Kümme aastat
võlaõigusseadust Eesti
kohtupraktikas ja võlaõiguse
areng Euroopas
Rahvusvaheline konverents
Toimumise aeg: 29.–30. november 2012
Toimumise koht: Tartu Ülikooli aula, Dorpati konverentsikeskus
Vaadates aastal 2012 tagasi Eesti eraõiguse süsteemi kujundamisele ja hinnates eraõiguse olukorda nii vastuvõetud seaduste kui ka kohtupraktika aspektist, ei ole vist kahtlust, et kunagine otsus võtta tsiviilseadustik vastu osade kaupa on end õigustanud. Tsiviilseadustiku viimase osana 26. septembril 2001 vastu võetud
ja 1. juulil 2002 jõustunud võlaõigusseadust ning samal ajal jõustunud tsiviilseadustiku üldosa seadust on
rakendatud juba 10 aastat. Õigusajalooliselt ei ole tegemist just väga pika ajavahemikuga, aga Eesti eraõiguse jaoks on need aastad olnud väga olulised. Ei taga ju ainuüksi seaduste vastuvõtmine iseenesest vajalikke muutusi õigusmõtlemises ja käitumises, määrav on ikkagi see, mis toimub igapäevases õiguspraktikas
ja kohtus. Arenenud õigussüsteemi iseloomustavad nii normitehniliselt heal tasemel kui ka seaduspõhine
ja stabiilne õiguse rakendamise praktika.
Tundub, et just nüüd on õige aeg meenutada seaduse saamislugu, analüüsida meie asjakohast kohtupraktikat ning võrrelda seda arengusuundadega Euroopas, vahetada mõtteid võlaõiguse tuleviku üle. Euroopas käsile võetud võlaõiguse ühtlustamine sunnib meid küsima, mida me oleme õppinud minevikust, kas
ja mida peaks me õppima teiste riikide kohtupraktikast, kas tulevikus jääb üldse alles riigisisene võlaõigus
või asendab seda kõikide jaoks ühtselt tõlgendatav ja kohaldatav Euroopa võlaõigus. Side minevikuga aitab
meil mõista õigust, selle arengusuundi ja meie osa õiguse kujundamisel. Selle kõige üle järele mõtlemiseks
ja arutlemiseks annab konverents hea võimaluse.

Konverentsi esialgne ajakava
Neljapäev, 29. november kell 12.30–18.00 (Tartu Ülikooli aula)
Konverentsi esimesel päeval on kavas meenutada võlaõigusseaduse saamislugu, kuulata ettekandeid
võlaõiguse eri valdkondade arengust Saksamaal ja Põhjamaades, Euroopa Liidu tarbijaõiguse ja võlaõiguse
ühtlustamise kavadest ning anda hinnang senisele võlaõigusseaduse rakendamise praktikale.
Põhiettekannetega esinevad väliskülalised prof Christian von Bar (Osnabrücki Ülikool, Saksamaa), prof
Hans Schulte-Nölke (Osnabrücki Ülikool, Saksamaa), prof Norbert Reich (Bremeni Ülikool, Saksamaa),
prof Kåre Lilleholt (Oslo Ülikool, Norra) ja Patrick Praet (Wetteren, Belgia).
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Reede, 30. november kell 9.00–17.00 (Dorpati konverentsikeskus)
Konverentsi teine päev on pühendatud võlaõigusseaduse rakendamisel tekkinud praktilistele probleemidele. Arutatavad valdkonnad on jagatud kolme arutlusringi, mille esialgsed teemad on järgmised.
I. Mittevaralise kahju hüvitamise põhimõtted ja nende rakendamine kohtupraktikas (mida mõistab
kohtupraktika mittevaralise kahju all; kellele tuleks kahju hüvitada; õiglase hüvitise suurus)
II. Võlaõiguse üldpõhimõtted (esimese nõude garantii rakendamise praktika ehk kui abstraktne on
abstraktne täitmisgarantii; õiguste kuritarvitamise keelu kohaldamise praktika; lepingute siduvus
ehk VÕS § 97 rakendamine)
III. Võlaõiguslike õiguskaitsevahendite süsteem (krediidisuhted ja nõrgema poole kaitse – ootused ja
tegelik praktika; lepingueelsetest võlasuhetest tulenevad nõuded – tundmatu instituut kohtupraktikas; kuhu on jõudnud õiguskaitsevahendite kasutamise kohtupraktika üüri- ja töövõtulepingute
puhul).
Konverentsi teisel päeval esinevad Eesti õigusteadlased ja praktikud. Kõik arutlusringid lõpevad ühise aruteluga, mille käigus on võimalik esitada küsimusi ja avaldada arvamust kuuldu kohta.
Osalemine on tasuta, küll aga on konverentsi sujuvaks korraldamiseks vajalik eelregistreerimine. Selleks avaneb peagi võimalus Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kodulehe (www.oi.ut.ee) kaudu.
Konverentsi korralduskomitee nimel
prof Irene Kull
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