NOTARITE KOJA 2010. AASTA TEGEVUSE ARUANNE

Notarite Koja koosseis
Notarite Koja liikmete arv 2010. aasta alguses oli 100 notarit.
5. juulil 2010 vabastati ametist notari algatusel Tallinna notar Aigi Kivioja.
Uusi notareid ametisse ei nimetatud ning aasta lõpu seisuga oli ametis 99 notarit.
2010. aastal oli mitmete notarite soovil nende ametisolek peatatud. Kogu aasta viibis
ametitegevusest eemal Tallinna notar Kirsty Laidvee, kuni ametist vabastamiseni Tallinna
notar Aigi Kivioja ja kuni 31.08.2010 Tallinna notar Egle Uri.
Asendaja määramisega olid aasta jooksul ametitegevusest eemal Heleriin Kulla, Anu Raid,
Virgi Ojap ja Laura Sõmer-Arusoo.
Üldkoosolekud ja eestseisuse istungid
26. märtsil toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses Notarite Koja aastakoosolek.
Koosolekul muudeti ja kaasajastati koja akte, sh rahapesu tõkestamise juhendit ja toetuste
fondi reglementi.
Notarite Koja eestseisuse istungid toimusid aasta jooksul 10 korral.
Kandidaaditeenistus
Kokku oli 2010. a lõpus teenistuses 12 notarikandidaati, kellest kuus viibisid lapsehoolduspuhkusel ja üks palgata puhkusel. Väljaõppel oli kolm notarikandidaati.
19.03.2010 peatati kandidaaditeenistus Märt Paberitiga. Kokku on teenistus peatatud 11
kandidaadil – Margit Halop, Rainis Int, Lüüli Junti, Kristel Jänese, Katrin Kõo, Diana
Lõhmus, Mait Maiste, Märt Paberit, Kristjan Rohtmets, Piret Tõnnus-Saks ja Diana Verš.
17.06.2010 lõpetati teenistus Eve Taltsiga seoses kandidaadi tunnistamisega sobimatuks
notarina töötamiseks.
15.02.2011 lõpetati seoses notari järeleksami mitterahuldavate tulemustega kandidaaditeenistus Annika Miksoniga.
2011. aastal jätkavad väljaõpet notarikandidaadid järgmiste notarite juhendusel:
Elvira Kirtjanova – Tallinna notar Mare Miller;
Eve Põtter – Tallinna notar Anne Saaber.
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Kandidaaditeenistust koja juures jätkavad pärast notarieksami sooritamist Aimi Leht ja
Triin Tein.
Lisaks väljaõppeülesannete täitmisele osalesid notarikandidaadid koja ülesannete täitmisel, sh
eelnõude osas arvamuste ja ettepanekute koostamisel ning koolituste jt ürituste korraldamisele
kaasaaitamisel.
Notarieksamid toimusid 17. veebruaril (2009. aastal toimunud notari eksami järeleksam) ja
14. septembril. Esimese neist sooritas positiivselt üks kandidaat, teise eksami tulemus oli
negatiivne.
Notarite ametitegevus
2010. aasta jooksul tegid notarid kokku 290 081 ametitoimingut ehk keskmiselt 2 991
toimingut notari kohta aastas. Nii toimingute koguarv kui ka keskmine arv notari kohta olid
viimase kaheksa aasta madalaimad, mida näitab ka juuresolev tabel.
Aasta
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ametitoimingute koguarv
655 948
667 834
686 664
739 718
576 285
460 602
330 529
290 081

Toiminguid notari kohta
9069
8554
8477
8219
5941
4606
3305
2 991

Kvartalite kaupa oli ametitoimingute arv 2010. aastal järgmine:
I – 66 301, II – 73 800, III – 73 994, IV – 75 986
Lisaks ametitoimingutele pakkusid notarid ka ametiteenuseid, mida osutasid 2010. aasta
jooksul kokku 4 802 korral.
Täpsemad andmed ametitegevuse statistika kohta leiduvad käesoleva aruande lisades 1–10.
Notari teenuse kättesaadavus ja klienditeenindus
Seoses ametitoimingute arvu jätkuva langusega 2010. aastal teenuse kättesaadavusega
probleeme ei esinenud. Tehingute vähesuse tõttu olid paljud notarid endiselt sunnitud töötama
alakoormusega. Ametitoimingute arvu vähenemisest tulenevalt puudus ka ooteaegade
uuringute läbiviimise vajadus.
Kaebusi klienditeeninduse osas Notarite Kojale ei esitatud. Samas on sõbraliku teeninduse
väärtustamine ja arendamine endiselt päevakorras.
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Infotehnoloogia
E-notari infosüsteemis tehti 2010. aastal mitmeid seadusemuudatustest tulenevaid arendusi.
Mahukaimad arendused olid seotud eurole üleminekuga. Vajalikud arendustööd valmisid
aegsasti ja uuele rahale üleminekuga probleeme ei kaasnenud.
Perekonnaseisutoimingute tegemiseks said notarid õiguse teha kandeid rahvastikuregistri
osaks olevas pereregistris.
Toimus infosüsteemi liidestamine ehitisregistriga ja ette valmistati liidestamist Eesti
Väärtpaberite Keskregistri andmebaasiga.
1. jaanuaril käivitus apostilliregister koos allkirja- ja pitserinäidiste andmebaasiga.
Regulaarselt (enamasti kord kuus, vajadusel sagedamini) toimusid E-notari töörühma
kohtumised, kus vaadati üle tehtud arendused, vajadusel tehti ettepanekuid uute arenduste
töössevõtmiseks ja arutati E-notari rakendamisel tekkinud probleeme. Samuti toimusid
olenevalt vajadusest E-notari juhtrühma koosolekud.
Seoses uue Perekonnaseaduse ja erinevate seadustemuudatustega täiendati pidevalt ka
Notarite Koja kodulehe funktsionaalsust.
Notarite järelevalve, distsiplinaarasjad ja aukohus
2010. aasta jooksul toimus korraline kohapealne kontroll kuues erinevas tööpiirkonnas 9
notari tegevuse üle – Katri Kutsari, Anna Rästa, Oksana Bauer-Karle, Irma Rahnu,
Kaia Krügeri, Anne Kuilli, Kersti Pruunsilla, Maive Ottase ja Sirje Velsbergi büroodes.
Erakorralise järelevalve menetlusega seotud järelkontroll viidi läbi Kristel Akermani
ametitegevuse suhtes.
Järelevalvete käigus välja toodud negatiivsed tähelepanekud:
•
•

Notariaaldokumentide tekstides jäävad laused korrektselt lõpetamata.
Väär praktika tasude arvestamisel ja notari tasumääradele mittevastava tasu võtmine.

Distsiplinaarasjad algatati Kristel Akermani, Kaata Kartau ja Oksana Bauer-Karle suhtes.
Aukohtu menetlused algatati Mati Alliku, Kristel Akermani ja Ülle Mesi suhtes.
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Praktika kujundamine ja notarite ühiste kutsehuvide esindamine
Seoses uue Perekonnaseaduse ja Perekonnaseisutoimingute seaduse jõustumisega
1. juulil 2010 viidi läbi mahukas, 24tunnine õppetsükkel eesmärgiga tagada sujuv üleminek
võimalikult ühtsele praktikale uute seaduste rakendamisel. Kokku toimus notaritele ja
bürootöötajatele perekonnaõigusega seotud koolitusi ligi 40 tunni ulatuses.
Seoses uue Perekonnaseaduse ja Perekonnaseisutoimingute seaduse rakendamisega on olnud
tihe koostöö Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi ametnikega. Samuti on lisaks
eelmainitud ministeeriumidele jätkunud sage info- ja kogemustevahetus apostillimise teemal
Välisministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Praktika ühtlustamist vajavate küsimuste arutamine toimus notarite õppepäevadel,
seminaridel (sh suveseminaril) ja koja aastakoosolekul. Praktika ühtlustamist puudutavaid
küsimusi arutati meilivahetuse teel ja notaritevahelises vestluslistis.
Jätkus praktikas tõusetunud küsimuste kajastamine Notarite Koja veebilehe siseosas olevas
foorumis, mille võimaluste kasutamine võiks olla senisest aktiivsem.
27.-28. augustil toimus Voore Külalistemajas notarite suveseminar.
24. septembril toimus traditsiooniline ühisseminar kohtunikuabidega, kus arutati nii
ühinguõigust kui pärimis- ja asjaõigust puudutavaid küsimusi.
Notarite praktikas tõusetunud küsimuste ja erinevate õigusaktide tõlgendamisel tekkinud
probleemide lahendamiseks pöördus Notarite Koda 2010. aastal järelepärimistega
Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Välisministeeriumi, Rahandusministeeriumi,
Kultuuriministeeriumi, Rahapesu andmebüroo, Maa-ameti, Muinsuskaitseameti jt
riigiasutuste poole.
Koostöö Justiitsministeeriumi ja teiste ametiasutustega
Aasta jooksul toimusid sagedased arutelud Justiitsministeeriumi juhtkonna ning õiguspoliitika
osakonna õigusloome ja arenduse talituse töötajatega. Samuti olid tihedad kontaktid
Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumi ametnikega.
Kohtumiste põhiteemad olid notariaati puudutavate õigusaktide muudatused, sh eelkõige
notari pädevuse laiendamist puudutavad küsimused ja uue Perekonnaseaduse ning
Perekonnaseisutoimingute seaduse rakendamine. Aasta esimeses pooles toimus väga tihe
koostöö erinevate ministeeriumidega seoses apostillimise pädevuse üleminekuga notaritele.
2010. aastal jätkus Rahandusministeeriumi juures tegutseva rahapesu tõkestamise nõukoja
töö, mille koosolekutel osales Notarite Koja tegevdirektor Eve Strang. Rahapesu
andmebüroos toimunud kohustatud isikute kohtumisel osalesid Anne Saaber ja Eve Strang.
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Avalikud suhted
Notarite Koja ja notarite tegevuse kohta saadeti pressiteadete näol korduvalt infot
Postimehele, Päevalehele, Äripäevale ning BNSile. Samuti vastati erinevate väljaannete poolt
esitatud küsimustele.
Eesti Õigusteadlaste päevadel esines ettekandega Tallinna notar Anneli Alekand; Tarvo Puri
juhatas perekonnaõiguse sektsiooni.
Mitmed notarid esinesid loengutega erinevatel koolitustel ja infopäevadel, teemadeks
peamiselt pärimisõigus, uus perekonnaõigus ja asjaõigus.
Tiina Tomberg osales lektorina Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppeprogrammis.
Notarikandidaat Triin Tein esines aasta esimesel poolel mitmel seminaril ja infopäeval,
tutvustades Notarite Koja vahekohtu tegevuse põhimõtteid.
Õiguslikke küsimusi kommenteeriti korduvalt maakonna-ajalehtedes ilmunud notarite
artiklite, notaribüroodes jagatavate voldikute ning Koja kodulehe infomaterjalide kaudu.
Ajalehes Videvik ilmus ligi 10 artiklit Laura Sõmer-Arusoolt, milles puudutati peamiselt
pärimise ja kinkimisega seotud küsimusi.
Korduvalt ilmusid aasta jooksul Maalehes Priidu Pärna kommentaarid lugejate küsimustele.
ETV saates Pealtnägija esines Anne Saaber, kommenteerides mitme isikuga abielus olemise
võimalikkusega seotud küsimusi. Samuti esines Anne Saaber ETV saates Kapital, intervjuu
sisu oli seotud pereettevõtete pärimisega.
Seoses Pärnu Postimehes 12.11.2009 avaldatud Teet Roosaare artikliga „Viisitamm võitleb
miljonite eest leigelt“ esitas Notarite Koda kaebuse Eesti Ajalehtede Liidu pressinõukogule.
Kaebuses viidati, et kuna artiklis on antud hinnang, mille kohaselt on notar oma
ametikohustuste täitmisel eksinud ja on vastutav tekkinud kahju eest, oleks pidanud andma
võimaluse selgituste andmiseks ka tehingu tõestanud notarile. Tulenevalt pressinõukogu
25.03.2010 otsusest rikkus Pärnu Postimees head ajakirjandustava, kuna ei kuulanud ära kõiki
konflikti osapooli.
Parema ülevaate saamiseks meediakajastuse ulatusest ja sagedusest on käesolevale aruandele
lisatud ETA Uudistetalituse OÜ koostatud Notarite Koja meediaaudit.
Õigusloomega seotud tegevus
2010. aasta olulisemaks muudatuseks oli 1. juulil jõustunud uus Perekonnaseadus ja
Perekonnaseisutoimingute seadus.
Notarite Koda esitas ministeeriumidele hulgaliselt omapoolseid arvamusi ja
täiendusettepanekuid mitmete seaduste ja muude õigusaktide ning nende muutmise eelnõude
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kohta, sh Äriseadustiku, Perekonnaseaduse, Perekonnaseisutoimingute seaduse, Pärimisseaduse, Notari tasu seaduse, Kinnistusraamatuseaduse, Vandetõlkide määrustiku ja
Notariaadimäärustiku osas.
Anne Saaber ja Priidu Pärna osalesid Riigikogu komisjonide juures toimunud aruteludel, sh
perekonnaõiguse teemalistel nõupidamistel.
Rahvusvahelised suhted
19. märtsil osales Anne Saaber Brüsselis toimunud CNUE (Euroopa Liidu Notaritaatide
Nõukogu) üldkogul.
11.-29. aprillil võtsid Priidu Pärna, Jaan Hargi ja notarikandidaat Triin Tein osa Saksamaal
toimunud hospitatsiooniprogrammist.
25.-26. juunil osales Anne Saaber Roomas toimunud CNUE üldkogul.
2. septembril toimus Riias Balti Notarite Ümarlaud, kus osalesid Anne Saaber, Priidu Pärna,
Tiit Juse, Katri Kutsar ja Eve Strang.
3.-6. oktoobril osalesid Anne Saaber ja Priidu Pärna Marrakechis, Marokos toimunud Ladina
Notariaatide Rahvusvahelise Liidu (UINL) 26. kongressil. Kongressile eelnesid 1. oktoobril
toimunud UINL-i Ülemnõukogu kohtumine ja 2.-3. oktoobril toimunud UINL-i
liikmesnotariaatide üldkogu kohtumine, millel osales Anne Saaber.
14. oktoobril osales Anne Saaber Brüsselis toimunud CNUE üldkogul.
21.-22. oktoobril Münchenis toimunud Saksa Notarite Ühingu ja Euroopa Komisjoni
TAIEX-i seminaril osales notarikandidaat Triin Tein, esinedes ettekandega teemal "Notari roll
kinnisasja tehingute sõlmimisel ja kinnistusregistri kannete tegemisel".
28.-30. oktoobril osales Ülle-Riin Raja Valencias, Hispaanias toimunud UINL-i Euroopa
Asjade Alamkomisjoni (CAE) kohtumisel.
11.-14. novembril osales Anneli Alekand Visegradis, Ungaris toimunud 22. Kesk-Euroopa
Notarite Kongressil.
9. detsembril osales Anne Saaber Brüsselis toimunud CNUE üldkogul.
•

Kohtumised Eestis

12.-15. mail toimus ESTONOT 2010, mille raames külastasid Eestit 4 Šveitsi kolleegi koos
saatjatega. Viimsi Rannarahva Muuseumis toimus seminar teemal „Notari uued
ametiteenused ja nende osutamine Eestis ning Šveitsis“. Sellele järgnes kolmepäevane
ekskursioon, mille käigus külastati Ida-Eesti looduskauneid kohti ja vaatamisväärsusi.
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•

Osalemine töögruppides ja komisjonides

UINL-i Rahvusvahelise Notarite Koostöö Komisjoni liikmeks nimetati Tiit Sepp.
CNUE täitevnõukogu liikmeks valiti Anne Saaber.
Dokumendihoidla tegevus
Dokumendihoidla 2010. aasta tegevuse põhieesmärgiks oli jätkuvalt notaribüroodelt
hoiustamist vajavad arhivaalide vastu võtmine ja säilivuse tagamine. Aasta jooksul võeti
vastu ja korrastati edasiseks säilitamiseks enam kui 15 tuhat toimikut, millega
dokumendihoidla senise tegevuse tulemusena säilitamisele võetud toimikute kogumaht kasvas
ca 140 tuhande toimikuni.
2010. aasta lõpuks oli säilitamisele antud notaridokumentide maht ca 4480 jrm., mis
moodustab ca 45% hoiupinna üldmahust (vt Lisa 12).
Lisaks notaridokumentidele säilitatakse dokumendihoidlas lepingute alusel Kodakondsus- ja
Migratsiooniameti, Advokaadibüroo Ruus & Vabamets ning kolme kohtutäituri poolt
säilitamiseks antud dokumente.
Seni vabana seisvat hoidlapinda (hoidla nr 216) on vajaduse korral võimalik edaspidi
kasutada Pärimisregistri arhiivi edasiseks säilitamiseks.
Teiseks ja järjest suurenevaks tegevusvaldkonnaks on kujunenud arhiivipäringutele
vastamine. Lõppenud aasta näitas, et isegi vähenenud tehingute üldmahu juures püsis
päringute maht jätkuvalt kõrge ja ka tõusis vähesel määral. Keskmiseks näitajaks kujunes ca
1380 lehe mahus dokumentide väljastamist ühe kalendrikuu jooksul.
Notaribüroode arhiveerimispraktika ühtlustumisel oli 2010. aastal oluliseks muutuseks
uuendatud notaridokumentide näidisloetelu rakendamine. Uue näidisloeteluga said bürood
võimaluse lihtsustada tekkiva dokumentatsiooni sarjade struktuuri. Näidisloetelus tehtud
muudatused arvestavad notaritoimingute liigilisuses ja arvus toimunud muutuseid.
Arhiveerimispraktika ühtlustumise toetamiseks jätkati nõuetekohaste arhiivitarvikute hangete
läbiviimist. Ühishangete kaudu tagati büroodele arhiivitoodete ostmisel soodsam hind ja
kindlustunne tarvikute kvaliteedi osas. Võimalust kasutas enam kui 30 bürood, kellele tarniti
ca 2,6 tuhat arhiivikarpi ja enam kui 8,3 tuhat toimikukaant.
Dokumentide säilitamise ja kasutamise kõrval leidsid endiselt kasutamist ka muud
dokumendihoidla poolt notaribüroodele pakutavad tugitegevused. Konfidentsiaalsete
dokumentide hävitamise teenust kasutasid aasta jooksul kuus bürood ning hävitatud
dokumentide maht ulatus ca 12,5 tuhande liitrini.
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Koolitus
I poolaasta
Peamiseks prioriteediks oli I poolaastal seoses 1. juulil jõustuva uue Perekonnaseadusega
perekonnaõiguse alaste koolituste läbiviimine. Läbi viidi mahukas (kokku 24 akadeemilist
tundi), kolmest tsüklist koosnev õppeprogramm, mis hõlmas peale perekonnaõiguse ka
perekonnaseisutoimingute tegemist. Samuti leidis teema tihedat käsitlemist muude koolituste,
sh notaribüroode töötajate õppepäevade raames.
Perekonnaseisutoimingute tegemise pädevuse saamiseks viidi 7., 12. ja 14. juunil läbi
atesteerimine, kus osalesid notarid, kandidaadid ja alalised asendajad. Kõik osalejad läbisid
atesteerimise edukalt ning selle tulemusena on perekonnaseisutoimingute tegemise õigus
kõigil notaritel.
Notarite koolitused aktuaalsetel teemadel toimusid kahel korral.
19. veebruaril toimus Hotell Euroopas koolitus, mille käigus andsid Siseministeeriumi
rahvastiku toimingute osakonna töötajad ülevaate perekonnaseisutoimingute seaduse üldistest
põhimõtetest. Samuti tutvustas koolitusel Notarite Koja vahekohtu tööd Tarvo Puri.
12. märtsil toimus hotell Euroopas pankrotiõiguse koolitus, kus pankrotihaldur Toomas
Saarma tutvustas viimaseid muudatusi Pankrotiseaduses, samuti pärandvara pankroti ja
inventuuriga seonduvat. Koolituspäeva teises pooles andis Priidu Pärna ülevaate
tehnovõrkudest, nende käibest ja pantimisest.
26.-27. märtsil toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses perekonnaõiguse õppetsükli
esimene koolitus. Lektoritena osalesid Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra
Olm ja Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Liis Hallik.
Järgmised perekonnaõiguse õppetsükli koolitused viidi läbi Tallinnas Hotell Euroopas
30. aprillil - 1. mail ning 28. mail.
Aprillis ja mais toimusid perekonnaseisutoimingute tarkvara grupikoolitused.
Bürootöötajate õppepäevad toimusid 5. märtsil ja 14. mail Hotell Euroopas.
II poolaasta
27.-28. augustil toimus Voore Külalistemajas notarite suveseminar. Seminari peateemaks oli
„Notari kutse-eetika ja väärtused“, arutelu juhtis Human Elements Estonia juhtimisstrateegia
konsultant Martin Tiidelepp. Suveseminari teisel päeval toimus koolitus teemal „Abiellumise
tseremoonia läbiviimine“, lektoriks Marika Martin. Samuti arutati päeva teises pooles Paavo
Uibopuu juhtimisel notari tasu praktika küsimusi.
24. septembril toimus traditsiooniline ühisseminar kohtunikuabidega, kus arutati nii
ühinguõigust kui pärimis- ja asjaõigust puudutavaid küsimusi.
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Aktuaalsete teemade koolitused notaritele toimusid kolmel korral.
29. oktoobril toimus perekonnaõiguse alane koolitus, kus lektoritena osalesid Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna ja Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse
ametnikud.
10. novembril toimus koostöös Tartu Ülikooliga ülikooli Tallinna esinduse ruumides
pankrotiõiguse alane koolitus, lektoriks prof Paul Varul.
17. detsembril toimunud koolitusel oli peateemaks äriseadustiku muudatused ja nende
rakendamise aktuaalsed probleemid, lektoriks Andres Vutt. Samuti andsid koja juristid ja
notarikandidaadid infot seoses eurole üleminekuga.
Notaribüroode töötajate õppepäevad toimusid 15. oktoobril ja 19. novembril.
Notarite ümarlauad
Notarite initsiatiivil toimusid kohtumised Kesk- ja Lõuna-Eesti notarite vahel.
Avaldused, järelepärimised ja kaebused
Oluliselt kasvas Notarite Kojale esitatavate avalduste (sh hoiatuste) kasv. Kui 2009. aasta
jooksul esitati Notarite Kojale kokku 186 avaldust, järelepärimist ja kaebust, siis 2010. aastal
oli neid 380. Veelgi rohkem laekus e-posti ja telefoni teel erinevaid lihtsamaid notarite
tegevust puudutavaid järelepärimisi ja küsimusi, mida eraldi ei registreerita.
Järelepärimiste sagedasemaks sisuks oli isiku soov saada infot notariaaltoimingu olemuse
kohta, samuti konkreetsemat selgitust teostatud notariaaltoimingu juriidiliste tagajärgede või
notari tegevuse kohta.
Seoses uue Perekonnaseaduse jõustumisega laekus palju küsimusi perekonnaõiguse ja
abieluvarasüsteemide kohta. Samuti laekus suures mahus järelepärimisi apostillimise kohta,
sh nii õigusliku regulatsiooni kui praktiliste nüansside osas.
Erinevate juriidiliste küsimustega pöördusid Notarite Koja poole ka mitmed kohalikud
omavalitsused ning advokaadi- ja õigusbürood.
Jätkus järelepärimiste esitamine isikuandmete vaatamise põhjuste kohta, kuid väljaspool
tööülesannete täitmist isikuandmete vaatamise juhtumeid ei esinenud. Samuti ei esinenud
kaebusi notari või bürootöötaja käitumise peale.
Igapäevaselt laekus kojale järelepärimisi nii e-posti kui telefoni teel ka notaribüroodest.
Sagedasemaks on küsimused perekonnaõiguse ja apostillimise valdkonnas.
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Vahekohus
Vahekohtu poole pöörduti menetluse algatamise avaldusega ühel korral. Menetlus lõpetati
hageja taotlusel.
Muu tegevus
•

2010. aasta jooksul määrati Notarite Koja poolt notaritele asendusi vastavalt
notaritele asendajate nimetamise korrale kokku 150 korral, neist aktiivses teenistuses
olevatest kandidaatidest asendajate osas 99 korral. Notareid asendati kandidaatide
poolt kokku 358 tööpäeva ulatuses (2009. aastal 290 ja 2008. aastal 1194 tööpäeva).
97st 2010. aastal ametis viibinud notarist kasutasid asendamise võimalust 29 notarit
keskmiselt 12,3 päeva ulatuses (2009. aastal vastavalt 43 notarit keskmiselt 6,7 ja
2008. aastal 65 notarit keskmiselt 19 päeva ulatuses). Keskmiseks statistiliseks
asendusvõimeliste kandidaatide arvuks kogu 2010. aasta jooksul oli 5,3
notarikandidaati, kelle keskmiseks asenduskoormuseks kujunes 67,5 tööpäeva
(2009. aastal oli ühe kandidaadi koormus vastavalt 46 ja 2008. aastal 54,3 tööpäeva.)

Notarikandidaatide asenduspäevade statistika 2010. aastal.
Kandidaat

Asenduspäevad 2010

Annika Mikson
Aimi Leht
Triin Tein
Siret Paavel-Margna
Elvira Kirtjanova
Eve Talts
Märt Paberit

127
71
63
38 (kuni 26.08.2010)
37
16 (kuni 16.06.2010)
6 (kuni 18.03.2010)
Kokku 358 asenduspäeva

•

2010. aastal kasvas tunduvalt notari tasu maksmisest vabastamiste arv. Tasu
maksmisest vabastati 109 isikut kokku 206 095 krooni ulatuses, millest kliendid
tagastasid Notarite Kojale 6659 krooni.
Võrdluseks – 2009. aastal vabastati notari tasu maksmisest 14 isikut kokku 34 934
krooni ulatuses, millest kliendid tagastasid Notarite Kojale 2459 krooni. 2008. aastal
vabastati notari tasu maksmisest 5 isikut 3761 krooni ulatuses ja 2007. aastal 4 isikut
2440 krooni ulatuses.

•

Toetati ajakirja Juridica väljaandmist, Õigusteadlaste päevade korraldamist,
Harjutuskohtu Seltsi ja Täitemenetlusõiguse õpiku väljaandmist.
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