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Vabade õiguselukutsetega seotud justiitsministri määruste 

muutmise määruse eelnõu seletuskiri 
 

 

1. Sissejuhatus 

1.1. Sisukokkuvõte 

 

Eelnõuga muudetakse justiitsministri 30. augusti 2011. a määrust nr 41 „Advokaadi 

kinnitamistoimingud“ (edaspidi ka advokaadi kinnitamistoimingute kord) ja justiitsministri 19. 

juuni 2009. a määrust nr 23 „Notariaadimäärustik“ (edaspidi ka notariaadimäärustik). 

Advokaadi kinnitamistoimingute korrast kaotatakse statistilise aruande esitamise kohustus, 

kuna advokaatide kinnitamistoimingute statistilisi aruandeid ei vajata enam 

poliitikakujundamiseks. Notariaadimäärustikus tehakse täpsustused seoses kaugtõestamise 

kasutusele võtmisega 1. veebruaril 2020. Kehtiv regulatsioon võimaldab isikul osaleda tehingus 

notari juures ja videosilla vahendusel. Praktikas on tihti tekkinud isikutel huvi teha tehinguid 

nii, et mõned tehingus osalejad viibivad notaribüroos ja teised osalevad tehingu tõestamise 

protsessis kaugtõestamise programmi vahendusel videosilla kaudu. Kuna tõestamisseadus 

lubab notariaalakti koostamist ja allkirjastamist nii paberkandjal kui ka digitaalselt 

kaugtõestamise teel, on võimalik tehing teha, kasutades samas tehingus mõlemat tõestamisviisi. 

Selliste tehingute tõestamiseks on vaja täpsustada notariaadimäärustikku, et regulatsioon 

arvestaks mõlema tõestamisviisi erisustega.  

 

1.2. Ettevalmistaja 

 

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna 

vabakutsete talituse nõunikud Maret Saanküll (maret.saankyll@just.ee) ja Helen Vahkal 

(helen.vahkal@just.ee). Eelnõu on keeleliselt toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome 

korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk (taima.kiisverk@just.ee). 

 

1.3. Märkused 

 

Eelnõuga muudetakse justiitsministri 30. augusti 2011. a määrust nr 41 „Advokaadi 

kinnitamistoimingud“ (RT I, 25.09.2019, 4) ja justiitsministri 19. juuni 2009. a määrust nr 23 

„Notariaadimäärustik“ (RT I, 22.12.2020, 2). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs  

 

2.1. Justiitsministri 30. augusti 2011. a määruse nr 41 „Advokaadi kinnitamistoimingud“ 

muutmine (eelnõu § 1).   

 

Advokaadi kinnitamistoimingute korra § 10 tunnistatakse kehtetuks. Advokaadi 

kinnitamistoimingute korra § 10 lõike 1 kohaselt esitab advokaadibüroo pidaja aruande 

lõppenud aasta kinnitamistoimingute kohta Eesti Advokatuurile iga aasta 15. jaanuariks. Eesti 

Advokatuur koostab esitatud aruannete põhjal koondaruande ning esitab selle 

Justiitsministeeriumile iga aasta 1. veebruariks. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt märgitakse 

aruandes advokaadibüroo kinnitamistoimingute arvud kinnitamistoimingute liikide kaupa  

(allkirjad, ärakirjad).  
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Tõestamistoimingute statistilised andmed kogutakse kokku iga kalendriaasta alguses. Varem 

kasutati neid eri piirkondades teenuse kättesaadavuse hindamisel ning poliitikakujundamisel.  

Viimastel aastatel on advokaatide esitatav kinnitamistoimingute statistiline aruanne oma 

aktuaalsuse kaotanud. Advokaadibüroo pidajad on pöördunud advokatuuri poole ettepanekuga 

tunnistada kinnitamistoimingute aruandluskohustus kehtetuks. Ka advokatuur kinnitab, et ei 

kasuta kinnitamistoimingute aruandlust mingil kujul oma otstarbeks. Seega ei vaja advokaadi 

kinnitamistoimingute aruandlusega kogutavaid andmeid enam keegi ning seetõttu on 

otstarbekas aruandluskohustus kehtetuks tunnistada ja selliseid andmeid enam mitte koguda.   

 

2.2. Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik“ muutmine (eelnõu 

§ 2). 

 

Seoses kaugtõestamise võimaluse loomisega on selgunud, et praktikas on tihti vaja teha 

tehinguid nii, et mõned tehingus osalejad viibivad notaribüroos ja teised osalevad tehingu 

tõestamise protsessis kaugtõestamise programmi vahendusel videosilla kaudu. Kuna 

tõestamisseadus lubab notariaalakti koostamist ja allkirjastamist nii paberkandjal kui ka 

digitaalselt kaugtõestamise teel, on võimalik tõestada sama tehing mõlemal eespool nimetatud 

viisil. Selliste tehingute tõestamiseks on vaja täpsustada notariaadimäärustikku, et regulatsioon 

arvestaks mõlema tõestamisviisi erisustega. Kui tehingu tõestamisel osalevad isikud samal ajal 

notari juures ja videosilla vahendusel, koostab notar ühe notariaalakti, mille allkirjastavad 

notari juures olevad isikud paberkandjal ja videosilla vahendusel osalevad isikud digitaalselt. 

Notar lisab oma allkirja notariaalakti mõlemale eksemplarile pärast kõigi osalejate allkirjade 

andmist. Seoses eeltooduga tehakse notariaadimäärustikus järgmised muudatused. 

 

Eelnõu § 2 punktiga 1 tunnistatakse kehtetuks notariaadimäärustiku § 8 lõige 4. Nimetatud sätte 

kohaselt peavad kõik notari koostatud dokumendi sisu jaoks olulised arvud olema dokumendis 

vähemalt ühel korral sõnadega kirjutatud. Sätte algne eesmärk oli see, et numbrite sõnadega 

väljakirjutamisel üritati esiteks vältida või ennetada dokumentides esinevaid vigu ning teiseks 

dokumentide võltsimist – et asjast huvitatud osapool ei saaks ühe või mitme nulli lisamise abil 

muuta tehingu sisu. Kuna kõnesoleva normi kohaldamisel tuleb notariaalaktides sõnadega üle 

korrata peaaegu kõik aktis esinevad arvud alates rahasummadest kuni igasuguste kohustuste 

täitmisega seotud tähtpäevadeni, siis raskendab see oluliselt lepingu teksti loetavust ja 

ülevaatlikkust ning on tänaseks soovitud eesmärgiga võrreldes pigem ebaproportsionaalselt 

koormav. Eespool kirjeldatud viisil võltsimine ei ole praegu siiski võimalik ei pabertõestuse 

(ainus originaal notari arhiivis) ega kaugtõestuse (olemuslikult võimatu) puhul. Vigade 

vältimise asemel võib kahekordne numbrite kirjutamine tuua lepingutesse hoopis vigu juurde, 

kuna lugedes on lihtsam märgata numbreid ja sõnadega kirjutatu jääb märkamata. Seetõttu 

tunnistatakse kõnesolev säte kehtetuks kui arhailine ja mittevajalik. 

 

Eelnõu § 2 punktidega 2–5 muudetakse notariaadimäärustiku §-i 121. Paragrahvi 

121 täiendatakse lõikega 41, mille kohaselt juhul, kui ühe tehingu tõestamisel osalevad isikud 

samal ajal notari juures ja videosilla vahendusel, kohaldatakse mõlemale tõestamise osalejale 

vastava tõestamisviisi kohta sätestatut. Notar korraldab tõestamise nii, et eri tõestamisviiside 

kaudu osalejad saavad omavahel ja notariga videosilla vahendusel takistusteta suhelda. Lisaks 

täiendatakse § 121 lõiget 1, et oleks üheselt selge, et kaugtõestamiseks peab kasutama e-notari 

süsteemi ja Notarite Koja poolt välja töötatud spetsiaalset programmi ning et kaugtõestamist ei 

saa läbi viia Facetime’i, Skype’i vms programmi abil.  

 

Seoses 2020. a kevadel Eestisse jõudnud COVID-19 pandeemiaga otsustas Justiitsministeerium 

alates 6. aprillist 2020 laiendada kaugtõestatavate tehingute ringi, et notariteenus oleks 
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inimestele kättesaadav liikumispiirangutest hoolimata. Muudetud notariaadimäärustiku § 

121 lõigete 61 ja 7 kohaselt saab kaugtõestamise teel teha kõiki notariaaltoiminguid, välja 

arvatud abielu sõlmimine ja lahutuse kinnitamine, kuid seda ainult siis, kui klient viibib mujal 

kui välisesinduses. Seoses sellega, et muudatuse järele oli kiireloomuline vajadus, ei jõudnud 

Justiitsministeerium hinnata mõjusid, mis võivad kaasneda sellega, kui kõiki 

notariaaltoiminguid oleks võimalik teha ka välisesindustes. 

  

Pärast enam kui aastapikkust rakendamise perioodi on selgunud, et kaugtõestamine on 

muutunud väga populaarseks – 2021. aasta I kvartalis tehti 6369 toimingut kaugtõestamise teel 

(s.o 8% kõigist toimingutest), enamik neist väljaspool välisesindusi. 2020. aastal tehti kokku 

8220 ehk 6% kõigist notaritehingutest kaugtõestamise teel. Samal ajal on välisesindustes tehtud 

üksikuid kaugtõestamisi.  

 

Toimingute ring, mida saab teha välisesinduses, ei pea olema kitsam võrreldes sellega, kui 

tehingus osaleja viibib mõnes muus kohas. Välisesindustes tõestamine ei ole õiguskindluse 

seisukohast kuidagi ohtlikum. Samuti, arvestades senist väikest välisesindustes tehtud 

kaugtõestamiste arvu, ei ole põhjust muret tunda sellepärast, et tehingute ringi laiendamine 

tooks välisesinduste jaoks kaasa oluliselt suurema töökoormuse. Samal ajal on klientide hulgas, 

kes soovivad kaugtõestuse teel toiminguid teha, tekitanud erinev toimingute ring 

segadust.  Seetõttu on põhjendatud muuta notariaadimäärustiku § 121 lõiget 61 selliselt, et kõiki 

ametitoiminguid on võimalik kaugtõestamise teel teha ka välisesindustes ja kehtetuks 

tunnistada notariaadimäärustiku § 121 lõige 6, mis loetleb ametitoimingud, mida on võimalik 

teha välisesinduses kaugtõestamise teel. 

 

Eelnõu § 2 punktiga 6 täiendatakse notariaadimäärustiku §-i 16 lõikega 6, mille kohaselt 

allkirjastavad notari juures olevad isikud notariaalakti paberkandjal eksemplari ja videosilla 

vahendusel osalevad isikud sama notariaalakti digitaalse eksemplari. Notar allkirjastab 

notariaalakti mõlemad eksemplarid pärast kõigi osalejate allkirjade andmist. 

 

Eelnõu § 2 punktiga 7 täiendatakse notariaadimäärustiku § 231 lõiget 1 kolmanda lausega, mille 

kohaselt juhul, kui isikud osalevad tehingus nii notaribüroos kui ka videosilla teel, kohaldatakse 

üksnes sama sätte esimeses lauses sätestatut, s.o antakse tehingus osalejatele juurdepääs 

digitaalsele ärakirjale ning notariaalakti digitaalsele osale, mille on allkirjastanud üksnes 

kaugtõestuse teel osalenud isikud ja notar, eraldi juurdepääse ei anta. 

 

Eelnõu § 2 punktiga 8 täiendatakse notariaadimäärustiku § 56 lõiget 1 teise lausega, mille 

kohaselt koostatakse juhul, kui isikud osalevad tehingus nii notaribüroos kui ka videosilla teel, 

notariaalakt nii paberkandjal kui ka digitaalselt, sõltuvalt sellest, kuidas isikud tehingus 

osalesid. Paberkandjal ja digitaalselt koostatud notariaalakt saavad sama ametitegevuse 

raamatu numbri. See norm rõhutab, et tegemist on ühe notariaalaktiga. 

 

Eelnõu § 2 punktiga 9 täiendatakse notariaadimäärustiku § 65 lõikega 4, mille kohaselt nendel 

juhtudel, kui tehingus osalevad isikud nii notaribüroos kui ka videosilla vahendusel, köidetakse 

kokku paberkandjal notariaalakt ja digitaalselt tehtud notariaalakti kinnitatud paberkandjal 

ärakiri ning need säilitatakse paberarhiivis koos. 

 

Eelnõu § 2 punktiga 10 tunnistatakse kehtetuks notariaadimäärustiku § 117 lõige 3. Nimetatud 

sätte kohaselt juhul, kui ametikoha täitmise konkursil osaleb atesteerimise läbinud notar, 

otsustab komisjon notari varasema ametikäigu põhjal tema koha konkursi pingereas. 
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Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (200 SE)1 nähti aga ette uus 

notari ametikoha täitmise kord, mille kohaselt tuleb notari ametikoha täitmiseks edaspidi alati 

sooritada eksam ning atesteerimise läbinud notaritele ei ole ette nähtud erikorda. Seoses 

eelnõuga kaasnevate muudatustega on notariaadimäärustiku § 117 lõige 3 ebavajalik ning 

seetõttu tuleb lõige kehtetuks tunnistada.    

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõul ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega. 

 

4. Määruse mõjud 

 

Määrusega kaasnevate muudatuste mõju on hinnatud tõestamisseaduse muutmise ja sellega 

seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE)2 ettevalmistamisel. Nimetatud 

eelnõuga loodi võimalus kaugtõestamiseks. Kõnesoleva määruse muutmisega tehakse 

täpsustused juhtudeks, kui isikud osalevad samas tehingus nii notaribüroos kui ka videosilla 

vahendusel.   

 

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamine ei eelda lisategevusi, sellega ei kaasne täiendavaid kulusid ega tulusid.  

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras. Pikemaks jõustumise ajaks puudub vajadus, kuna määruse 

rakendamisega seonduvalt puudub vajadus teha täiendavaid ettevalmistusi ja infosüsteemi 

arendusi.  

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Välisministeeriumile ja arvamuse avaldamiseks Notarite 

Kojale ning Eesti Advokatuurile.  

 

 

 

 

Viljar Peep 

Asekantsler 

 

 
 

                                                           
1 Notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 200 SE eelnõu on leitav: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/3049c172-6ba9-4a35-950b-

0762b746dc66/Notariaadiseaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus 
2 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 719 SE eelnõu on leitav: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1ef1f0ea-7e3a-410c-b597-

878a97191140/T%C3%B5estamisseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste

%20muutmise%20seadus  

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1ef1f0ea-7e3a-410c-b597-878a97191140/T%C3%B5estamisseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1ef1f0ea-7e3a-410c-b597-878a97191140/T%C3%B5estamisseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1ef1f0ea-7e3a-410c-b597-878a97191140/T%C3%B5estamisseaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus

