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Notar  Bene

Notarite roll on tagada 
õiguskindlus, ka digiajastul

K
üsimus pole ju ainult lepin-
gute ettelugemises ja allkir-
jastamises – notari ameti 
eesmärk on tagada, et iga-
suguse lepingu ja toimingu 
puhul oleks kindlaks teh-
tud nii selles osalejad, nen-

de huvid kui ka tehingu tegelik eesmärk. 
Seega kaitsevad notarid samaaegselt nii ea-
kate inimeste huve kui ka mängivad olulist 
rolli näiteks rahapesu või terrorismi rahas-
tamise tõkestamisel.

Notarid on aidanud ära hoida 
arvukalt pettusi
Teinekord võib tekkida küsimus, kas ehk 
notari roll pole pisut aegunud ühiskon-
nas, mis on nii kõrgelt digitaliseerunud, 
kui seda on Eesti – saame ju enamiku argi-
seid toiminguid tehtud mugavalt oma ar-
vuti tagant, sõltumata asukohast või kel-
laajast. Samas näitab praktika, et notari-
te olemasolu aitab ära hoida arvukalt pet-
tusi ning kaitsta erapooletult iga tehin-
gupoole huve. 

Seega pole küsimust, et olulisemate toi-
mingute puhul, nagu seda on kinnisvara 
omandamine, testamendi vormistamine, 
abieluvaralepingu sõlmimine või osaühin-
gu osa võõrandamine, on notarid oma era-
pooletuses ja sõltumatuses vajalikud.

Loomulikult otsivad ka notarid võima-
lusi, kuidas ajaga kaasas käia ning oma tee-
nuseid inimestele mugavamaks ja ligipää-
setavamaks muuta, säilitades samas õigus-
kindlust. 

2020. aasta veebruaris hakkab tööle  
projekt e-notar 3, mis pakub senisest muga-
vamat iseteeninduskeskkonda ja kaugtões-
tuse võimalust. Iseteenindusportaali abil on 
kliendil võimalik leida sobivaim aeg nota-
riga kohtumiseks ning saata selle kaudu ka 
 esmased tehinguandmed, lisaks pidada kir-
javahetust notariga, kommenteerida lepin-
gute sisu, avada tõestatud lepinguid ning 
 tasuda arveid ja riigilõivu.

Oma ameti keerulise ja konfidentsiaalse olemuse tõttu 
jääb notarite tegevus sageli inimesele kaugeks, kui mitte 
arusaamatuks. Samas asjaolu, et möödunud aastal 
tegid Eestis tegutsevad 90 notarit kokku pea 323 000 
ametitoimingut ning käesoleva aasta kolme esimese 
kvartaliga juba üle 245 000 tehingu, näitab, kui töömahukas 
ja oluline roll on notaritel meie ühiskonnas, selgitab Notarite 
Koja esimees, Tallinna notar Merle Saar-Johanson. 

 jagunevad kaheks: kindla tasumääraga ning 
tehingu väärtusest sõltuvad tasud. Sama-
moodi jagunevad kaheks notarite ametitoi-
mingud: tõestamised ja kinnitamised. Pal-
judel inimestel võib tekkida küsimus, mis 
 ikkagi on see lisandväärtus, mida notarid 
oma tegevusega pakuvad? 

Siinkohal tasub esile tuua viis eelist:
1.  Tehingu oluliste asjaolude väljaselgita-

mine ning osaliste hoiatamine võimali-
ke riskide eest – nii kaitseb notar kõigi te-
hingupoolte huve, aitab säilitada õigus-
kindlust ning ära hoida tulevasi arusaa-
matusi.

2.  Õigusabi kättesaadavus – kuna notarid 
tegutsevad kõigis maakonnakeskustes 
ning lisaks veel mõnes suuremas linnas, 
siis teeb see inimestele notari teenuse  ja 
õigusabi kättesaadavamaks.

3.  Kaasaegne ja kiire teenus – infotehno-
loogia kasutamine ja e-notari infosüs-
teemi tõhus, kiire ja turvaline asjaajami-
ne viib dokumentides esinevate vigade 
arvu miinimumini ja võimaldab kiires-
ti teha muudatusi registriandmetes.

4.  Mugav ja terviklik teenus – otse notari 
poole pöördudes ning oma soove kirjel-
dades saab klient tervikteenuse, millega 
ei kaasne asjatuid lisategevusi või täien-
davaid kulutusi.

5.  Dokumentide säilitamine – kõik nota-
riaalselt tõestatud dokumendid säilita-
takse notari paberarhiivis ning nende 
 digitaalsed ärakirjad e-notari infosüstee-
mis. Eesti.ee portaali kaudu on võimalik 
vaadata ja alla laadida kõiki notariaalseid 
dokumente, mis on tõestatud hiljem kui 
23.11.2009.

Sealjuures tasub rõhutada, et keskmine 
notariteenuse hind oli möödunud aastal 89 
eurot toimingu kohta. Selles summas sisal-
duvad kõik otsesed tehinguga seotud ku-
lud, aga ka kaudsed kulud, mis on notarite 
kanda – näiteks büroo- ja tööjõukulud ning 
info süsteemide arenduse, halduse ja turva-
lisusega kaasnevad kulud.

2020. aasta veebruaris 
hakkab tööle projekt 
e-notar 3, mis pakub 
senisest mugavamat 
iseteenindus kesk-
konda ja kaugtõestuse 
võimalust.
Merle Saar-Johanson

Tulevikus kaob vajadus 
Eestisse notarisse reisida
Kõige olulisem uuendus saab loomulikult 
olema kaugtõestuse võimalus, mille loomi-
sel pidasime silmas eeskätt välismaal elava-
te eestlaste ja e-residentide huve. Nii kaob 
tulevikus vajadus tehingu või toimingu pä-
rast Eestisse reisida ning notariaalsed toi-
mingud on võimalik teha välisriigis asuvas 
Eesti saatkonnas. Selleks tuleb oma isiku-
õigsust tõendada saatkonnatöötajale ning 
saatkonda üles seatud arvuti abil saame 
luua toiminguks vajaliku videosilla nota-
riga. Kaugtõestuse teel saab teha näiteks 
volikirju, esitada pärimismenetlusega seo-
tud avaldusi või müüa osaühingu osa. See 
teenus aitab kindlasti kaasa viimasel aas-
tal tõusetunud start-up-äriühingute tege-
vuse lihtsustumisele.

Pikaajaliseks eesmärgiks on muidugi 
see, et inimesed ei peaks notariaalsete toi-
mingute tegemiseks ka saatkonda leidma, 
vaid saaks asjad aetud isikliku arvutiga. Sa-
mas peame olema veendunud uute lahen-
duste toimimises ja mis kõige olulisem – 
turvalisuses.

Võib jääda ekslik mulje, et notari töö on 
oma loomult pigem kohalik ja kunagi see 
võis nii ehk ollagi. Samas tänases olukorras 
on notaritel ka oluline roll võitluses rahape-
su või terrorismi rahastamisega. 

Notari ülesannete hulka kuulub raha-
pesu tõkestamise hoolsuskohustus, mis 
tähendab, et  notar peab veenduma nii te-
hingu eesmärgis kui ka tegelikes kasusaa-
jates – ehk kes ikkagi kelle nimel tehingut 
soovib teha, kelle arvel ning milleks. Ning 
kas tehinguga saadavad hüved on ikkagi 
saadud heade kavatsustega ja koos kõlas 
seadusega?

Ei saa üle ega ümber 
notaritasudest
Aeg-ajalt kerkivad päevakorda ka notari-
tasud, mis on seadusega reguleeritud ning 
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Kinnisvaratehingute  vorm istamise kulud 
on Eestis  ühed  maailma m adalaimad

K
innisvara on inimestele ala
ti olnud oluline. Kinnisva
ra on meile koduks, kuid 
see on ka olnud heaks in
vesteeringuks raha väärtu
se säilitamiseks või üüritu
lu teenimiseks. Kinnisvara 

hind võib siiski ka langeda, kuid pikemas 
perspektiivis on kinnisvarainvesteering siis
ki olnud hea tootlusega. Muidugi sõltub ka 
kõik kinnisvara asukohast. Kaasajal on po
pulaarne osaleda kinnisvarasse investeeri
misel investeerimisportaalide kaudu, kuid 
siin tahan hoiatada, et sel juhul on investo
ril kinnisvaras kaudne investeering, mida 
ta ei saa ise sel määral kontrollida, kui kin
nisvara omades. Omanikul on jälle oma mu
red – kuidas leida üürnik, kuidas temast va
baneda, kui too lepingut rikub, maamaks ja 
muud kulud tuleb tasuda jne. Kinnisvara in
vesteerimisportaali kaudu kinnisvarasse in
vesteerides ehituse finantseerijana on oluli
ne, et need finantseeringud oleks hüpotee
kidega tagatud.

Miks notariaalne tõestamine?

Kinnisvaratehingud aitab vormistada notar. 
Notariaalse tõestamise nõue on seadusega 
kohustuslik nii kinnisvara ostmisel, müü
misel, kinkimisel, vahetamisel, pantimisel, 
servituutide seadmisel. Tehingu notariaal
ne tõestamine teenib kahte eesmärki. Esi
teks peab see tagama kinnisvarakäibe usal
dusväärsuse ja isikute õiguse kaitse – notar 
kontrollib, et kinnisasju käsutaks selleks õi
gustatud isikud ja et seejuures ei oleks riku
tud näiteks abikaasa või teise osaniku õigu
sed või et ostueesõigust omavad isikud saaks 
oma õigusi teostada või et isikud ei oleks te
hingut tehes surve all või ei teeks tehinguid 
enda tahte vastaselt või et ei ületata enda vo
litusi tehingut tehes. 

Notar täidab kokkuvõttes riigi seadusega 
delegeeritud ülesannet tagada käibekind
lus ja vähendada kohtuvaidluste arvu. Koh
tupidamine on kallis ja selle maksavad kin
ni kõik maksumaksjad, notariaalse toimin
gu kulu kannavad üksnes tehingu osapoo
led ja see ongi õiglane. Notar peab tagama 
ka tehingute kiire registreerimise kinnistus
raamatus ehk omandimuutuse nähtavaks 
tegemise ja oma ülesandeid täites peab no
tar tagama, et kinnistusraamat on õige. Ni
melt eeldatakse seaduse kohaselt, et kinnis
tusraamatu andmed on õiged ja iga investor 
saab sellele eeldusele tuginedes eeldada, et 
tema kinnisomandit (investeeringut) ära ei 
võeta. Seda printsiipi tuntakse ka heauske 
omandamise põhimõttena.

Teiseks oluliseks tõestamise eesmärgiks 
on tagada tehingu osapoolte abistamine 
ning nõustamine. Notar pääseb online’is ligi 
riigi põhiregistritele ja saab tagada kinnis
tusraamatu ning äriregistri andmete kont
rolli tehingu ajahetkel. Sellega välistatakse 
topelttehingud. Notar saab kinnisvaratehin
gute tegemisel pakkuda isikutele erinevaid 
õiguslikke vahendeid ja lahendusi, et tehing 
oleks nende jaoks turvaline, ning kinnis

Mitmed üleeuroopalised uuringud kinnitavad, et Eestis on 
tehingu vormistamise kulud ehk notari tasud ja riigilõivud 
ühed madalaimad kogu maailmas. Maailmapanga värske 
raporti Doing Business 2019 kohaselt on Eesti maailmas 
kinnisvaratehingute lihtsuse ja madalate kulude poolest  
kuues riik maailmas, kirjutab Tallinna notar Priidu Pärna.

Kui Eestis tuleb kinnisvara  
soetamisel läbida kolm protseduuri, 
mille rahaline kulu on võrdne  
0,5 protsendiga kinnisvara väärtu
sest, siis muudes OECD kõrge sisse
tulekuga riikides tuleb keskmiselt 
läbida 4,7 protseduuri, mille raha
line kulu võrdub 4,2 protsendiga  
kinnisvara väärtusest.
Priidu Pärna

vara asjatundajana nõustada kliente seadus
te osas. Kinnisvarakäibes on osutunud väga 
populaarseks notari hoiukonto kasutamine, 
kuhu tehingu eel ostja saab hoiustada ostu
summa. Oluline on, et osapoolte nõustami
sel on notar erapooletu ja ta peab ka osale
jat hoiatama, kui ta teeb endale kahjuliku te
hingu (näiteks ebamõistlik hind või makse
tingimused). Pärast tehingut esindab notar 
osapooli tehingu registreerimisel ja muude 
teadete edastamisel (näiteks ostueesõigus
laste teavitamine või osaleja elukoharegist
reeringu muutmine). Järjest rohkem on no
tariaadi eesmärk pakkuda klientidele kin
nisvaratehingute puhul nn ühe akna põhi
mõttel toimuvat teenust.

Küsigem, kas digiajastul ei saa kinnisva
ratehingute puhul notariaalse tõestamise 
nõudest loobuda ja tehinguid allkirjastada 
digiallkirjaga? See on seadusandja otsusta
da, kuid sellisel juhul peaks ju osalejad ise 
dokumendid ette valmistama, neil puuduks 
ligipääs riiklikele registritele ning osalejad 
peaksid ise tegelema ka tehingute registree
rimisega ning lõivude arvestamisega. Selge, 
et sellisel juhul kasvaks notari asemel advo
kaatide või maaklerite roll kinnisvaratehin
gute ettevalmistamisel, nagu Skandinaavias 
on näha. Kokkuvõttes ei läheks selline töö
korraldus inimestele soodsamaks ja kanna
taks käibekindlus.

Ajaga kaasas

Notarid käivad kinnisvaratehingute vormis
tamisel ajaga kaasas. Enotari programmi 
kaudu on notaritel juurdepääs ligi 20 riikli
kule registrile (kinnistusraamat, maakatas
ter, ehitisregister, äriregister, kultuurimä
lestiste register, rahvastikuregister jne), mis 
tagab klientide väga hea ja operatiivse infor
meerimise kinnisvara kohta käivatest avali
kest andmetest. Klientide jaoks laetakse kõik 
notariaalsed dokumendid kohe ja tasuta no
tari digiallkirjaga varustatuna eesti.ee kesk
konda, kus iga kodaniku jaoks tekib tema 
notariaalsete dokumentide digiarhiiv. Val
mimisel on enotari versioon, kus ka klien
did saavad notaribüroodega suhelda vasta
vas portaalis – selle kaudu ja ühes  kohas toi
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Kinnisvaratehingute  vorm istamise kulud 
on Eestis  ühed  maailma m adalaimad

Kohtupraktika on lugenud varja-
tud puuduseks ka näiteks lärmakaid 
 naabreid, mittetoimivat ühistut või 
suure ehituslaenu olemasolu,   
kui sellest ostjat ei teavitata.
Priidu Pärna

sendiga kinnisvara väärtusest. Seega on Ees-
tis kinnisvara ostmine keskmiselt rohkem 
kui kaheksa korda odavam võrreldes teiste 
OECD kõrge sissetulekuga riikidega.

Millele juhtida tähelepanu 
kinnisvaratehingute puhul?
Avalikud registrid. Kinnisvaratehingute te-
gemisel tuleb esmalt tähelepanu pöörata 
avalike registrite andmetele, kuna need on 
vägagi informatiivsed ja mõjutavad hilise-
mat kinnisvara valitsemist. Põrsast ei tohi 
osta kotis! Notaril on kohustus kinnisvarate-
hingutes kajastada kinnistusraamatu, maa-
katastri ja ehitisregistri andmed. Kinnistus-
raamatust saab teada, kes on asja omanik (st 
et müüja oleks ikka omanik) ja millised on 
asja koormatised, st on seal pandiõigusi, ser-
vituute, areste, korteriga seotud kasutusõi-
gusi (parkimiskoht, panipaik, rõdu). Notar 
saab neid kandeid lahti seletada ja kande 
aluseks olevaid lepingud ostjale tutvustada. 
On oluline teada, et kõik kinnistusraamatu 
kanded (servituudid, kasutuskorra kokku-
lepped) jäävad ka ostja jaoks kehtima ja on 
täitmiseks kohustuslikud. 

Maakatastrisse on kantud maatükiga 
seotud kitsendused – tehnovõrgud ja nende 
kaitsevööndid, muinsuskaitselised ja loo-
duskaitselised piirangud, teede kaitsevöön-
did jms. Notar saab kliendile näidata plaa-
nil maatüki piire ja piiranguvööndite asu-
kohti. Just viimasest võib sõltuda ehitusõi-
guse teostamine. 

Kasutusluba. Ehitisregistri andmed on 
tehnilise tähendusega, kuid arvestades, et 
alates 2018. aastast ei kanta kinnistusraama-
tusse enam korterite pindala, on just ehitis-
registri andmed olulised reaalosa pindala 
kindlakstegemisel. Samuti on ostjale ehitis-
registrist näha hoone energiaklass ja and-
med kasutusloa või selle puudumise kohta. 
Kasutusloa olemasolule omistatakse käibes 
üha enam tähendust, sest kasutusloata ei to-
hi tegelikult ehitist kasutada või tehakse se-
da siis enda riisikol (omavalitsus ehitusjä-
relevalve asutusena ei ole seega kontrolli-
nud ehitise vastavust normidele ja projekti-
le). Ostja poolt ise kasutuloa hilisemal han-
kimisel võivad sellega kaasneda olulised li-
sakulud, millega ostja polnud arvestanud. 
Kasutusloata või kasutusteatiseta kinnisva-
ra ostmisel võivad tekkida probleemid pan-
gast finantseeringu saamisel ja seega võib 
sellise vara likviidsus ja kokkuvõttes turu-
hind saada kannatada. Kinnisvaraarenduste 
puhul peaks ostja kindlasti konkreetselt fik-
seerima müügilepingus, mis ajaks arendaja 
uusehitisele kasutusloa hangib ja sanktsioo-
nid selle kohustuse mittetäitmisel. 

Juurdepääs. Üha enam pööratakse käi-
bes tähelepanu kinnisvarale juurdepääsu 
küsimusele. Praktikas on palju kurbi näi-
teid, kus kodule juurdepääs on eratee tõt-

tu takistatud või küsitakse selle eest raha. 
Sama risk võib olla, kui arendatud kinnis-
vara teenustega varustavad võrgud on raja-
tud eraisikute poolt, kes pole avalikku tee-
nust osutavad ja neile ei laiene teenuse osu-
tamise kohustus. Võrkude ja ühenduste kü-
simused tuleb lepingut sõlmides läbi rääki-
da ja lasta notaril lepingus fikseerida – kui 
asjal ei ole hiljem neid omadusi, siis on või-
malik  hinda alanda, lepingust taganeda või 
nõuda kahju hüvitamist. Kui puudub avalik 
tee kinnistuni või pole seda tagatud teeser-
vituudiga, siis võib olla jällegi raskendatud 
sellise kinnisvara ost pangalaenuga ja seega 
on kahjustatud sellise kinnisvara likviidsus.

Kasutuskord. Kaasomandi osa ostmisel 
(näiteks paarismaja puhul) tuleb järgida, et 
kinnistusraamtusse oleks kantud notariaal-
ne kasutuskord. Kaasomandi osa on ju mõt-
teline osa kogu kinnistust ja senine väljaku-
junenud kasutuskord kehtib omandivahe-
tuse puhul juhul, kui see on registrisse kan-
tud. Pangad finantseerivad kaasomandi osa 
ostu vaid notariaalse kasutuskorra olemas-
olul. Selleta on vara väärtus ja likviidsus ko-
he mõnevõrra väiksemad. Igasugused oma-
nikule suulisel kokkuleppe alusel kuulunud 
lisaõigused (näiteks on keegi teiste nõusole-
kul laiendanud oma eluruume pööningu-
le või koridori arvel) pole tegelikult seadus-
likult vormistatud enne, kui need on oma-
nike poolt ühiselt kantud kinnistusraama-
tusse ja ostjal võib olla risk, et teised omani-
kud ei anna talle nõusolekut tehtud füüsi-
liste muudatuste realiseerimiseks. Kuid os-
tuhinna tasus ta neid lisaõigusi arvestades.

Hinna tagamine. Sageli küsitakse nota-
rilt nõu, kas müüdava vara hind on õige, 
et ei tehta endale kahjulikku tehingut. No-
taril siiski puudub täpne teave sellise vara 
võimaliku väärtuse kohta ja konkreetse ob-
jekti hinda saaks ikka selgitada kinnisvara 

hindaja. Notaril on võimalus kliendile sel-
gitada maa-ameti andmebaasi alusel antud 
piirkonna kinnisvara keskmist turuhinda. 
Notari roll hinna tasumisel tuleb eelkõige 
mängu notari deposiitkonto kasutamine os-
tuhinna tasumisel. Ostja ei taha enne müü-
jale maksta, kui lepingud allkirjastatud, ja 
müüja ei taha enne allkirjastada, kui ostu-
hinna tasumine tagatud. Notar saab siin ol-
la regulaator, võtta raha enne tehingut ost-
jalt enda kontole ja kanda see siis välja müü-
jale pärast tehingut. Kuna omandiõigus lä-
heb üle registrikannetega, siis võib olla va-
jalik raha kanda üle alles siis, kui kanded 
on tehtud (näiteks juhul, kui kanne sõltub 
varasema ootel oleva tehingu sissekandmi-
sest). Osapoolte soovil võib notar raha üle-
kande teha alles siis, kui talle esitatakse võt-
mete üleandmise akt. Kui sõlmitakse kinnis-
varaomandamise notariaalne eelleping ja 
omand antakse üle alles teatud aja möödu-
misel ja tingimuste täitmisel (näiteks müü-
ja hangib enne kasutusloa), siis soovitab no-
tar ka kanda kinnistusraamatusse eelmärke 
topelttehingute vältimiseks, kui ostja on ta-
sunud märkimisväärse ettemaksu. Lõppte-
hingu võib ju nurjata ka asjaolu, et vara va-
hepeal arestitakse ja eelmärge kaitseks sel-
le vastu. Kui ostja jääb hinna võlgu ja omand 
läheb üle, saaks müüja õiguse tagada tema 
kasuks hüpoteegi seadmisega.

Varjatud puudused. Parktikas on palju 
probleeme nn kinnisvara varjatud puuduste 
pinnalt tekkivate nõuetega ja seda nii vane-
mate objektide kui uusarenduste müümisel. 
Siin on notaril oluline roll poolte nõustami-
sel ja lepingu sõnastamisel. Kaaluda tuleks 
enne kinnisvara ostmist asja ülevaatami-
sel ehituseksperdi kaasamist. Müüja vastu-
tust hilisemate puuduste ilmnemisel ja ost-
ja nõudeid sätestab võlaõigusseadus suhte-
liselt hästi ja pole karta, et osapooled jäävad 
päris abita, kui leping neid olukordi ei regu-
leeri. Seadusandja on tõstnud müüja vastust 
ja tõendamiskoormist, kui müüja poolel te-
gutseb isik majandus- ja kutsetegevuse raa-
mes. Müügitehingutes on kasutatud objekti-
de puhul mõistlik asja puudused ja defektid 
kirja panna, et välistada hilisemaid vaidlu-
si, kas asi vastas tavanõuetele või  mitte (eel-
datakse, et asjal on sellele tavaliselt käibes 
omistatavad omadused). Kohtupraktika on 
lugenud varjatud puuduseks ka näiteks lär-
makaid naabreid, mittetoimivat ühistut või 
suure ehituslaenu olemasolu, kui sellest ost-
jat ei teavitata. Lepinguga saab ka müüja vas-
tutust piirata ja välistada ning seda just vane-
mate objektide puhul. Siiski ei saa välistada 
vastutust müüja tahtliku rikkumise puhuks.

Eesti on kinnisvaratehingute 
madalate kulude poolest  
kuues riik maailmas

1. Uus-Meremaa
2. Ruanda
3. Leedu
4. Gruusia
5. Valgevene
6. Eesti
7. Araabia Ühendemiraadid
8. Kõrgõzstan 
9. Slovakkia
10. Rootsi
Allikas: doingbusiness.org

Keskmine kinnisvaratehingute 
summa kasvab 

Allikad: 

1) maa-ameti avaldatud ülevaade „Eesti kinnisvaraturg“, link https://www.maaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/

maa-hindamine-ja-tehingud/kinnisvara-tehingute-statistika/tehingute-andmebaasi 

2) maa-ameti kinnisvara hinnastatistika päringud, link http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/

kinnisvara ostu-müügi notaritehingud kokku, tk

2016

2017 2018 201947 369

51 773 48 927
32 679
 (8 kuud)

 

keskmine kinnisvaratehingute ostu-müügisumma

2016
2017

2018
2019

60 210 €
62 460 €

69 876 €
73 392 €

 (8 kuud)

mub aegade broneerimine, projektide edas-
tamine, lõivude tasumine jne. 2020. aastast 
lisandub ka kaugtõestamise võimalus – osa 
toiminguid saab notar tõestada, olles klien-
diga ühenduses videosilla kaudu.

Notari tasudest

Kuna tehingute tõestamise puhul on tege-
mist notarile riigi delegeeritud ülesandega, 
siis on notaritasud ka riik seadusega mää-
ranud. See tagab, et notaritasud on üle riigi 
ühesugused ja tagavad isikute võrdse kohtle-
mise. Kinnisvaratehingute puhul sõltub no-
taritasu tehinguväärtusest. Notaril endal ei 
ole tasu kehtestamise ega läbirääkimise õi-
gust. Selle põhimõtte eesmärk on tagada, et 
notar ei oleks oma ülesandeid erapooletult 
täites sõltuv kliendi rahakotist või tema pak-
kumisest. Samas doteerivad kinnisvarate-
hingutega teenitavad notaritasud mitmeid 
n-ö sotsiaalselt tundlikumaid notariaaltee-
nuseid, nagu pärimisasjade lahendamine 
või volikirjade koostamine. 

Kui Eestis tuleb kinnisvara soetamisel lä-
bida kolm protseduuri, mille rahaline kulu 
on võrdne 0,5 protsendiga kinnisvara väär-
tusest, siis muudes OECD kõrge sissetuleku-
ga riikides tuleb keskmiselt läbida 4,7 prot-
seduuri, mille rahaline kulu võrdub 4,2 prot-
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Soovitused notariaalsete  
lepingute paremaks mõistmiseks

M
inu soovitused ja näited 
tuginevad lepingutel, mil-
le koostamise ja tõestami-
sega tegeleb notar. Notari 
tõestatud ja koostatud le-

pingute puhul on oht enda teadmata enda-
le kahjulikke kokkuleppeid sõlmida väik-
sem, kuna notar on erapooletu. Notar peab 
jälgima, et lepingus oleks mõlema osapoole 
huvid kaitstud. Kui leping on väga ühe osa-
poole huvisid kaitsev, siis peab notar juhti-
ma sellele tähelepanu.

Lepingud algavad tavaliselt lepingut sõl-
mivate osaliste andmetega. Oluline on jälgi-
da, et teie kohta kirja pandud andmed olek-
sid õiged ja vastaksid tegelikkusele. Kui osa-
lisi on palju ja leping on pikk, siis tavali-
selt märgitakse osaliste järgi mingi lühend, 
kuidas teda edaspidi lepingus tähistatak-
se. Näiteks kui on tegemist müügilepingu-
ga, siis on see, kes midagi müüb, tähistatud 
sõnaga “müüja” ja teine, kes ostab, siis vas-
tavalt “ostja”. 

Peale osaliste andmeid tuleb tavaliselt in-
fo objekti kohta, mille suhtes lepingut sõlmi-
takse. Lepingu objekti kirjelduse all on kin-
nisasjade puhul esmalt toodud välja kinnis-
tusraamatu seis. Seaduse kohaselt kinnistus-
raamatu andmete õigsust eeldatakse. 

Miks ruutmeetrite arv on 
kuulutuses suurem kui 
kinnistusraamatus?
Vahel võib juhtuda, et korteri müügi kuulu-
tuses on näidatud korteri ruutmeetrid suu-
remana, kui kinnistusraamatu andmete ko-
haselt need on. Sellisel juhul tuleks kindlasti 
omanikult uurida, miks on kinnistusraama-
tus teistsugused andmed. Oluline on mõis-
ta, et lepingu ettevalmistamisel lähtub no-
tar objekti kohta registritest näha olevatest 
andmetest – kinnistusraamat, ehitisregis-
ter, maa-amet. Notar ei kontrolli, mis infot 
kuulutuses anti või mis infot on müüja ostja-
le andnud. Müüja peab samuti hoolikalt ob-
jekti info üle vaatama. Eriti oluline on see ju-
hul, kui müüjale kuulub mitu kinnisasja või 
ühes majas mitu korterit. Müüja peab veen-
duma, et lepingus kirjeldatud objekt on täp-
selt see, mida ta müüja tahab. 

Objekti kirjeldustele järgnevad tavali-
selt osaliste kinnitused. Need on ühe poole 

ja, välja arvatud puudused, millest ostja tea-
dis või pidi teadma. See tähendab seda, et kui 
objektil on selline puudus, mida müüja lepi-
gu sõlmimise hetkel ei teadnud, on seaduse 
kohaselt vastutus pandud ikkagi müüjale. 

Aga süüd ei saa alati müüjale veeretada. 
Ostja peab ka enda jaoks olulised asjad üle 
küsima ja ka kohapeal kontrollima. Kui ost-
ja jaoks on oluline, et korteriomandi oman-
damisel saab ta ka keldriboksi kasutamise 
õiguse, siis tuleb see eelnevalt üle täpsus-
tada ja ka kohapeal üle vaadata. Kui on olu-
line, et kraanis oleks veesurve korralik, siis 
tuleb paluda korteri ülevaatamisel veekraan 
avada ja surve ise järele kontrollida. Mis ühe 
jaoks on korralik surve, ei pruugi teisele sa-
masugune tunduda. 

Peale osaliste kinnitusi tulevad poolte 
kokkulepped. Oluline on anda teada kõiki-
dest kokkulepetest, mis poolte vahel on. Ei 
ole harvad olukorrad, kus tehingu läbivii-
mise käigus selgub, et pooltel on veel kok-
kuleppeid, mida tõestatavas tehingus min-
gil põhjusel näidata ei soovita või siis ei soovi 
seda üks pool. Võib juhtuda, et kui sõlmitak-
se tehing, et varjata teist tehingut – näiteks 
sõlmitakse kinkeleping, kuid tegelikult ik-
kagi makstakse raha ehk on müük, siis võib 
kogu tehing osutuda tühiseks ja õigusi-ko-
hustusi sellest ei teki.

Näiteks on esinenud olukordi, kus korte-
ri müügilepingu sõlmimisel oleme jõudnud 
punktini, et millal siis müüja ostjale valdu-
se ja võtmed üle annab. Seda infot ette ei ole 
saadetud ja küsimuse peale vastavad mõle-
mad, et me saame hakkama, meil on see kok-
ku lepitud. Kui tehingule on seadusega et-
te nähtud notariaalse tõestamise nõue, siis 
need kokkulepped, mis notari  lepingus kir-
jas ei ole, ei pruugi kehtida ja nendele hiljem 
tugineda ei saa. 

Kui sõnastus ei ole arusaadav, 
siis tuleb kindlasti üle küsida
Oluline on leida koos notari abiga sõnastus, 
mis oleks mõlemale osapoolele üheselt mõis-
tetav. Ei tohi karta küsimuste esitamist. See 
on mõistetav, et inimestele, kes igapäevaselt 
juriidiliste tekstidega kokku ei puutu, on le-
pingus kirjapandut keeruline mõista. Nota-
ri üheks funktsiooniks ongi selgitamine. No-
tar ei pea lepingut lihtsalt ette lugema, vaid 
vajadusel ka keeruka juriidilise teksti teile 
arusaadavaks tegema. Millised kohad ühe-
le või teisele tehingus osalejale arusaama-
tuks jäävad, notar ei tea, kui sellest märku 
ei anta. Arusaamatust kohast tuleb notarit 
teavitada. Kui notariaalselt tõestatavas do-
kumendis on midagi, mis ei vasta tegelikku-
sele – näiteks lepingus on teie kui müüja kin-
nitus, et müüdava korteri kommunaalmak-

Ostes kaupu, külastades juuksurit või õhtustades restoranis, sõlmime 
me ka lepingu. Kuna tegemist ei ole kirjaliku lepinguga, siis lepingu 
sõlmimist me üldiselt ei teadvusta. Kirjaliku lepingu sõlmimine on 
aga teadvustatud tegevus ja siin võib tekkida hirm – ega ma ei sõlmi 
omale kahjulikku lepingut, kirjutab Tallinna notar Heleriin Kulla.

sed on kõik tasutud, kuid tegelikult on teil 
võlgnevus –, siis tuleb sellest notarile teada 
anda. Oluline on see, et kõik lepingusse kirja 
pandu vastaks osaliste tahtele ja oleks neile 
arusaadav. Sama kehtib ka lepingute kohta, 
mis ei ole notariaalselt tõestatud. 

Leping on alati kellegi 
koostatud, küsige alati varem 
tutvumiseks lepingu projekt
Näiteks pangast laenu võttes sõlmite laenu-
lepingu. Selle on koostanud tavaliselt laenu-
andja. Kui lepingut lugedes jääb midagi aru-
saamatuks, siis tuleb alati küsida ja paluda 
endale see punkt lahti seletada.

Lepingust arusaamisel on abiks ka see, 
kui enne lepingut sõlmima minnes olete 
saanud lepingu projekti. See võimaldab teil 
lepinguga tutvuda oma tempos ja kohtade-
le, millest kohe aru ei saa, ka vastavad mär-
ked juurde teha. Siis on võimalik enne le-
pingu sõlmimist need kohad teise osapoo-
lega või notariga veel läbi arutada. Projek-
tiga tutvumine annab teile ka infot, milles 
peaksite veel enne notarisse minekut teise 
poolega kokku leppima või  millist infot le-
pingu objekti kohta uurima. Näiteks olete 
ostmas kinnistut, millel on müüja ehitatud 
elamu. Te saate enne tehingut lepingu pro-
jekti, millest näete, et ehitisregistrist nähtub 
sellel elamul ainult ehitusluba, kasutusluba 
aga ei nähtu. Saades selle info ette, saate te 
kohalikust omavalitsusest välja selgitada, 
et kas kinnistul oleval elamul on kasutuslu-
ba või kui ei ole, siis mis selle loa saamiseks 
tegema peab ja kui palju see maksma läheb. 
Ühtlasi saate siis ka müüjaga kokku leppida, 
kas müüja peab selle loa korda ajama või võ-
tate selle enda peale. 

Kui lepinguga pandud 
kohustus jääb täitmata
Kui lepinguga pannakse ühele osalisele ko-
hustus, siis tavapärane on ka see, et kui ko-
hustus jääb kokkulepitud ajaks täitmata, on 
ette nähtud sanktsioon näiteks leppetrahv. 
Leppetrahvi regulatsiooni lepingus ei to-
hiks enda jaoks üle tähtsustada. See ei kan-
na endas automaatselt signaali, et teine pool 
mind ei usalda. Mõelda tuleks nii, et kui mi-
na lepingut täidan, siis see punkt minu jaoks 
mingit rolli ei mängi.

Elus võib tulla ette ka olukordi, kus alles 
lepingu sõlmimisel saate uut informatsioo-
ni, millest te varem teadlik ei olnud.  Juhul 
kui tegemist on sellise infoga, et te ei ole 
enam oma varasemas otsuses kindel, siis tu-
leb võtta järelemõtlemiseks aega. Nii kaua, 
kui ei ole dokument allkirjastatud, saab  seda 
muuta või üldse ümber mõelda. 

kinnitused teisele ja nende kinnituste vasta-
vust tegelikkusele notar ei kontrolli. Seetõt-
tu tuleks need tähelepanelikult läbi lugeda 
ja kui midagi on teisiti, siis paluda ka vasta-
vad muudatused lepingusse teha. 

Varjatud puudused on ühed 
enim vaidlusi põhjustavad 
Müüja peaks andma võimalikult palju in-
fot müüdava asja kohta. Kõik olulised puu-
dused, mida silmaga ei ole võimalik näha, 
kuid millest oli juttu, oleks mõistlik lepin-
gus kajastada. Seda põhjusel, et seaduse ko-
haselt vastutab varjatud puuduste eest müü-

Süüd ei saa alati müü-
jale veeretada. Ostja 
peab ka enda jaoks 
olulised asjad üle kü-
sima ja ka kohapeal 
kontrollima.
Heleriin Kulla
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Millal tasub pärandist 
loobuda? Millal tasub valida 
pärandvara pankroti tee?
Pärandist loobumine on pärima õigustatud isiku väga 
isiklik otsus ja üks võimalik valik. Oluline on pärandist 
loobumise soovi korral teada seda, et pärandist on 
võimalik loobuda ainult kolme kuu jooksul arvates 
pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teada 
saamisest. Kui see tähtaeg on mööda lastud, siis 
hiljem enam pärandist loobuda ei ole võimalik. 

Sageli inimesed, kes tulevad notari juurde esialgse 
plaaniga pärandist loobuda, valivad lõpuks siiski 
teise tee. Kui pärandajal olid võlad, mis on suuremad 
kui tema vara, siis ei ole ainus võimalus pärandist 
loobumine. Ka võlgadega pärandi puhul on võimalik 
lähimal pärijate ringil (näiteks lastel) pärimismenetlus 
ikkagi lahendada nii, et nad võtavad pärandi vastu, 
taotlevad pärandi inventuuri ja kui pärimistunnistus 
on välja antud, esitavad kohtusse avalduse pärandi 
pankroti väljakuulutamiseks. Kui pärandi inventuur 
on tehtud, siis ei vastuta pärija oma isikliku varaga 
pärandaja võlgade eest.

Muidugi on palju selliseid olukordi, kus pärandaja 
lapsed ei soovi mitte mingil juhul pärida ja igal 
juhul pärandist loobuvad. Sellisel juhul kaasatakse 
pärimismenetlusse tegelikult päris suur sugulaste ring. 
Mida suurem on suguvõsa, seda enam on kaasatud 
inimesi. 

Esimese järjekorra pärijad on pärandaja alanejad 
sugulased. Seega kui lapsed loobuvad ja neil on 
lapsed, läheb pärimisõigus üle neile. Kui ka loobunu 
lapsel on lapsed (ka alaealised), siis omakorda neile.

Kui kõik esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad 
(kõik pärandaja lapsed, lapselapsed jne) on pärandist 
loobunud, selgitab notar välja pärandaja teise 
järjekorra pärijad, kelleks on pärandaja vanemad ja 
nende alanejad. Seega jõutakse pärandaja õdede-
vendade ja nende laste-lastelasteni.

Kui kõik teise järjekorra seadusjärgsed pärijad (see 
tähendab pärandaja vanemad ja kõik õed-vennad 
ja nende lapsed, lapselapsed jne) on pärandist 
loobunud, selgitab notar välja pärandaja kolmanda 
järjekorra pärijad. Kolmanda järjekorra pärijateks 
on pärandaja vanavanemad ja nende alanejad 
sugulased.

Kui ka kolmanda järjekorra pärijad on kõik 
pärandist loobunud, on pärijaks pärandaja viimase 
elukoha järgne kohalik omavalitsusüksus (vastav 
vald või linn).

Kohalik omavalitsus saab samuti juhul, 
kui pärandajal on võlgasid rohkem kui vara, 
esitada kohtusse avalduse pärandi pankroti 
väljakuulutamiseks.

Samas jõutaks selleni väga palju kiiremini, kui 
pärandaja kõige lähemad sugulased oleksid ise 
pärandi vastu võtnud ja pärijatena need toimingud 
teinud.

Ka võlgade puhul on võimalik pärijal asuda läbi 
rääkima pärandaja võlausaldajatega, kui on soov 
pärandvara säilitada ega soovita pärandi pankroti 
väljakuulutamist. 

Oluline on silmas pidada, et pärandvara on kõik 
see vara, mis pärandajale tema pärandi avanemise 
ajal kuulus. Pärijal ei ole võimalik valida, et ma teatud 
vara soovin pärida, aga teatud vara pärida ei soovi.  

Notari esimene ülesanne  
on välja selgitada pärijad

K
ui inimene on surnud ja tal oli 
vara, siis peamiselt keegi lähi-
sugulastest – eelkõige lapsed 
või abikaasa – pöördub varem 
või hiljem mõne notari juurde, 

et  “pärimisasi lahendada”. Notar vormis-
tab seejärel kliendilt saadud andmete põh-
jal pärimismenetluse algatamise avaldu-
se. Selle käigus teeb notar juba esmased pä-
ringud  riiklikesse registritesse, nagu näi-
teks kinnistusregistrisse, liiklusregistrisse, 
väärt paberite registrisse, äriregistrisse ning 
muidugi  rahvastikuregistrisse ja pärimisre-
gistrisse. Pärimisregistrist on võimalik nä-
ha, kas pärandajal oli tehtud testament. Rah-
vastikuregistrist on näha, milline oli päran-
daja perekonnaseis ning üldjuhul ka and-
med tema laste,  abikaasa ja vanemate koh-
ta. Täiendavaid andmeid saab notar küsida 
juba näiteks avalduse esitajalt või arhiivist.

Kui laste ja abikaasa kohta on enamas-
ti andmed rahvastikuregistris olemas, siis 
kaugemate sugulaste kohta saab notar and-
meid näiteks arhiivi päringute alusel.

Pärimismenetluse algatamiseks võivad 
notari poole pöörduda ka võlausaldajad. Ei 
olegi ju väga erakorraline, kui pärimisme-
netluse algatab korteriühistu, kuna majas 
on korter, mille omanik on surnud ja korte-
riga seoses on tekkinud võlad. Ka pank võ-
lausaldajana võib olla pärimismenetluse al-
gataja. Samuti näiteks keegi kinnistu kaas-
omanikest, kui teine kaasomanik on surnud 
ja keegi sugulastest ei ole pärimismenetlu-
se algatamisest huvitatud olnud. Ka kohalik 
omavalitsus on see, kes algatab pärimisme-
netluse, seda samuti enamasti siis, kui sur-
nud isikul on vara, aga keegi sugulastest ei 
ole huvitatud sellega tegelema.

Kui pärimismenetluse algatab keegi kol-
mas isik, näiteks pank, korteriühistu, koha-
lik omavalitsus, siis selgitab notar välja, kes 
on pärijad, ning teavitab pärijaid pärimis-
menetluse algatamisest ja sellega seotud toi-
mingute tegemise vajadusest. Selleks ongi 
võimalus esmalt andmeid kontrollida rah-
vastikuregistrist või otsida sugulasi arhiivi 
kaudu. Kui tõesti pärandajal ei ole sugulasi 
esimesest, teisest ega kolmandast järjekor-
rast, on pärijaks tema viimase elukoha järg-
ne kohalik omavalitsus.

Notar teeb üldjuhul päringuid 
vaid Eesti registritesse
Tänasel päeval teeb notar tavapärase toimin-
gu puhul päringud vaid Eesti-siseselt. Eu-
roopa Liidu siseselt päringute tegemine ei 
ole võimalik, see on veel kauge unistus. Tea-
tud päringuid on notaril võimalus juba te-
ha ka laiemalt. Oleneb, mida pärija ise taot-
leb ja kui palju pärija teab võimaliku välisrii-
gis asuva vara kohta või siis näiteks välisrii-
gis tehtud võimaliku testamendi kohta. Pa-
raku pole sellist ühtset riikideülest regist-
rit, kust oleks võimalik leida andmeid näi-
teks kõikide isikule kuulunud kinnisasjade 
või sõidukite või aktsiate kohta.

Notarid teevad teatud juhul päringuid 
näiteks Soome maksuametisse või välis-
riigi kohtusse, et teada saada, kas seal on 
 pärimismenetlus juba tehtud. Muidugi ei 
pruugi alati oma päringule vastust saada.

Kui tegemist on pärimismenetlusega, 
kus osa pärandvarast paikneb teises riigis, 

Notar asub pärijaid välja 
selgitama siis, kui keegi 
on pöördunud notari 
poole pärimismenetluse 
algatamiseks, selgitab 
Viljandi notar Kersti Kulla.

on  sageli vajalik teha oluliselt rohkem pä-
ringuid vajalike andmete väljaselgitamiseks.

Pärija soovil saab notar tõestada lisaks 
pärimisseaduse kohaselt tõestatavale päri-
mistunnistusele ka Euroopa pärimistunnis-
tuse, millega pärija saab erinevates Euroopa 
Liidu riikides (välja arvatud Ühendkuningriik, 
Iirimaa ja Taani, sest need riigid ei osale mää-
ruse kohaldamises) tõendada oma pärija staa-
tust ja pärandvara pärijate nimele registree-
rimise toimingud lõpule viia. 

Kas ja millal tuleb 
pärandvaraga seoses maksu 
maksta?
Eestis seaduse järgi on nii, et kui vara pä-
rid, siis mingit maksu ei tule maksta, kui 
aga saadud pärandvara müüma hakkad, siis 
maksad maksu.

Pärimismenetluse läbiviimisega seoses 
on pärijal vajalik tasuda notari tasu pärimis-
menetluse algatamise avalduse ja pärimis-
tunnistuse tõestamise eest, vajadusel veel 

Pärimis menetluse algatamiseks või-
vad notari poole pöörduda ka näiteks 
võlausaldajad. 
Kersti Kulla

ka muude täiendavate avalduste tõestamise 
eest. Muud maksu, näiteks tulumaksu, päri-
mismenetluse käigus tasuda ei tule. 

Kui pärijad sõlmivad omavahel pärimis-
menetluse lõppedes kokkuleppeid pärand-
vara jagamiseks, siis muidugi on kaasnevad 
kulud selliste lepingute tõestamise eest no-
tari tasu näol ja ka riigilõivud kinnistusraa-
matusse kannete tegemise eest.

Kui pärija müüb pärandvarana saadud 
vara, siis on vastavalt tulumaksuseaduse-
le vajalik tasuda saadud kasult tulumaks. 
Kui pärija kasutab aga pärandvarana saa-
dud eluaset oma elukohana, kehtib tulu-
maksuseaduse kohaselt sellise vara müü-
gist saadud kasule teatud juhul tulumak-
su vabastus.

Samas võib tulumaksu küsimus iga juh-
tumi puhul olla erinev, oleneda väga pal-
judest erinevatest asjaoludest ning pärijal 
on mõistlik enne tehingute tegemist en-
da jaoks välja selgitada, kas üks või teine te-
hing kuulub tulumaksuga maksustamise-
le või siis mitte.

TASUB TEADA!

Pärimisega seotud tasud
�� pärimismenetluse algatamise avaldus (pole 

vahet, kes on algataja, notaritasu 76,68 eurot, 
riigilõivu ei ole). 
�� pärimistunnistuse tõestamise tasu (pole 

vahet, mitu pärijat on, notaritasu 122,70 eurot, 
riigilõivu ei ole).
�� päringute tegemine abieluvararegistrisse, 

liiklusregistrisse, Eesti väärtpaberite registris-
se, kinnistusregistrisse, rahvastikuregistrisse, 
pensionikeskusesse, kohtute registriosakon-
dade keskandmebaasi ja krediidiasutustele ei 
ole eraldi tasu eest. 

Eraldi tasu on ette nähtud:
�� välisriigi registrisse kantud testamentide või 

pärimislepingute andmete kohta päringu 
tegemine (notaritasu 8,40 eurot ühe päringu 
kohta).
�� pärija õiguste ja kohustuste kohta täienda-

vate järelepärimiste tegemiseks avalduse 
tõestamine (notaritasu 15,30 eurot ühe 
päringu kohta). 

Minu praktikas ei ole seni Soome maksuameti 
vastuse eest tasu küsitud ega ka näiteks 
Saksamaa kohtust vastuse saamise eest, aga 
see võib muidugi olla riigiti erinev.

�� Pärandi inventuuri teeb kohtutäitur ja tasu 
selle eest on reguleeritud kohtutäituri seadu-
se alusel. Kohtutäituri tasu on 0,1% pärand-
vara nimekirja kantud vara hulka kuuluvate 
õiguste koguväärtusest, kuid mitte vähem kui 
35 eurot ja mitte rohkem kui 3336 eurot.
Kõik summad sisaldavad ka käibemaksu.
�� Riigilõiv – võlgniku, tema surma korral pä-

rand vara suhtes pärija või pärandi hooldaja 
pankrotiavalduse alusel tasutakse riigilõivu 
10 eurot.

Allikas: notar Kersti Kulla
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Kui palju maksab 
testamendi tegemine?

S
eadusjärgse pärimise korral on esi-
mese järjekorra pärijad pärandaja 
alanejad sugulased ehk tema lap-
sed või kui laps on surnud, siis sur-
nud lapse lapsed oma vanema osa 

ulatuses, ja pärandaja abikaasa.
Silmas tuleb pidada kindlasti seda, et esi-

mese järjekorra pärijad on kõik pärandaja 
lapsed, olenemata sellest, kas pärandaja on 
lastega koos elanud või nendega kunagi lä-
bi käinud või on suhted katkenud juba siis, 
kui laps oli veel väga väikene. Laps on laps ja 
kuulub igal juhul seadusjärgse pärimise kor-
ral pärijate ringi.

Kui pärandajal ei ole alanejaid sugula-
si, ei lapsi ega lapselapsi, siis pärivad teise 
järjekorra sugulased, kelleks on päranda-
ja vanemad ja kui vanemad on surnud, siis 
nende alanejad sugulased. Samuti on päri-
jaks teise järjekorra pärijate kõrval päran-
daja abikaasa.

Kui pärandajal ei ole sugulasi esimesest 
ega teisest järjekorrast – see tähendab, et ei 
ole lapsi, vanemad on surnud ja vendi-õde-
sid ega nende lapsi ei ole, siis pärib kogu va-
ra abikaasa. Kui pole ka abikaasat, siis pä-
rivad kolmanda järjekorra sugulased. Kol-
manda järjekorra sugulased on pärandaja 
ema- ja isapoolsed vanavanemad ja nende 
alanejad sugulased ehk siis pärandaja tä-
did ja onud ning kui nemad on surnud, siis 
nende alanejad.

Testamenti saab teha  
mitmel erineval viisil
Kõige levinum on notariaalselt tõestatud 
testament ehk testament, mis tehakse nota-
ri juures. Notar koostab siis inimese soovide 
kohaselt testamendi teksti ja selgitab klien-
dile võimalusi erinevate korralduste tegemi-
seks. Väga sageli eelneb testamendi tõesta-
misele päris mitu konsultatsiooni, enne kui 
lõpliku lahenduseni jõutakse.

Notari juures tehtud testament ei aegu 
ja kui inimene oma elus rohkem testamen-
ti ei tee, lahendataksegi tema pärimisme-
netlus selle testamendi alusel. Kehtib kõige 
viimasena tehtud testament. Võimalik on 
ka see, et üks inimene on teinud mitu testa-
menti, mis sisaldavad erinevaid korraldu-
si ning kõik testamendid on kehtivad. Tes-
tamenti on selle teinud isikul õigus üksin-
da ja vastavalt tema soovile võimalik muuta 
ja seda just nii palju kordi, kui inimene ise 
 seda soovib teha.

Abikaasade vastastikune 
testament
Abikaasadel on võimalik teha ka abikaasade 
vastastikune testament ja seda kindlasti no-
tariaalselt tõestatud vormis. Abikaasade vas-
tastikuse testamendi puhul saan oma prak-
tikast öelda, et pigem vaid üksikutel juhtu-
del teevad abikaasad kohe esimesel kohtu-
misel notariga testamendi. Enamasti läheb 
ikka nii, et inimesed saavad kõik neid huvi-
tava info ära küsida, saavad notarilt infot eri-
nevate võimaluste kohta ja tahavad siis rahu-
likult järele mõelda. Abikaasade vastastiku-
ses testamendis määravad abikaasad teine-
teise oma ainupärijaks. Samas saab selles 
testamendis määrata ühiseid annakuid ja 
iseseisvaid annakuid. Saab määrata pärija 

muul viisil käsutada. Samuti saab testamen-
ti soovi korral alati muuta.

Kinkelepingu puhul annab inimene oma 
vara omandi oma eluajal üle kingisaajale ja 
tal kaob igasugune õigus selle vara edas-
pidise saatuse üle otsustamisel. Kui inimene 
soovib ära kinkida oma eluaseme, siis päris 
kindlasti notar soovitab sellele kinkijale vor-
mistada kinkeleping koos kokkuleppega, et 
kinkijal jääb õigus tasuta ja tähtajatult oma 
elukohta ka edaspidi kasutada – seda nime-
tatakse isiklik kasutusõigus. Isiklik kasu-
tusõigus kinkija kasuks kantakse kinnistus-
raamatusse ja see kehtib igakordse omani-
ku suhtes. Ehk isegi kui kingisaaja võõran-
dab kinnisasja uuele omanikule või saavad 
kingisaaja surma korral kinnisasja omani-
keks kingisaaja pärijad, kehtib kinkija õi-
gus oma elukohta kasutada ka uue omani-
ku suhtes samasisulisena edasi.

Kinkija eluajal seda isikliku kasutusõigu-
se kannet kinnistusraamatust kustutada il-
ma kinkija nõusolekuta ei ole võimalik. Sel 
juhul säilib kinkijal konkreetse kinnisasja 
suhtes teatud õigus. 

Pärimisseaduses on öeldud, et testament on ühepoolne tehing, 
millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. 
Testamendiga saab testamenti tegev isik ehk testaator ise määrata, 
kuidas toimub tema vara pärimine. Kui testamenti ei ole tehtud, 
toimub pärimine seaduse järgi, selgitab Viljandi notar Kersti Kulla.

Näiteks: eakas inimene kinkis oma korteri 
oma lapsele ja tema kasuks koormati  korter 
isikliku kasutusõigusega. Nüüd on perekon-
nas jõutud kokkuleppele, et kuna kinkija ei 
saa enam iseseisvalt elamisega hakkama, on 
ta nõus minema elama hooldusasutusse või 
asub elama oma lapse juurde. Korter soovi-
takse ära müüa. Nüüd on müügiprotsessi va-
jalik kaasata ka see kinkija, et ta annaks nõus-
oleku tema kasuks seatud isikliku kasutusõi-
guse kande kustutamiseks kinnistusraama-
tust. Kui kinkija sellist nõusolekut ei anna, ei 
ole omanikul ühepoolselt võimalik seda kan-
net kustutada.

Samas ka sellisel juhul ei ole kinkijal 
enam õigust seda vara ise müüa ega kellele-
gi teisele kinkida. Kui suhted kingisaajaga 
ei ole enam väga soojad, ei pruugi ka see, et 
kinkijal on juriidiliselt igati tagatud õigus 
oma elukohta kasutada, tegelikkuses kin-
kijale piisavalt hea valik olla.

Näiteks kui kinkija ei soovi enam elada 
neljandal korrusel paiknevas korteris või nii 
suures korteris ja tahaks väga kolida väikse-
masse ja esimesel korrusel asuvasse korte-
risse, siis ei ole see sugugi enam tema enda 
võimuses. Kui korteri omanik ehk see, kelle-
le korter sai kingitud, selle plaaniga kaasa ei 
lähe, ei olegi kinkijal selles olukorras suurt 
midagi ette võtta. Ta on justkui “sunnitud” 
selles korteris edasi elama, ükskõik kui eba-
mugav see tema jaoks ei ole.

või pärijad üleelanud abikaasale ja ka muid 
korraldusi teha. 

Kui ühe inimese tehtud testamendi võib 
see inimene ise igal ajal tühistada, ilma et 
sellest peaks kellelegi midagi rääkima, siis 
abikaasade vastastikuse testamendi puhul 
seda üks abikaasa salamahti tühistada ei 
saa. Ühe abikaasa poolt abikaasade vastas-
tikuse testamendi tühistamise puhul muu-
tub see testament kehtetuks alles siis, kui 
teine abikaasa on saanud kätte notari poolt 
temale saadetud teate testamendi tühista-
mise kohta.

Mis on kodune testament  
ja kaua see kehtib? 
Sageli kogen, et inimesed on kelleltki selle 
tegemise võimaluse kohta kuulnud. Paraku 
tehakse kodune testament vahel ka nii, et 
testamendi tegija ei tea, millised reeglid sel-
lisele testamendile on kehtestatud. Kodune 
testament saab olla kas tunnistajate juures-
olekul alla kirjutatud või omakäeliselt kir-
jutatud testament. 

Mõlemal juhul kaotab kodune testa-
ment kehtivuse, kui selle tegemise päevast 
on möödunud kuus kuud ja testamendi te-
gija sel ajal elab. See tähendab, et kuue kuu 
möödudes tuleb teha uus kodune testament.

Tunnistajate juuresolekul allakirjutatud 
testamendile peab testamendi tegija alla kir-
jutama vähemalt kahe teovõimelise tunnis-
taja juuresolekul. Ka tunnistajate valimisel 
tuleb teada, kes võivad tunnistajad olla. Pä-
rimisseaduse kohaselt ei või olla koduse tes-
tamendi tunnistajaks isik, kelle enda või kel-
le üleneja või alaneja sugulase, venna või õe 
või nende alaneja sugulase või abikaasa või 
abikaasa üleneja või alaneja sugulase kasuks 
testament tehakse.

Paraku praktikas tuleb ette olukorda-
sid, kus notarile esitatakse pärimismenet-
luse algatamisel kodune kahe tunnistaja 
juuresolekul allakirjutatud testament, kus 
kõik on justkui väga selge ja vormistus vä-
ga kena, aga tunnistajad on isikud, kes tun-
nistajad mitte olla ei tohi, ja sellisel juhul on 
testament tühine.

Ametlik on ka ise kirjutatud ja 
notari hoiule toodud testament
Notariaalseks testamendiks loetakse ka sel-
line testament, mille inimene on ise kirju-
tanud ja toonud notari kätte hoiule. Seda 
testamenti notar ei koosta, vaid klient toob 
ümbrikus tema enda koostatud testamendi 
 notari kätte hoiule. Selline testament loe-
takse võrdseks notariaalselt tõestatud testa-
mendiga ja see ei kaota aja möödudes kehti-
vust. Ka seda testamenti saab testaator igal 
ajal notari hoiult tagasi võtta.

Kinkeleping ja testament on 
erineva tulemiga tehingud
Suurim erinevus on selles, et kui inimene 
kingib oma eluajal ära oma vara, ei ole ta 
enam selle vara omanik ja ta ei saa seda kin-
kelepingut enam ühepoolselt muuta.

Kui on aga tehtud testament, siis testa-
mendi tegemise järel on inimene endiselt 
oma vara omanik. Tal on õigus oma vara ka 
pärast testamendi tegemist müüa, k inkida ja 

Notari juures tehtud 
testament ei aegu. 
Kersti Kulla

TASUB TEADA!

Tasud testamendi ja kinkelepinguga seoses

�� Testamendi tegemine maksab 
39,06 eurot  
Tasu on alati ühesuurune ja see ei sõl-
tu sellest, kui palju on pärandajal vara. 
Tasu võib kasvada paar eurot, sest 
kui inimene võtab endale ka ärakirja 
testamendist, siis maksab ta juurde 
0,23 senti ühe  lehekülje eest.  

�� Abikaasade vastastikuse  
testamendi tegemine maksab  
49,80 eurot.  
Tasu on alati ühe suurune ja see ei 
sõltu sellest, kui palju on pärandajal 
vara ning kui palju korraldusi testa-
menti tuleb. Tasu võib kasvada paar 
eurot, sest kui inimene võtab endale 
ka ärakirja testamendist, siis maksab ta 
juurde 0,23 senti ühe lehekülje eest.

Kui palju maksab kinkelepingu tegemine?

Tasu sõltub kingitava vara väärtusest. 

kingitava vara väärtus notaritasu
10 000 € 61,68 €  
20 000 € 90,48 €  
50 000 € 200,88 € 
100 000 € 384,96 € 
200 000 € 753,12 € 

�� Alati lisandub ca 20 eurot tehniline tasu kinnistus-
osakonnale esitatava ärakirja kinnitamise eest.
�� Kui koos kinkelepingu sõlmimisega tehakse ka 

isikliku kasutusõiguse seadmise leping, lisandub 
tasu ka isikliku kasutusõiguse seadmise eest.

Kõik tasud koos käibemaksuga.
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TASUB TEADA!

Mis on pärimise 
planeerimine ja  
mis kasu sellest on?
Pärimise planeerimine ongi inimese poolt 
testamendiga korralduste tegemine surma 
puhuks.

Teatud juhul muudab see pärijate 
jaoks edasised toimingud väga olulisel 
määral lihtsamaks. Samas võib muidugi 
testamendis antud korralduste täitmine 
olla pärijate jaoks tülikas, ebameeldiv ning 
tekitada probleeme ja vaidlusi. 

Kuidas on kõige parem 
pärandada ettevõtet, 
aktsiaportfelli või 
krüptoraha portfelli? 
Nimetatud vara on täpselt samasugune 
vara nagu kõik muu. Kui inimene testamenti 
ei ole teinud, päritakse ka aktsiad ja muud 
osalused erinevates äriühingutes üldise 
korra alusel ehk seaduse järgi.

Ettevõtja, kes soovib ise määrata, kellele 
milline osa tema aktsiatest jmt peaks saama, 
peaks kindlasti sellekohase testamendi 
koostama.

Testament on testamendi teinud inimese 
eluajal erilise saladusega dokument. Kui 
testamendi tegija ise testamendist kellelegi 
ei räägi ja seda kellelegi ei näita, siis ei saa 
keegi kolmas isik tema eluajal selle kohta 
infot – ei selle kohta, kas isik üldse on teinud 
testamendi ega loomulikult ka selle kohta, 
mis sisuga see testament on. Kui testamendi 
tegija ise perele-pärijatele sellest räägib või 
testamenti näitab, on iseasi.

Erinevate paroolide hoidmise kohta 
väga head ja universaalset nõu ei oskagi 
anda. Muidugi on võimalik soovi korral 
testamendis märkida, kus on hoiustatud 
mingid tähtsad paroolid, võtmed ja muud 
eriliselt olulised andmed, et pärija hiljem 
neile ligi pääseks. 

Kas teha kinkeleping  
või testament? 
Otsuse peab inimene kindlasti ise tegema. 
Igal konkreetsel juhul tuleks ikka teha 
otsus omaenda vara koosseisu, sealhulgas 
kohustusi, ja oma pere- või sugulussuhteid 
arvesse võttes. Kui kolleeg, sõber või 
sugulane on mingid tehingud teinud ja 
tehtuga äärmiselt rahul, ei pruugi see teisele 
isegi sarnase peremudeliga inimesele 
sugugi sobida. 

Selleks, et jõuda otsusele, kas teha 
kinkeleping või testament, on minu meelest 
kõige olulisem enda jaoks läbi mõelda, kas 
ma tahan olla oma surmani selle vara omanik 
või mitte. Kui omanikuks olemine ei ole 
oluline ja on päris kindlalt otsustatud, kellele 
see vara peaks üle minema, võib loomulikult 
teha kinkelepingu. Kui aga kasvõi natukene 
oled kahevahel, et kas sellele või teisele 
lapsele, õele või vennale jne, siis on õige jääda 
testamendi juurde, sest testamenti saab 
muuta, kui oled ümber mõelnud. Ja oma 
ainukest elukohta ära kinkida ei ole ka alati 
väga arukas. Isegi oma ainsale lapsele mitte. 
Eespool olen juba kirjeldanud põhjuseid, 
miks võib olla oluline, et inimene saaks ise 
otsustada näiteks oma korteri müümise või 
väiksema vastu vahetamise üle.

On olukordi, kui inimene tuleb notari 
juurde sooviga teha testament. Jutu käigus 
selgub, et see inimene on vallaline ja tal on 
üksainus laps, kellele ta oma vara soovib 
pärandada. Või siis et tal on kolm last ja 
ta soovibki, et kogu tema vara läheks 
kõigi laste vahel jagamisele. Sellisel juhul 
pole testamendi tegemine üldse vajalik, 
kuna ka seadusjärgsel pärimisel saabub 
täpselt soovitud tagajärg. Seega mitte alati 
pole põhjendatud ega vajalik testamendi 
tegemine selleks, et inimese vara jääks just 
sellele või neile, kellele pärandaja seda jätta 
soovib.

Teatud juhul aga jälle on testamendi 
mittetegemisel äärmiselt halvad tagajärjed. 
Kui näiteks on üks abielupaar, kellel lapsi 

Pärimisõigused  
võivad riigiti olla 
erinevad

Ü
ldine reegel on, et pärimisasi 
lahendatakse selles riigis, kus 
oli pärandaja elukoht tema 
surmapäeval. Pärimisi lahen-
datakse selle riigi seaduste jär-

gi, kus pärandaja enda surmapäeval elas. Kui 
pärandaja harilik viibimiskoht tema surma-
päeval on näiteks Soomes, tuleks ka pärimis-
asi lahendada Soomes sealsete seaduste jär-
gi ning seda tehakse sellisel juhul ka Eestis 
asuva vara suhtes.

Pärimisasi lahendatakse kogu pärandva-
ra suhtes olenemata sellest, millises riigis va-
ra asub. Seega, kui pärandaja elab Eestis ja tal 
on ostetud näiteks mõnele soojale maale kor-
ter, siis lahendatakse pärimisi Eestis ka selle 
korteri suhtes, mis soojal maal asub. Enda pä-
rimisõigust saab pärija teistes riikides tõen-
dada Eesti notari väljastatud pärimistunnis-
tusega või Euroopa pärimistunnistusega. Vii-
mast saab taotleda ainult juhul, kui vara asub 
sellises riigis, kus pärimisasja lahendamisel 
lähtutakse Euroopa Liidu seadustest.

Kui tegemist on Euroopa Liidu liikmes-
riigiga, kes samuti lähtub Euroopa pärimis-
määrusest, siis on tagatud, et Eesti pärimis-
menetlusega arvestatakse ka vara asukoha 
riigis. Muudel juhtudel oleneb Eestis välja 
antud pärimistunnisusega arvestamine ja 
mittearvestamine sellest, millised on asja-
omase riigi seadused. Riigiti võivad reeglid 
olla väga erinevad. 

Teatud juhtudel ei ole välistatud, et pä-
rimismenetlus tuleb läbi viia mitmes riigis. 
Kui pärandvara asub väljaspool Euroopa Lii-
tu, on võimalik, et pärimismenetlus tuleb 
läbi viia näiteks selles riigis, mille kodanik 
surnu oli, või riigis, kus asub surnu kinnis-
vara. Kui surnu elukoht surmapäeval oli väl-
jaspool Euroopa Liitu, Taanis, Iirimaal või 
Ühendkuningriigis, siis on teatud juhtudel 
võimalik, et pärimisasi lahendatakse Eestis 
üksnes Eestis asuva vara suhtes. 

Seega tuleks ka Eesti kodanikel arvestada, 
et kui nad asuvad välisriiki elama, on suur 
tõenäosus, et nende vara pärimist ei saa Ees-
tis menetleda. 

Pärijate ring sõltub, millise riigi 
seaduste järgi asi lahendatakse
Olenevalt sellest, kus pärimisasi lahendatak-
se, sõltub ka see, millise asutuse poole asja la-
hendamiseks tuleb pöörduda. Eestis tuleks 
pärimisasja lahendamiseks pöörduda nota-
ri poole, kes selgitab välja, kes on pärandaja 
pärijad. Samas on riike, kus tuleb pärimisas-
ja lahendamiseks pöörduda hoopis kohtu või 
maksuameti poole ning ei ole ka välistatud, 
et pärimisasi tuleb lahendada pärijatel endil. 

Kui pärimisasi lahendatakse Eestis, siis sel-
gitatakse pärijad välja Eesti pärimisseaduse 
järgi ainult siis, kui pärandaja elukoht sur-
mapäeval oli Eestis või kui Eesti kodanik on 
teinud testamendi, milles on näidatud, et te-
ma vara pärimine tuleb lahendada Eesti sea-
duste järgi. 

See, millise riigi seaduste järgi pärimis-
asi lahendatakse, on pärimismenetluses vä-
ga oluline küsimus, sest pärijate ring sõltub 
sellest, millise riigi seaduste järgi asi lahen-
datakse. Sõltumata sellest, kas asja lahenda-
misel tuleb vaadata Euroopa Liidu liikmesrii-
gi seadust või mitte, on reeglid väga erinevad. 

Eestis üldjuhul on vara pärijaks päranda-
ja lapsed ning kui pärandajal lapsi ei ole, siis 
pärivad teise ringi pärijatena tema vanemad 

ning nende puudumisel õed ja vennad. Sea-
dusejärgse pärimise korral pärib abikaasa 
alati pärijate kõrval ning juhul kui abikaasa 
pärib esimese ringiga koos (laste kõrval), siis 
pärib ta võrdselt lastega, kuid mitte vähem 
kui ¼. Kui abikaasa pärib koos teise ringi pä-
rijatega, siis pärib abikaasa poole pärandist. 
Kui esimese ja teise järjekorra pärijaid ei ole, 
siis pärib abikaasa kogu pärandi. 

Selline ei pruugi aga olukord olla teistes 
riikides. On riike, mille seadused näevad et-
te, et abikaasa pärib laste kõrval poole päran-
dist, kuid on ka riike, kus abikaasa võib olla 
ainuke pärija ning lastel pärimisõigust ei te-
kigi, sõltumata sellest, kas nad on alaealised 
või täisealised. On riike, kus ka täisealistel 
lastel on õigus sundosale isegi siis, kui sur-
nu on teinud testamendi kellegi teise kasuks.

Elukohariike vahetades on 
mõistlik testament ära teha
Seetõttu on mõistlik pärimist planeerida 
ning koostada sellekohane testament, se-
da eriti juhtudel, kui elukohariik võib ajas 
muutuda. Testamendi tegemisel on võima-
lik kirja panna enda soovid ning määrata pä-
rijate ring, kuid samuti on testaatoril õigus 
määrata, et tema vara pärimine lahendatak-
se selle riigi seaduste järgi, mille  kodanik ta 
on. Sellisel juhul isegi, kui Eesti kodanikust 
 pärandaja on asunud elama näiteks Soome, 
on testamendiga tagatud, et pärimisasi la-
hendatakse just tema viimase tahte järgi 
Eesti seaduste kohaselt. Seda ka siis, kui see 
pärimisasi kuulub lahendamisele Soomes, 
sest seal oli testaatori harilik viibimiskoht 
surma päeval. 

Samas annab Euroopa pärimismäärus ka 
võimaluse, et kui sellisel viisil testament on 
koostatud, siis on pärijatel õigus otsustada, 
et pärimisi lahendatakse samuti päranda-
ja elukoha riigis. Selline korraldus võiks ol-
la mõistlik eelkõige olukorras, kus kõik pä-
rijad ning enamik pärand vara asuvad Eestis. 

Ühelt poolt võib testamendi puudumine 
tekitada olukorra, kus pärandaja arvab, et 
tema pärijad on näiteks ainult lapsed, kuid 
selle riigi seadused, kus ta elab, võivad hoo-
pis teisiti sätestada. Seetõttu on pärandajal 
endal mõistlik kaaluda testamendi tegemi-
se võimalust, et tagada enda tahte realisee-
rumine pärast surma. 

Teisalt võib selline olukord tekitada olu-
korra, kus pärimisasja lahendamine võib ve-
nida pikaks, sest Eesti notaril tuleks esime-
ses järjekorras välja selgitada välisriigi õigus. 
Sellega muu hulgas võib pärijatele kaasneda 
kohustus katta ka asjaomase õiguse tõlkimi-
sega seotud kulud.

Küsimust, millises riigis ja millise riigi seaduste järgi tuleks  
pärimisasi lahendada, reguleerib Euroopa Liidu määrus.  
Teadmiseks, et määrust ei kohaldata Taanis, Ühendkunin g
riigis ja Iirimaal, selgitab notarikandidaat Eve Põtter.  

ei ole, siis nendel on vägagi mõistlik 
vähemalt kaaluda testamendi tegemist. 
Nimelt seaduse järgi on sellisel juhul ühe 
abikaasa surma puhul pärijaks küll pooles 
osas üleelanud abikaasa, aga teise poole 
pärandist pärivad surnud isiku vanemad 
või õed-vennad või nende lapsed. Nii võibki 
ühe abikaasa surma puhul tekkida olukord, 
kus üheskoos ostetud korter, suvila, auto 
jne läheb abikaasale ja surnud abikaasa 
sugulastele, kellega pole võib-olla isegi 
üldse kogu oma pika elu jooksul läbi käidud. 
Läbirääkimised pärandvara jagamise üle ei 
pruugi alati minna sugugi mitte lihtsalt.
Testament abikaasa kasuks oleks aga 
toonud kaasa just soovitud tagajärje ehk 
üleelanud abikaasa oleks olnud teise 
abikaasa ainupärija.

Kes on pärija ja kes  
on annaku saaja? 
Pärija on isik, kellest saab pärandaja 
õigusjärglane, kes pärib kogu pärandajale 
kuulunud pärandi  – nii varad kui ka 
kohustused – ja kes muu hulgas on 
kohustatud täitma pärandaja poolt 
testamendiga määratud annakud ja muud 
korraldused. 

Pärimisseadus sisustab annaku mõistet 
järgmiselt: kui testaator ei ole määranud 
isikule kogu oma vara ega selle mõttelist 
osa, vaid üksnes teatud varalise hüve, 
pidamata hüve saajat oma õigusjärglaseks, 
loetakse hüve annakuks ja hüve saaja 
annakusaajaks. Annaku määramise 
korraldus annab annakusaajale õiguse 
nõuda annakutäitjalt annakuks määratud 
eseme üleandmist. Annakuks võib olla 
asi, rahasumma, õigus, nõue, kohustusest 
vabastamine või muu üleantav hüve.

Kui testamendiga ei ole määratud 
annakutäitjat, siis on annakutäitjaks pärija. 
Pärijal on kohustus annakusaajale annak üle 
anda.

Kui annakuna on testaator määranud 
kellelegi näiteks mõne kinnisasja, peab 
pärija sõlmima annakusaajaga notariaalselt 
tõestatud vormis lepingu selle kinnisasja kui 
annaku annakusaajale üleandmiseks.

Praktikas soovitakse sageli määrata 
näiteks elukaaslasele või muule isikule 
õigus pärandajale kuulunud kinnistul asuvat 
elamut või pärandajale kuulunud korterit 
oma elukohana kasutada. Kas siis teatud aja 
jooksul või tähtajatult ehk annakusaaja elu 
lõpuni. Näiteks määrab testaator pärijaks 
oma lapsed ja annakuna määrab oma 
elukaaslasele õiguse nende ühist elukohta 
tähtajatult ka edaspidi oma elukohana 
kasutada. Ka sellisel juhul on pärijal või 
pärijatel kohustus testamendiga määratud 
annak annakusaajale üle anda ehk tagada 
annakusaaja õigus elamut või korterit 
kasutada. Selleks sõlmitakse enamasti 
isikliku kasutusõiguse seadmise leping 
annakusaajaga ja kantakse annakusaaja 
kasuks kinnistusraamatusse isiklik 
kasutusõigus. Pärija või pärijad saavad aga 
selle kinnistu omanikeks.

Kes on asepärijad, 
eelpärijad ja 
järelpärijad?
Testamendiga on pärandajal päris palju 
võimalusi teha oma surma puhuks erinevaid 
korraldusi. Muu hulgas on võimalik määrata 
pärijale asepärija(d). On võimalik määrata 
eelpärijad ja järelpärijad. Näiteks kui 
soovitakse, et alaealine laps saaks pärijaks 
alles siis, kui ta on saanud täisealiseks või 
omandanud hariduse, või mistahes muu 
järelpärimise tingimuse saabumisel, saabki 
nimetada teda järelpärijaks. 

Eelpärijal on küll õigus pärandvara hulka 
kuuluvaid esemeid käsutada, aga tema 
käsutusõigus ei ole absoluutne, eelkõige 
kinnisasjade käsutamise puhul. Samas on 
pärijal õigus määrata, et eelpärija võib  
kogu pärandit vabalt käsutada.

Notari juures on just kõige õigem 
kõikidest oma soovidest rääkida, arutada, 
kaaluda, et siis notariga koostöös kõige 
sobivama sisuga testament teha.
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Abielludes loovad abikaasad 
liidu ka majanduslikult

A
lates 2011. aastast on abiellu
mise avaldust esitades võimalik 
valida kolme varasuhte liigi 
vahel: varaühisuse varasuhe, 
vara  juurdekasvu tasaarvestus 

ja varalahususe varasuhe.
Varaühisuse varasuhte puhul on abikaa

sade poolt abielu kestel omandatud vara pu
hul tegemist abikaasade ühisvaraga. 

Ühisvara hulka ei kuulu kummagi abi
kaasa lahusvara, milleks saavad olla: – isik
likud tarbeesemed; – enne abiellumist kum
magi abikaasa omandis olnud vara; – abielu 
kestel tasuta käsutuse teel (näiteks kinke või 
pärimise teel) omandatud vara; – lahus vara 
arvel omandatud vara (näiteks enne abi
elu ühe abikaasa poolt omandatud korte
riomandi müügist saadud vahendite eest 
 ostetud vara).

Ühisvara kuulub abikaasadele ühiselt, st 
et tehinguid ühisvaraga saab teha ainult ühi
selt. Juhul kui üks abikaasadest ei saa  tehingu 
sõlmimisel osaleda, peab olema  tehingu te
gemiseks teise abikaasa nõusolek. Tehingus 
mitteosalev abikaasa saab teha tehingus osa
levale abikaasale volikirja. Kui tehingule on 
ette nähtud notariaalselt tõestatud vorm, 
peab ka volikiri olema notariaalselt tõesta
tud vormis. Abikaasade igapäevavajaduste 
rahuldamiseks tehtavad tehingud, näiteks 
kommunaalkulude tasumine või söögi ost
mine, saab teha ka üks abikaasadest. Muudel 
juhtudel on abikaasade ühisvara hulka kuu
luva varaga tehingu tegemine ilma teise abi
kaasa nõusolekuta tühine.

Ühine kohustus eeldab 
perekonna vajadust
Juhul, kui perekonna vajaduste rahuldami
seks tehtud tehingutest tekib kohustusi, siis 
vastutavad abikaasad tekkinud kohustus
te eest ühiselt, sõltumata sellest, kumb abi
kaasa on tehingu teinud. Näiteks kui üks 
abikaasadest võttis väikelaenu ja ostis selle 
eest ühisesse majapidamisse kodumasina, 
siis tegemist on abikaasade ühise kohustuse
ga. Ühise kohustuse tekkimise eelduseks on 
asjaolu, et kohustus tekkis perekonna vaja
dustega seoses.

Ühisvara varasuhte liigi puhul käsutab 
(müüb, kingib või pandib) abikaasa oma 
lahusvaraks olevat vara ilma teise abikaa
sa nõusolekuta, v.a juhul, kui ühe abikaasa 
lahus varaks olevat vara kasutatakse pere

Abielu sõlmimiseks esitavad tulevased abikaasad perekonna
seisuametnikule või notarile ühise abiellumise avalduse, milles 
märgivad  ära, milline varasuhte liik kohaldub neile alates abielu 
sõlmimisest, kirjutab Tallinna notar Kristel Jänese. 

konna eluasemena või omanikuks mitteole
va abikaasa poolt eraldi kasutatava eluruu
mina. Sellisel juhul saab vara käsutada või 
anda kolmandate isikute kasutusse ainult 
abikaasa nõusolekul. Nimetatud erisus keh
tib kinnisasjade ja korteriomandite puhul, 
mis on omandatud aastast 2015. Ühisvara 
suhe seob abikaasasid majanduslikult enim.

Vara juurdekasvu 
tasaarvestuse osas puudub 
Eestis veel kohtupraktika
Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe 
annab abikaasadele suurema varalise ise
seisvuse kui ühisvara varasuhe ja majandus
likult nõrgemale abikaasale rohkem tagatisi 
kui varalahususe varasuhe. Samas peab ar
vestama, et tegemist on Eesti õiguses uud

Abiellumisavalduses 
valitud varasuhet 
saavad abikaasad 
abielu kestel 
muuta, sõlmides 
abieluvaralepingu.  
Kristel Jänese

se varasuhte liigiga ja kohtupraktikat selles 
osas praktiliselt ei ole. 

Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuh
te puhul on kumbki abikaasa enda poolt 
omandatud vara ainuomanik. Kumbki abi
kaasa võib oma varaga teha tehinguid ilma 
teise abikaasa nõusolekuta, v.a tehing pere
konna eluasemega, mille tegemiseks on va
jalik teise abikaasa nõusolek.  

Selle varasuhte puhul koosneb abikaa
sade vara põhivarast ja soetisvarast. Põhi
vara on see vara, mis kuulus abikaasale enne 
abiellumist, samuti vara, mille abikaasa on 
omandanud kas pärimise teel või kinkena. 

Soetisvara on vara, mille abikaasa on 
omandanud varasuhte kestel.

Lahutuse puhul kuulub soetisvara tasaar
vestamisele, st et abikaasal, kellel on tekki
nud vähem soetisvara, on õigus nõuda teiselt 
abikaasalt rahalist hüvitist. See tähendab, et 
abikaasa ei saa nõuda teiselt abikaasalt vara 
omandit, vaid vara hinnatakse ja abikaasa 
saab nõuda rahalist hüvitist enam soetisva
ra omandanud abikaasalt.

Varalahususe varasuhe annab abikaa

sadele varalises mõttes teineteisest täieli
ku sõltumatuse. Vara omandamisel ei te
ki ühisomandit ja see tähendab, et tehin
gute tegemiseks ei ole vaja teise abikaasa 
nõusolekut. Omandatud vara on selle abi
kaasa vara, kes on kinnistusraamatusse või 
muusse registrisse kantud vara omanikuna. 
Juhul kui abikaasad soovivad soetada näi
teks kinnisasja selliselt, et mõlemad oleksid 
omanikud, saavad nad omandada kinnistu 
kaasomanikena (mitte ühisomanikena na
gu varaühisuse varasuhte puhul). 

Kaasomandi ja ühisomandi vahe on sel
les, et ühisomanikud saavad ühisomandis 
olevat vara käsutada ainult ühiselt, kaas
omanik aga saab talle kuluvat mõttelist 
osa kaasomandis olevast varast iseseisvalt 
käsutada. Teise kaasomaniku nõusolekut 
müümiseks, kinkimiseks ega pantimiseks 
ei ole vaja.  

Vaatamata varalisele sõltumatusele pea
vad abikaasad varalahususe varasuhte puhul 
tagama teineteise ja kogu perekonna igapäe
vaste vajaduste katmise ja tegutsema abielu
lise kooselu huvides. 
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TASUB TEADA!

Mis on abieluvaraleping? 

�� abieluvaraleping sõlmitakse notariaal-
selt tõestatud vormis. Lisaks vormi-
nõudele on seaduses sätestatud, et 
abieluvaraleping sõlmitakse isiklikult, st 
abikaasad ei saa volitada kedagi teist 
enda eest lepingut sõlmima. 
�� abieluvaralepinguga saavad abi-

kaasad: – valida uue varasuhteliigi; – 
lõpetada valitud varasuhe; – teha muid 
seadusega lubatud kokkuleppeid. Näi-
teks saavad abikaasad teha kokkulep-
peid üksikute esemete või teatud liiki 
esemete kuulumise kohta kummagi 
abikaasa lahusvara hulka, tunnistada 
ühisvaraks olevaid esemeid abikaa-
sa lahusvaraks ning vastupidi, ühe 
abikaasa lahusvaraks oleva vara saab 
tunnistada abikaasade ühisvaraks. 
�� Lepingu tasu on minimaalselt 59,76 ja 

kanne abieluvararegistrisse 30 eurot. 
abieluvaralepingu kohta tehakse kan-
ne abieluvararegistrisse, mis on avalik. 
abieluvararegistrit peab alates 2018. 
aastast Notarite Koda. see tähendab, 
et pärast lepingu sõlmimist edastab 
notar e-notari infosüsteemi kaudu 
andmed abielu vararegistrisse ja vas-
tavad andmed on registrist otsekohe 
nähtavad. 

Kui palju maksab abieluvaraleping?

abieluvaralepingu tasu sõltub vara väärtusest.

Kõik tasud koos käibemaksuga

�� selleks, et abikaasad saaksid valida 
neile sobiva varasuhte, võiks nõu 
küsida notarilt. enne abielu sõlmimist 
saab notar nõustada, milline liik valida 
abiellumise avalduse esitamisel ja 
anda nõu abieluvaralepingu kohta, kui 
soovitakse teha lisakokkuleppeid. abi-
eluvaralepingu saab sõlmida nii abielu 
kestel kui ka enne abielu sõlmimist.  
�� samuti võib abieluvaralepinguga välis-

tada nõusoleku vajaduse puhuks, kui 
abikaasade varasuhte liigiks on vara-
ühisus ja abikaasa soovib võõrandada 
või kolmandate isikute kasutusse anda 
tema lahusvaraks olevat kinnistut, 
mida kasutatakse perekonna eluase-
mena või kasutab üks abikaasadest 
seda oma eluasemena.

vara väärtus notaritasu
10 000 € 61,68 €  
20 000 € 90,48 €  
50 000 € 200,88 € 
100 000 € 384,96 € 
200 000 € 753,12 € 
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