (natsienaal)seadustelo.Hoolekantave ■. . .
. . ----------- ■ —l.. -- Varannnse
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- ■ ^‘Lahutus, . '■
VoFL.Abiolu lahutuse juTOS tekl№d mit№engused konfliktidiAb._ 

elu lahutuse, juures tuleb samuti vahet tohu abielu lahutuse materjal 

30 seaduse ja vormilise telje juures.Keed mõlemad küsimused on ro№ 
leeritud ka Haagi konventsioonis 1902 aastalgis puutub vormiss 
sus maksab üldiselt mäarus,et abielu lahutama on õigustätud:a) abi 
elupoolte Kodumaa seadused; b) .selle koha seadused,kus abiolupolit. 
elukoht on.Kui natsionaalne seadus nõuab,et mõõduandev oleks ainult 
natsionaalne seadus,siis-ei ole mitte tema в1иЫа soadus .6^ 
ja lahutamist ei vdi mitte toime parma. . • .

Siiski maksab sarnasto abi9iude kohta,mis kodumaa seaduste järele 
mitte tunnistatud ei ole,ke elukoha lahutamise jurisdiktsioon,olgugi 
et koduuman soadus seda ei tunne. Abielude lahutamine sünnib,samuti ' 
mgu lahutamino.kas kiriklisel ehk kodanlikul teel,registreerimise 
asutuses.Biigid.kos ainult kinkHkku lahutamist tunnevad,ei ole mitte 
sunnitud tunnistada väljaspool toimetud lahutemist taiviil

27.
Samane oli näit.,.endine Venemaa, ja on sõda praegu Austrias ja His- 
pannia.

SISU. Abiolu lahutamise sisulisa kuljo juuros on võimalikud kahte 
liiki xoklmpdrked chk konfliktid, j a nimelt n.n. ä) ürgkonfliktid,s.o., 

kas abiolu uldso lahuttav on jah) teise järgu konfliktid.nimelt põh
juste kohta,mille järele abielu lahutada võib. Ha gi konventsioon mu- 
rab ürgkonflikti^kohta,et mõõduandvad on .kumulatiivselt niihästi kodu

maa kui ka lahutamiskoha seadus: ^Abielupooled võivad lahutamispalvo 
ainult siis sisse anda,-tui seda lubab nende kodumaa soadus ja solle . 
koha seadus,kus nemad abiolu lahutamise palve sisse anmavad.Scosama 
käib ka eralduse kohta”. ' • . '

is puutub töise järgu konfliktesse, siis nõutakse, ot vähemalt Uks 
põhjus,niihästi natsionaalsest kui ka lahutamise koha seadusest peab 
olema,et lahutust teostada, olgugi о t need põhjused vibad mitmekesised 
olla.Näit,,on lahutamist ka siis toime panna,kui tihe riigi seaduste 
poolt Juhatakse teatud abielu lahutamist poolt nõusolekul ja töise 
riigi seaduso järele koha, võiks lahutamise põhjuseks olla mitte nus- 
oluk,vaid paha ümberkäimine,Kui aga lahutamise koha soadus selgesti 
nõuab ainult kodumaa seaduse tarvitusele, võtmist,siis tuleb ka ainult 
kodumaa saadus tarvitusele võtta, .... -

1is puutub meie seadusesse-lahu tärni so alal,siis puudub ühine phi- 
mu tu, Oma kodanikkude kohta maksab Haagi konvonts iooni põhimõte; vaja- 
maal toimetatud, esti kodanikkude abielu maksvusetuks tunnistamine ja 
lahutarino,kui soo koha, peal maksva seadusliku korra järel о toimetatud 
on,loetakse Eestis maksvaks,kui seesüguno maksvusetaks tunnistamine või 
lahutamine Sundis ühel neist põhjusist,mis on ett о nähtud kesolevas- 
seaduses abielu maksvusetuks tunnistamise või lahutamise kohta”(Abi- 
oiu seadus } 34).Sootuks iseäraline määrus aga väljamaalaste kohta, 
kos täiesti elukoha seaduso alla painutatud .on, j a nimelt määrab art.
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art.35,ot „Eestis elavato v-ljamaalasto abielud võidame Besti kohtudes 
lahutada käesolevas seaduses ette nähtud reegli järele ürgkonflikti 
jaoks ja on loobunud kumulatiiv põhimõttest, jättes arvesse võtmata abi- 
elupoolto kodumaa seadust,mis Haagi konventsioon tingimata alusnõudoks 
ules seab.On karta,et meie samane konflikt norm rahvusvaheliselt sekel
dus t tuua võiks, iseäranis, et meie lahutamissoadus On üks kõige libe- 
raalsemaist, lubades lahutamist lihtsalt poolte nõusoleku järole. ■

? vIIt.P h В A N D U S О I 3 U s.
Pärandu soigu so harutenino võib sundida kas arvesse võttes asjasca- 

lust ehk jälle isiku Õigusi,nagu seda juba märkis Bart olus. Seila kohaselt 
võivad olla ka mitmekesised seadused,mis tarvitatakse pärandus 6 igise 

- lahcmdana^Jcs^seärajiis^kui pärandanino On sündinud ilma testamendita.
Nii on siis mõeldav,et pärandusoiguso koryraldajaks On:a) asjade asu
koha s ladus ;b)pär anda ja-asukoha seadus;o) pärandaja kodumaa seadtas. 
Pcalo selle võib vahot teha kinnisvara > vallasvara p-rendajaisidlikkul, 
seaduse lo,reegli järele mobilia ossibus inherent. • ' I

Praegusaja teadus asub päranduse ühtluse alusel ja peab tarvilikuks, 
et kogu varandus alluks ühele universaalsele seadusele. Savigns arva
mise järele peab kogu purandus,nii kinnis-ki ka vallasvara, alluna ühe
le seadusele,nimelt pärandusandja isiklikule seadusele, elukoha soadu- 
sels.ßavigmy õpetuse on ka Romaani kool omandanud, kuid nõuab,et päran
dus sünniks pärandusandja kodumaa seaduse järele: „Parandamine seaduse 
kui te testamendi järele, niihästi pärimise järjekorra ja parandus- I

õiguste ulatavuso,kazi ka surmajuhtumiseks tehtud määruste sisemise mõju 
kohta alluvad pärandusandja isiku kodumaa seadusele.ükskõik,missugune 
nende asjade loomus ei oleks ja kus need sajad ka ei oleks"(Itaalia 
Ts.sead.j 8).kontevide. leping asub aga varanduse asukoha seaduse 
põhimõttel. '

Haagi konverentsil katsuti rahvusvaheliselt kokkuleppele jõuda ka
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konfliktnorme kohta rahvusvahelises päranduse õiguses, Ent see kisimus 
oli varajane ja,olgugi,et teatud kompromisskava konverentsiks ette pan
di,ei ole sellekohast kodifikatsiooni veel olemas.Haagi projekt kavat
ses,et pat andamine, nii hästi p.randusnäcrajate kui ka pärandusele kut
sumise korra ja pärandusosade ning kitsenduste asjus alluks kõik päran- 
duseandja kodumaa seadusele, Needsamad mäarused maksaksid ka testamendi 
sisu ja järelduste kohta,Ent siin juures oli terve rida reserve;muuseas 
avaliku korra suhtes,mille mõiste ligemal märamisel kokku oi lepitudgi. 
Samuti jäid lahendamata protsessnaal-ja hoidekori. Isikulik seaduse 
universaalne maksvus Parandamise suhtes on võrdlemisi uus ja sellepärast 
on ka arusaadav,et ta veel üldse vastuvõtmist leidnud ei ole.

Mis puutub meie seadusse,siis määrab Balti eraseaduse sissejuhatuse 
s kutsumine ja päranduse omamine harutatakse selle
territooriumi seaduste järele, kuhu perandusandja kuulus oma viimase 
aja elukoha ja seisuse järele.Kui temal mitu elukohta oli,siis võetakse 
arvesse see,milles ta viimasel ajal oli.Liivimaal eraldatakse sellest 
nä-irusest kinnisvarad,mis olgugi,et nad päranduse hulka kuuluvad,allu
vad selle koha seadusel«, kus nad asuvad(lex rei sitae) .Samuti ka kinnis- 
varad,mis keiserriigi sisekubermangld.es,käivad keiserriigi seaduse alla, 
ka sel juhusel,kui nad osa varandusest sünnitaval,mis cn jäänud pärast 
isikuid,kellede elukoht olü „Baltikubermangudes",Siit näeme meie,et 
meil üldiselt paranduse universaalsuse põhimõtteid tunnustatakse.Ainult 
Luna-testis ja väljamaal olevate kinnisvarad« suhtes maksab pärandamise 
suhtes lex rei sitae.

teie konsulaar- konventsioonides Läti ja Leeduga on aga pärandus õigus 
asetatud kodumaa seadusele:^Pärandusõigus,samuti nagu ka-капЯге vara 
jagamine reguleeritakse tema Kodumaa seaduse järele.Kõik nõudmised 
pärandusSigi stg suhtes,nende varanduste jagamise kohta,otsustatakse 
selle maakoha või vastavata võimude*poolt,kokkukõlas seal maksvate
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seadust ega” (Konsulaarl eping Lät iga art.12, punkt 1).

Nis-puztub üldiste paranduste saa tusse, siis sõlmitakse nende kohta 

rahvusvahelises elus erikokkulepped, kas eripärandulepingutena 
võetakse konsulaarlepingutesse sellekohased määrused üles.

Meil maksvad selles asjas järgmised süsteemid:

a) Vallasvara pärandus antakse v<äja konsulaaresitajatele.See määrus 
maksab meil Vene suhtes,ja tuleb arvata,koigi nende rahvaste suhtes,kus 
neil ainult enamsoodustuse tingimused on (vaata Lesti-Vene rahulepingu 
art.11,lisa 1,punkt 5).Kinnisvarad käivad asukoha seaduse järele.

b) Räikidega,kellega meil konsulir- lepingud on,,s.0.,Lcti j£ -oedu 

ga,maksab natsionaal printsiip ja universaalpranduse printsiip nii

hästi vallasvara kui ka kinnisvara kohta.
o) Riikide suhtes,kellega meil ühtegi kokkulepet paranduse asjus ■ 

pole, maksab kummagimaa ora seadus.
d) Testamendi vormi kohta maksab määrus,et tema kuulub nende seaduste 

alla,kus testament tehakse,kuid Balti erasaaduse sissejuhatuse art. 
xxxVI järele võib testament tehtud olla ka selle koha seaduste 3arelo, 
kuna ta t.ide sandetakss,See tahendab,yab arvama,et meie kodanikud 
Võivad testamenti teha niihästi rajamaa kui ka kodumaa seaduste järsle-
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IX.A S J А 5 I G II S. -
KINNISVARAD.Bcilti eraõiguse sissejuhatuse art.33 määrabiuOigused 

kinnisasjade peale ja samuti sarnaste asjade valdamine alluvad selle 
territooriumi seadustele,kus kinnisvaras asuvad;aga Õigused vallasasjade 
peale ja nende valdamine selle territoriumi seadustele .milledel isik
lik -kohtulikult ellllb omanik ehk valdaja."Esimene pool sellest määru
sest on reaalse statuudi selge väljendus.Tuleb üldiseks koufliktnormiks
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tunnistada,et kinnisvarad käivad nende asu
koha seaduste а 1 1 a (les situs), Nii narab Code Civil’i 
art.3,11 lõige: Kinnisvarad, к a nee d,mida valdavad v.ljana lased, 
alluvad Prantsuse seadustele”.Sedasama mäiravad Austtia ja Ita- 
lis Tsiviil kodeksid.Kui kusagil seadusandluses ka seda määrust sel
gesti üleval ei ole, siis käib kohus ikkagi maäruse järele, et kinnisvarad 
nende asukoha seadustel о peavad alluma.

Sarnane kinnisvara asetamine tema asukoha seaduso alla on arusa dav, 
sest õigussuhted kinnisvara kohta on need,mis kõige sügavamalt kohalise 
õigusega seotud on,ja sellepärast on loomulik,et kinnisvarad igas suh
tes painutatakse kohaliku seaduse aila.Lõuna-Ane rika kodifikatsioon 
m.rab veel üldsemalt,et kõik asjad käivad nende asukoha seaduse alla: 
'Kõik varandused, (s.0. , kinnis- ja vallasvara)nis laadi nemad ka oleks, 

nende omaduste, valdamise ehk nende® absoluutse ehk relatiivse vran- 
danatuse suhtes; kõikide asjaliste õigussuhete kohta, milleks nad kõlbu
likud on,tulevad otsustada ainult selle koha seaduste järele,kus nai 
asetud on”(art.26).Erandid peavad rahvusvaheliselt selgesti ettenähtud 
olema, ja võivad ainult porahduse juures ette tulla.Nii näaravad meil 
konsulaar-konventsioonid Läti ja Leeduga 12 juulist 1921 aastast: 
Paranduse õigus,samuti nagu ka koduse varanduse jagamine,reguleeritak
se tema naa seaduste järele.Kõik nõudmised pärandusõiguse suhtes ning 
jagamise kohta otsustatakse selle naa kihtu või vastavate võimude 
poolt,kokkukõlas seal maksvate seadustega”.Nii ei ola Siis Läti ja 
Leeduga mingit erandit tehtud kinnisvarade jaoks,nende asukoha seadus
tes maksma panemiseks.

VALLASVARA. Basken on küsimus vallasvara suhtes.Mõte,et nende asuk 
koht ei ola mitte alaline, toi järeldusena, et vallasvarad tuleb painuta
da selle seaduse alla,kes nende üle cn.Selle fiktsiooni järele tuleks 
vallasvarad seal i<ohal arvata olevat,kus nende omanik elab(nobilia 
aoquuntur personen).Sellekohaselt tuleb vallasvarade
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kohta’tarvitada nende о ma n i к u ehk valdaja 
9 1 u к oh a seadus t.Uus Italia kodeks on ka selle põhimõtte 
omandanud,et vallasvarade saatus otsustatakse nende valdaja seaduses . 
järele,kuid mõõduandvaks loeb tema lox patriae,aga mitte omaniku ehk 

valdaja elukoha seadust.
Määrus, et vallasvara allub tema omaniku ehk valdaja elukoha seadu

sele, maksab meil veel tänini. Kui selle juures valdajal mitu elukohta, 
siis tuleb eesõigus anda sellele seadusele,kus vallasvara ise asub, 
arvessevõttes,et reeglil lex rei sitad on subsidiaarno tähtsus .Samal 
seisukohal asub ka vam Prantsuse doktriin,endine Inglise ja Ameerika 
kohtuSigus ja endised Skandinaavia seadusandlused.Prantsuse O^de 
divilfi. eelnõu 5-ni sisaldas isegi na .ruse: „Prantsuse vallasvara allub 

prantsuse seadustele, nagu tema isik”. Kuid lõpulikul Oode Civil i re
' daktsioonil kadus see n..rus ära ja Prantsuse teooria oras Õpetuselt 
vallasvarade juuros tuleb vaht teha a) vai las varade, kui kogu 
varandus c, universitär ja b) vai las vara, kui u к s i к a s j 
d e,ut singuli vahel. Vallasvarade ut singuli kohta,mis tahendas asju, 
kui niisuguseid,maksab samuti,nagu kinnisvarade kohta,lex rei sitae. 
Selle' reegli alla, käib ka iganemise igus ja asjade omandamise ning 
eesõiguse juhtumised. Selle vastu vai las vara, kui Universitas-, varade 
üldsus,harilikult päranduse korral,käib valdaja ehk omaniku isikliku 
seaduse allafmille-all mõistetakse surnud elukoha seadust. .

kuroopa kondinendil XIX aastasaja keskelt'alates,loi kõikuma vallas

varade kohta tarvitatav traditsiooniline valdaja õiguse printsiip, 
arutades valdaja seaduse mõju asjaiguslisest seisukohast,leiti,et 
reeglis on alglooline puudus. Esimene raskus tekicis kvelifikatsioonist 
ehk mihüstamisest,m i s õieti oli vallasvara,missugust seadust sel
leks aluseks võtta, sest nagu teada puudub uldine vallasvata mõiste 
Teiseks raskus punktiks oli selgitustes on Õigustatuv vallasvaraga
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valdamiseks, ses sagedasti ongi viimases küsimuses terve komplikti 
probleem, ja sellepärast' on arusaamatu, kui da võib iguslist küsimust 
tundmata isiku õiguse järele vastata.Mobiles personan sequntor reeglil 
on mõte piranduse asj -s, pai uutades vallasvara seadust parandaja isik
liku õiguse alla (mubilia ossibus inte rent). Selle reegli laiendamine 
uksikute asjade pealo tähendaks sisuliselt nõiaringi luua.Kõiki seda 
arvesse võttes, llächterist alates tuldi otsusele,et Ita valla e— 
v a r a,n ii n а g u kinni svar a/seaks alluma tema a s u- 
kohal e,millega kogu asjaõiguse kohta -юаЬ maksma lex rei 
sitae. '

Suurelt osalt läksid ka seadusandlused selle keegli peale üle,Inglis- 
mal,kus muidu domicilo printsiip maksab, hakati ikka enam tarvitama 
phimtotet asja õigus tuleb asja asukoha järele harutada,olgugi,et 
parallelselt sellega maksab Inglismaa kohtupraksises veel endine prin
tsiip- Vallasvara käib omaniku seaduse järele”.Sama maksab ka Ameerika 

и л
kohta.Kis puutub endisesse Vene õigusesse,siis oli seal valitsemas täie
line segadus,seda enam,et Vene konflikt normid ei olnud mitte ühtlased, 
Vene üldseaduse ja Soome,Poola ehk Balti eraseaduste kokkupõrkel ning 
Vene üldseaduste ja välisseaduste kokkupõrkel; prof .N oid o,kes seda 
küsimust üksikasjaliselt harutab,katsub siisgi üldreegli üles seada,et 
Bene üldseaduses maksis kõikide asjade kohta nende asukoha õiguse seo- 
gel,lex rei sitae..lieil on,nagu näeme,maksmas vanem konfliktnorm,mida 
kohtupraktika küll pehmendab, • .

IGaNIN, Eriti tähelpanu nõuavad iganemise ja segunemise küsimused. 
Iganemise tähtajad ei ole igalpool mitte ühesugused. Prantsusmaal on 
seo 3 ahistati Itaalias 2, Venemaal 30 aastat ;meil on allasvara kohta 
aasta ja kinnisvara kohta 10 aas tat. Saksamaal on harilik iganemise aeg 
30 aastat,kuid eri juhtumistel 2 ehk 4 anstat. Selleparast võib kisimus 
tärgata,mis moodi siis talitada,kui asi aarilt kus iganemise aeg pikem 
oli,teisele maale üle viiakse*lus iganemise aeg lühem sellest ajast,
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rds. peale teda tegelikult teisel maal vallatud oli.Nit.,kui asja val
daja Prantsusmaalt 25 kuu purast iile Itaaliasse sõidab, kas sarnasel 
korral Itaalias seadus maksab ja asi valdaja omanduseks tunnistatakse, 
ehk peab siin veel endiselt Prantsusmaa iganemise aega silmaspidama? 

■ Valitseb reege'l,et sarnasel korral valdamise igus uue seaduse juure 
käib, kus tegelikult asi on. -•/ ' •

' х.к'о HUST US Õ I SUS.

. . 1. 11 o i s t e. ■
Kohustus õigusel tuleb võrdlemisi vähem,kui kõigil teistel õigustel, 
tegemist teha konktestsete seadusandlustega, sest poolte omavaheline 
kokkulepe määrab sõlmitud õigussuhte tingimused, õigus suhe kokkuleppe 
teel võib tekkida,muutuda ja Ka. buda, ilma et tal seadusega kokkupuutuda 
tuleks; .Sarnasel juhtumisel on seaduse ülesandeks ainult'maksma panna 
üldine b4.ank.ee tne mäirus,et kohustusi peab titma,pacta sunt serventa. 

. M seda laiem väli on teoreetilistele konstruktsioonele kohustuseiguste 
konfliktide alal,kus juures üksikud õpetused risti lahku lähevad.See 
on ka arusaadav mainit kohustuseni guge loomu juures.

Kuid kohustus võib mitmel viisil? ka positiivse seadusandlusega kokku 
puutuda. Väga võimalik, et pooled üksikasjaliselt oma toimingu tingimisi 
väljatöötama ei hakka, vaid selle asemel refereeruvad mõne üldtuntud 
määrustiku peale (nagu see sünnib, mere kaubanduse haverii suhtes-York- 
Antverpeni reegliga,merekinnituse suhtes -Hamburi merekinnituse roegl- 
ga, Vwolepinguis-üj-diselt tarvitusele voetud rentilepingute vormega, 
nagu seda onpuuvoos n.n. S 0 a n f i h,s.o.,leping Skandinaaviast, 
Soo est veetavate puulaadungi te kohta maksev, söele pingutega, vii jalepin- 
gutega jne).Samuti võivad pooled oma tingimuste üksikasju korraldada 
lasta mõne üksi leu seadusandluse järele. '

■Sellepärast kõneldakse Dinoulinis saadik t a h t 0 a u t 0 n 0 0- : 
m 1 а s t lepingute juures (autonomie de la volonte ).Tahtaautonoomi-d 

reegel t.hendab reegel t,mille järele vabatahtlised juriidilised kohus- 

tusaktid,ja nimelt lepingud,on juhitud nende sisu ja mõju poolest selle 
seadusega,mis oli lepingute tegijail silmas. Si in juures on noolte tahte- 
autonoomia vaba ja. suve räime; pooled ise on ema seadusandjad. Tahteauto- 
noomi a reegel on XIX aastasajast saadik omale täielise eluõiguse kätte- 
võitnud. Prantsuse Oode Civil’i art.1134, Vene Tsiviilne adus te art.1530, 
Baltieraseaduse art.3105 ja teised näevad ette,et lepinguisse võib 
kõiki üles võtta,mis aga seadusele vastu ei käi.Tahteautonoomia õpe
tus on Haagi konverentsil kui juhtiv põhinete vastu võetud.Meie Balti 
eraseaduse sissejuhatuse j 35 ütleb :(fN6ue te suhtes,mis lepinguist tek- 
kivad/peäb kõige pealt kõige pealt arvesse võtnaTkas poolte vahel mit
te kokkuleppet selleks ei olnud,missuguste seaduste järele nnde vas
tastikku suhteid harutama peab.Sarnane kokkuleppe hoiab alal oma jõu, 
niipalju,kui ta vastu ei käi käskivatele ehk keelavatele seadustele. 
Kui aga kokkuleppet ei ole olnud,siis peab eeldama,et pooled on end 
selle kohturingkonna seadustele painutanud, kus toimingust tekkiv kohus- 
tud peab täide viidud saama”.Nendesamade seaduste järele määrab ka 
tema toimingu maksvuse küsimuse tema sisu enese ja järelduste kohta.

Nii on siis ka meie Balti eraseaduses vastu võetud, täiesti poolte 
tahteautonoomia teooria.Kuid pooled võivad üksikasju seadustes ära 
unustada,teiselt poelt võib üksikuil seadusandlusil ka huvi olla tea
tud kohustust» ja lepingsuheto kohta,ning nii tärkab kisimus, missugune 
seadus peab kohustuse vahekordi reguleerima normaal korral.Olgugi,et 
tahtcautonoomia väga palju kaasa aitab konfliktide ärahoidmiseks kohus- 
tusõiguse alal,kuid sarnased konfliktid on rahvusvaheliselt siisgi 
võimalikud ja nende lahendamiseks peab olema tee.lahendamise viiside 
kohta on olemas mitu õpetust. Öks osa nendest katsub eeldada,milline ole 
võinud olla-poolte tahtimine ja selleparast loob tema terve hulga 
pr äsunpts ioone, millistele olla tahtnud alluda pooled.Sarnaseid prä- 
suntsioone näeme meie alti eraseaduse sisse juhatus es. Teine liik

b4.ank.ee
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teooriaid katsub leida selle seaduse tmis oma loomu poolest oleks . 
lepingseaduseks. Iseene sest võiks sarnaseks seaduseks olla kas lepingu 
sõlmimise koha seadus, lepingu t<dtmis koha .seadus, võlgniku isiklik - 
seadus,-kas1 tema elukoha ehk kodumaa sdadus,-ja lõpuks volaandja isik-' 
lik seadus-kas tema elukoha ehk kodumaa seadus .Kõige lihtsamad ja kõige 
enam põhjendatud on kohustuste suhtes seadused,mis ühendatud lepingu 
kohaga. Iga lepingu juures tuleb tähele panna seadust,mis reguleerib .' 
lepingu vormi ja ' seadust,lepingu sisu. .

. . 2. L e. p in g u te vorn.
Kõik õpetused ja seadusandlused on ühel nõul,et lepingute ja aktide 

vorm võib vastata selle koha seadusele ,ku-s^ nimetatud leping ehk akt 
t õhtud. Sellps mõttes, kõne Idaks e,et .reegel, loeus regit actum1’ on univer- , .■ - ii .
sanlsolt vastu võetud konfliktnorm. ' ■ - '

Sarnane üldine tendents on arusaadav,et võimata on viljamaal tehtud 
aktidelt nõuda,et nad vastaksid selle koha seaduse vormel6,kus asi 
sisuliselt pärast kohtus harutusele tule b.lsit eks puuduvad vaäljanaal 
võ imud, mi s s isekohtugeaduses ette nähtud, ja teiseks ka oma riigi kon- 
sulaar-ja diplomaatilisi, esitajaid ei ole igalpoollainitud üldine 
reegel vormi kohta, maksab ka me il, olgugi fakultatiivsel kujul.Tsiviil
kohtupidamise Seaduse art. 464 m..arab,et altid võivad oma vormi poolest 
maksvaks tunnistatud saada, kui nad-.ka sõlmitud lahkuminevalt kohtu
pidamise vormest, selle maa seaduste järele, kus leping tehtud.Heie 
Balti eraseaduse sisse juhatuse-5 XXXIV nt .Irab: Toimingute (lepingute, . 
aga ira surmaeelsete mäcrusta) vor mi kohta, võib tarvitada seadusi,mis 
maksavad as selles- koht uringkonnas, kus toiming taide viidud peab saama, 
samuti ka selles kohas, kus toi ing tehtud1.

Kuna beanti seletuse jirele (nr., 1903/10) lepingu vormi .küsimus, samu
ti ka sisu küsimus ei ole mitte protsessuaalne, vaid materjaalne norm, 
siis tuleb eesõigus anda Balti eraseaduse sissejulatuse normile Tsiviil
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ohtupidamise Seaduse ees,Nii siis on meil maksvad i.itte ainult lepingu 

sõlmi mis-koha vormid, vaid ka tai tmis- koha vormid.

aktid,nis viljamaa 1 tehtud ja avaldatud meie saatkonnas ehk konsu- 
laadis,omavad meie maal notaria-J aktide jõu,Aiid ka need dokumendid,mis 
kohalises seaduses ette nähtud vorme järele tehtud, vajavad meie saat- 
<onna ehk konsulaadi pealkirja, et dokumendi vorn vastab kohalistele 
nõuetele, - .

3.L epinguto sisu.

Üksikud õpetlased,nagu Story, asser ja teised,asuvad seisukohal,et 

ritte ainult lepingu vormi ei tuleks slmimiskoha järele harutada, vaid 
ka lepingu sisu, põhjendades, et lepingu titmiskoht võib Vciga mitmeke
sine olla,ja arvatavasti tahaksid pooled end painutada seaduste alla, 
mida nad tunnedad,s.o.,lepingu sõlmi iiskoha seaduse alla.Sellel seisu
kohal asub Austria seadus ja asub endine Vene seadus, On huvitav märkida, 
et Vene seadus ses suhtes mitu järku läbi elas.Seisuste Seaduse’833 
põhjal alluvad vene seadustele väljamaalased oma lepingute suhtes, nii
hästi sisu kui ka vormi poolest-mis tahendas,et vene seadusandja põhje
nes lepingu harutamise juures lepingu täitniskoha juures.Kuid Tsiviil 
Kohtupidamise Seadus asus siin risti teisele seisukohale ja mt.äras 
art,707-s:Lepingud ja aktid,mis tehtud viljamaal,harutatakse selle riigi 
seaduste põhjal,kelle piires nemad tehtud on ja tunnistatakse maksvaks, 
kui ainult.neis sisalduv toiming ei ole vastane ühiskondiisele korrale 
ning ei ole keelatud keiserriigi seadustega”.Selle järele maksab selgel 
kujul (flocus regit actum" ka lepingute sisu kohta. Ко lmandana ajajärgu 
lõi Senat oma otsusega* (nr.89/95),seletades,ot lepingute sisu tuleb 
harutada nonde t< itmiskoha järele,Kuid 1906 a stal asus Senat teisele 
seisukohale,nimelt,et lepingu täitmise juures tuleb arvesse võtta kõige- 
puilt lepingute sõlmijate tahtmist,-nii asetas siis Senat esimesele 
kohale tahteautonoenia teooria,-ja kui pooled ei ole mingit kokkuleppet
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teinud lepingu seaduse kohta,siis loetakse präsunts ioonina macsvaks 
lepingute solniidskoht.s.t/Isiviil Kohtupidamise art.707 omas täpses 
kujus,(Kan.Dep.Ots.nr.57 - 1906 a.). e-

Palju rohkem alust on teisel õpetusel,mis määrab,et' lepingute sisu 
eaks harutatama lepingute täitmiskoha järele. Esimese na vormuleerida 
seda Savigny ja selle õpetuse järele käib Saksa ja Inglise seadusandlus, 
olgugi,et Dicey selle vastu kõneleb,ning Luna-Ameerika kodifikatsioon. 
Selle järele otsustatakse lepingu sisu koa järele,kus leping "peab t.ide- 
tarna.See tähendab,nimetud seadus m<.ärab,mis võib lepingu aineks olla, 
mis on lepingu siht,missugused on tema .kindlustusabinõud,missugune on • 
tema toitmise kord ja tema mitte toitmise .tagajärjed,missugused on 
nõudmise edasiandmise tingimused ja; tagajirjed ehk kohustuse edasi-ja. . 
tagasiandmise t ingiused, tagajärjed,miss ugused an kohustuse katkesta
mise teed.Selle ml ruse, sisu on tingitud arvamisega,et kohustus ora 
õigussuhtega läheb olulise osana sell» naa igusliste suhete süsteemi, 
kus teda täi de takse. Tema maksvuse vastu tuuakse, et täitmiskoht ei ole ka 
selge ja et t. itmiskohti võib mitu olla.Neid vastuvõtt oid peab arvesse ■ 
võtma.Selle õiguse ?earaskus seisab selles, et tema paneb lepingu täit- 
nise selle seaduse alla,missugust õiguskorda ta kõige rohkem puudutab.

Kui mitte otsekohe.ei ole võimalik selgeks teha,et see ühe seaduse г ■■■ 
alla kuulub, si.is on vähemalt, võimlik .selgeks, tehn, missuguse seaduse al
la kuulub,siis on vähemalt võimalik selgeks teha,missuguse seaduse al
la kuulub kohustuse pearaskus. Näitu seks, kui -.keegi Inglismaalt raamatuid 
tellib ja saadab postiga raha,siis on pearaskus raamatute saatmises. 
Ja nii tuleks asja ka Inglise seaduse kohalt harutada. ;

Leil maksab, nagu ülal toodud, tahteautonoomia täiendusena präsumt- 
siocnina õige printsiip-lepingu täitmine tema .sÕlmimiskoha järele. ■

Peale nende kahe peaõpetuse on rida teooriaid,mis lepingu seadust 
asetavad Võlgniku isikliku seaduse aila-siinjuures mõtlevad ühed tema . 
kodumaa seadust (Kittelmann),teised,ja suurena põhjendusega,võlgniku
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asukoha seadust (bar).Teoreetiliselt võib ettekujutada,et leping kohus
tust võib harutada ka vlauskuja kodumaa ehk isegi elukoha seaduse järe
le.Ent tegelikult ei ole sarnased õpetused kuigi suurt poolehoidu leid
nud, igatahes oi tunnusta Bar võlauskuja elukoha seadust kuidagi vastu
võetavaks. Võlgniku seadusel on see. paha külg,et tema teeb lepingu haru-

*• tarnis e kindlusetaks jaiksiluil juhusil,nagu Zittelmanni „kodunaa" 
seaduse põhimõtte juures,võib isegi väga imelikkuile järeldusile tulla, 
leuna Kittelmann laseb analüseerida iga õigussuhto,et leida tõsist võlgnik 
lm, kus juures' kahekülgset» kohustusto juures ta kumulatiivprintsiipsi 
toonitab, niihästi võlgniku kui ka vlauskuja, о h u s t u s i ana- 
lüseerides.Võib juhtuda,et müüja näit.,kohustatud on asja üle andma, 
Inina ostja pole mitte kohustatud maksma hinda..

Kokkuvõttes võib öelda »ot kohustus õiguste juures kohustus te 
norm harutatakse üldreeglina kohustus
te- s 2 1 m i n i s к о h a järel e,Kuidfakultatiivselt võib 
siin mõõduandev olla ka к о h u s t u s e t ä i t n i. 9 к о h t. 
Kohustuste sisu harutatakse ü Id r e e g li. /
na selle s e a d u S'e j u u r e s,m ida p c oi e d on 
e t t о näinu d;kui aga' seda ei ole,si.is 1 e .p i n- 
gute täitmiskoha jä r e 1 о .Erimäärused maksavad rahvus
vahelise kaubanduse õigusliste asju kohta,eriti veksli-ja mereasjan
duse ning kohustuste kohta väljaspool lepingut,jms kohustuse tekkimise 
koht'omanud suurema mõõdu andvuse ja üldiselt raksab lex loou aetus ’.

XI.ERILISED KOHUSTUSED.
VEKSLI - JA TTANSPORTKOHUSTUSED. Kaubanduslised suhted on mitmesgi 

asjas elast iii semad, kui tsiviiliguslised kohustused. Sellepärast maksab 
siin rohkem,kui tsiviilõiguses, ka sisu suhtes toimingu slmimiskoha 
seadus. Heie nägime seda veksli kohta. See sama maksab ka teataval mckiral 
naa ja norotransportkohustusis.laa transport küsimused on lahendatud 
eriliste lepingutega raudteede kohta ((uldloping 1886 ja 1890 aastal
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Bernis,neil erilepingud venoga 1^0 ja Lätiga 1921 ^Laevade ja

nende .kaptenite õiguse suhtes, on mciuandev laeva lipu saadus,kuid 
a e va tojmungud ha rutata^ e kas ildiste tavade ehk enamasti põiming* 
koha saaduse järalo.Kuid Dicey märgib Õigusega,et nende irrutamisel . 

suurt osa mingib ■ lex fori”,sest kui kohus leida mnesgi suhtes toimin 
mt puutuvat Inglismaad, siis lugeda ta toimingu Inglis toiminguks ja 

painutavat selle. Inglise, sdaduse alla.
Mferibiguso. lahkuminekud on vaga halvad vabale 1ebik-imisole ja sol 

lo parast hakati läinud aastasaja teisel poolel merioigust,samuti l . 
vokslioigust,uhtlustarui.I,eriõiguse asjus pee ti ära •'rida konverantse 
kuna 1910 aasta Erusneli konverentsi'tööde tagajärjena sõlmiti kaks: 
lepingut; lks abiandmise kohta merel ja. teine - merel kökhuprsste ra ■ 
hoidmiseks.1922 austa Brüsseli meriõiguse konverents töötas vja koln 
1.pingi eelnõu.,nimelt.: a) iaevaonanikkude vastutuse ühtlustamiseks, . 
b) morihpoteclads ja eeloiguste kohta ja o) konpssamentide ühtlust, 
misoks.Need lepingud ootavad alles maksmapanemist. , * -

IITTELSFINOUILIS.ID KOIUSTUSOD. Kohustuste'suhtes,mis tekivad- võijas« 
pool lepingut,nimelt exdolicto" ja ex contractu”,maksab nende
tekkimiste kohta koha seadus,.lex loci aetus”,.kuna nende alusteks - 

harilikult kohalik seadus.
LKS KUES'; Rahvusvahelise eraõiguse alla uuemate 

. õpetuste järele kuvlutad ka õpetus nüühästi isik
likult kui ka territoriaalsoltpide tud õigusest, .

■ ■ nimelt rahvusvahelist administratiiV~,finans

ja kriminaalõigustest, ' ■ . ■
XII.R A H'V US V-i H В L I N 2 ' P R О T S E S s О, I UU 8.

1. U I d к ü s im u s 6 d. ■ . ._ • . ;? .
10131h, Protscss on ise rai i no õigussuhe,-kus peale poolto ka suvot 

rnno või i ühe elemendilt osa võtab.See oigussuhe. võib komplitseerida 
rahvusvaheliste elemente' läbi .Näitusdks, on mõni pooltest väljamaalane,
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nõue on tekkinud väljamaal asuvast kinnisvarast ehk saal sõlmitud kohus
tusest ehk selle täitmine peab sündima väljaspool.Sarnasel juhusel 
võib kohus väliskohtu abi vajada, ehk väliskohus vajab ise tema abi. 

Kuidmlemil korral hoidub-iga kohus selle õest,et mitte annast taise 
rohtu piirkonda sisse segada.Kõhtude võimkondhja asjade alluvus,poolte 
õigused ja kohustused,protsessi tingimused ja-käik,.eraldi tõenduste 
vorme jn hindamiste küsimused, keele küsimus ja akte vorm, kohtuotsus te 
tunmstamine ja tuidsaatmin6,vastastikkung juriidiline abiandmine ja 

kohtuliste ülesannate toitmine, eriti kohtulisto paberite ja kutsete 
katoetoimetamine-kõik need on küsimused,kus protsess õigusel rahvus
vahelist normega kokku puutuda tuleb. Üldmäärus on,et iga kohus 
tarvitab ainult p na maa seadus t.Kud asjus 
Venjanaalst osavõtt oi j ehk-kui asi puutub kinnis varasse,mis asub väljas
pool kohtuasutuso piirkonda, tarvitatakse vahel ka sel la kohase id v60 ' 
raid soadusi(Balti e rase adu sg sissejuhatuse ; ДП I). Vali soigus t tu- 
lob kohtuprotsessi jooksul tarvitada kas kohtu asjaajamise vorme,s.o. - 
protsess õigus? alal,ehk ühenduses õigussuhete sisuga, s. c. ,materjaalso 
õigusega. . - ,

Kuna protsessõigus on suveräänse võimu äärmine avaldus ja protsessi 
normid ise kannavad absoluutset sanktsiooni laadi, siis loetakse kon- 
flikta protsessiguse alal kõige raskematoks rahvusvahelise eraõiguse 
konfliktest.Nende kõrvaldamiseks on riigid omavahel sõlminud .lepin« 
guid,näit. ,Phantsusmaa ja Belgia 1899 aastal ning teised,Ka Eagi 

rahvusvahelisa õiguso kongressel töötati valja lepingu kavad üksikute 
tsiviil protsessõigusto konfliktnorme ühtlustamiseks,mille kohaselt 
1896 aastal ja 1905 aastal 17 juulil allakirjutati kohtinentnal riike 
Poolt.Perdo rahvusvaheliste konfliktnorme üldine laad kannab Siguslise 
abiande,rahvusvahelise mandaadi ehk r ah vus vahel ise humanitaar akt
siooni laadi.Meil од Haagi konventsiooni -normid retsipeeritud Läti



43.
ja Loedu vahel 12 juulil 1921 aastal.Sõlmitud-lepinguga mõnede küsimuste 
kohta rahvusvahelise eraõiguse reguleerimiseks.

MALISSLLDUS KOHTUS. Kohtus maksab uldne. ruse na kohtu riigi seadus- 
lexfori".litmel maal,selle hulgas ka Kestis,maksavad, pgale sisemaa 

seaduste ka rahvusvahelise üldtunnustatud m<^j*used. (Põhiseaduse art.4). 
Kana Vono protsessõigus ei tunnustanud iseenesest välisseadust kaua 
aoga ja alles XIX aastasajal,ühenduses er ikusimustega, võtt is vastu 
miruse,et viis seadusel on teatud korral õiguse suhtes 'Zonenaal ka , I 

sunduslik mõju.Üldise näaruse järele peab kohus seadust tundma (’jura 
novit curia),mille kohaselt meil ka kohus, on sunnitud tundra valis- . 
riigi seadust.Kui tema seda mitte iseenesest ei tunne,siis on kohtul 
õigus paluda välisministeeriumi astuda .sellekohase välismaa valitsusega 
läbi käimisso, tärganud välismaa seaduse tarvitamise kohta vajava arya
mise saavutamiseks (Tsv.Kohtup.Sead.*709).

Vene Senat,kes sunnitud oli konflikt õiguse arenemise otsustavat 
sõna ütlema, seletas, et valisiguse ekslik tarvitamine võib ka üheks, 
kidsatsiooni põhjuseks olla:"Seadused,mis äljamaa territoriumil maks
vad,omavad nende sunduslise tarvitamise korral kohaliste seaduste laadi 
ja sellepärast allub nende seletamine Vene kohtute poolt üldistel alus- 
tol Senati järelkatsumiselo kassatsiooni karras”(35/96).

Sarnase v ljanaa seaduse fex officio” teadmine on kohustav ka meie, 
kohtutele .Kuna diplomaatilisel teel aotontilina v.lissoadust seltsi- 
mine väga raske aparaat,siis on teadlaste poolt etto pandud-llc isel 
iralisi rahvusvahelisi büroosidsamasts teatede valjaandmiseks, kuid- •• 
soni on need ettepanokud ainult kavatsuseks jäänud. . .

KOHTU- VOILKOND, Tsiviil protsess õigus mä._rab,et nõuded asutatakse 
kohtus,mille ringkonnas on kostja alaline elukoht (’ 203);ent nõuded 
kinnisvara suhtes csutataks selle vara asukoha jürGlo(P212).Välja- 
nnalasto asjad niihästi nonde eneste, kui ka nende ja meie alamate vahel, 
alluvad i.o ic kohtuasutustele üldiste seaduste järele, kui nad moio maal

elavad.Sama kord maksab ka kriminaalõiguses. § 282 Kriminaal Kohtupida
mise Seadusos ütlob; ^äljanaalasod kuritegude ja ilosastumussto õest, 
mis nad meil teinud, alluvad üldiste alluvuse reeglito järol."

Erandina endisest protsossõigusest kuuluvad abielu asjad,abielu sõl
mimine ja lahutamine ning hoolekande asjad kohtule kostja ehk hoolealuse 

lukoha järele. ■ .

2. Väljamaalast u.protses s- 
õ i g u s о d.

Vuljamaalasto prot soss õiguses tuleb vahet teha tegu-ja õigusvõime 
vahel. T eguvõino tähendab õigust isiklikult 
kohtusse nõudja na ja kostjana il mu d a. 
õigusvõime tähendab 5 i g u s t olla protsessis 

p о о 1 e к S,see Udiendab,! e i d a kohtukaitset voo
rul territoriumi 1, Kõikide"' seadusandluste järolo on välja- 
maalastolo tunnustetud protsess Õigus võine, kui nemad elavad kadumaaf.- ■ 
Vahol on need õigused kindlaks näratud kaubal õpinguis (Eesti—Ungari 
qnuban,,3) ehk tunnustatud vastastikkuse alusel. ...

-askusi sünnitab juri idisliste isikute prot soss õigus võime, kui nonde 
sukoht on väljamaal, kuid ka siin tunnustob uuena aja praktika sarnasil 

juhusil õigust Kohtus kaitset otsida.Nii ncärab Eesti ja parantsuse 
kaubalepingut mõlemad riigid vastastikku tunnustavad, kõik seltsid л
ja töised kaubandus-tööstus-ning finansuhisused ja kinni tusseltsid,mis 
takistamata esinenise peale teise lepinguosalise kohtuis, ainult tingi- 
musega,et sollo juures viimase riigi seadust-э järele käiakse” (art. 18).

Ei käi .kohaliku kohtu alla isikud,kos kuuluvad välismaade siatkonda- 
de juuro.Nõudmiste asjus nende vastu võidakse pöörata, ainult välisminis
teeriumi poole,kes kohustatud on nõudmiste rahuldamiseks peale käima. 
Ei käi aga välisriigi kohtu alla mitte teino riik eg selle riigi poa 
ja teised ekstorritoriaal i sikud ;eksterritoriaalsus ei laiene konsulite' 
№alo. •
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^Ijnmaalastol on moio wdw järolo ka protsoBKWimc.0Misü 

p otsossuacliguasc järele asutati fblj'*aalaae protsesstegivbin
2 jrcle.Kuia »oi, kohtuis taleb kandvaks

pi а a Balti, oraseadpse eiacojuhntuse 5 ja. to№võimG
’ гаЪ misustogn,mis plilkBavad lslku GlukotoR s6.Kusb
losse tonatoul,,..^ tkhcndab;PloU Qn mäurajake mks’v

donicili",mitte iex patriac".

A "-551 Kaik, ..

-жжизлоио esitatakse uldigto protsoeereeglito kostja
c txohestaetor gequltur foto .rof)fkuid kordil,nimgi. 
suhto alluvus on lepjngus täitmiso koha jär61j ette.n31tud 
Kohtp-soud, 209),siis ndrsab /onm 1Qci ux6cntionjg„ Är.dG kohto 

-0etako nende asukohaks juhatuse elukoht. Kinnisvara kohta maeal 
„iorun rci sitae'*.. -

Tndid üldisest allase määrusest on otte j;orc,ir№

il Ja perekonna paranduse õi^sos.Kui kostja elab valjul või toru, 
o-tkoht tondita,vui Ы ta vahi all on,siis alluvad abio2u1nhutami90 
asj^l R-hukogu j agt„e kohtol6 eickoha №clwe ,№tje 

. Ukoha jareuo.Sn.uti kuritegovso
niorum delicti, commissi.’ ■

Valj omailastl од meio seadust
, järel ka) Val joalaste nõuded käi-'

ad üldiste kodumaa nõudcpalveto tingimuste , •-и-1 -6--us-e ai IL olgu niihästi protsoss_
—^sjuures №§1апо rii;ik6 J

4 K omas.keeles alla võib kirjutada.mis allkiriJ tlgi poolt riigikooldo t61gltud paab oMerag k3äss .
.»aatti dokurontolo tulub t81ge.We liäada;.ohus v5.b agjat htsra 
ja eole у reie plirdnda esitatud tõltogä.kui vastne pool t8k0t6c 
dustoianua’astasol ко2та1 t51go tSeštud kas vannutatud 

6-82 ohk välisministeeriumis ehk ülikooli või keskkooli koolto8pet

P0o-*T6-ei kutsunine tunnistaja ulekuulamisel on kõhtu koteed
KUTSE KOHTUSSE. Kui kostis Pp-h T0S-“ e-b V—-jamaal,küis kutsutakse teda 

õhtusse Välisministeeriumi kanduri aga tema elukoht tonamata,etie 
gtsutakse läbi ajalchtis Tsiviil seaduses ottonahtua korrastTsiv 
-htup.Sünd.- 293-295).Н^ protsosis-konvontsioon ja meie le^‘bäti:g 
“ etto,et tg8 lopingosnlise riigi vdstayad v5.mid on Sfg(i№ttjd - 
otsekohesolt läbi käima omavahel lmts6tc ja te.sto MtnUsto №b3r.te
dasiandmises (^1) .Nend f> /oinudG nimekiri,kes on õigustatud otsekohe 

-limisoke sarnasois .asjus, tontoir.0 iga lepin№03aliS6 rligi 

-öisele. Vjmmal elavate kostjate õhtusse ilmumise on poole pikem 
■Ui sisemaa^ elavate kohtusse ilmumise aeg.

nUata3 313DW PÜ0T3B3SIS. Tsiviil Kohtusideniso Stiaäto
37 rbeet kostja vib,ilma №in kohta ,61etHst .md№toieg.tftda 

lorvaldust.kui nõudja 0П väljamaalane,kes meio ri igi toonisttsog,oga
tol meie maal kinnisvara ei olo,ning kui se0
Janise kulude jandndo kahjude kat toks, mid

oi osi ta kindlustust asja- 
võib kanda kost ja. Зоэ paneb

Jt1as0 protsess6iguso ra8tMRG scisukoran 3a ,ži_° korvaldaminoks on riisid sSlrainud wvahol b
krotsoss.konvontsioon № Üldiselt ara sarnase kindlust^ nõude 

en ^cautio judicatus solvi.n
tea noil Haagi konventsioon ainult Liti j:kLoedu sthtos naksab,siie 

Pte olotama.ot kõikide teiste vlljanaalaete kohta ni№tud tsondu 

2080 vool maksab,Välja arvatud,kui kohtuninistocriun, välisministriga 
vo^ueppol, nimekirja nonde riike kohta kõhtudele tontava e ' 
esmane Kindlustuse nõudmine Kosti kodanikkude kohta siscsoaanso jkrele 

' ias)-amast nimekirja noil sonini aga ve.l kokku-
■j>g atld oi ole e V] i атпля 1 •• i -> • i• -Л.Л j Cuuc-dS tJ. ei ole Vn A;—~4 nüc * •* - • -1 . , Õigust lima isoäralise lopincute
usutada n.n.vaesuse S;pg4 a . • д ■ , 1 "Jt , . .,neid ci vabastada kohtu poolt tunnis

tatud vaesuse kovra] Loh+, 4. ■ , /4 fohtukuludo tasumsest(Tsiv^ohtup.^
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Haagi rotšose-konvontsioon ka,ot v.ljamaalast-kostjnt 81

kaubenanclisnsajus vangistada, — liku №
" - e Л* _ 4- Л 4 - 4 4* n 1л1 4 ma8, r Cl tud OH-

saatmise kui ka kindlustamise abinõuna,teisit , ..................
omeaalnato kohta.Slsulisoltoi oi. ncänä-rusclncie "

t.hendmat,kuna meie tsiviilasjadospersonanlivansistrmisoskmnitd82
abinõu as’nd-imiri mitte arnsätmiskles-kikido kaest ühtlaselt .kodu ..

kohdsuso ponlc vaatamata,.
ТОШ»8ВВ.№(а sellest,nissugnsi tõendusi kohtus .6tto tuua vb 

ja missugune on nende jõud,on uks tahtsamaist rahvusvaholiso PTots08ü 

õiguse kusimusist.Siinjuures tuleb №terjaalno 61g05 rrotsossdigus
“onus ■

lahut ada, er i tl < 
probandi‘)mater jaalsosse igusossa kunlub '

Tõon dv S t e v о r n.Oldiselt naksabmärus,ot tõenduste t 
akte ja dolaronto vorn tuleb otsustada nende ty 0 koha

.. " Jn , cinp tidosaatmise vormi ühes seila

sõlmimise vasvaga-Lrilino tahenduso- .
mis ilmutamine tuleb ühtlaseks lugeda notarini aktogo. .

T u n n 1 s t a j a t e t 8 e n d us e d. Tunnistajate toondu„t. 

kohta maksab lootis regit acWroegeKTsiv.Kohtap.doad. j 499 kohaselt 
Tunnistajate‘ tunnistust võib lugeda tõenduseks ainult nende asju jaoks, 

Vedele seaduse j^le si nuta kirjalikku tõonto«),^ on selle 
seaduse .ro1o,mille kohta kalb'tunnistuseid 1ox fori" mürab tunnis

tajate osavõtmise vormililudtingimusod,nimglt:vineoll tunnistaja, 
tunnistajate kõrvaldamise .vande ja tunnistajate tun istuste sisom 
tõedtuso jõu koh ta, Kaubarne.nutud on tunnistuseks s^do reeglite Jnro o, 

napu teine akt. ■ , .
’s,.odast! on 7* kohtulik abi rahvusvahelises 1.bilciimises tunnist 

tajuto uckuulamisol.Sarnane vastastikkcuno krohtuabi W 
t-use kokkuleppe põhjal.olgu solge kokkuloppo ehk vastastikls0
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viisakuse („comitas gontiun") järele. Viimane alus ci olo ka küllaldano. 

Mait.,on meie tehtud mitmel korral toitnud Baksa ja Soono kõhtude pa- 
veid tunnistajate ulo kuulamise asjus,, kuid noad kohtud ei olo iso mitto 

täitnud meie kõhtude sellekohaseid palveid tarvilise vastutulslagi.
lnagikonvonteioon 1905 aastast teeb temast osavõtnud rilkolo sarnaste 

- kohtulistoilesanroto (comntssions rogatoirog")tlitmist sunduslikuks
( rt. 8-16), Pai vg kohtulikkude ülesannet» kohta antakse harilikult diplo- 

müstilisel teel edasi.Kuid meie lepingu järele L.tiga ja Leeduga 12 
juulist 1921 sarnaste ülesannete teostamiseks on vastavad võimud õigus
tatud otsekoheseks läbiktiimiseks,Ülesannete toitmisest võib loobuda 
ainult sarnasel korral, kui 1) dokumendi algupärasus ei olo kindel;

.2) losnnnste täitmine ei kuulu mitte toitvas riigis kohtuvõimude alla;
3) kui. toitja riik ülesannete t.itmist oma ülemvõimule hädaohtlikuks 
poab„ Kulud &nab riik,kes täitmist palub.

. 4.0 tsüste täitmine.
Protsessi ülesanne, on otsustada Õiguse küsimust Kuid see otsus ei jää 

surnud tahtis, vaid ta та-ab taidetud samna, milleks kohtunik oma otsusele, 
maa suveräänse võim niuel, täide võini anzabSiin ei oip kohtunik mit
te enam ainult otauatajo vaid juba osa titjast või ust,Otsust võib 
isngiman i itari täide saata.Slin avaldub tohcuctssos ter itori- 

riiB el Irba et tema 21 teine riigi kohtuotsus!
lou" taide Viidud kina лкии isusel On „lex speoiaiis^laad,

4 veS B /' e ' 15 c u L№a J ' " t 60. Ej,raeste juures e. .uu-uhu 
UMlane a a' 4"11s7ehlelune 2liäinine vjga palju rakonncud saks, 
cii °toU” ш finu ei olete on tingiata tarviliseta
saanud vilisloni j" -c V , -j • .

* "■ ' t : — - - sunnbstala ja teatavail kördil isegitaita onaterntor-m- "s , ,, p ka v.lisziike kohtuotsuste

täitmist ette.kuid sell, ,..i;(id6 Tehel erilist kokkulepet
ja otsus ise vajab sineriigi kohtu poolt isfc;-ralist titmisluba,mirust.
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г.♦ n.exequaturi Exequatur on kohtuotsus,mills läbi riigi võin varustab 
välisriigi kohtuctsus t t.idesaatva korraldusega 3= •. , annab sellele 
otsusele, oma territoriumil seaduse ja kohtulisto võinule kaasabi. ’’ Vilis- 
riike kohtuasutusto otsused täidetakse reeglite alustel,mis selles asjas 
seotud vastastikkude traktaat» ja lopingutega" )Tsiv.Kohtup.Sead. ^1273) 0 
Sellekohaste vHlisriiko otsuste täidesaatmiseks on oluliselt vaja eel- 
käiv sellekhane kokkulepe olgu vastas cikkuta asucused, välisriike kohtu
otsuste palve tlävikandates, ei lähe tüli sisu harutamisele .mis lahendatuks 
loetakse välisriike kohtuotsuste poolt, vaid ainult maravad kas vastav 
otsas ei sisalda eneses sarnaseid, korraldusi, mis avalikule korrale vastu 
on ehk mitte lubatavad kohaliste seaduste poolt Välisriike kohtuotsusi.
nis kinnisvarasse puutuvad„ei loeta mingil tingimisal maksvaks.

Thevä rilised välisriike kohtuasutuste otsustega on к v_lisriike

vahekohtude otsused, Joii need kohtuotsused on tehtud kohaliste seaduste

ja kommete järele,mida poab tendama konsul ehk muu meie esitus.Vahe- 
kohtuil on iseäraline suur tähendus kaubanduslisis asjus. Välisriike 
kohtuotsuste jaoks,mis puutuvad isiklikku seisu(lapsestamin,ligita- 
moerimine, abiellumine, lahutamine jne.) ei vajata kohaliste kcohtudepoolt 
enam exequsturi. Välisti igi esitus vajab exequaturi ka oxoeptio litis 
pendento2 ja- exosptio rei judicatae" jaoks.

keil puuduvad igasugused kokkulepped vlisriikega kohtuotsuse täit
mise suhtos.Ses mõttes ligineme neie Daanile ja Hoi Landile, kes üldse 
välisriikide kohtuotsuste toitmist ei tunne. Prantsuse ja Portugaalia 
kohtud omavad õiguse lahendatud korras viljamaal otsustatud asja läbi 
va data. Selle vastu Saksamaa. Austria, Belgia .Hispaania 'ja Rumeenia täi 
davad välisriike kohtuotsusi vastastikkusel alusel.

Teine juriste päev avaldas soovi,et ka Resti välisriike otsuste 
titmiscks vastavate valisri ikega vastastikkusel alusel lepinguid 

sõlmiks.

5, Kriminaal kohtuprotsess.

Krininaalprotsess on veal suuremal mä rul.kui tsiviilprotsess,eri
line suveräänse riigivõimu avaldus ja sellepärast on temamärused 
välisSigustes välisriigi suhtes enam absolu ■ tsot Ig kuritegevus,peale 
seaduse otsekohe ettenähtud j uh turnis te, haruta takse selles koh.as?kus ta
toime pandul3ning otsustatakse selle kohtu poolt,kelleld see koht ai 
lub (Krim.Koncap. SeadJ 208), Väi j armu lased, os siin elavad ehk alati 
selt viibivad kuuluvad kohaliste nuhtlusseaduste alla samadel aluseel
qui oma kodanikud. Arvesse vottas^et kodanikud ona riigi ja teiste kodanik 
kude vastu võivad kuritgusid toime saata mitte ainult kodumaal,vaid
ka väi jama ai .mi lle de nuhtlemine mitte ei ole tema elukoha riigi huvi 
des,on meie nuhtlusseadussd asunud seisukohale , et ka kurit ‘ 9ost 
väljamaal niihästi oma kodenikud kui teatud juhtumistel väljamaalased 
võivad olla vastutavad sisekohtude ees,3ellekchasteü (juhtuni st el välja
maalased võivad olla vastutatud sisekohtude ees)reeglid leiduvad nii
hästi varas nuhtlusseaduses (-170-175), kui ka meie u"es krimincal 
seadustiku kavosC 4-10): Välisriigi kohtuotsust kriminaal asjus ei saa
de ta iialgi täide,nagu seda võib sundida tsiviil-kchtu otsusega, ja kohus 
harutab kriminalkuritegusid harilikult ainutiksi ora seaduste järele. 
Tõendust! asjus käib ka kriminaal-protsess tsiviilprotsessi poolt üles

seatud üldmääruste kohaselt. ■
Lrimairuseh maksavad rahvusvaheliselt kurjategijate v ljaandmise ja 

kriminaal asjus kohtuliku abiandmise suhtes riikide vahel,kes selle
kohased lepingud slmind.keil on sarnased lepingud ainult Läti ja -oo- 
duga»Väljaande alla, käivad,vastastikkusel alusel isikud,kes V1j-9po01 
riiki, aastase vangistusega või raskema karistusega nuheldav kurit c 
korda saatnud, ehk katsunud sedg toime panna, kas kordasaa tjena või osa-

" "m li sõna, ja kui see kuritegu ka selle riigi seadusandluse järele ,
I valjaandmise nõue ette pannakse,vähemalt aastase vangis tuseg karistatav

Nende asju kohta on ette nähtud vastastikkune tunnistajate ülekuulamine 
ja tõenduste edasisaatmine(leping 12 juulist 1921 aastast)

00000000 00000


