
Kaasus nr 1 

Mari ja Edda abielu 

 

 

Mari on ühest Eesti väikelinnast pärit tüdruk, kes läheb pärast gümnaasiumi 

lõpetamist edasi õppima Hollandisse Amsterdami ülikooli. Õpingute ajal kohtub 

Mari hollandlanna Eddaga, kes õpib samas ülikoolis. Noored armuvad ja hakkavad 

peagi koos elama. Jõuluks tuleb Mari koos Eddaga Eestisse, et tutvustada Eddat oma 

vanematele. Mari küll pelgab, et kuidas vanemad reageerivad uudise peale, et tal on 

nüüd tüdruksõber, aga loodab, et nad ikkagi lepivad olukorraga ja on tütre pärast 

rõõmsad. Uudis tütre elukaaslasest ei meeldi aga Mari vanematele, kes on kogu aeg 

lootnud, et tütar tuleb varsti Eestisse tagasi, et siin pere luua ja ka lapsed sünnitada. 

Puhkeb sõnavahetus ning Mari ja Edda veedavad lõpuks jõulud hoopis Mari endiste 

sõprade juures.  

  

Pärast ülikooli lõpetamist leiab Mari endale Hollandis erialase töö ja otsustabki 

sinna elama jääda. Mõne aja pärast Mari ja Edda abielluvad. Pulma on kutsutud ka 

Mari vanemad, kes ei ole oma tütrega pärast Mari ja Edda Eestis käiku kordagi 

suhelnud. Ka pulma otsustavad vanemad mitte minna. Aasta pärast pakutakse 

Marile, kes on nüüdseks saanud oma erialal tunnustatud spetsialistiks, ootamatult 

Eestisse väga head ja tasuvat töökohta. Pärast pikka arutelu otsustavad Mari ja Edda 

proovida Eestis elamist ja plaanivad esialgu kolida siia kolmeks aastaks. Ka Edda 

leiab Eestis sobiva töökoha.  

 

Juba kooselu teisel aastal avasid Edda ja Mari endale ühise pangakonto. Mõlemad 

kandsid sinna iga kuu raha, et kunagi ühine kodu osta. Kuna Eestis on 

kinnisvarahinnad langenud, siis otsustavadki abikaasad elamispinna üürimise 

asemel hoopis osta endale ühisele pangakontole kogunenud raha eest korteri 

Tallinna. Korteri ostu-müügilepingu sõlmimise hetkel viibib aga Edda 

komandeeringus Eestist ära ja müügilepingusse ning kinnistusraamatusse kantakse 

omanikuna sisse Mari. Aga kuna nad on Hollandis ametlikult abiellunud, teavad Mari 

ja Edda, et korter on nende ühisvara ja kuulub seetõttu mõlemale võrdselt. 

 

Pärast paari aastat Eestis elamist haigestub Mari raskelt ja vaatamata ravile sureb. 

Kui Edda pöördub notari poole, et pärandit vastu võtta, keeldub notar talle 

pärimistunnistust väljastamast põhjusel, et Edda ei ole Mari abikaasa Eestis kehtiva 

perekonnaseaduse kohaselt ja Mari ei ole ka teinud testamenti Edda kasuks. Pärandi 

(korteriomandi Tallinnas) võtavad vastu hoopis Mari vanemad. Edda, kes siiamaani 

teadis, et talle kuulub pool korterist, kaotab igasugused õigused oma kodule, kuna 

teda ei olnud kantud omanikuna kinnistusraamatusse. Edda esitab kohtusse hagi, et 



tunnistada korteriomand ühisvaraks ja lugeda teda Mari abikaasana seadusjärgseks 

pärijaks. 

 

 

 

Abistavad küsimused 

 

 

Kuidas peaks kohus sellise hagi lahendama?  

Kas Mari ja Edda Hollandis sõlmitud abielu on põhiseaduse § 27 kaitse all? 

Kas Hollandis sõlmitud abielu tuleks tunnustada tingimusteta ka Eestis?  

Kas Eddal peaks olema hoolimata pärandiküsimusest õigus saada tagasi 

korteriostuks kulutatud summa? 


