NOTARITE KOJA 2012. AASTA TEGEVUSE ARUANNE
I Koja koosseis ja juhtimistegevus
Notarite Koja liikmete arv 2012. aasta alguses oli 97 notarit.
Aasta alguses jätkas tegevust Võru notari asendaja büroo. 2. aprillil nimetati Võru notarina ametisse
Triin Tein, kes asus tööle ühises büroos Võru notar Inga Anipaiga.
Tallinna notar Kristel Akermani ametitegevus peatati 11.05.2012 seoses distsiplinaarmenetluse läbiviimisega kuni menetluse lõpuni. 01.02.2013 käskkirjaga määras justiitsminister Kristel Akermanile
distsiplinaarsüütegude toimepanemise eest karistuseks ametist tagandamise.
Seoses pensionile jäämisega lahkus 2. juunil ametist Albina Birjukova.
Tartu notar Karin Jõksi ametitegevus peatati notari soovil perioodiks 01.11.2012–01.11.2015.
2012. aasta lõpuks töötas aktiivselt 94 notarit.
30. märtsil 2012 toimus hotelli Meriton konverentsikeskuses Notarite Koja aastakoosolek. Notarite
Koja eestseisuse istungid toimusid aasta jooksul 11 korral.
II Kandidaaditeenistus
2012. a lõpus oli teenistuses 8 notarikandidaati, kellest kaks viibisid lapsehoolduspuhkusel ja kaks
palgata puhkusel. Väljaõppel oli kaks notarikandidaati. Kandidaaditeenistust koja juures jätkasid
Aimi Leht ja Eve Põtter.
02.02.2012 peatati seoses tööle asumisega notaribüroosse kandidaaditeenistus Elvira Kirtjanovaga.
Notari eksam toimus 14. juunil ja selle sooritas Eve Põtter positiivselt.
Väljaõppel ja koja teenistuses olevad notarikandidaadid osalesid aktiivselt koja ülesannete täitmisel,
sh eelnõude kohta arvamuste ja ettepanekute koostamisel ning koolituste jt ürituste korraldamisel.
III Notarite ametitegevus
2012. aasta jooksul tegid notarid kokku 285 565 ametitoimingut ehk keskmiselt 3006 toimingut
notari kohta aastas. Toimingute koguarv võrreldes eelmise aastaga veidi tõusis, mida näitab ka
järgnev tabel.
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Lisaks ametitoimingutele pakkusid notarid ka ametiteenuseid, mida osutasid 2012. aasta jooksul
kokku 5029 korral (võrdluseks: 2011. aastal 5917 korral).

IV Notari teenuse kättesaadavus ja klienditeenindus
Ametitoimingute jätkuvalt stabiilselt madala arvu tõttu 2012. aastal teenuse kättesaadavusega
probleeme ei esinenud. Tehingute vähesuse tõttu olid mitmed notarid endiselt sunnitud töötama
alakoormusega.
Ooteaegade kindlakstegemiseks viidi läbi uuringud juunis ja novembris. Ilmnes, et kinnisvaratehinguid saab teha nii Tallinnas kui teistes tööpiirkondades keskmiselt mõne päeva jooksul,
erandina mõnedes büroodes kuni nädala jooksul. Samuti oli mõne päeva jooksul võimalik algatada
pärimismenetlusi.
Klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks viidi läbi kokku neli bürootöötajatele suunatud
koolitust, millest kolmel õpiti heas stiilis kirjakeelt ja ühel vaadati üle klienditeeninduse põhitõed.
Samuti toimus suveseminari raames kommunikatsiooni teemaline koolitus.
V Infotehnoloogia
E-notari olulisemateks 2012. aastal tehtud arendusteks olid äriregistri registrikannete uute teenuste
versioonide kasutussevõtmine, äriregistri päringute täiendamine ja digitaalarhiivi rakendumisega
kaasnevate arenduste tegemine. Samuti liidestus E-notar Euroopa Testamendiregistriga.
Aktiivselt osaleti pärimisregistri kaasajastamise projektis, esindades Notarite Koja huvisid ja
seisukohti selleteemalistel aruteludel.
Hulgaliselt tehti väiksemaid, kasutajamugavust lisavaid arendusi ja parandusi, mille vajadusele olid
tähelepanu juhtinud notarid ja bürootöötajad.
Alustati T-notari väljatöötamist, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele tahvelarvutites dokumentide ja päringute vastuste vaatamise võimalust. Arendustööd valmivad 2013 I kvartalis.
Aasta jooksul viidi läbi notarite digitaalse arhiivi rakendumiseks E-notaris vajalikud arendustööd.
Digitaalarhiiv rakendus 1. jaanuaril 2013.
Valmis pärijate visualiseerimise süsteemi arendustellimus ja analüüs. RIKi arendusosakonna tehtud
hinnapakkumist arutati eestseisuse istungil ning otsustati arenduse võimalik tellimine edasi lükata.
Regulaarselt 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 E-notari juhtrühma koosolekud.
Õigusaktide muudatuste ja muude aktuaalsete küsimuste kajastamiseks ning info kättesaadavuse
tagamiseks täiendati regulaarselt koja kodulehte.
VI Notarite järelevalve, distsiplinaarasjad ja aukohus
2012. a jooksul toimus korraline kohapealne kontroll kuues tööpiirkonnas 11 notari tegevuse üle:
Marika Rei, Heli Mõttuse, Kristel Akermani, Raul Joametsa, Kille Piiburi, Eha Naudi, Marika
Kiiveri, Edgar Grünbergi, Anne Priks-Toomi, Anu Noole ja Toomas Saaveri büroodes.
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Järelevalve käigus välja toodud positiivsed tähelepanekud:
•

Tehingute tõestamisel on arvestatud piisava ajaga, mis võimaldab anda osapooltele vajalikke
selgitusi.

•

Lepingutest nähtub, et notar küsib müüjalt selgitusi selle kohta, kas lepingu esemega on
seotud vaidlusi, kas kinnistusosakonnale on esitatud kinnistamisavaldusi, mis kinnistusraamatu elektroonilisest andmebaasist ei nähtu, ning kas lepingu esemel võiks olla varjatud
puudusi. Samuti kontrollitakse, kas müüdava lepingu esemega võiks olla seotud võlgnevusi
tarbitud teenuste eest.

•

Tehingute ettevalmistamisel tehakse E-notari kaudu päringud lisaks muudele registritele ka
Euroopa Liidu ning ÜRO rahvusvaheliste sanktsioonide registritesse.

•

Testamentide tõestamisel on notar selgelt välja toonud testaatorite eelnevad nimed juhul, kui
need on elu jooksul muutunud, samuti perekonnaseisu, pärijad ning eelnevate testamentide
olemasolu või puudumise. Ka on võimaluse korral välja selgitatud testaatori soovitud eel- ja
järelpärijad ning selgitatud sundosa regulatsiooni.

•

Kiiduväärt on notariaalaktide vormistamine ja keelekasutus, õigeaegne muutmiskannete
ning järjepidev asjassepuutuvate päringute tegemine.

•

Notariaalaktis on korrektselt selgitatud riigiportaalis notariaalakti ärakirjaga tutvumise
võimalust.

VII Praktika kujundamine ja notarite ühiste kutsehuvide esindamine
Seoses viimastel aastatel jõustunud uute seaduste, jooksvate seadusemuudatuste ning välislepingute
ja konventsioonide rakendamisega jätkus koostöö Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi ametnikega.
Notarite praktikas tõusetunud küsimuste ja erinevate õigusaktide tõlgendamisel tekkinud probleemide lahendamiseks pöördus Notarite Koda 2012. aastal järelepärimistega Justiitsministeeriumi,
Siseministeeriumi, Välisministeeriumi jt riigiasutuste poole.
Õigusaktide eelnõude efektiivsemaks väljatöötamiseks ja rakendamiseks ning notari pädevuse
laiendamise ja maksustamise küsimuste arutamiseks toimusid korduvalt kohtumised Justiitsministeeriumi esindajate, sh justiitsministri ja asekantsleriga. Toimunud kohtumised protokolliti
ning arutelude tulemustest teavitati eestseisust ja koja liikmeid.
Notarite seisukohtade paremaks esindamiseks edastas koda õigusaktide eelnõud ja tõusetunud
probleeme puudutava info arvamuse avaldamiseks notaritele ning kogus laekunud seisukohti,
arvestades nendega õigusaktide muutmiseks esitatavate ettepanekute tegemisel ning kasutades neid
koolitustel käsitlevate küsimuste koostamisel.
Praktika ühtlustamist vajavate küsimuste arutamine toimus notarite õppepäevadel ja seminaridel.
Koolituste käigus toimunud arutelude säilitamiseks koostati konspektid ja saadeti need e-posti teel
notaritele ning salvestati koja kodulehe intranetti.
Praktika ühtlustamist puudutavaid küsimusi arutati meilivahetuse teel ja notarite vestluslistis.
17.–18. augustil toimus Kubija hotell-loodusspaas notarite suveseminar, kus muu hulgas arutati
notari tasu arvestamisel praktikas tekkinud küsimusi.
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VIII Koostöö Justiitsministeeriumi ja teiste ametiasutustega
Aasta jooksul toimusid sagedased arutelud Justiitsministeeriumi juhtkonna ning järelevalve ja
õigusteeninduse talituse töötajatega. Arutati väljatöötatud eelnõude muutmist ja täiendamist puudutavaid küsimusi, samuti tehti ettepanekuid seadusemuudatusteks. Korduvalt kuulusid teemade hulka
notarite pädevuse võimalik laienemine, notari tasu seaduse täiendamine, notarite digitaalse arhiivi
rakendumine ja pärimisregistri ülevõtmisega seotud küsimused.
Samuti olid tihedad kontaktid Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi ametnikega. Kohtumiste
põhiteemadeks olid perekonnaseaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse rakendamine, samuti
apostillimise praktika ühtlustamine.
Korduvalt kohtuti notarite digitaalse arhiivi rakendumisega seotud küsimuste arutamiseks Rahvusarhiivi ja Riigiarhiivi esindajatega, eesmärgiga täpsustada arhiivipoolseid nõudeid.
2012. aastal jätkus Rahandusministeeriumi juures tegutseva rahapesu tõkestamise nõukoja töö,
mille koosolekutel osales kahel korral Notarite Koja tegevdirektor Eve Strang.
IX Avalikud suhted
Notarite Koja ja notarite tegevuse kohta saadeti pressiteadete näol korduvalt infot Postimehele,
Päevalehele, Äripäevale, BNSile ja Eesti Rahvusringhäälingule. Samuti vastati erinevate väljaannete, sh Eesti Päevalehe, Äripäeva ja Delovõje Vedomosti poolt esitatud küsimustele.
Korduvalt ilmusid Postimehe Kinnisvara ja Ehituse lisalehes ning maakonnaajalehtedes õiguslikke
küsimusi puudutavad notarite artiklid. Vikerraadios ja Maalehes jätkas lugejate küsimustele vastamist Priidu Pärna.
Notarite kommentaarid ilmusid kahes ajakirja 60+ numbris, teemaks testamendid, kinkelepingud ja
pärimisõigus.
Detsembris ilmus Postimehes mahukas laenude tagamise teemaline artikkel.
Mitmed notarid esinesid lektoritena koolitustel, infopäevadel ja Tartu Ülikooli väärikate ülikooli
programmis.
X Õigusloomega seotud tegevus
Aktiivselt osaleti kehtivate õigusaktide muutmise ja täiendamise protsessis, esitades vajadusel ettepanekuid ja arvamusi.
Koostöös Justiitsministeeriumi ja RIKiga töötati välja notarite digitaalse arhiivi 01.01.2013
rakendumiseks vajalik regulatsioon ning esitati ettepanekud notariaadimäärustiku täiendamiseks.
E-notari digitaalne arhiiv rakendus 2013. aasta alguses.
Korduvalt esitati Justiitsministeeriumile ettepanekuid notari tasu seaduse muutmiseks ja täiendamiseks, eesmärgiga täpsustada ja kaasajastada kehtivat regulatsiooni.
Anne Saaber ja Priidu Pärna osalesid Riigikogu komisjonides toimunud aruteludel.
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XI Koolitus
Notarite koolitused toimusid koostöös Tartu Ülikooliga kokku 9 korral. Õppetöö viidi läbi loengute
ja seminaride vormis ning lektoritena kaasati tunnustatud õigusspetsialiste.
Koolitustel puudutati notariaalpraktikas esinenud tsiviilõiguse üldosa probleeme, tööõigust, maksustamisküsimusi, pandiõigust, perekonna- ja pärimisõiguse rakendusprobleeme, ühinguõigust,
võlaõigust, karistusõigust ja asjaõigust. Koolituste käigus koostati konspektid, mis on tehtud kõigile
notaritele kättesaadavaks.
17.–18. augustil toimus Kubija hotell-loodusspaas notarite suveseminar, mille peateema oli
„Kommunikatsioon ja kuvandid notari igapäevatöös”. Sellest, kuidas kommunikatsioon loob
suhteid ja kuidas suhetest tekivad kuvandid, samuti sellest, mis mõjutab klienti tema valikutes andis
ülevaate Tallinna Ülikooli professor Kaja Tampere. Seminari teisel päeval arutati notari tasu arvestamisel tekkinud probleeme Paavo Uibopuu juhendamisel.
23. novembril toimus perekonnaseisutoimingute teemaline koolitus, mille käigus andis AS
Andmevara rahvastikuregistri grupi andmekogude divisjoni töötaja Aiki Närep juhiseid välisriigi
dokumentide sisestamise kohta rahvastikuregistrisse.
Bürootöötajate koolitused toimusid 16. märtsil, 25. mail, 12. oktoobril ja 30. novembril.
XII Rahvusvahelised suhted
Jätkus aktiivne osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses. Koostöös Saksamaa
Notarite Kojaga korraldati 29. juunil Tallinnas Euroopa Liidu Notarite Nõukogu (CNUE) istung.
Eesti notariaadi tegevuse ja õiguse arengu kohta info andmisel esitati raporteid ja vastati erinevatele
küsimustikele. Osaleti Euroopa Liidu liikmesriikide pärimis- ja perekonnaõiguse alast infot
kajastavate veebilehtede (Successions in Europe ja Couples in Europe) väljatöötamisel. Jätkus
Euroopa Notarite Infovõrgu (ENN) kaudu laekuvatele küsimustele vastamine ja Eesti notarite
küsimuste edastamine.
Eestseisuse 26.04.2012 otsusega nimetati CNUE infotehnoloogia töögrupi notarite koostöö alagrupi
liikmeteks Jaan Hargi ja Reneli Tikerpuu.
10. veebruaril osales Lee Mõttus Monacos toimunud UINL-i Euroopa Notarite Uuringute Instituudi
I.R.E.N.E. kontaktisikute kohtumisel.
16. märtsil osales Anne Saaber Brüsselis toimunud CNUE (Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu)
üldkogu istungil.
11.–12. mail võttis Ülle-Riin Raja osa Amsterdamis toimunud UINL-i Euroopa Asjade Alamkomisjoni (CAE) kohtumisest.
21. mail võtsid Jaan Hargi ja Reneli Tikerpuu osa Brüsselis toimunud CNUE infotehnoloogia töögrupi notarite koostöö alagrupi koosolekust.
26.–28. mail osales Tiit Sepp Madridis toimunud UINL-i Rahvusvahelise Notarite Koostöö
Komisjoni (CCNI) kohtumisel.
29.–30. mail osales Anne Saaber Madridis toimunud UINL-i ülemnõukogu kohtumisel.
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4. juunil ja 17. septembril võtsid Jaan Hargi ja Reneli Tikerpuu osa Brüsselis toimunud CNUE
infotehnoloogia töögrupi notarite koostöö alagrupi koosolekust.
28.–30. septembril osales Ülle-Riin Raja Skopjes, Makedoonias toimunud UINL-i Euroopa Asjade
Alamkomisjoni (CAE) kohtumisel.
5. oktoobril osales Anne Saaber Brüsselis toimunud CNUE üldkogu istungil.
9. novembril osales Eve Põtter Prahas toimunud Euroopa Notarite Infovõrgu (ENN) kohtumisel.
12. novembril võtsid Jaan Hargi ja Reneli Tikerpuu osa Brüsselis toimunud CNUE infotehnoloogia
töögrupi notarite koostöö alagrupi koosolekust.
1. detsembril toimus Vilniuses Leedu notariaadi 20. aastapäeva puhul korraldatud konverents
teemal „Õigus, vastutus, usaldusväärsus“, kus osalesid Anne Saaber ja Kersti Kulla.
5.–8. detsembril esines Andrei Lõssenko ettekandega Peterburis toimunud pärimisõiguse teemalisel
seminaril. Üritusel osalesid veel mitmed notarid.
14. detsembril osales Anne Saaber Brüsselis toimunud CNUE üldkogul.
•

Kohtumised Eestis

29. juunil toimus Tallinnas, Radisson BLU hotellis CNUE üldkogu istung, mis korraldati koostöös
Saksamaa Notarite Kojaga. Istungil arutasid liikmesriikide notariaatide juhid Euroopa Liidu õigusloome ning notariaatide arengu aktuaalseid küsimusi. Kokku osales üritusel ligi 80 esindajat 22st
riigist. Üldkogule eelneval päeval toimus kohtumine Prantsusmaa notariaadi esindajatega notarite
kutsekvalifikatsioonide teemal.
7.–9. septembril toimus Tallinnas UINL-i Rahvusvahelise Koostöö Komisjoni (CCNI) kohtumine,
kus osales komisjoni laekur Tiit Sepp.
29. oktoobril toimus Tallinnas kohtumine Prantsusmaa notariaadi esindajatega, teemaks tutvumine
E-notariga ning Euroopa e-arenduste ja projektidega. Delegatsiooni kuulusid Pierre Volland
(Bartoluse projekti president), M. Didier Lefèvre ja Pierre-Luc Vervandier Prantsuse notariaadist
ning M. Luigi D'Ardia (Bartoluse platvormi haldava firma esindaja Itaaliast). Pärast infosüsteemide
ja projektidega tutvumist lepiti kokku edasises koostöös piiriüleseks digiallkirjade kontrollimiseks
mõeldud Bartoluse projekti ja erinevate riikide notarite dokumendivahetust võimaldava EUFidese
süsteemi võimalikul liidestamisel E-notariga.
14.–16. mail toimus Mongoolia Justiitsministeeriumi ja notariaadi esindajate visiit Eestisse.
Külastati Registrite ja Infosüsteemide Keskust, Notarite Koda ja tutvuti notari igapäevatööga kahes
notaribüroos.
XIII Dokumendihoidla tegevus
Dokumendihoidla 2012. a tegevuse põhieesmärk oli jätkuvalt notaribüroodelt hoiustamist vajavate
arhivaalide vastuvõtmine ja nende säilivuse tagamine. Aasta jooksul võeti dokumendihoidlas vastu
ja korrastati edasiseks säilitamiseks enam kui 26 tuhat toimikut, millega senise tegevuse tulemusena
säilitamisele võetud toimikute kogumaht kasvas kuni 186 tuhande toimikuni. Aasta lõpuks oli
säilitatavate notaridokumentide maht u 5480 jrm, ehk 56% hoiupinna üldmahust.
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Lisaks notaridokumentidele säilitatakse dokumendihoidlas lepingute alusel Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonna, Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus & Vabamets
ning kolme kohtutäituri poolt säilitamiseks antud dokumente.
Teiseks ja järjest suurenevaks tegevusvaldkonnaks on vastamine arhiivipäringutele. Dokumendihoidlale üle antud dokumentide ja tehingute üldmahu suurenemise juures tõusis ka esitatud päringute arv märgatavalt. Kalendrikuus väljastati keskmiselt 1583 lehe mahus dokumente või koopiaid.
Arhiveerimispraktika ühtlustumise toetamiseks jätkati nõuetekohaste arhiivitarvikute hangete
läbiviimist. Ühishangete kaudu tagati büroodele arhiivitoodete ostmisel soodsam hind ja kindlustunne tarvikute kvaliteedi osas. Seda võimalust kasutas enam kui 30 bürood, kellele tarniti u 3,5
tuhat arhiivikarpi ja enam kui 12,7 tuhat toimikukaant.
Dokumentide säilitamise ja kasutamise kõrval leidsid endiselt kasutamist ka muud hoidla poolt
notaribüroodele pakutavad tugitegevused. Konfidentsiaalsete dokumentide hävitamise teenust kasutas aasta jooksul seitse bürood ning hävitatud dokumentide maht ulatus 12,5 tuhande liitrini.
Rahvusarhiivi üleandmiseks korrastati ja anti üle tegevuse lõpetanud Võru notari ja notari asendaja
arhiivid. Samuti nõustati ja abistati Narva notar Albina Birjukova arhiivi üleandmisel.
Aasta teises pooles algas pärimisregistri kaasajastamise programmi raames testamentide digitaliseerimine, milleks koguti kokku testamendid ja pärimislepingud kõigist büroodest.
XIV Notarite ümarlauad
Notarite initsiatiivil jätkusid Kesk- ja Lõuna-Eesti notarite vahelised kohtumised. Samuti toimusid
Tallinna notarite ümarlauad.
XV Avaldused ja järelepärimised
Püsivalt suur oli Notarite Kojale esitatavate avalduste (sh hoiatuste) arv. Kokku laekus neid 2012.
aastal 388 (võrdluseks: 2009. aastal 186, 2010. aastal 380 ja 2011. aastal 437). 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. Suhteliselt palju esitatakse enne toimingu tegemist küsimusi notari tasu suuruse kohta.
Sagenenud on küsimused abielude sõlmimise ja lahutamise, samuti abieluvarasüsteemide kohta.
Jätkuvalt pöördutakse koja poole erinevate apostillimist puudutavate küsimustega.
Erinevate juriidiliste küsimustega pöördusid koja poole ka mitmed kohalikud omavalitsused ning
advokaadi- ja õigusbürood.
Oluliselt on vähenenud järelepärimiste esitamine isikuandmete vaatamise põhjuste kohta. Väljaspool tööülesannete täitmist isikuandmete vaatamise juhtumeid ei esinenud.
Igapäevaselt laekus kojale järelepärimisi nii e-posti kui telefoni teel ka notaribüroodest. Sagedasemaks on küsimused notari tasu arvestamise kohta, samuti perekonna- ja pärimisõiguse ning
apostillimise teemal.
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XVI Muu tegevus
•

Asendajate määramine

2012. aasta jooksul määrati Notarite Koja poolt notaritele asendusi vastavalt notaritele asendajate
nimetamise korrale kokku 145 korral, neist aktiivses teenistuses olevatest kandidaatidest asendajate
osas 125 korral. Notareid asendati kandidaatide poolt kokku 342 tööpäeva ulatuses (2011. aastal
vastavalt 406, 2010. aastal 358, 2009. aastal 290 ja 2008. aastal 1194 tööpäeva). 97st 2012. aastal
ametis viibinud notarist kasutasid asendamise võimalust 31 notarit keskmiselt 11 päeva ulatuses
(2011. aastal vastavalt 33 notarit 12,3 päeva ja 2010. aastal 29 notarit samuti 12,3 päeva, 2009.
aastal 43 notarit 6,7 ja 2008. aastal 65 notarit 19 päeva). Asendusvõimeliste kandidaatide
keskmiseks statistiliseks arvuks kogu 2012. aasta jooksul oli 4 notarikandidaati, kelle keskmiseks
asenduskoormuseks kujunes 85,5 tööpäeva (2011. aastal oli ühe kandidaadi koormus vastavalt
101,5 tööpäeva, 2010. aastal 67,5 tööpäeva, 2009. aastal 46 ja 2008. aastal 54,3 tööpäeva).
Asenduspäevade statistika 2012. aastal:
Kandidaat
Aimi Leht
Mall Vendel
Eve Põtter
Anna Izmalkova
•

Asenduspäevad 2012
122
112
67
20

Notari tasu maksmisest vabastamine

2012. aastal vähenes veidi notari tasu maksmisest vabastamiste arv, kuid samas ei vähenenud
vabastamiste kogusumma. Tasu maksmisest vabastati 154 isikut kokku 23 271 euro ulatuses. Tagasi
maksti klientide poolt Notarite Kojale 900 eurot.
Võrdluseks: 2011. a vabastati notari tasu maksmisest 183 isikut kokku 22 317 euro ulatuses, 2010.
aastal 109 isikut kokku 206 095 krooni ulatuses, 2009. aastal 14 isikut 34 934 krooni ulatuses ja
2008. aastal 5 isikut 3761 krooni ulatuses.
•

Toetati ajakirja Juridica väljaandmist, õigusteadlaste päevade korraldamist ja Eesti Harjutuskohtu Seltsi.
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