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Tsiviilseadustiku üldosa seadus kehtib alates 1. septembrist 1994. Tsiviilseadustiku
üldosa seaduse normid ja põhimõtted kehtivad ülejäänud tsiviilseadustiku osaseaduste
suhtes, samuti muude seaduste suhtes, mis sisaldavad tsiviilõigusnorme, ka on neil oluline tähendus kogu eraõiguse, aga ka avaliku õiguse jaoks. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse rakendamise praktika, alates 1994. aastast, on mahukas ning selle seaduse tähendus
tsiviilasjade lahendamisel on olnud oluline. Tänu piisavale rakendamise kogemusele on
aeg saanud küpseks seaduse kommentaaride jaoks.
Kommentaarid on reeglina koostatud ühtse skeemi alusel – kõigepealt on selgitatud
kommenteeritava paragrahvi eesmärki ja näidatud ära paragrahvi aluseks olevad allikad
ning seejärel selgitatud paragrahvi sisu. Lisaks on näidatud ka seda, milline mõju võib
paragrahvil olla väljaspool tsiviilõigust, olgu siis muude eraõiguse valdkondade või avaliku õiguse, sh protsessiõiguse suhtes. Igal peatükil on sissejuhatus, kus põhjendatakse
peatüki struktuuri, võrreldakse praegu kehtivat regulatsiooni varem kehtinud seadusega
ning käsitletakse dispositiivsuse küsimust peatüki sätete osas.
Kesksel kohal tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvide kommenteerimisel on
Riigikohtu lahendite analüüs. Kommentaarides on püütud hõlmata kõiki olulisemaid
Riigikohtu lahendeid, mis seonduvad tsiviilseadustiku üldosa seaduse rakendamisega
alates 1994. aastast.
Kommentaarides on hoidutud lugejat üle koormamast hulgaliste viidetega kirjandusele. Küll on lisatud kirjanduse loetelu, kus on nii kommentaarides viidatud kirjandus
kui muud Eestis avaldatud publikatsioonid tsiviilõiguse üldosa või sellega seotud teemadel. Kirjanduse loetelusse on lisatud ka Tartu Ülikoolis kaitstud doktori- ja teadusmagistriväitekirjad, mis on kirjutatud tsiviilõiguse üldosas või sellega kaasnevatel teemadel.
Lisatud on kasutatud lühendite loetelu, samuti märksõnaline sisujuht.
Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud tsiviilseadustiku üldosa seaduse tekst
ja kasutatud seadused, samuti Riigikohtu lahendid seisuga 1. mai 2010.
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