
  
 

Enne üleminekuperioodi lõppu alustatud Ühendkuningriigiga seotud tsiviil- ja 

kaubandusasjade kohtumenetluse puhul määratakse kohtualluvus kindlaks ning 

kohtulahendeid tunnustatakse ja täidetakse seniste reeglite kohaselt: 

 kohtualluvuse kindlaksmääramisele ning kohtulahendite tunnustamisele ja täidetavusele 

tsiviil- ja kaubandusasjades kohaldatakse Brüssel Ia määrust (1215/2012). Sama määrust 

kohaldatakse ametlikele juriidiliste dokumentide, mis on ametlikult koostatud või 

registreeritud enne üleminekuperioodi lõppu, ning enne üleminekuperioodi lõppu sõlmitud 

või heaks kiidetud kohtulike kompromisside tunnustamisele ja täidetavusele 

 vanemliku vastutuse ja abieluasjadele kohaldatakse Brüssel IIa määrust (2201/2003) 

 ülalpidamisasjadele kohaldatakse ülalpidamismäärust (4/2009) 

Euroopa täitekorralduse määrus (805/2004) kohaldub järgmiste lahendite, dokumentide ja 

kompromisside tunnustamisele ja täidetavusele: 

 vaidlustamata nõuete kohta tehtud kohtulahendid, mille puhul kohtumenetlus algas 

enne üleminekuperioodi lõppu,  

 ametlikud juriidilised dokumendid, mis on koostatud enne üleminekuperioodi lõppu, 

 kohtulikud kompromissid, mis sõlmiti või kiideti heaks enne üleminekuperioodi lõppu, 

tingimusel et Euroopa täitekorralduse tõendi väljastamist taotleti enne üleminekuperioodi 

lõppu. 

Enne üleminekuperioodi lõppu Euroopa Liidu justiitskoostöö instrumentide alusel alustatud 

kohtumenetlustele tsiviil- ja kaubandusasjades kohaldatakse seniseid reegleid:  

 Euroopa maksekäsu määrus (1896/2006) kohaldub enne üleminekuperioodi lõppu 

algatatud Euroopa maksekäsu saamise menetlustele 

 Euroopa väiksemate kohtuvaidluste määrus (861/2007) kohaldub enne 

üleminekuperioodi lõppu algatatud väiksemate kohtuvaidluste menetlustele 

 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise määrus (606/2013) 

kohaldub enne üleminekuperioodi lõppu väljastatud sertifikaatidele 

Pooleliolevatele õigusalase koostöö juhtumtitele tsiviil- ja kaubandusasjades kohaldatakse 

seniseid reegleid: kui enne üleminekuperioodi lõppu on jõudnud Ühendkuningriigist Eesti 

maakohtusse (vastuvõtuagentuurid) või justiitsministeeriumi (keskasutus) taotlus  

 dokumentide kättetoimetamiseks määruse nr 1393/2007 alusel (kohtu- ja kohtuväliste 

dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) või  

 tõendite kogumiseks ELi määruse nr 1206/2001 alusel (liikmesriikide kohtute koostöö 

kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades)  



  
 

või on Ühendkuningriiki jõudnud samaväärne taotlus Eestist, täidetakse taotlus nende 

määruste reeglite kohaselt.  

Olukordadele, kus lepitusmenetluse korraldamiseks on astutud esimesed sammud enne üle-

minekuperioodi lõppu, kohaldatakse väljaastumislepingu kohaselt direktiivi nr 2008/52/EÜ 

(vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades). Eesti 

õigusesse on direktiiv üle võetud lepitusseadusega, mis ei erista isikuid kodakondsuse ega 

elukoha järgi. Ka pärast üleminekuperioodi lõppu on Eestis võimalik direktiivist tulenevat 

õigust Ühendkuningriigiga seotud isikute suhtes kohaldada.  

 


