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120 SE I

RAHVUSVAHELISE ERAÕIGUSE SEADUS

1. osa

ÜLDSÄTTED

§ 1. Välisriigi õiguse kohaldamine

(1) Kui seaduse, välislepingu või tehingu kohaselt kuulub kohaldamisele välisriigi õigus, tuleb seda kohaldada sõltumata sellest,
kas taotletakse selle kohaldamist.

(2) Välisriigi õiguse kohaldamisel lähtutakse selle õiguse tõlgendusest ja kohaldamise praktikast vastavas riigis.

§ 2. Mitme õiguskorraga riik

Kui selle seaduse säte viitab sellise riigi, kus kehtib mitu õigussüsteemi, õigusele, määravad selle riigi õiguse sätted, millist
õiguskorda kohaldatakse. Sellise sätte puudumisel kohaldatakse õigussüsteemi, millega asjaolud on kõige tugevamalt seotud.

§ 3. Välisriigi õiguse väljaselgitamine

(1) Kohaldatava välisriigi ōiguse sisu tehakse kindlaks asja menetleva kohtu poolt. Menetleval kohtul on ōigus nōuda selleks
poolte kaasabi.

(2) Pooltel on õigus esitada kohtule materjale välisriigi õiguse sisu kindlakstegemiseks. Kohus ei ole poolte esitatud
materjalidega seotud.

(3) Kohtul on õigus pöörduda abi saamiseks Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi või Välisministeeriumi poole, samuti kasutada
eksperte.

(4) Niivõrd kui välisriigi ōiguse sisu ei ole kõigile pingutustele vaatamata vōimalik mõistliku aja jooksul kindlaks teha,
kohaldatakse Eesti ōigust.

§ 4. Tagasisaade ja edasiviide

(1) Kui käesolev seadus näeb ette välisriigi õiguse kohaldamise, kohaldatakse selle riigi rahvusvahelise eraõiguse norme. Kui
need näevad ette Eesti õiguse kohaldamise, kohaldatakse Eesti materiaalõiguse norme.

(2) Kui välisriigi õigus näeb ette kolmanda riigi õiguse kohaldamise, siis seda edasiviidet ei arvestata.

(3) Käesoleva seaduse 6. osa 1. peatükk viitab materiaalõiguse sätetele.

§ 5. Avalik kord

Välisriigi ōigust ei kohaldata, kui selle kohaldamine viiks tulemuseni, mis on ilmselgelt vastuolus Eesti ōiguse oluliste
pōhimōtetega (avaliku korraga). Sellisel juhul kohaldatakse Eesti õigust.

§ 6. Ametiasutused

Selles seaduses kohtu kohta sätestatut kohaldatakse vastavalt ka ametiasutustele.

2. osa

FÜÜSILINE ISIK

§ 7. Füüsilise isiku elukoht

Füüsilise isiku elukoha kindlaksmääramisel kohaldatakse Eesti õigust.

§ 8. Füüsilise isiku kodakondsus

(1) Füüsilise isiku kodakondsus määratakse selle riigi õiguse järgi, millise kodakondsuse üle otsustatakse.

(2) Kui füüsilisel isikul on mitme riigi kodakondsus, kohaldatakse selle riigi kodakondsust, millega isik on kōige tugevamalt
seotud, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Kui käesolevat seadust tuleb kohaldada kodakondsuseta isikutele, isikutele, kelle kodakondsust ei ole võimalik kindlaks



teha või põgenikele, arvestatakse kodakondsuse asemel isiku elukohta.

§ 9. Füüsilise isiku õigus- ja teovõime

(1) Füüsilise isiku õigus- ja teovõimele kohaldatakse tema elukoha riigi õigust.

(2) Elukoha vahetus ei kitsenda kord omandatud teovõimet.

§ 10. Käibekaitse

(1) Isik, kes on sõlminud lepingu, kuigi ta oli oma elukoha riigi õiguse järgi teovõimetu või piiratud teovõimega, ei või oma
teovõime puudusele tugineda, kui ta oleks olnud teovõimeline selle riigi õiguse järgi, kus ta lepingu sõlmis. See ei kehti juhul, kui
teine pool tema teovõime puudusest teadis või teadma pidi.

(2) Käesolevat sätet ei kohaldata perekonna- ja pärimisõiguslikele lepingutele, samuti teises riigis asuvate kinnisasjade kohta
käivatele lepingutele.

§ 11. Surnuks tunnistamine

(1) Surnuks tunnistamise eeldustele ja tagajärgedele kohaldatakse teadmata kadunu viimase teadaoleva elukoha riigi õigust.

(2) Kui lg-s 1 nimetatud õiguseks on välisriigi õigus, võib teadmata kadunu surnuks tunnistada ka Eesti õiguse järgi, kui
huvitatud isikul on selle vastu kaitsmisväärne huvi.

3. osa

JURIIDILINE ISIK

§ 12. Juriidilisele isikule kohaldatav õigus

(1) Juriidilisele isikule kohaldatakse selle riigi õigust, millise kohaselt ta on organiseeritud.

(2) Kui ühingut juhitakse tegelikult Eestis või tema põhitegevus toimub Eestis, kohaldatakse ühingule Eesti õigust.

§ 13. Kohaldatava õiguse ulatus

Juriidilisele isikule kohaldatava õiguse alusel määratakse eelkõige

1) juriidilise isiku õigusliku olemuse,

2) juriidilise isiku tekke ja lõpu,

3) juriidilise isiku õigusvõime,

4) juriidilise isiku nime või ärinime,

5) juriidilise isiku organid,

6) juriidilise isiku sisesuhted,

7) vastutuse ühinguõiguslike sätete rikkumise eest,

8) vastutuse juriidilise isiku võlgade eest,

9) juriidilise isiku seadusjärgse esinduse.

§ 14. Esindusõiguse piirang

Juriidiline isik ei või tugineda oma organi esindusõiguse või juriidilise isiku enda õigusvõime piirangule, mis on juriidilise isiku
poolt tehtud tehingu teise poole elukoha või tegevuskoha õigusele tundmatu. See ei kehti juhul, kui teine pool sellisest piirangust
teadis.

§ 15. Juriidilise isiku toomine välisriigist Eestisse

(1) Välisriigi juriidiline isik võib end seaduses sätestatud ilma likvideerimise ja uuesti asutamisega allutada Eesti õigusele, kui
välisriigi õigus seda lubab, juriidiline isik on täitnud välisriigi õiguse järgsed kohustused ja kui juriidilise isiku kohandamine
mõnele Eesti õiguses ette nähtud juriidilise isiku vormile on võimalik.

(2) Juriidiline isik allub Eesti õigusele ja kantakse Eesti registrisse kui ta tõendab, et ta on oma tegevuse keskpunkti üle
kandnud Eestisse ja end Eesti õigusele vastavaks kohandanud.

(3) Osaühingu ja aktsiaseltsi puhul peab audiitor kontrollima, kas osakapital või aktsiakapital vastab Eesti seadustes ettenähtud
suurusele.



§ 16. Juriidilise isiku viimine Eestist välisriiki

(1) Eesti juriidilise isiku võib seaduses sätestatud korras ilma likvideerimise ja uuesti asutamiseta allutada välisriigi õigusele,
kui see juriidiline isik tõendab, et ta on täitnud Eesti õiguse järgsed nõuded, jääb välisriigi õiguse kohaselt edasi kestma, on
avaldanud teate kohaldatava õiguse muutmise ning selle tagajärgede kohta ja kutsunud tsiviilseadustiku üldosa seaduses
sätestatud korras võlausaldajaid üles oma nõudeid esitama.

(2) Eestis registreeritud juriidilist isikut võib registrist kustutada ainult juhul, kui juriidiline isik tõendab, et ta on rahuldanud oma
võlausaldajate nõuded või need taganud või et võlausaldajad on registrist kustutamisega nõus.

§ 17. Muud isikute ühendused ja varakogumid

(1) Selles osas sätestatut kohaldatakse ka muudele organiseeritud isikute ühendustele ja varakogumitele.

(2) Lepingulistele ühendustele, millel ei ole organisatsioonilist struktuuri, kohaldatakse selles seaduses lepingute kohta
sätestatut.

4. osa

ESEMED

§ 18. Kinnisasjad

(1) Kinnisasjaõigustele kohaldatakse asja asukohariigi õigust.

(2) Kas asi on kinnisasi või vallasasi, määratakse asja asukohariigi õiguse järgi.

(3) Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse korral on määravaks koormatud kinnisasja asukoht.

(4) Kinnisasjalt lähtuvatest kahjulikest mõjutustest tulenevatele nõuetele kohaldatakse § 53 lg-t 1.

§ 19. Vallasasjad

(1) Vallasasjaõiguste tekkimine, üleminek ja lõppemine määratakse selle riigi õiguse järgi, kus asi asus asjaõiguse tekkimise,
ülemineku või lõppemise ajal.

(2) Vallasasjaõiguste sisule ja teostamisele kohaldatakse asja asukohariigi õigust.

(3) Kui vallasasi satub Eestisse ja asjaõiguse tekkimine, üleminek või lõppemine ei ole välismaal lõpule viidud, loetakse
välismaal toimunud sündmused Eestis toimunuks.

§ 20. Asja asukohariigi õiguse kohaldamine õigusjärgluse korral

Kui asjaõiguste tekkimine või lõppemine toimub üldõigusjärgluse teel, eelkõige perekonna- või pärimisõiguse alusel,
kohaldatakse nendele seda õigust, mida kohaldatakse õigusjärglusele tervikuna, välja arvatud juhul ja niivõrd, kui asjade
asukoha riigi õiguse kohaselt tuleb ka üldõigusjärgluse korral kohaldada asja asukoha riigi õigust.

§ 21. Teel olev asi

(1) Tehingulisele asjaõiguste tekkimisele, muutumisele ja lõppemisele teel olevale asjale kohaldatakse asja sihtkoha riigi
õigust.

(2) Pooled võivad kokku leppida ka asja lähtekoha riigi või tehingule kohaldatava õiguse kohaldamises.

(3) Kokkulepe kohaldatava õiguse kohta ei mõjuta kolmandate isikute õigusi asjale, mis olid olemas kokkuleppe
sõlmimise hetkel.

§ 22. Kaubadokument

(1) Kaubadokumendile kohaldatakse kaubadokumendis endas sätestatud õigust. Kui dokumendis ei ole kohaldatavat õigust
määratud, kohaldatakse kaubadokumendile selle riigi õigust, kus asub dokumendi väljaja tegevuskoht; teel oleva asja kohta
väljastatud kaubadokumendi korral kohaldatakse asja sihtkohariigi õigust.

(2) Kaubadokumendile kehtiv õigus määrab, kas kaubadokument esindab asja. Kui kaubadokument esindab asja,
kohaldatakse ka asjale kaubadokumendi kohta kehtivat õigust.

(3) Kui erinevad pooled panevad maksma asjaõiguse asjale, üks vahetul alusel, teine väärtpaberi alusel, on määravaks asjale
vahetult kohaldatav õigus.

§ 23. Transpordivahendid

(1) Õhu-, vee- ja raudteesõidukile kohaldatakse selle päritoluriigi õigust. Selleks on:



1) õhusõidukite puhul riikkondsuse riik;

2) veesõidukite puhul registreerimise koha, selle puudumisel kodusadama riik;

3) raudteesõidukite puhul riik, mis on andnud loa raudteesõiduki kasutamiseks.

(2) Seadusest tulenevale või sunniviisiliselt seatud pandiõigusele või kinnipidamisõigusele, mis tagavad transpordivahendiga
tekitatud kahju hüvitamise või transpordivahendile tehtud kulutuste hüvitamise nõuet, kohaldatakse tagatavale nõudele
kohaldatavat õigust. Erinevate riikide õiguste alusel tekkinud pandiõiguse korral läheb varem tekkinud pandiõigus hiljem
tekkinud pandiõigusest ette.

§ 24. Intellektuaalne vara

Intellektuaalne vara, selle teke, sisu, lõppemine ja kaitse allub selle riigi õigusele, mille territooriumi jaoks sellele kaitset
taotletakse.

5. osa

PÄRIMISÕIGUS

§ 25. Pärimisele kohaldatav õigus

Pärimisele kohaldatakse pärandaja viimase elukoha riigi õigust.

§ 26. Õiguse valik

Isik võib testamendi või pärimislepinguga määrata, et tema pärandile kohaldatakse tema kodakondsuse riigi õigust. Selline
määrang muutub kehtetuks, kui isik on surma hetkeks vastava riigi kodakondsuse kaotanud.

§ 27. Materiaal- ja protsessiõiguse kohaldamise ulatus

(1) Pärimisele kohaldatav õigus määrab ära eelkõige:

1) pärimisõiguslike käsutuste liigid ja toime,

2) pärimisvõime ja pärimiskõlbmatuse,

3) pärandi ulatuse,

4) pärijate ringi ja nendevahelised suhted,

5) vastutuse pärandaja võlgade eest,

6) hagide ja hoiumeetmete liigid ning nende kasutamise tingimused.

(2) Üksikute meetmete läbiviimise menetlusele kohaldatakse kohtu asukohariigi õigust.

§ 28. Testamendi vormile kohaldatav õigus

(1) Testamendi vormile kohaldatakse Haagi 1961.a konventsiooni testamendi vormi suhtes kohaldatava õiguse kohta (RT II
1998, 16/17, 28).

(2) Lõige 1 kehtib ka pärimislepingute vormi kohta.

§ 29. Testamendi tegemise võime

(1) Isik võib testamenti koostada, muuta või tühistada, kui tal on selline võime selle riigi õiguse järgi, kus oli tema elukoht
testamendi koostamise, muutmise või tühistamise ajal. Kui isikul selle riigi õiguse järgi seda võimet ei olnud, võib ta testamenti
koostada, muuta või tühistada, kui seda lubab selle riigi õigus, mille kodanik ta oli testamendi koostamise, muutmise või
tühistamise ajal.

(2) Elukoha vôi kodakondsuse vahetus ei kitsenda kord omandatud testamendi tegemise vôimet.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse vastavalt isiku võimele sõlmida, muuta või lõpetada pärimisleping.

§ 30. Pärimislepingud ja vastastikused testamendid

(1) Pärimislepingule kohaldatakse selle riigi õigust, kus oli pärandaja elukoht lepingu sõlmimise hetkel, või §-s 26 nimetatud
juhul isiku kodakondsuse riigi õigust. Kohaldatav õigus määrab ära pärimislepingu lubatavuse, sisu, siduvuse ja
pärimisõiguslikud tagajärjed.

(2) Ühine testament peab vastama iga testaatori elukoha riigi õigusele või nende poolt ühiselt valitud ühe abikaasa elukoha riigi
õigusele.



6. osa

VÕLAÕIGUS

1. peatükk.

VÕLAÕIGUSE ÜLDSÄTTED JA LEPINGUD

§ 31. Erand peatüki kehtivusalast

Käesoleva peatüki sätteid ei kohaldata juriidiliste isikute asutamislepingutele, samuti organite ja osanike või liikmete isiklikule
seadusest tulenevale vastutusele juriidilise isiku võlgade eest.

§ 32. Kohaldatava ôiguse valik

(1) Lepingule kohaldatakse selle riigi õigust, mille kohaldamises pooled on kokku leppinud.

(2) Pooled võivad valida kohaldatava õiguse kogu lepingule või selle osale, kui leping on selliselt jagatav.

(3) Asjaolu, et pooled on valinud välisriigi õiguse, koos välisriigi kohtualluvuse valikuga või ilma selleta olukorras, kus kõik
lepingusse puutuvad asjaolud on õiguse valiku ajal seotud ühe riigiga, ei mõjuta selle riigi nende õigusnormide kohaldamist,
millest ei või tehinguliselt kõrvale kalduda (imperatiivsed sätted).

(4) Kohaldatava õiguse muutmine pärast lepingu sõlmimist ei mõjuta lepingu vormilist kehtivust § 37 järgi ega mõjuta
negatiivselt kolmandate isikute õigusi.

(5) Õiguse valiku kokkuleppe olemasolu ja kehtivuse suhtes kohaldatakse §-e 36 ja 37.

§ 33. Õiguse valiku puudumisel kohaldatav õigus

(1) Niivõrd, kui lepingule kohaldatavat ôigust ei ole § 32 kohaselt valitud, kohaldatakse lepingule selle riigi ôigust, millega leping
on kõige tugevamalt seotud. Kui leping on jagatav ning lepingu mõni osa on iseseisvalt tugevamalt seotud mône teise riigiga,
vôib sellele kohaldada selle teise riigi ôigust.

(2) Eeldatakse, et leping omab kõige tugevamat seost selle riigiga, kus see lepingupool, kes peab tegema lepingule
iseloomuliku soorituse, omab lepingu sôlmimise ajal elu- või asukohta. Kui leping on sôlmitud selle poole kutsealase vôi
majandustegevuse käigus, siis eeldatakse, et leping omab kôige tugevamat seost selle riigiga, kus asub selle poole
põhitegevuskoht, vôi kui lepingu kohaselt tuleb iseloomulik sooritus teha mône teise tegevuskoha asukohas, siis selle riigiga,
kus see teine tegevuskoht asub.

(3) Lõiget 2 ei kohaldata, kui iseloomulikku sooritust ei ole võimalik kindlaks määrata.

(4) Niivõrd, kui lepingu esemeks on asjaõigus kinnisasjale või ôigus kasutada kinnisasja, eeldatakse, et leping on kôige
tugevamalt seotud riigiga, kus kinnisasi asub.

(5) Veolepingu puhul eeldatakse, et leping on kõige tugevamalt seotud selle riigiga, kus vedajal on lepingu sõlmimise ajal
põhitegevuskoht, kui selles riigis asub ka reisi lähte- või sihtkoht vôi kaubaveolepingute puhul saatja põhitegevuskoht.
Kaubaveolepingute all môistetakse käesoleva sätte kohaldamisel kõiki lepinguid, mille põhieesmärgiks on kaupade vedu.

(6) Lôiked 2-5 ei kehti, kui asjaoludest nende kogumis selgub, et leping on tugevamalt seotud mône teise riigiga.

§ 34. Tarbijalepingud

(1) Lepingute puhul, mille eesmärgiks on kaupade hankimine või teenuste osutamine füüsilisele isikule, kes tegutseb väljaspool
oma kutsealast või majandustegevust (tarbija), samuti sellise tehingu finantseerimise lepingute puhul on tühine ôiguse valik,
millega tarbijalt vôetakse kaitse, mis on talle garanteeritud tema elukoha riigi imperatiivsete sätetega,

1) kui lepingu sôlmimisele eelnes selles riigis spetsiaalselt temale suunatud pakkumine vôi reklaam ja kui tarbija on selles riigis
teinud lepingu sôlmimiseks vajalikud toimingud;

2) kui tarbija lepingupartner vôi tema esindaja on selles riigis tarbijalt vastu vôtnud tellimuse;

3) kui leping puudutab kaupade müüki ja tarbija on sõitnud sellest riigist teise ja seal oma tellimuse esitanud, kui see reis oli
korraldatud müüja poolt eesmärgiga kallutada tarbijat lepingut sôlmima.

(2) Õiguse valiku puudumisel vastavalt §-le 32 kohaldatakse tarbijalepingutele, mis on sôlmitud lg-s 1 toodud asjaoludel, tarbija
elukoha riigi õigust.

(3) Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata:

1) veolepingutele;



2) lepingutele teenuste osutamise kohta, kui tarbijale võlgnetavaid teenuseid tuleb osutada ainult väljaspool tarbija elukoha riiki.

(4) Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse pakettreisilepingutele.

§ 35. Töölepingud

(1) Töölepingus on tühine ôiguse valik, millega töötajalt vôetakse kaitse, mis talle on garanteeritud selle riigi õiguse
imperatiivsete sätetega, mis kuuluksid kohaldamisele õiguse valiku puudumisel vastavalt lg-le 2.

(2) Õiguse valiku puudumisel kohaldatakse töölepingule selle riigi ôigust,

1) kus töötaja lepingut täites harilikult oma tööd teeb, isegi kui ta ajutiselt töötab mônes teises riigis;

2) kus asub tegevuskoht, mille kaudu on töötaja tööle vôetud, kui töötaja ei tööta harilikult ühes ja samas riigis,

välja arvatud juhul, kui asjaoludest ilmneb, et tööleping on tugevamalt seotud mône teise riigiga - sellisel juhul kohaldatakse selle
teise riigi ôigust.

§ 36. Lepingu sisuline kehtivus

(1) Lepingu vôi selle sätte kehtivus määratakse selle riigi ôiguse järgi, mis kuuluks kohaldamisele, kui leping või selle säte oleks
kehtiv.

(2) Kui asjaoludest selgub, et ei oleks ôiglane kohaldada ühe poole tegevuse tagajärgedele lg-s 1 nimetatud ôigust, vôib see
pool tuginedes oma elukoha riigi ôigusele väita, et ta ei ole lepinguga nõustunud.

§ 37. Lepingu vormiline kehtivus

(1) Kui tehing tehakse isikute vahel, kes viibivad samas riigis, on tehing vormiliselt kehtiv, kui ta vastab tehingule kohaldatava
õiguse vorminõuetele või selle riigi õiguse nõuetele, kus tehing tehti.

(2) Kui leping sõlmitakse isikute vahel, kes asuvad erinevates riikides, on leping vormiliselt kehtiv, kui see vastab ühe riigi
õiguse vorminõuetele või lepingule kohaldatava õiguse vorminõuetele.

(3) Kui leping sõlmitakse esindaja kaudu, on lg-te 1 ja 2 kohaldamisel määravaks riik, kus esindaja viibib.

(4) Lepingule, mille esemeks on kinnisasjaõigus või kinnisasja kasutamise õigus, kohaldatakse kinnisasja asukohariigi õiguse
vorminõudeid.

(5) Tarbijalepingule, mis on sôlmitud § 34 lg-s 1 toodud asjaoludel, ei kohaldata lg-tes 1-4 sätestatut. Sellise lepingu vormile
kohaldatakse tarbija elukoha riigi ôigust.

§ 38. Eesti õiguse üldist kehtivust omavad sätted

Selles peatükis sätestatu ei mõjuta nende Eesti õiguse sätete kohaldamist, mida tuleb kohaldada sõltumata lepingule
kohaldatavast õigusest.

§ 39. Esindus

(1) Eeldustele, mille korral esindaja tegu tekitab esindatavale kohustusi kolmanda isiku suhtes, kohaldatakse selle riigi ôigust,
kus esindaja tegutses.

(2) Lõikes 1 nimetatud õigust kohaldatakse ka volituseta esindaja ja kolmanda isiku vahelisele suhtele.

(3) Kinnisasjaõiguse käsutamisel peab volikiri vastama kinnisasja asukohariigi õiguse vorminõuetele.

§ 40. Nõude loovutamine

(1) Loovutatavale nôudele kohaldatav õigus määrab nõude loovutatavuse, uue võlausaldaja ja võlgniku vahelise suhte, eeldused,
mille puhul loovutamist võib vastuväitena võlgniku vastu kasutada, samuti võlgniku soorituse vabastava toime.

(2) Lõiget 1 kohaldatakse vastavalt ka nõuete pantimisele.

§ 41. Nõude üleminek seaduse jõul

(1) Kui kolmas isik peab rahuldama võlausaldaja nôude, määrab kolmanda isiku kohustusele kohaldatav ôigus, kas tal on õigus
kasutada võlgniku suhtes õigusi, mis võlausaldajal olid võlgniku suhtes nendevahelisele suhtele kohaldatava õiguse kohaselt.

(2) Lõiget 1 kohaldatakse ka siis, kui mitu isikut peab rahuldama sama nõude ja üks neist on selle rahuldanud.

(3) Kohustuse täitmisest tulenevatele nõuetele muudel juhtudel kohaldatakse sellele kohustusele kohaldatavat õigust.

§ 42. Väärtpaberitele kohaldatav õigus



(1) Väärtpaberist tulenevatele õigustele ja kohustustele kohaldatakse väärtpaberis endas märgitud õigust.

(2) Lõikes 1 sätestatud õiguse määramise puudumisel kohaldatakse väärtpaberist tulenevatele õigustele ja kohustustele
väärtpaberi väljaja elukoha või väärtpaberi väljamisega seotud tegutsemiskoha riigi õigust. Kui väärtpaberist tulenevad
õigused ja kohustused on tugevamalt seotud mõne muu riigi õigusega eelkõige väärtpaberi väljamise aluseks olevale
tehingule kohaldatava riigi õigusega, kohaldatakse seda õigust.

(3) Väärtpaberist tulenevate õiguste maksmapanemisega seotud toimingutele kohaldatakse nende tegemise koha riigi
vastavaid toiminguid reguleerivat menetlusõigust.

§ 43. Kohaldamisala

(1) Järgnevaid sätteid, välja arvatud §-i 49 kohaldatakse kindlustuslepingutele, mille puhul kindlustatakse Eesti või Euroopa
Liidu liikmesriikide territooriumidel asuvaid riske. Järgnevaid sätteid ei kohaldata edasikindlustuslepingutele.

(2) Riigiks, kus kindlustatav risk asub, on

1) kinnisasjadega, eelkõige ehitiste ja rajatiste ning nende sama lepinguga kaetud sisustusega seotud riskide kindlustamisel
nende esemete asukohariik;

2) Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse kantavate sõidukitega seotud riskide kindlustamisel - see riik;

3) reisi- ja puhkuseriskide kindlustamisel kuni 4 kuuks sõlmitud kindlustuslepinguga - riik, kus kindlustusvõtja on teinud lepingu
sõlmimiseks vajalikud toimingud;

4) muudel juhtudel:

a) kui kindlustusvõtja on füüsiline isik - riik, kus on tema elukoht,

b) kui kindlustusvõtja ei ole füüsiline isik - riik, kus asub tema tegevuskoht, mida leping puudutab.

§ 44. Lepingule kohaldatav õigus

Kui kindlustusvõtja elukoht või juhtorgan asub selle riigi territooriumil, kus asub ka risk, kohaldatakse selle riigi õigust.

§ 45. Õiguse valik

(1) Kui kindlustusvõtja elu- või asukoht ei asu § 43 lg-s 1 nimetatud riigis, kus asub risk, võivad kindlustuslepingu pooled valida
lepingule kohaldatavaks õiguseks § 43 lg-s 1 nimetatud riigi õiguse, kus risk asub, või selle riigi õiguse, kus asub
kindlustusvõtja elu- või asukoht.

(2) Kui kindlustuslepinguga kindlustatakse kindlustusvõtja majandustegevuse, tööstuse või vabade kutsetega seotud riske, mis
asuvad kahes või enamas § 43 lg-s 1 nimetatud riigis, võivad pooled valida iga selle riigi õiguse, samuti kindlustusvõtja elu- või
asukoha riigi õiguse.

(3) Kui kindlustuslepinguga kindlustatakse kindlustusvõtja majandustegevuse, tööstuse või vabade kutsetega seotud riske, mis
asuvad kahes või enamas § 43 lg-s 1 nimetatud riigis ja muus riigis, siis võivad pooled valida iga selle riigi õiguse.

(4) Kui kindlustatav risk on piiratud kindlustusjuhtumitele, mis võivad saabuda muus § 43 lg-s 1 nimetatud riigis kui see, kus risk
asub, siis võivad pooled valida selle teise riigi õiguse.

(5) Kui Eestis elukohta või juhtorganit omav kindlustusvõtja sõlmib kindlustuslepingu kindlustusseltsiga, mis ei tegele
kindlustustegevusega Eestis ise ega vahendajate kaudu, võivad pooled lepingule kohaldatavaks õiguseks valida ükskõik millise
õiguse.

(6) Kui § 44 järgi kohaldatava õiguse kohaselt saab valida mõne teise riigi õiguse või kui lg 1 ja 2 kohaselt valitavad õigused
lubavad täiendavat õiguse valikut, võivad pooled seda kasutada.

§ 46. Suurriskid

(1) Suurriski kindlustuslepingule võivad pooled, kui kindlustusvõtja elukoht või juhtorgan ning risk asuvad Eestis, valida ükskõik
millise riigi õiguse.

(2) Suurriski kindlustuslepinguteks selle seaduse mõttes loetakse kindlustusvõtja poolt sõlmitavad autode ja muude
maasõidukite, välja arvatud rööbassõidukid, kaskokindlustuslepingud, samuti tule- ja muu sarnase kahju kindlustuslepingud ning
muu kui transpordivahendi käitamisest tuleneva vastutuse kindlustuslepingud ja finantskahju kindlustuslepingud, muuhulgas
lepingud kutseriskide, ebapiisava sissetuleku, halva ilma, kahjumi, ettenägematute kulude ja väärtuse vähenemisest tekkiva
kahju kindlustamiseks, kui kindlustusvõtja täidab vähemalt kaks järgmistest tingimustest:

1) tema bilansimaht ületab summa, mis vastab 200 000 ECU-le;

2) tema netokäive ületab summa, mis vastab 12 800 000 ECU-le;



3) seal töötab majandusaasta jooksul keskmiselt üle 250 inimese.

(3) Ühte kontserni kuuluvate äriühingute puhul võetakse lg-s 2 sätestatu arvestamisel aluseks äriühingu andmed
kontserniaruandes.

§ 47. Õiguse valiku puudumisel kohaldatav õigus

(1) Kui pooled ei ole kindlustuslepingule kohaldatava õiguse osas kokku leppinud, kohaldatakse lepingule §-de 45 ja 46
kohaselt valitavatest õigustest selle riigi õigust, millega on olemas tugevam seos. Iseseisvale lepingu osale, millel on tugevam
seos mõne teise riigiga, mille õiguse valimine on §-de 45 ja 46 kohaselt ka lubatud, võib kohaldada selle riigi õigust.

(2) Eeldatakse, et leping omab tugevamat seost selle § 43 lg-s 1 nimetatud riigiga, kus risk asub.

§ 48. Kohustuslik kindlustus

(1) Kohustusliku kindlustuse lepingule kohaldatakse selle riigi õigust, mis näeb ette kindlustuslepingu sõlmimise kohustuse.

(2) Kui kindlustusleping katab mitmes § 43 lg-s 1 nimetatud riigis asuvaid riske ja kui vähemalt üks neist riikidest näeb ette
kohustusliku kindlustuse, siis loetakse, et leping koosneb mitmest lepingust, milledest igaüks on seotud ainult ühe riigiga.

§ 49. Elukindlustuslepingule kohaldatav õigus

(1) Kui kindlustusandja asukoht on Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil, kohaldatakse elukindlustuslepingule
kindlustusvõtja elukoha või, kui kindlustusvõtjaks on juriidiline isik, tema antud lepinguga seotud tegevuskoha riigi õigust. Pooled
võivad valida kohaldatavaks õiguseks teise riigi õiguse, kui eelmises lauses nimetatud riigi õigus seda lubab.

(2) Kui kindlustusandja asukoht on Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ja kui füüsilisest isikust kindlustusvõtja
elukoht ei ole riigis, mille kodanik ta on, võivad pooled valida kohaldatavaks õiguseks tema kodakondsuse riigi õiguse.

§ 50. Üldiste sätete kohaldamine

Muus osas kohaldatakse kindlustuslepingutele üldisi lepingule kohaldatava õiguse kohta käivaid sätteid.

2. peatükk

LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED

§ 51. Alusetu rikastumine

(1) Sooritusest tulenevale rikastumisnõudele kohaldatakse selle riigi õigust, mida kohaldatakse tegelikule või eeldatavale
õigussuhtele, millele sooritus tugines.

(2) Teise isiku õiguse või muu kaitstud huvi rikkumisest tulenevale rikastumisnõudele kohaldatakse selle riigi õigust, kus
rikkumine toimus.

(3) Muudel juhtudel kohaldatakse alusetust rikastumisest tulenevale nõudele selle riigi õigust, kus alusetu rikastumine aset leidis.

§ 52. Käsundita asjaajamine

Käsundita asjaajamisest tulenevale nõudele kohaldatakse selle riigi õigust, kus toiming tehti.

§ 53. Õigusvastane kahju tekitamine

(1) Õigusvastase kahju tekitamisest tulenevale nõudele kohaldatakse selle riigi õigust, kus kahju tekkimise aluseks olev tegu
tehti või sündmus aset leidis. Kui tagajärg ei saabu selles riigis, kus kahju tekkimise aluseks olev tegu tehti või sündmus aset
leidis, kohaldatakse kannatanu nõudel selle riigi õigust, kus saabus selle teo või sündmuse tagajärg, kui kahju tekitaja pidi
arvestama tagajärje saabumisega selles riigis.

(2) Lõiget 1 kohaldatakse ka lepinguvälistele nõuetele isiklike absoluutsete õiguste kahjustamisest, konkurentsi takistamisest,
kõlvatust konkurentsist, puudulikest toodetest ning kinnisasjast lähtuvatest kahjulikest mõjutustest.

§ 54. Vahetu nõudeõigus

Kannatanu võib oma nõude esitada vahetult kahju hüvitamiseks kohustatud isiku kindlustusandja vastu, kui seda näeb ette kahju
hüvitamisele või kindlustuslepingule kohaldatav õigus.

§ 55. Piirangud välisriigi ôiguse kohaldamisel

Kui õigusvastaselt kahju tekitamisest tulenevale nõudele kohaldatakse välisriigi õigust, ei saa Eestis välja mõista oluliselt
suuremaid hüvitisi, kui seda näeks sellise kahju korral ette Eesti õigus.

§ 56. Tugevam seos



(1) Kui lepinguväline võlasuhe on oluliselt tugevamalt seotud mõne teise riigi õigusega kui see, mis kuuluks kohaldamisele
käesoleva peatüki sätete kohaselt, kohaldatakse teise riigi õigust.

(2) Oluliselt tugevam seos võib tuleneda eelkõige:

1) osaliste vahelisest õigussuhtest või

2) § 51 lg-tes 2 ja 3, §-s 52 ning §-s 53 nimetatud juhtudel elukohast või tegelikust tegevuskohast samas riigis poolte jaoks
õiguslikku tähendust omava sündmuse või teo ajal.

§ 57. Kohaldatava õiguse valik

Pärast lepinguvälise võlasuhte tekkimise aluseks olevat sündmust või tegu võivad pooled kokku leppida Eesti õiguse
kohaldamises. Valik ei mõjuta kolmandate isikute õigusi.

7. osa

PEREKONNAÕIGUS

3. peatükk

ABIELU

§ 58. Abielu sõlmimise korrale kohaldatav õigus

(1) Abielu sõlmimisel Eestis kohaldatakse abielu sõlmimise vormile Eesti õigust.

(2) Välismaal sôlmitud abielu on kehtiv, kui see toimus abielu sôlmimise riigi ôiguse abielu sõlmimise korra kohaselt ja vastas
sisuliste eelduste osas mõlema abikaasa elukoha riigi ôigusele.

§ 59. Abielu sõlmimise eeldustele kohaldatav õigus

(1) Abielu sõlmimise eeldustele ja sõlmimise takistustele ning sellest tulenevatele tagajärgedele kohaldatakse abielu sõlmija
elukoha riigi õigust.

(2) Kui Eesti kodanikul puudub mõni tema elukoha riigi õiguse järgne abielu sõlmimise eeldus, kohaldatakse Eesti õigust, kui
selle järgi oleks abielu sõlmimise eeldused olemas.

(3) Abielluja varasem abielu ei ole abielu sõlmimise takistuseks, kui see on lõppenud Eestis tehtud või tunnustatud otsuse
alusel, isegi kui see otsus ei vasta abielluja elukoha riigi õigusele.

§ 60. Abielu õiguslikud tagajärjed

(1) Abielu õiguslikud tagajärjed määratakse selle riigi õigusega, kus on abikaasade ühine elukoht.

(2) Kui abikaasadel on elukoht erinevates riikides, kuid neil on ühine kodakondsus, määratakse abielu õiguslikud tagajärjed
selle riigi õigusega, mille kodanikud nad on.

(3) Kui abikaasade elukohad on eri riikides ja neil on erinev kodakondsus, määratakse abielu õiguslikud tagajärjed selle riigi
õiguse järgi, kus oli nende viimane ühine elukoht, kui ühel abikaasadest on seal veel elukoht.

(4) Kui lg-te 1 - 3 kohaselt ei ole võimalik abielu õiguslikele tagajärgedele kohaldatavat õigust kindlaks määrata, kohaldatakse
selle riigi õigust, millega abikaasad on muul viisil kõige tugevamalt seotud.

§ 61. Abieluvararežiimile kohaldatav õigus

(1) Abieluvararežiimile kohaldatakse abikaasade poolt valitud õigust. Abikaasad võivad varalistele õigustele kohaldatavaks
õiguseks valida ühe abikaasa elukoha riigi õiguse või ühe abikaasa kodakondsuse riigi õiguse, sõltumata § 8 lg-s 2 sätestatust.
Kinnisasja suhtes võivad abikaasad valida kinnisasja asukohariigi õiguse.

(2) Õiguse valik peab olema notariaalselt tõestatud. Kui seda ei tehta Eestis, siis piisab, kui valiku tegemine vastab valitud
õiguse abielulepingu vorminõuetele.

(3) Õiguse valiku puudumisel kohaldatakse abieluvararežiimile §-s 60 sätestatud õigust abielu sõlmimise ajal.

§ 62. Kolmandate isikute kaitse

Kui vähemalt ühe abikaasa elukoht on Eestis, võivad abikaasad tugineda Eesti seadusest tulenevast abieluvararežiimist
erinevale abieluvararežiimile ainult siis, kui kolmas isik sellest õigussuhte tekkimise ajal teadis või teadma pidi.

§ 63. Abielu lõppemisele kohaldatav õigus

(1) Abielu lahutamisele kohaldatakse §-s 60 nimetatud õigust lahutusmenetluse alustamise ajal.



(2) Kui abielu lahutamine §-s 60 nimetatud õiguse järgi ei ole lubatud või on lubatud ainult väga rangetel tingimustel,
kohaldatakse selle asemel Eesti õigust, kui ühel abikaasal on elukoht Eestis vôi Eesti kodakondsus vôi kui tal oli abielu
sôlmimise ajal elukoht Eestis vôi Eesti kodakondsus.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei puuduta §-s 59 sätestatut.

§ 64. Ülalpidamiskohustustele kohaldatav ôigus

(1) Perekonnasuhetest tulenevatele ülalpidamiskohustusele kohaldatakse Haagi 1973. a. konventsiooni ülalpidamiskohustustele
kohaldatava õiguse kohta.

(2) Niivõrd kuivõrd lg-s 1 nimetatud konventsioon ei reguleeri ema nõudeid ülalpidamisele ja sünnitusega seotud kulude
hüvitamisele, kohaldatakse konventsiooni vastavalt.

4. peatükk

LAPSE JA VANEMA VAHELISED SUHTED

§ 65. Põlvnemine

(1) Omakstunnistamisele ning põlvnemise tuvastamisele ja vaidlustamisele kohaldatakse lapse sünniaegse elukoha riigi õigust.

(2) Kummagi vanema suhtes võib põlvnemist tuvastada ja vaidlustada ka selle vanema kodakondsuse riigi õiguse järgi. Kumbki
vanem vôib lapse omaks tunnistada oma kodakondsuse riigi ôiguse järgi.

(3) Laps võib igal juhul põlvnemise vaidlustada ka oma vaidlustamise aegse elukoha riigi õiguse järgi.

§ 66. Lapsendamine

(1) Lapsendamisele kohaldatakse lapsendaja elukoha riigi õigust. Lapsendamisel abikaasade poolt kohaldatakse
lapsendamisele abielu õiguslikele tagajärgedele kohaldatavat õigust lapsendamise ajal.

(2) Kui lapse elukoha riigi õiguse järgi on lapsendamiseks vajalik lapse või mõne muu temaga perekonnaõiguslikus suhtes
oleva isiku nõusolek, kohaldatakse niivõrd lapse elukoha riigi õigust.

(3) Lapse, kelle elukoht on Eestis, lapsendamiseks peavad lisaks lg-tes 1 ja 2 sätestatud nõuetele olema täidetud ka kõik muud
Eesti õiguse järgsed lapsendamise sisulised eeldused.

§ 67. Välismaised lapsendamised

Kui lapsendamisele kohaldatakse välismaa õigust või see on toimunud välisriigi kohtuotsuse alusel, on sellel Eestis
samasugune tähendus nagu tal on õiguse järgi, mille järgi lapsendamine toimus.

§ 68. Lapse ja vanema vahelised suhted

Vanema ja lapse vahelistele perekonnaõiguslikele suhetele kohaldatakse lapse elukoha riigi õigust.

§ 69. Eestkoste ja hooldus

Eestkoste ja hoolduse suhtes kohaldatakse selle riigi seadust, kus eestkoste ja hooldus seatakse.

8. osa

SEADUSE RAKENDAMINE

§ 70. Tagasimõju puudumine

Enne käesoleva seaduse jõustumist lõppenud toimingutele kohaldatakse seniseid rahvusvahelise eraõiguse sätteid.

§ 71. Perekonnaõigussuhted

(1) Perekonnaõigussuhetele kohaldatakse alates käesoleva seaduse jõustumisest käesolevat seadust. See ei puuduta enne
käesoleva seaduse jõustumist aset leidnud asjaolusid ning tekkinud nõudeid.

(2) Abieluvararežiimile kohaldatakse seaduse jõustumisest §-i 61 ning seejuures loetakse abielu sõlmimise päevaks seaduse
jõustumise päev. Niivõrd kui ainult kohaldatava õiguse vastavalt esimesele lausele muutumisest tulenevad nõuded, loetakse
need ajatatuks kuni kahe aastani alates seaduse jõustumisest.

§ 72. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud päeval.



Riigikogu esimees Toomas Savi

17.05.1999.

Rahvusvahelise eraõiguse seaduse eelnõu

seletuskiri

Eelnõu väljatöötamise alused

Rahvusvaheline eraõigus reguleerib, millise riigi õigust kohaldada, kui õiguslik vaidlus ei ole seotud ainult Eestiga, vaid on
seotud ka teiste riikidega ning seega ka teiste riikide õiguskordadega. Rahvusvaheline eraõigus ei sisalda lahendust
konkreetsele juriidilisele probleemile - ta vaid annab vastuse, millise riigi seadusi rakendada, et antud juriidilist probleemi
lahendada. Rahvusvaheline eraõigus väljub ühe õiguskorra mõtteviiside, juriidiliste arusaamade ning meetodite raamest,
üritades hõlmata kõikvõimalikke õiguskordi, millega õiguslik vaidlus võib seonduda. Selline probleemiasetus muudab antud
õigusharu paratamatult äärmiselt abstraktseks ning seega kohati väga komplitseerituks. Samas kasvab rahvusvahelise
eraõiguse kui õigusharu tähendus pidevalt. Tänapäeva üha enam globaliseeruvas maailmas tihenevad pidevalt riikidevahelised
suhted, inimesed on muutunud olulisemalt liikuvamateks erinevate riikide vahel, kasvab riikide vaheline kaubanduskäive jne.
See toob endaga paratamatult kaasa nende õiguslike vaidluste kasvu, mis ei seondu ainult ühe vaid mitme riigiga ning kus
seega tõusetud küsimus, millise puudutatud riigi õigust oleks kõige õigem kasutada vaidluse lahendamiseks.

Käesoleval hetkel sisalduvad kohaldatava õiguse küsimusi reguleerivad rahvusvahelise eraõiguse sätted tsiviilseadustiku
üldosa seaduses, moodustades selle V osa. Võlaõigusseaduse ning tsiviilseadustiku üldosa seaduse uue redaktsiooni
väljatöötamisega tõusetus ka küsimus rahvusvahelise eraõiguse regulatsioonist, kuna oli teada, et mainitud osa koostati omal
ajal kiirustades, tuginedes eelkõige tolleaegsele Venemaa uue tsiviilseadustiku eelnõule. Antud problemaatikat sisuliselt kehtiva
tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõu tegemiselt läbi ei töötatud ning seda ei tehtud ka hiljem. Seega hakati koos
võlaõigusseaduse väljatöötamisega kaaluma ka uue rahvusvahelise eraõiguse regulatsiooni väljatöötamist. Selle käigus
analüüsiti kehtivat rahvusvahelist eraõigust ning jõuti järeldusele, et

1) tsiviilseadustiku üldosa seaduse viiendal puudub ühtne kontseptuaalne alus, mis muudab antud seaduse kohati raskelt
käsitletavaks ja

2) et mainitud osa on koostatud juriidiliselt nõrgal tasemel, mistõttu see sisaldab hulgasilt vasturääkivaid sätteid, lünklikke
regulatsioone ning rahvusvahelise eraõiguse teooria seisukohalt kohati absurdseid sätteid.

Tõenäoliselt on mainitud puuduste tõttu jäänud tsiviilseadustiku üldosa seaduse viies osa kohtupraktikas surnud õiguseks, kuna
selle rakendamine võib praktiliselt olla väga raske ning sama osa sisaldab endas kohtuniku jaoks võimalusi antud osa üldse
mitte rakendada, vaid lahendada vaidlus lihtsalt Eesti õiguse alusel.

Seega moodustati Justiitsministeeriumi juures töögrupp rahvusvahelise eraõiguse uue regulatsiooni väljatöötamiseks.
Töögrupp võttis endale lähtekohaks, et rahvusvahelise eraõiguse regulatsioon tuleb eraldada tsiviilseadustiku üldosa seadusest
ning koondada omaette seaduseks. Samuti tuleb teistes seadustes laialipillutatud rahvusvahelise eraõiguse sätted sulatada
uude rahvusvahelise eraõiguse seadusesse, et tagada õigussüsteemi süsteemsus ning seega ka tema haaratavus ning lihtsam
rakendatavus. Omaette rahvusvahelise eraõiguse seaduse väljatöötamise põhiliseks ajendiks oli arusaam, et rahvusvahelise
eraõiguse regulatsioon ei sobi oma olemuselt tsiviilseadustiku üldosa seadusesse. Tsiviilseadustiku üldosa seadus reguleerib
eraõiguse üldiseid küsimusi ning keskseid institutsioone. Rahvusvaheline eraõigus reguleerib, millise riigi õigust rakendada
eraõigusliku vaidluse korral. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat valdkonda. Ka on Eesti eraõiguse mudelmaades
rahvusvaheline eraõigus reguleeritud omaette seadustes. Küll on töögrupp arvamusel, et rahvusvaheline eraõigus peaks
tulevikus moodustama ühe osa tsiviilseadustikust.

Eelnõu väljatöötamisel tugines töögrupp eelkõige Kesk-Euroopa riikide (Saksamaa, _veits, Austria) vastavatele seadustele
ning teooriale (nii Saksamaal kui ka Austrias on mitmed valdkonnad seaduse tasemel reguleerimata ning tugineda on võimalik
ainult teoreetilistele käsitlustele, kohtupraktikale ja veel vastuvõtmata eelnõudele), samuti mitmetele rahvusvahelistele
konventsioonidele, mis on rahvusvahelise eraõiguse puhul väga oluliseks õiguse allikaks. Eelkõige tuleks siin nimetada
Euroopa Liidu riikide vahel sõlmitud Rooma 1980.a. konventsiooni lepingulistele kohustustele kohaldatava õiguse kohta,
millega Eesti on Euroopa Liidu liikmeks saades kohustatud ühinema. Ehkki antud konventsiooniga ühinedes on liikmesriik
kohustatud kohaldama seda vahetult (st mitte seda harmoniseerima siseriiklikes õigusaktides), oleme pidanud vajalikuks viia
konventsiooni põhimõtted sisse juba käesolevasse eelnõusse. Samuti on eelnõus viidatud ka kahele Haagi Rahvusvahelise
Eraõiguse Konverentsi poolt ettevalmistatud ja vastu võetud konventsioonile. Lisaks sellele lähtus töögrupp kahest väga selgest
printsiibist:

1) Seadus peab olema rahvusvahelise eraõiguse teooriate raames võimalikult lihtne. On püütud kasutada lahendusi, mis ei viiks
eriti keeruliste juriidiliste konstruktsioonideni.

2) Kui põhimõtteliselt oli võimalik eelnõus kasutada ühte või teist alternatiivi, siis eelistati sellist, mis viis probleemi lahendamisel
Eesti õiguse kohaldamiseni.

Eelnõu rakendamine ei too riigile kaasa rahalisi kulutusi.

Eelnõu töötas välja töögrupp koosseisus Karin Sein, Harri Mikk (Justiitsministeerium), Signe Kask ja Villu Kõve
(vandeadvokaat). Eelnõule on teinud väga põhjaliku ekspertiisi prof. dr. Thomas Rauscher Leipzigi Ülikoolist, kelle ettepanekute



ja arvamustega on olulisel määral ka arvestatud.

Eelnõu struktuur

Eelnõu koosneb 8 osast: üldsätted, füüsiline isik, juriidiline isik, esemed, pärimisõigus, võlaõigus, perekonnaõigus ja seaduse
rakendamine.

Üldsätted

Kehtivast õigusest erineb § 1 lg 1 toodud printsiip, mille kohaselt kohus peab ise kindlaks tegema, kas antud juhtumil kuulub
kohaldamisele välisriigi õigus (kas õigussuhtes esineb välismaine element), kohaldama seda ex officio ja mitte lähtuma selle
kohaldamisel või kohaldamata jätmisel poolte taotlusest. See printsiip on omane germaani õigussüsteemile (Anglo-ameerika
õigussüsteemi puhul lähtutakse vastupidisest põhimõttest, st sellest, kas pooled taotlevad välismaise õiguse kohaldamist või
mitte). Seega, isegi kui üks pooltest ei taotle kohtult välisriigi õiguse kohaldamist, peab kohus kahtluse korral (kui antud
õigussuhe võiks omada puutumust mitme riigi õiguskorraga) alati omal algatusel kontrollima, millise riigi õiguse alusel antud
küsimust lahendada.

Ka välisriigi õiguse sisu kindlakstegemine kuulub kohtu kohustuste hulka. Kohtul on küll õigus nõuda poolte kaasabi (küll aga ei
ole ta kohustatud arvestama poolte poolt esitatud seadusetekstidega, kui tekib näiteks kahtlus nende ehtsuses), kuid lõplik
vastutus välismaa õiguse väljaselgitamise eest lasub kohtul. Alles viimase võimalusena, kui mõistliku aja jooksul ei ole kõigist
pingutusist hoolimata õnnestunud välisriigi õiguse sisu kindlaks teha, on kohtul õigus kohaldada selle asemel Eesti õigust.

§ 2 määrab ära, millist õigust tuleb kohaldada juhul, kui ühes riigis eksisteerib kõrvuti mitu erinevat õigussüsteemi. Sellise riigi
näitena võiks tuua Ameerika Ühendriigid, kus igal osariigil on erinevad eraõiguslikke suhteid reguleerivad normid. Sellisel juhul
tuleb esmajärjekorras lähtuda antud riigi nn. interlokaalse õiguse sätetest, nende puudumisel aga kohaldada seda õiguskorda,
millega asjaolud on kõige tihedamalt seotud.

Tagasisaate ja edasiviite regulatsioon (§ 4) on võrreldes kehtiva õigusega oluliselt muutunud. Kehtiv õigus eirab radikaalselt
kogu edasiviite teooriat ning sätestab suhteliselt unikaalse normi, mille kohaselt kuulub kohaldamisele Eesti õigus ka siis, kui
riigi õigus, millele viitavad Eesti rahvusvahelise eraõiguse sätted, viitab omakorda edasi kolmanda riigi õigusele. Sellise
kaasuse korral tuleb edasiviitamiste kett mingis kohas katkestada ning mitte kohaldada Eesti õigust. Eelnõus on valitud
praktiline variant, mille kohaselt sellisel juhul selle riigi õiguse, millele on viidanud Eesti õigus, edasiviidet enam ei arvestata.
Erandina ei kohaldata tagasisaate ja edasiviite regulatsiooni lepinguid reguleerivale peatükile. Selline põhimõte tuleneb Rooma
1980.a. konventsioonist.

Paragrahvis 5 on Eesti jaoks uuena toodud sisse üks rahvusvahelise eraõiguse olulisemaid mõisteid "avalik kord" (ordre
public), asendades kehtivas õiguses sätestatud absurdse olukorra, mis lubab välismaa seadust muuhulgas mitte kohaldada ka
juhul, kui see on vastuolus Eesti seadusega (TsÜS § 128). Vaevalt et leidub mõni välisriigi seadus, mis oleks täpselt kooskõlas
Eesti seadustega. Vastavalt mainitud sättele ei kohaldata välisriigi õigust siis, kui selle kohaldamine viiks tulemuseni, mis oleks
vastuolus Eesti õiguse oluliste põhimõtetega. Eesti avaliku korraga ei ole kindlasti ühitatavad näiteks sellised välismaised
seadusesätted, mis piiravad isikute põhiõigusi ja -vabadusi, lubavad samasooliste abielu või polügaamiat, näevad ette
asjaõigusi, mis ei ole vähimalgi määral ühildatavad Eesti asjaõigusega jms.

Füüsiline isik

Eelnõus on jäädud kehtivas õiguses sisalduva põhimõtte juurde, mis lähtub füüsilise isiku seostamisel teatud õiguskorraga tema
elukohast ning mitte kodakondsusest. Rahvusvahelise eraõiguse teoorias võib diskuteerida selle üle, kas isikut seob mingi
õiguskorraga tema kodakondsus või pigem elukoht. Eesti tingimustes on otsus elukoha kasuks paratamatu, kuna see
võimaldab Eestis elavate mittekodanikega seotud õigusvaidlustes rakendada Eesti õigust. Kodakondsuse printsiibi
kasutamine viiks olukorrani, kus väga suures ulatuses füüsiliste isikutega seotud õigusvaidlustes tuleks rakendamisele mitte
Eesti õigus vaid näiteks Venemaa või Ukraina õigus. Sellist olukorda tuleks õiguskindluse ning kohtute töökoormuse stabiilsuse
tagamiseks vältida.

Füüsilise isiku elukoha kindlaksmääramisel lähtutakse Eesti õiguses, st. TsÜS-i eelnõu §-s 12 sisalduvast elukoha
definitsioonist, mitte aga eeldatava elukohariigi õiguse elukoha mõistest. Küll aga määratakse vajaduse korral füüsilise isiku
kodakondsus kindlaks selle riigi õiguse kohaselt, kelle kodakondsuse üle otsustatakse (§ 8). Mitme kodakondsusega isikute
puhul on määravaks selle riigi kodakondsus, millega isik on kõige tugevamalt seotud.

Põhimõtteliselt uus säte on § 10, mis toob sisse käibekaitse mõiste. Analoogne säte sisaldub _veitsi ja Saksa vastavates
seadustes ja Rooma 1980.a. konventsioonis ning selle eesmärgiks on õiguskäibe kindlustamine. Seda rakendatakse näiteks
juhul, kui erinevates riikides on teovõime omandamise iga erinev (näiteks _veitsis praegu 20 a). Praegu kehtivas
seadusandluses teenib sama eesmärki TsÜS § 131 lg 1, mille kohaselt välismaise füüsilise isiku teovõime Eestis tehtud tehingu
suhtes määratakse eranditult Eesti seadusega. Selline lähenemine on aga liialt range ning võib viia ebaõiglase tulemuseni.

Juriidiline isik

Eelnõu kolmas osa reguleerib juriidilistele isikutele ning § 17 kohaselt organiseeritud isikute ühendustele ja organiseeritud
varakogumitele, mis ei ole juriidilised isikud, kohaldatavat õigust. Juriidiliste isikute ning organiseeritud üksuste, mis ei ole
otseselt juriidilised isikud, ühtne käsitlemine on tingitud asjaolust, et erinevates riikides võivad teatud ulatuses olla
õigusvõimelised ka juriidilise isiku staatust mitteomavad ühendused (Saksamaal näiteks täisühing). Sisuliselt on aga tegemist
juriidilisele isikule olemuslikult väga lähedaste üksustega ning seega saab neid rahvusvahelises eraõiguses käsitleda võrdselt



juriidiliste isikutega. Ühtse käsitluse kõige olulisemaks eelduseks on organsatsioonilise struktuuri olemasolu ühendusel.
Tegemist peab olema autonoomse organisatsioonilise üksusega. Ühendustele, millel puudub organisatsiooniline struktuur,
antud osas sätestatut ei kohaldata. Eelkõige kohaldatakse sellistele ühendustele lepingutele kohaldatavat õigust, kuivõrd
enamasti on tegemist lepinguliste ühendustega (lepinguline suhe peab aga tõepoolest ka olemas olema).

Erinevate riikide õiguspraktikas ning rahvusvahelise eraõiguse teoorias kasutatakse juriidilisele isikule kohaldatava õiguse
määramisel peamiselt kaht erinevat lahendust:

1) asukohateooria, millest praegusel hetkel lähtub ka Eesti, samuti suurem osa Lääne-Euroopa riikidest;

2) inkorporatsiooniteooria, millest lähtuvad anglo-saksi õigussüsteemi riigid, aga ka näiteks _veits ja Holland.

Asukohateooria kohaselt kohaldatakse ühingule tema juhtorgani asukohariigi õigust. See õigus määrab ära ühingu liigi, tekke ja
lõpu, õigusvõime, organid, juriidilise isiku nn. sisesuhted, vastutuse, seadusjärgse esinduse. Asukohateooria kohaselt ei ole
sellistel ühingutel, mille juhtorgani asukoht on ühes riigis, kuid mis on asutatud teise riigi seaduste kohaselt (näiteks off-shore
firmad) tsiviilõigusvõimet, st. neid ei loeta juriidiliseks isikuks, vaid eelkõige lepinguliseks ühenduseks, näiteks Eesti õiguse
mõistes seltsinguks.

Inkorporatsiooniteooria kohaselt on ühingule kohaldatavaks õiguseks selle riigi õigus, mille seaduste kohaselt ta on asutatud
ning selle õiguse poolt määratakse ka tema õigusvõime. Inkorporatsiooni teooria võimaldab seega asutajatel määrata, millise
konkreetse isiku nad asutada soovivad ning millise riigi õigust nad sellele kohaldada tahavad. Selle teooria rakendamisel puhtal
kujul rakendamisel oleks võimalik asutada Eestis Leedu õiguse munitsipaalettevõte ning lasta sellel tegutseda Venemaal.

Inkorporatsiooniteooria positiivseks küljeks on kohaldatava õiguse väljaselgitamise lihtsus ja selgus, seega õiguskindlus selles
osas, et kord asutatud juriidilise isiku õigusvõimet ei seata hiljem kahtluse alla. Samas muudab puhta inkorporatsiooniteooria
rakendamine sisuliselt mõttetuks siseriikliku äriõiguse regulatsiooni, mille eesmärgiks on nõrgema poole kaitse. Ei ole mõtet
näha siseriiklikus õiguses ette nõudeid äriühingutele, mis peavad tagama võlausaldajate või vähemusosanike kaitse, kui samal
ajal on siseriiklikult võimalik asutada välismaine äriühing, mis võib täiesti legaalsel alusel tegutseda kõiki neid nõudeid
järgimata. Asukohateooria võimaldab põhimõtteliselt kontrolli selle üle, et siseriiklikus majanduskäibes tegutseksid sellised
ühendused, mis tõepoolest ka alluvad siseriiklikule õigusele. Samas ei kitsendaks ta vähimalgi määral neid välisriikide juriidilisi
isikuid, kes Eestis otseselt ei tegutse, kuid omavad majandussuhteid Eesti siseriiklike isikutega. Asukohateooria oluliseks
miinuseks on samas tema rakendamise raskepärasus. Praktiliselt võib huvitatud isikul kujuneda väga raseks tõendada, et mingi
Bermuda off-shore firma juhatus asub faktiliselt Eestis ning seega tuleks sellele üksusele kohaldada Eesti õigust.

Arvestades lühidalt kirjeldatud paljuski väga vastandlikke argumente, otsustati eelnõus kasutada varianti, mis seoks endas
mõlema lahenduse positiivsed küljed. Konkreetseks eeskujuks sai Itaalia rahvusvahelise eraõiguse seadus (art. 25 p 1). Seega
lähtub Eesti õigus lihtsamast ning praktilisemast inkorporatsiooni teooriast - juriidilisele isikule kohaldatakse selle riigi õigust,
mille kohaselt ta on asutatud (§ 12 lg 1). Tagamaks samas siseriikliku majanduskäibe kaitset on § 12 lg-ga 2 välistatud
võimalus, et Eestis tegutseb juriidiline isik, millele aga Eesti äriõiguse sätted ei laiene. Sellist lahendust soovitas Eestile ka
eelnõu ekspert prof. dr. Thomas Rauscher.

Samas ei saa jätta arvestamata asjaolu, et ka välisriigi õiguse alusel asutatud juriidilised isikud, kes ei asu Eestis, kuid teevad
Eestis tehinguid, võivad oma olemuselt olla Eesti õiguskäibele väga võõrad ning seetõttu on vajalik siseriiklikku õiguskäivet
mõõdukalt kaitsta. Seda eesmärki teenibki § 14, mille kohaselt ei saa välismaine juriidiline isik tugineda oma organi
esindusõiguse või isiku enda õigusvõime piirangule (näiteks anglo-saksi õiguse ultra-vires doktriin), mis tehingu tegemise maa
õigusele tundmatu. Antud säte kaitseb kolmandaid isikuid selle eest, et pärast lepingu sõlmimist ei saaks teine pool tugineda
asjaolule, et selline leping sõlmiti juriidilise isiku õigusvõimet või tegutsenud organi esindusõigust ületades ning on seetõttu
tühine. Selle sätte abil on võimalik mõõdukal määral kaitsta siseriikliku õiguskäivet ohtude eest, mis tulenevad välisriigi õiguse
mittetundmisest. Selle sättega harmoniseerub ka § 39.

Eelnõu paragrahvid 15 ja 16 on rahvusvahelise eraõiguse seisukohalt erandlikud, kuna tegelikult pole tegemist sätetega, mis
reguleeriksid kohaldatavat õigust. Tegemist on regulatsiooniga, mis võimaldab tuua välisriigi juriidiline isik üle Eestisse või
vastupidi ilma seda isikut vahepeal likvideerimata ja uut asutamata. Antud paragrahve täiendavad ka vastavad rakendussätted
äriseadustikku. Paragrahvide 15 ja 16 praktiline tähtsus tekib arvatavasti tulevikus, eelkõige Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga.
Praegusel hetkel neid sätteid vaevalt et rakendatakse.

Esemed

Rahvusvahelise asjaõiguse põhireegliks on, et asjaõigustele kohaldatakse asja asukohamaa õigust (lex rei sitae). See printsiip
kehtib enamustes maailma riikide õiguskordades ning kehtib ka praegu eesti rahvusvahelises eraõiguses (TsÜS § 153 lg 1).
Printsiibi sisuliseks põhjenduseks on käibekaitse vajadus. Asjaõiguste tunnuseks on, et nad kehtivad kõikide isikute suhtes ning
mitte ainult kitsa ringi asjaosaliste vahel (asjaõiguse absoluutsuse põhimõte). Sellest tulenevalt peab ka asjale kohaldatav õigus
olema kolmandatele isikutele selgelt äratuntav. Asja asukohamaa printsiibi oluline eelis seisnebki selles, et ka asjale kohaldatav
õigus on kolmandale isikule selgesti äratuntav.

Asukohamaa õiguse rakendamine hõlmab kogu asja õiguslikku seisundit, seega asjaõiguste tekkimist, sisu, muutumist,
üleminekut ja lõppemist. Asjale kohaldatav õigus määrab ka selle, kas asjaõigusliku olukorra tehinguliseks muutmiseks on vaja
eraldi asjaõiguslikku käsutust, nagu see Eestis on ning, kas see käsutus on kausaalne või abstraktne kohustustehingu suhtes.
Eestis tähendab see seda, et asjaõiguslik käsutustehing Eestis asuva asja kohta allub Eesti õigusele ning seda ka siis, kui
aluseks olevale kohustustehingule kohaldatakse mõne muu maa õigust. Sama kehtib kõigis riikides, kus asjaõigusliku olukorra



tehinguliseks muutmiseks on vajalik eraldi asjaõiguslik käsutustehing.

Asja asukohamaa õiguse printsiip ei tule rakendamisele, kui õiguste üleminek toimub üldõigusjärgluse alusel (§ 20). Kuivõrd
sellisel juhul ei toimu asjaõiguse üleminek mitte tehingulise käsutuse vaid kuuluvusse tõttu teatud vara kogumisse, allub selline
õiguste üleminek mitte asja asukohamaa õigusele vaid üldõigusjärgluse kohta käivale õigusele. Lisaks eelnõus nimetatud
perekonna- ja pärimisõiguse juhtudele on antud säte oluline ka ühingute ühinemise ning jagunemise korral.

Asja asukohamaa printsiibi piiramatu rakendamine õigustab end ainult kinnisasjade juures - vallasjade puhul tuleb sellest
printsiibist teha erandeid või sätestada täpsustavaid reegleid, kuna vallasasi võib oma asukohta muuta ning sellest muutusest
tuleneb ka paratamatult kohaldatava õiguse muutumine.

Kui asi viiakse ühelt maalt teisele ilma, et tema asjaõiguslik staatus muutuma peaks, siis säilib põhimõtteliselt tema asjaõiguslik
seisund teises riigis seal ettenähtud õiguskorra raames. Seega, kui asi tuuakse Eestisse, siis säilib tal varem olemas olnud
asjaõiguslik staatus Eesti asjaõiguse raames. Probleeme ei teki siis, kui asjaõigused, mis sellel asjal lasuvad, on oma sisult
sarnased Eesti asjaõigustele - sellisel juhul jäävad need asjaõigused kehtima Eesti asjaõiguses ettenähtud sisuga. Probleemid
tekivad sellisel juhul, kui asjale on eelmisel maal loodud asjaõigusi, mis ei ole oma sisult ühendatavad Eesti õiguskorraga.
Probleemi võivad tekitada asjaõigused, mis ei ole vähimalgi määral sarnased ühegi Eesti asjaõigusega ning nende
tunnustamine Eestis viiks asjaõiguste numerus clausus'e printsiibi rikkumiseni (vt. ka eelnõu § 5 Avalik kord).

Kui asi tuuakse Eestisse ning samas on eelnevalt alustatud temale asjaõiguse loomisega, kuid seda protseduuri ei ole viidud
lõpule, siis loetakse need toimingud, mis on sellel eesmärgil välismaal tehtud, Eestis tehtuks. Näiteks omandi üleandmisel on
küll olemas omandi üleandmise kokkulepe, mis on sõlmitud välismaal, kuid puudub asja enda üleandmine ning see toimub alles
Eestis. Omand on seega üle antud, kuna olemas mõlemad omandi üleandmise eeldused.

Rahvusvahelises asjaõiguses ei ole põhimõtteliselt lubatud kokkulepped kohaldatava asjaõiguse üle, kuna see oleks vastuolus
juba ülalmainitud käibekaitse põhimõttega. Ainsaks erandiks on siin kokkulepped teel olevatele asjadele kohaldatava õiguse
kohta. Teel olevate asjade (res in transitu) korral võivad pooled kokku leppida, et nende asjaõiguslikule seisundile või selle
muutumisele kohaldatakse asja sihtkohariigi, lähtekohariigi või asjaõiguse üleandmise või muutmise aluseks olevale tehingule
(kohustustehingule) kohaldatavat õigust. Kokkuleppe puudumisel kehtib asja sihtkohariigi õigus (§ 21). Oluline on siinjuures, et
selline kokkulepe omab õiguslikku tähendust ainult kokkuleppes osalevate isikute vahel - sellele kokkuleppele ei saa tugineda
suhetes kolmandate isikutega, kelle õigused asjale olid tekkinud enne kokkuleppe sõlmimist, nende suhtes kehtib endiselt asja
asukohamaa õigus. Teel olevate asjadega seondub ka kaubadokumentide probleemistik. Küsimused rahvusvahelises
eraõiguses tekivad eelkõige siis, kui kaubadokument, näiteks konossement esindab kaupa, st. valdus kaubadokumendile
annab ka valduse seda esindavale kaubale, mistõttu on võimalik käsutades kaubadokumendi üle käsutada ka kauba enda üle.
Sellisel juhul on vajalik, et kaubadokumendi ning kauba enda asjaõiguslik seisund oleks allutatud ühele ja samale õigusele.
Antud küsimust puudutav regulatsioon on ette nähtud §-s 22.

Paragrahv 23 lg-s 2 on ette nähtud spetsiifiline, aga hädavajalik kollisiooninorm. Selle normi praktiline väärtus täna Eestis
ilmneb merivõla puhul (laeva asjaõigusseaduse 4. osa). Vastavalt sellele sättele tekib merivõlg laevale juhul, kui nõudele
kohaldatava maa õigus näeb sellise nõude tagamiseks ette merivõla tekke (vt. ka laeva asjaõigusseaduse § 1 lg 3). Eestis
peab seega olema tegemist laeva asjaõigusseaduse §-s 74 nimetatud nõudega.

Eelnõu § 23 lg-s 1 on omaette reegel ette nähtud ka transpordivahendite osas, kuna need torkavad silma oma erilise
mobiilsusega. Eriregulatsiooni vajaduse osas valitseb ka enamustes riikides üksmeel. Mainitud sätte puhul ei tohi unustada ka
regulatsiooni laeva asjaõigusseaduse §-s 1.

Intellektuaalse vara puhul on rahvusvaheliselt üldtunnustatud nn. territoriaalsuse põhimõte, st et intellektuaalse varaga
seonduvate õiguste toime on piiratud konkreetse riigi territooriumiga ning nende sisu, samuti kaitse sõltub antud riigi vastavast
seadusandlusest. Sellest printsiibist tulenevalt ongi formuleeritud § 24, mille kohaselt intellektuaalne vara, selle teke, sisu,
lõppemine ja kaitse allub selle riigi õigusele, mille territooriumi jaoks sellele kaitset taotletakse.

Pärimisõigus

Kehtivast õigusest jääb püsima põhimõte, mille kohaselt kohaldatakse pärandile pärandaja viimase elukohariigi õigust,
erinevalt TsÜS §-s 157 sätestatust aga kohaldatakse seda nii vallasasjade kui ka kinnisasjade pärimisele. Selline lahendus
välistab olukorra, kus pärimisele kohaldatakse paralleelselt kahe või isegi enama riigi õigust (mis tähendaks, et ka pärijate ring,
sundosade suurus jne määratakse igast õigusest lähtuvalt eraldi, mis viib praktiliselt lahendamatute probleemideni). Samuti
antakse välisriigis elavale Eesti kodanikule õigus valida testamendi või pärimislepinguga tema pärandile kohaldatavaks
õiguseks Eesti õigus. Paragrahv 27 on mõeldud tõmbamaks piiri materiaal- ja protsessiõiguse kohaldamise vahele.
Teadupärast kohaldab kohus igas riigis alati oma riigi protsessinorme (lex fori printsiip protsessiõiguse kohaldamisel),
pärimisõiguses on aga materiaalõigus (milleks on rahvusvahelise õigussuhte puhul sageli välisriigi õigus) ja protsessiõigus
(Eesti kohtutes alati Eesti õigus) omavahel väga tihedalt seotud ning nendevahelist kollisiooni püüabki antud paragrahv
lahendada. Lisaks testamentidele reguleerib eelnõu ka teiste surma puhuks tehtavate käsutuste, so. pärimislepingutele ja
vastastikustele testamentidele kohaldatavat õigust (§ 30).

Võlaõigus

Võlaõiguse osa jaguneb kaheks peatükiks: võlaõiguse üldsätted ja lepingud ning lepinguvälised võlasuhted. Nagu seletuskirja
alguses juba märgitud, tugineb lepinguid reguleeriv peatükk (välja arvatud üksikud üldsätted) Rooma 1980.a. konventsioonile
lepingulistele kohustustele kohaldatava õiguse kohta.



Lepinguid reguleerivat peatükki iseloomustab seaduse eelnõu teiste osadega võrreldes üks oluline erinevus: nimelt ei kohaldata
antud peatükis Rooma konventsiooni vastavat põhimõtet järgides tagasisaadet ja edasiviidet (§ 4 lg 3). Samuti välistatakse
antud peatüki kohaldamisalast juriidiliste isikutega seotud lepingulised suhted.

Rahvusvahelise lepinguõiguse üldtunnustatud põhiprintsiip, parteiautonoomia, on väljendatud § 32 lg-s 1 ning tähendab poolte
õigust valida ise lepingule kohaldatav õigus. Valitavates õiguskordades piiranguid ei ole, kuid tegemist peab kindlasti olema
mingi riigi õigusega, mitte aga näiteks mitmetes vahekohtutes lubatava lex mercatoria'ga. Teine lõige annab pooltele õiguse
valida kohaldatav õigus mitte ainult kogu lepingule, vaid ka selle selgelt eristatavale osale, mis võib vajalikuks ja võimalikuks
osutuda eelkõige suurte komplekslepingute puhul. Kindlasti ei tohi antud sätet aga tõlgendada selliselt, nagu võiksid pooled
terviklepingut killustada ja kohaldada erinevaid õigusi näiteks ühe ja teise poole vastutusele. Parteiautonoomia põhimõtte
kitsenduseks on § 32 lg 3, mis sätestab selle riigi imperatiivsete normide kehtimajäämise, millega on seotud kõik lepingusse
puutuvad asjaolud õiguse valiku ajal ning kus välismaise elemendi moodustabki ainult välisriigi õiguse valik (millele võib
lisanduda ka välisriigi kohtualluvuse valik). Parteiautonoomiast tulenevalt võivad pooled kohaldatava õiguse valida või seda
muuta igal ajal. Paragrahv 32 lg 4 eesmärgiks on tagada sellisel juhul kolmandate isikute vahepeal omandatud õiguste
edasikestmine ning kinnitada, et õiguse valiku muutmine ei mõjuta lepingu vormilist kehtivust (näiteks kui hiljem valitud õigus
näeb ette rangema vorminõude, ei muuda see lepingut vormivea tõttu tühiseks, kui esialgselt kohaldatava õiguse järgi oli leping
sõlmitud vorminõudeid järgides). Kuivõrd ka kohaldatava õiguse valiku näol on tegemist lepingulise kokkuleppega (ehkki see
kokkulepe sisaldub sageli eraldi sättena põhilepingus, võib see samas olla sätestatud ka eraldi lepingus), siis on vaja
reguleerida, millise õiguse järgi määratakse ära tema sisuline ja vormiline kehtivus ning selleks viitabki lg 5 vastavatele
põhilepingu kohta käivatele sätetele.

Paragrahv 33 reguleerib situatsiooni, kus pooled ei ole lepingule kohaldatavat õigust valinud (või ei ole see valik mingil põhjusel
kehtiv). Selleks sätestab lg 1 rahvusvahelise eraõiguse põhireegli, mille kohaselt lepingule kohaldatakse selle riigi õigust,
millega leping on kõige tihedamalt seotud. Kuivõrd selline mõiste jääb väga ebamääraseks ning jätaks ka lepingut sõlmivad
pooled teadmatusse, toob lg 2 ja järgnevad lõiked välja eeldused selle kohta, mida kõige tihedamaks sidemeks loetakse.
Üldreeglina loetakse leping kõige tihedamalt seotuks riigiga, kus omab elukohta või juhtorganit see lepingupool, kes peab
tegema lepingule iseloomuliku soorituse. Näiteid iseloomuliku soorituse olemuse kohta ei ole töögrupp pidanud vajalikuks välja
tuua, kuid nende kindlaksmääramise põhimõtteks on, et rahalise tasu maksmine ei kujuta endast lepingutüübile iseloomulikku
sooritust (seega teeb iseloomuliku soorituse müügilepingu puhul müüja, rendilepingu puhul rendileandja jne). Lõikes 2 toodud
printsiibist ei ole aga võimalik lähtuda juhul, kui iseloomulikku sooritust ei saa kindlaks määrata (näiteks vahetuslepingu puhul)
ning sellisel juhul tuleb tulla tagasi lõikes 1 sätestatud põhireegli juurde. Spetsiifilised eeldused kehtivad lepingutele, mille
esemeks on kinnisasi, ning veolepingule. Kuivõrd on tegemist siiski ainult tugevaima sideme määratlemise ümberlükatava
eeldustega, siis annab lg 6 võimaluse nendest kõrvale kalduda, kui asjaoludest kogumis selgub, et leping on tihedamalt seotud
mõne teise riigiga.

Järgnevate paragrahvide eesmärgiks on kaitsta tarbijat ja töövõtjat kui vastavate lepingute nõrgemaid pooli ning selleks
piiratakse kohaldatava õiguse valikut selliselt, et see ei võtaks tarbijalt ja töövõtjalt kaitset, mida pakuksid talle selle õiguse
imperatiivsed normid, mis kuuluks kohaldamisele seaduse (§ 34 lg 2 ja § 35 lg 2) järgi. Tarbijalepingute puhul tuleb veel
rõhutada, et selline piirang kehtib ainult lg 1 punktides 1-3 toodud asjaoludel sõlmitud lepingute suhtes.

Paragrahv 36 kohaselt määratakse lepingu või ka selle üksiku sätte sisuline kehtivus ning lepingu sõlmituks lugemine selle riigi
õiguse järgi, mida kohaldataks juhul, kui antud leping või säte oleks kehtiv. Teise lõike eesmärgiks on kaitsta isikuid olukorras,
kus eelduslikult kohaldamisele kuuluva õiguse kohaselt tähendaks näiteks oferdile vastamatajätmine nõustumist lepingu
sõlmimisega oferendi esitatud tingimustel, ehkki antud poole elukohariigi õigus (st õigus, mille reeglitega ta on tuttav ja
harjunud) sellist tagajärge ette ei näe. Selleks annabki lg 2 isikutele võimaluse tugineda kirjeldatud situatsioonis oma
elukohariigi õigusele ning vaielda lepingu sõlmituks lugemisele vastu.

Tehingu vormilisele kehtivusele kohaldatavat õigust reguleerib § 37, eristades samas tehinguid üldiselt, erinevates riikides
asuvate isikute vahel sõlmitud lepinguid, kinnisasja puudutavaid lepinguid ja tarbijalepinguid. Erinevate valikuvõimaluste
andmise eesmärgiks on välistada lepingu tühisus ainuüksi lepingule kohaldatava õiguse järgsete vorminõuete mittejärgimise
tõttu (näiteks kui lepingule kohaldatav õigus näeb ette lepingu notariaalse tõestamise nõude, kuid poolte elukohariigis notari või
analoogseid ülesandeid täitva isiku institutsioon üldse puudub).

Paragrahv 38 toob Eesti õigusesse Euroopa Liidu riikides tunnustatud põhimõtte, mis tugineb Rooma 1980.a. konventsiooni
lepingulistele kohustustele kohaldatava õiguse kohta art.-le 7. See säte hõlmab sotsiaal- või majanduspoliitilise sisuga norme,
mida Eesti riigis tuleb rakendada sõltumata lepingule kohaldatavast õigusest. Antud normi konkretiseerimine jääb kohtupraktika
hooleks.

Paragrahv 39 käsitleb tehingulist esindust ning sätestab, millise riigi õiguse järgi otsustatakse, kas ja millistel tingimustel tekitab
esindaja tegu esindatavale kohustusi kolmanda isiku suhtes. Seega reguleerib antud paragrahv ainult esindatava ning
kolmanda isiku vahelist suhet ning ei reguleeri esindaja ning esindatava vahelist (lepingulist) sisesuhet. Antud paragrahvis
sätestatud põhimõte, et esindatava ning kolmanda isiku vahelisele esindusõiguslikule suhtele kohaldatakse riigi õigust, kus
esindaja tegutses, lähtub selgelt õiguskindluse ning siseriikliku käibe kaitse vajadusest.

Paragrahv 40 määrab kindlaks nõude loovutamisele ning nõuete pantimisele kohaldatava õiguse, milleks on loovutatavale
nõudele kohaldatav õigus. Antud säte ei reguleeri uue ja vana võlausaldaja vahelisele suhtele kohaldatavat õigust - sellele
suhtele kohaldatav õigus tuleb eraldi määrata sõltuvalt sellest, millise suhtega on tegemist.

Nõude seaduse jõul üleminekut reguleerivad § 41 lg 1 ja 2 tulenevad küll otseselt Rooma 1980.a. konventsioonist, kuid ühe
teadliku erinevusega: kui Rooma konventsioonis räägitakse ainult kolmanda isiku kohustusest rahuldada võlausaldaja lepingust



tulenev nõue, siis eelnõus on sellisest piirangust loobutud ning säte on kohaldatav ka juhul, kui kolmandal isikul on kohustus
rahuldada näiteks õigusvastase kahju tekitamisest tulenev nõue. Kolmas lõige reguleerib juhtu, kus kolmandal isikul ei olnud
kohustust rahuldada võlausaldaja nõue, kuid ta tegi seda enda huvide kaitsmiseks, näiteks ostis sundenampakkumisel välja
eseme, millele tal on mingi õigus ja mis sundenampakkumise tulemusel kaoks.

Paragrahv 42 sisaldab rahvusvahelise eraõiguse regulatsiooni väärpabereid puudutavas osas. Antud säte puudutab ainult
väärtpaberi võlaõiguslikku regulatsiooni. Väärtpaber on teatavasti vallasasi ning tema asjaõiguslikule staatusele kohaldatakse
asjaõiguslikku regulatsiooni. Samas sisaldab väärtpaber endas dokumenteeritud õigust, mida saab vaadelda lahus väärtpaberi
asjaõiguslikust regulatsioonist. Antud säte reguleeribki väärtpaberis sisalduvale õigusele kohaldatavat õigust.

Euroopa rahvusvahelise kindlustuslepinguõiguse jaos, so. §-d 43 kuni 49, harmoniseeritakse kõik need Euroopa Liidu direktiivi
88/357/EEC (teine mitte-elukindlustuse direktiiv, 22. juunist 1988) ja direktiivi 90/619/EEC (2. elukindlustuse direktiiv, 8.
novembrist 1990) sätted, mis reguleerivad direktiivis toodud kindlustuslepingutele kohaldatavat õigust. Mainitud direktiivide
sätete ning eelnõu võrdlustabel on seletuskirjale lisatud.

Paragrahve 43 kuni 48 kohaldatakse kindlustuslepingule (välja arvatud edasikindlustuslepingutele) juhul, kui kindlustatav risk
asub Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Reeglid, mille kohaselt määratakse riski asukoht, annab § 43 lg 2.
Edasikindlustuslepingutele, samuti lepingutele, millega kindlustatakse väljaspool Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi
territooriumil asuvaid riske, kohaldatakse üldiseid lepingutele kohaldatava õiguse sätteid. Elukindlustuslepingutele kohaldatava
õiguse sätestab § 49.

Ehkki Euroopa Liidu direktiivist tulenev regulatsioon on üsnagi keeruline ja komplitseeritud, võib välja tuua järgmised
põhimõtted:

1. Kui riigis, kus asub kindlustusvõtja elu-või asukoht, asub ühtlasi ka risk (asukoht määratakse § 43 lg 2 järgi), siis
kohaldatakse kindlustuslepingule selle riigi õigust. Kui selle riigi õigus lubab valida ka mõne teise riigi õiguse, siis võivad
pooled seda võimalust kasutada (§ 45 lg 6).

2. Kui kindlustusvõtja elu-või asukoha ja riski asukoha riik ei kattu, siis võivad pooled valida kohaldatava õiguse §-s 45
ettenähtud ulatuses.

3. Kui pooled ei ole lepingule kohaldatavat õigust valinud, siis kohaldatakse kindlustuslepingule selle riigi õigust, millega see on
kõige tugevamalt seotud; eeldatakse, et leping on kõige tugevamalt seotud riski asukoha riigi õigusega (§ 47).

Eraldi regulatsioon nähakse ette suurriski kindlustuslepingule: nende puhul ei ole pooled kohaldatava õiguse valikul piirangutega
seotud (§ 46 lg 1). Suurriski kindlustuslepingu definitsioon antakse lõigetes 2 ja 3 ning see kattub võlaõigusseaduse eriosa
kindlustuslepingu osas kasutatava mõistega (ka seal ei laiene suurriski kindlustuslepingule lepinguvabaduse piirangud).

Paragrahv 48 reguleerib kohustuslikule kindlustuslepingule kohaldatavat õigust. siinkohal on eelnõus kasutatud 2. mitte-
elukindlustuse direktiivi artiklis 8 4. (c) lubatud alternatiivi ning sätestatud, et kohustusliku kindlustuse lepingule kohaldatakse
selle riigi õigust, mis näeb ette kindlustuslepingu sõlmimise kohustuse.

Paragrahv 49 tuleneb Euroopa Liidu direktiivist 90/619 (2. elukindlustuse direktiiv) ning harmoniseerib selle
elukindlustuslepingule kohaldatava õiguse normid. Elukindlustuslepingule kohaldatakse kindlustuslepingu kohta käivaid sätteid
ainult juhul, kui kindlustusandja asukoht on Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil (§ 49), muudele
elukindlustuslepingutele kohaldatakse üldiseid lepingute kohta käivaid sätteid. Eesti või Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil
asukohta omava kindlustusandjaga sõlmitud elukindlustuslepingule kohaldatakse kindlustusvõtja elu- või asukohariigi õigust
(lg1), kui kindlustusvõtja on füüsiline isik, siis võivad pooled valida kohaldatavaks õiguseks ka tema kodakondsuse riigi õiguse
(lg 2).

Muus osas kohaldatakse antud jaos toodud tüüpi kindlustuslepingutele lepingute kohta käivaid üldpõhimõtteid (§ 50). See
puudutab eelkõige lepingu vormilist ja sisulist kehtivust reguleerivaid sätteid.

Lepinguvälised võlasuhted

Võlaõiguse osa 2. peatükk reguleerib lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatavat õigust. Alusetu rikastumise puhul eristatakse
tehtud sooritusest tulenevaid rikastumisnõudeid, teise isiku õiguste rikkumisest tulenevaid rikastumisnõudeid ja muid alusetust
rikastumisest tulenevaid nõudeid. Seoses uue võlaõigusseadusega tuleb Eesti õigusesse uus instituut - käsundita asjaajamine
ning kui antud suhtes esineb välismaine element, siis kuulub § 52 järgi kohaldamisele selle riigi õigus, kus vastav toiming tehti.

Kahju tekitamise puhul lähtutakse esmajärjekorras selle riigi õigusest, kus kahju tekkimise aluseks olev tegu tehti või sündmus
aset leidis (lex loci delicti), kui aga kahju tekitaja pidi arvestama kahjuliku tagajärje saabumisega teises riigis, siis võib
kannatanu nõuda ka selle teise riigi õiguse kohaldamist. Nimetatud sätet kohaldatakse ka kinnisasjast lähtuvatele kahjulikele
mõjutustele (vastav viide § 18 lg 4). Selle tulemusena võib kannatanu valida nii deliktist tulenevale nõudele kui ka asjaõiguslikule
kõrvaldamisnõudele (kõrvalekaldumine lex rei sitae põhimõttest asjaõiguses) ka selle riigi õiguse, kus kahjulik tagajärg tekkis,
kui kahju tekitaja pidi arvestama tagajärje saabumisega selles riigis.

Paragrahv 54 annab kannatanule õiguse esitada nõue vahetult kahju tekitanud isiku kindlustaja vastu, kui seda näeb ette kahju
tekitamisele või kindlustuslepingule kohaldatav õigus.

Oluline on §-s 55 sisalduv põhimõte, mis välistab näiteks Ameerikas tuntud punitive damage ja treble damage'i, mis võtab



kohati absurdse ulatuse, väljamõistmise Eestis. Selliste trahvi iseloomu omava hüvitamiskohustuse aktsepteerimine ei oleks
kooskõlas Eestis kehtiva printsipiaalse õigusliku arusaamaga, mille kohaselt kahju hüvitamise eesmärgiks on kahju
tekitamisele eelnenud olukorra taastamine (kahju hüvitamine), mitte aga kahju tekitaja karistamine.

Eelpooltoodud normidest on eelnõu kohaselt võimalik kõrvale kalduda, kui ilmneb, et lepinguväline võlasuhe omab tugevamat
seost mõne teise riigi õigusega (§ 56) või kui pooled lepivad pärast lepinguvälise võlasuhte tekkimist kokku Eesti õiguse
kohaldamises (§ 57). Paragrahvis 56 on toodud ka põhijuhud, milles võiks tugevam seos väljenduda, kuid see ei keela kohtul
lugeda suhe tihedamalt seotuks mõne muu asjaolu alusel.

Perekonnaõigus

Perekonnaõiguse osa jaguneb kaheks suuremaks peatükiks, millest esimene reguleerib abieluga seotud suhteid (abielu
sõlmimine, abielu õiguslikud tagajärjed, abielu lõppemine) ning teine lapse ja vanemate vahelisi suhteid (põlvnemine,
lapsendamine, lapse ja vanema vahelised suhted, ülalpidamiskohustused ning eestkoste ja hooldus).

Abielu puudutavas peatükis on võrreldes tsiviilseadustiku üldosa seaduse rahvusvahelise eraõiguse sätetega kõige vähem
erinevat. Säilinud on põhimõte, et abielu sõlmimise vorm määratakse vastavalt Eesti seadustele. Samuti ei ole muudetud
põhimõtet, et abiellumiseks vajalikud eeldused, abiellumisiga ning võimalik takistus abielu sõlmimiseks määratakse abielluja
elukohamaa õiguse kohaselt.

Paragrahv 58 lg 2 kohaselt tunnustatakse Eestis välisriigis kehtivalt sõlmitud abielu. Siinkohal tuleb muidugi pidada ka silmas,
et Eestis ei tunnustata abielu, mis on vastuolus Eesti õiguse oluliste põhimõtetega, näiteks samasooliste abielu.

Paragrahvid 60 ja 61 reguleerivad abielu õiguslikele tagajärgedele kohaldatavat õigust, kusjuures tuuakse sisse võrreldes
kehtiva õigusega oluline muudatus. Erinevalt kehtivast õigusest on võimalik kohaldada abielu õiguslikele tagajärgedele ning
abikaasade vahelisele varalisele suhtele (abieluvararežiimile) erinevate riikide õigust. Abieluvararežiimile kohaldatava õiguse
võib valida §-s 61 sätestatud variantide hulgast. Kui abikaasad ei ole valinud abieluvararežiimile kohaldatavat õigust,
kohaldatakse sama riigi õigust, mis kehtib abielu üldistele õiguslikele tagajärgedele. Abielu õiguslikele tagajärgedele
kohaldatakse analoogselt kehtiva õigusega esmajärjekorras abikaasade ühise elukohariigi õigust (kuivõrd selle õigusega on
abikaasad kõige enam seotud), selle puudumisel ühise (efektiivse) kodakondsuse riigi õiguse järgi. Kui abielu õiguslikele
tagajärgedele kohaldatavat õigust ei õnnestu määrata ei eelnimetatud tingimuste ega ka abikaasade viimase elukohariigi järgi
(kui seda ei ole kunagi olnudki või kui kumbki abikaasadest seal enam ei ela), siis tuleb kohtul muude asjaolude alusel
otsustada tugevama seose üle ning sellest lähtuvalt määrata kohaldatav õigus.

Varalistele õigustele kohaldatavaks õiguseks võivad pooled § 61 lg-s 2 toodud vormis valida kas ühe abikaasa elukohariigi
õiguse või kodakondsuse riigi õiguse (siinkohal ei rakendata § 8 lg 2 toodud piirangut ning seega võib topeltkodakondsusega
isikute puhul valida ükskõik millise kodakondsuse riigi õiguse). Lisaks võib kinnisasjade suhtes valida kohaldatavaks õiguseks
kinnisasja asukohariigi õiguse, vältimaks lex rei sitae ja abikaasade varalistele õigustele kohaldatava õiguse omavahelisi
vastuolusid.

Paragrahvis 62 on sätestatud kolmandate isikute kaitse põhimõte. Kaitse on vajalik, kuna erinevate riikide õiguses võib
abikaasade puhul olla ette nähtud Eesti õigusest (perekonnaseaduse § 17 lg 4 ja 5) erinevaid käsutuspiiranguid, mis on Eesti
tsiviilkäibele tundmatud ning mille kohaldumisest teine lepingupool ei pruugi olla teadlik. Seetõttu lähtutakse abikaasade
varalistele õigustele kohaldatavast õigusest ainult juhul, kui teine pool sellest teadis või pidi teadma (Eestis näiteks kindlasti
juhul, kui abieluvaraleping ja sellele kohaldatav õigus oli kantud abieluvararegistrisse).

Abielu lahutamisele kohaldatakse abielu õiguslikele tagajärgedele kohaldatavat õigust. Paragrahv 63 lg 2 õgvendab seda
printsiipi, kui selline reegel oleks puudutatud isikutele liialt range ja ebaõiglane. Samas tuleb tähelepanu osutada sellele, et § 63
regulatsioon ei puuduta abielu kehtetuks tunnistamist ega tühisust, kui puudusid abielu sõlmimise sisulised või vormilised
eeldused. Nendele küsimustele kohaldatakse endiselt §-s 59 sätestatud õigust.

Ülalpidamiskohustustele kohaldatava õiguse puhul viitab eelnõu § 64 Haagi 1973.a. konventsioonile ülalpidamiskohustustele
kohaldatava õiguse kohta, mis lisaks lapse ja vanema vahelistele ülalpidamiskohustustele reguleerib ka abikaasade, samuti
õdede ja vendade vahelistele ülalpidamiskohustustele kohaldatavat õigust. Antud konventsiooni kohaselt on
ülalpidamiskohustustele kohaldatavaks õiguseks üldreeglina ülalpidamist saama õigustatud isiku elukohariigi õigus, täiendavalt
(st kui õigustatud isiku elukohariigi õiguse kohaselt ei ole tal võimalik ülalpidamist nõuda) on õigus ülalpidamise määramist
taotleda õigustatud ja kohustatud isiku ühise kodakondsuse riigi või selle riigi õiguse kohaselt, mille asutuse või kohtu poole
pöörduti (reeglina peaks selleks olema ülalpidamise andmiseks kohustatud isiku kui kostja elukohariik). Konventsiooniga Eesti
vabariik veel ühinenud ei ole, kuid ettevalmistused selleks on tehtud ning ratifitseerimise seaduse eelnõud hakatakse
eelduslikult menetlema koos rahvusvahelise eraõiguse seaduse eelnõuga.

Põlvnemise tuvastamisele ja selle vaidlustamisele kohaldatava õiguse sätestamisel lähtus töögrupp eelkõige lapse huvide
igakülgsest kaitsest ning seetõttu soodustatakse põlvnemise tuvastamist analoogselt kehtiva õigusega (in favorem legitimitatis).
Eelnõu § 65 kohaselt kohaldatakse põlvnemisele ja selle vaidlustamisele lapse elukoha riigi õigust kui õigust, millega laps on
kõige tihedamalt seotud; samuti võib seda kummagi vanema suhtes teha selle vanema kodakondsuse riigi õiguse järgi. Kui
üldreeglina tuleb kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel lähtuda lapse sünniaegsest elukohast, siis § 65 lg 3 annab lapsele
õiguse vaidlustada põlvnemine oma vaidlustamisnõude esitamise aegse elukoha riigi õiguse järgi.

Lapsendamisele kohaldatakse eelnõu § 66 lg-te 1 ja 2 kohaselt praktiliselt nii lapsendaja kui ka lapsendatava elukoha riigi
õigust. Hetkel toimub Eestis rahvusvaheline lapsendamine ainult selliselt, et Eesti lapsi lapsendatakse Eestist välja



(vastupidiseid juhtumeid, kus Eestis elukohta omavad isikud lapsendaksid välisriigis elava lapse, pole senini esinenud ning
seda ei ole ka lähiajal oodata) ning seetõttu tuleb rahvusvahelise eraõiguse normidega tagada Eesti laste igakülgne kaitse.
Eelnõus toodud regulatsiooni kohaselt lapsendatakse Eesti lapsi alati ühesugustel tingimustel Eesti õiguse järgi, sõltumata
sellest, kas lapsendajateks on Eestis või välisriigis elukohta omavad isikud § 66 lg 3). Lisaks on selline lahendus põhjendatud
kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse kattumisega, kuivõrd tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 270 kohaselt esitatakse
lapsendamise avaldus kohtule lapsendatava elukoha järgi.

Paragrahv 67 sisaldab täpsustavat ning rahvusvahelise eraõiguse seisukohalt elementaarset reeglit. Sama kehtib ka § 68 ja 69
kohta. Lapse ja vanema vahelisele suhtele kohaldatakse lapse elukoha riigi õigust. Kehtivast õigusest on säilinud regulatsioon,
mille kohaselt eestkostele ja hooldusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus eestkoste või hooldus seatakse.

Eelnõu kaheksas osa reguleerib vaid seaduse materiaalset rakendust ning ei sisalda muudatusi teistes seadustes. See tuleneb
asjaolust, et võlaõigusseaduse eelnõud, tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõud ning käesolevat eelnõud käsitletakse ühtse
paketina ning seega paigutatakse nendest kolmest eelnõust tulenevad ühe sama seaduse muudatused ainult ühe eelnõu juurde.
Seega paiknevad antud seadusest tulenevad muudatused kehtivas õiguses, so. tsiviilseadustiku üldosa seaduse tühistamine ja
muudatused kaubandusliku meresõidu koodeksis, vastavalt tsiviilseadustiku üldosa eelnõu ja võlaõigusseaduse eelnõu juures.

Paragrahv 70 sisaldab elementaarset põhimõtet, mille kohaselt käesoleval seadusel on tähendus ainult nende asjaolude,
toimingute ja tehingute suhtes, mis esinevad peale käesoleva seaduse jõustumist. Paragrahv 71 toob reegli, mis on vajalik, et
vältida vana rahvusvahelise perekonnaõiguse edasikehtimist veel aastakümneid. Samas puudub ka antud sättel igasugune
tagasiulatuv mõju. Kuna võlaõigusseaduse eelnõud, rahvusvahelise eraõiguse seaduse eelnõud ning tsiviilseadustiku üldosa
seaduse eelnõud tuleb käsitleda ühtsena, st. nad saavad jõustuda ainult koos, on seaduse jõustumise kuupäev seotud
tsiviilseadustiku üldosa seaduse jõustumise päevaga.

Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu saadeti kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumile, Rahandus-ministeeriumile, Siseministeeriumile, Teede- ja
Sideministeeriumile, Majandusministeeriumile ja Välisministeeriumile. Samuti saadeti eelnõu tutvumiseks Riigikantselei
Eurointegratsiooni büroole, kes selle ka Euroopa Liidu direktiividega kooskõlas oleva heaks kiitis. Majandusministeerium ning
Teede- ja Sideministeerium kiitsid eelnõu märkusteta heaks.

Sotsiaalministeerium kooskõlastas eelnõu, kuid tegi selle kohta mõningaid märkusi. Esimest märkust arvestati täielikult. Teist
märkust ei arvestatud, kuna ei ole näha ohtu, et mõistet "varakogum" tõlgendataks suvaliselt. Kolmanda märkuse osas ei jää
muud üle, kui taas kord tõdeda, et töölepingu regulatsioon on üks osa võlaõigusest sõltumata sellest, millises seaduses see
regulatsioon parasjagu asetseb. Ka töölepingule kohaldatav õigus vajab reguleerimist ning seega on seda tehtud käesolevas
eelnõus. Sätte mõte on töötaja kaitse ohtude eest, mis võivad tuleneda kokkuleppeliselt töölepingule kohaldatavast õigusest.
Põhimõtteliselt võivad pooled valida töölepingule kohaldatava õiguse. Kui seda valikut pole tehtud, kohaldatakse § 35 lg-s 2
sätestatud õigust. Kui töölepingus on aga tehtud valik mõne teise õiguskorra kasuks, siis ei tohi see valik vastavalt § 35 lg-le 1
võtta töötajalt seda kaitset, mida talle tagaks § 35 lg-s 2 sätestatud riigi õigus. Küll võib see valik seada töötaja soodsamasse
olukorda. Paragrahvi sõnastuse korrigeerimise järele ei näe me vajadust.

Välisministeerium kooskõlastas eelnõu ning tegi selle kohta kolm märkust. Esimese märkusega juhib Välisministeerium õieti
tähelepanu sellele, et Eesti praktikas ei ole välja kujunenud termini "mõistlik aeg" täpne määratlus ning teeb ettepaneku
määratlust täpsustada. Samal põhjusel, miks Välisministeerium teeb ettepaneku täpsustada määratlust, ei pea me võimalikuks
määratlust täpsustada. Teist märkust ei ole arvestatud, kuna tegemist on sulgdefinitsiooniga ning sõnad "avalik kord" ei ava
mõiste sisu, vaid tähistavad seda. Kolmandat märkust ei oska me kommenteerida, kuivõrd seda pole põhjendatud.

Siseministeerium kooskõlastas eelnõu, tehes selle kohta neli märkust. Esimest märkust ei arvestatud. Antud juhul on tegemist
põhimõtteliselt erineva reguleerimisalaga ning seega puudub vajadus ühtlustada terminit tsiviilseadustiku üldosa seadusega.
Samuti on mõiste "tugevam seos" keskne mõiste kogu rahvusvahelise eraõiguse seaduse eelnõus, millest pole otstarbekas
ühes kohas loobuda. Siseministeeriumi teine märkus on dogmaatiliselt täiesti õigustatud. Samas on §-de 15 ja 16 näol
tegemist regulatsioonidega, mis praktiliselt tihedalt haakuvad juriidilisele isikule kohaldatava õigusega. Sellest lähtuvalt need
sätted eelnõusse ka toodi ning me peame endiselt praktiliselt otstarbekaks need eelnõusse ka jätta. Oleksime
Siseministeeriumi kolmandat märkust meelsasti arvestanud, kui oleks lisatud vastuvõetav vastava regulatsiooni ettepanek.
Kuivõrd see puudus, jäi märkus arvestamata. Neljas märkus puudutab eelnõu abstraktset iseloomu, mis on antud eelnõu puhul
paratamatu. Vt selles osas ka seletuskirja algust.

Eelnõu saadeti tutvumiseks aja arvamuste avaldamiseks ka Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojale, Eesti Tööstuse- ja Tööandjate
Keskliidule, Eesti Toiduainete- ja Maatöötajate Keskliidule, Eesti Ametiühingute Keskliidule, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale,
Eesti Notarite Kojale, Eesti Advokatuurile ja Kohtunike Ühingule. Eesti Toiduainete- ja Maatöötajate Keskliit kiitis eelnõu
märkusteta heaks. Ka Eesti Tööstuse- ja Tööandjate Keskliit kiitis eelnõu märkusteta heaks. Eesti Notarite Koda ja Eesti
Advokatuur palusid ajapikendust eelnõu läbitöötamiseks, mida neile loomulikult anti. Loodame endiselt nii advokatuuri kui ka
notarite koja arvamus eelnõu kohta saada, et seda edasise menetluse käigus arvestada. Eesti Kaubandus- Tööstuskoda
nõustus eelnõuga põhimõtteliselt, kuid edastas eelnõu kohta terve rea ettepanekuid, mis tänuga vastu võeti, läbi töötati ning
mida vajadusel ka arvestati. Rohkem arvamusi eelnõu kohta saabunud ei ole. Kui need saabuvad, arvestatakse nendega
eelnõu edasise menetlemise käigus.

Märt Rask
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