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Võlaõigusseadus I
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Koostajad: prof. emer. Paul Varul, prof Irene Kull,
dots Villu Kõve, dots Martin Käerdi, prof Karin Sein

Võlaõigusseaduse kommentaaride I osa ilmus 2006., II osa 2007. ja III osa 2009. aastal. Esimese
osa väljaandmisest möödunud kümnendi jooksul on tehtud muudatusi seadusesse ja lisandunud
on mahukas kohtupraktika. Ühtlasi on ilmnenud seaduse rakendamise käigus palju selliseid
selgitamist vajavaid probleeme, mida ei olnud võimalik või ei osatud ette näha esimeste
kommentaaride koostamisel. Mõne osa juures on parandusi ja täpsustusi vähem, mõne juures
rohkem, mõned kommentaarid sätete kohta, kus on seadust muudetud või täiendatud, on uuesti
kirjutatud, nagu näiteks 2. peatüki 3., 4. ja 5. jagu, §-d 11¹, 14¹, 28¹, 82¹, 113¹ ja 113².
Teise, täiendatud ja ümbertöötatud väljaande koostamise skeem on jäänud samaks: selgitatud
on iga paragrahvi eesmärki, allikaid ja rakendusala ning kõige mahukama osana käsitletud
paragrahvi sisu. Iga paragrahvi juures on käsitletud ka seda, kuivõrd ja millises ulatuses kehtib §-st 5
tulenev dispositiivsuse eeldus ning kas ja millises ulatuses on dispositiivsust piiratud või välistatud.
Kui esmalt oli iga paragrahvi juures näidatud ära ka enne võlaõigusseadust kehtinud norm ning
käsitletud nende rakendamist eelkõige tagasiulatuva jõu aspektist, siis kordusväljaandes seda
alaosa enam ei ole, sest need küsimused on suuresti kaotanud oma aktuaalsuse.
Jätkuvalt on kommentaaride koostamisel kesksel kohal Riigikohtu lahendid. Teemade kaupa
on analüüsitud kõiki olulisemaid Riigikohtu lahendeid, mis on avaldatud pärast 1. maid 2006. Kuigi
autorid on hoidunud sellest, et kommentaarides koormata lugejat paljude viidetega kirjandusele,
on lisatud kirjanduse loetelu, kus on lisaks viidatud kirjandusele ära toodud ka muud Eestis
avaldatud või Eesti autorite välismaal avaldatud publikatsioonid võlaõiguse teemadel; samuti
Tartu Ülikoolis kaitstud doktori- ja teadusmagistritööd, mis on kirjutatud võlaõigusest või sellega
kaasnevatel teemadel. Kommentaaride aluseks on võetud võlaõigusseaduse, samuti muude
seaduste tekstid ning Riigikohtu praktika seisuga 1. juuni 2016.

Kontakt:
Pärnu mnt 67a (Ajakirjandusmaja),
V korrus, ruum 543
10134 Tallinn
Tellimusi võetakse vastu kirjalikult, e-posti ja telefoni teel: 641 8519
E-post: juura@juura.com
Üksikasjalikum info ilmunud ja ilmuvate uute raamatute kohta kodulehel: www.juura.com

