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EESTI NOTARITE ÜHINGU

PÕHIKIRI.

I. Ühingu eesmärgid ja õigused.

§ 1. Ühingu eesmärkideks on:
a) notariaadi kui avalikõigusliku instituudi kõige

külgne arendamine;
b) oma liikmete kutsetegevuse ühtlustamine, kutse- 

eetiliste normide määramine ja kutse-eetika üle 
valvamine;

c) oma liikmete seas vastastikuse toetamise korral
damine, ja

d) oma liikmete kutsehuvide kaitsmine.

§ 2. Ühingul on kõik juriidilise isiku õigused 
ja ta võib maksvate seaduste ja määruste alusel:

a) kirjastada kutsealalist kirjandust;
b) pidada ülal raamatukogu ja informatsioonibürood ;
c) asutada ja valitseda toetuskapitale;
d) maksustada oma liikmeid;
e) omada kinnis- ja vallasvara, ja
f) teha kõik, mis ta sihtide saavutamiseks vajaline.

§ 3. Ühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti vaba
riik, juhatuse asukohaks — Tallinn.
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§ 4. Ühingul on pitsat oma nimetusega, mille 
kuju määrab üldkogu. Üldkogu võib sisse seada 
ühingu liikmeile ametitunnuseid, määrates nende 
kuju ja kandmise korra.

IL Ühingu koosseis, liikmete õigused 
ja kohustused.

§ 5. Ühingu liikmed jagunevad: a) tegevliik- 
meiks ja b) lihtliikmeiks.

Tegevliikmeks võib olla iga notar, kelle kutse- 
tegevus on kindlustatud ametikautsjoniga.

Lihtliikmeks võib olla igaüks, kes töötab nota- 
riaal alal tegevliikme juures tasulises teenistuses.

§ 6. Tegevliikmeks astumine sünnib vastava 
isiku avaldusega asutamiskoosolekule, pärast ühingu 
asutamist aga juhatuse otsusel.

Lihtliikme vastuvõtmise otsustab juhatus selle 
tegevliikme ettepanekul, kelle juures ta töötab.

§ 7. Iga liige on kohustatud täitma niihästi 
seatud korras määratud maksukohustusi kui ka kõiki 
muid ühingu organite poolt määratavaid kohustusi.

Liiget, kes oma kohustusi ühingu enese või mõne 
ta kolleegiumi suhtes ei ole täitnud poole aasta jook
sul, arvates temale selleks antud tähtajast, on juha
tus õigustatud ühingust välja langenuks lugema, 
temale sellest kirjalikult teatades.

§ 8. Iga liige võib igal ajal ühingust lahkuda, 
teatades sellest kirjalikult juhatusele; ta loetakse lah
kunuks selle teadaande teatavaks saamisega juhatu
sele, kuid peab täitma ühingu vastu kõik oma ko
hustused kuni lahkunuks lugemise ajani.

§ 9. Ühingu liikme väljaheitmist otsustatakse 
juhatuse, vastava kolleegiumi või eriorgani ettepane
kul §§ 13—21 ettenähtud korras.
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§ 10. Ühingu liikmemaksud ja muud rahali
sed kohustused määratakse §§ 13—21 ettenähtud 
korras kummagi liikmete liigi jaoks eraldi.

§ 11. Suurte teenete eest ühingu eesmärkide 
taotlemisel võib üldkogu juhatuse ettepanekul valida 
ühingule auliikmeid.

IIL Ühingu organid.
§ 12. Ühingu liikmete üldkogu tegutseb kas 

peakoosoleku või referendumi kaudu.
§ 13. Ühingu peakoosolekud kutsub kokku ju

hatus kas oma algatusel vajadust mööda või Ü4 te
gevliikmete nõudel või revisjonitoimkonna ehk re
videndi nõudel. Igal aruandeaastal, mis ühtub ka
lendriaastaga, tuleb kutsuda kokku esimese nelja 
kuu jooksul peakoosolek või korraldada referendum.

Kokkukutsumine toimub kutsetega, mis saade
takse välja posti-, telegraafi- või telefoniteel hiljemalt 
10 päeva enne peakoosoleku päeva ja peavad sisal
dama andmeid koosoleku koha, aja ja päevakorra 
kohta.

§ 14. Peakoosolek on otsusvõimne, kui kohale 
on ilmunud vähemalt pool tegevliikmete arvust.

Selle kvoorumi mitteilmumisel võidakse, kui sel
lest on kokkukutses hoiatatud, pidada pool tundi 
hiljem uus peakoosolek, mis on võimeline igasuguse 
osavõtjate arvu juures arutama ja otsustama vaid 
ülesseatud päevakorras loeteldud usju.

§ 15. Peakoosoleku avab juhatuse poolt selleks 
määratud juhatuse liige, mille järele koosolek ise 
valib endale juhatuse.

Kvoorumiga peakoosolek võib muuta ja täiendada 
ülesseatud päevakorda.

Peakoosolek toimib tema enese poolt määratava 
kodukorra alusel, kuni selle määramiseni aga Riigi
kogu kodukorra vastavate eeskirjade järgi.
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§ 16. Peakoosolekul on tegevliikmeil sõna- ja 
hääleõigus kõigis asjus, lihtliikmeil — sõnaõigus 
kõigis asjus, hääleõigus aga ainult nende eneste 
maksustamise asjus ja neis asjus, milliseis neile pea
koosoleku poolt hääleõigus antakse.

§ 17. Küsimused otsustatakse peakoosolekul 
hääleõiguslasist osavõtjate liht-häälteenamusega; 
ainult liikmete väljaheitmise, põhikirja muutmise ja 
ühingu likvideerimise otsustamiseks on vajaline 2/3 osa
võtjate häälteenamus.

§ 18. Peakoosoleku otsused protokollitakse ja 
kirjutatakse alla koosoleku juhataja, protokollija ja 
vähemalt kahe teise osavõtja poolt. Otsuseid moti
veeritakse protokollis ainult siis, kui peakoosolek seda 
soovib.

§ 19. Juhul, kui raske on peakoosolekut kut
suda kokku ja juhatus tunnustab ebasoovitavaks ot
sustada asju § 14 teises lõikes ettenähtud korras, 
võidakse küsimusi otsustada referendumi teel, mida 
korraldab juhatus kas oma algatusel või vähemalt 
J/4 tegevliikmete nõudel või revisjonitoimkonna ehk 
revidendi nõudel.

§ 20. Referendumi algatajate poolt ülesseatud 
küsimused säärases redaktsioonis, mis võimaldab neile 
vastata „poolt“ või „vastu“ ehk „ja“ või „ei“ sõ
nadega, koostatakse juhatuse poolt ankeetlehele, jät
tes iga küsimuse järele enne häälelahtrit veel eri- 
lahtri teatamiseks, kas hääletaja soovib käesolevat 
küsimust otsustada referendumi teel.

Ankeetleht täidetakse täis hääleõiguslase poolt, 
kirjutatakse alla oma käega ja saadetakse juhatusele 
antud tähtajaks.

§ 21. Juhatus koostab saabunud ankeetlehtede 
najal akti, märkides sellesse referendumi tulemused, 
kusjuures iga küsimus loetakse nii või teisiti otsus- 
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tatuks vaid siis, kui säärasel viisil otsustamist Ori 
pooldanud vähemalt üks hääl üle poole hääleõigus
like liikmete arvust.

§ 22. Ühingu juhatus koosneb kolmeks aastaks 
tegevliikmete hulgast valitavaist: esimehest ja neljast 
liikmest, kusjuures iga rahukogu ringkonna tegev
liikmete hulgast valitakse üks liige.

Juhuks kui mõni juhatuse liige langeb välja ju
hatusest või ei saa võtta osa juhatuse tegevusest, 
valitakse neile samaks ajaks vähemalt neli asetäitjat 
tegevliikmete hulgast.

§ 23. Ühingu esimehe puudumisel või ajutisel 
äraolekul täidab esimehe kohuseid notari ametilt 
vanim kohalolija juhatuse liige.

Juhatuse liikme puudumisel või ajutisel äraolekul 
täidab ta kohuseid notari ametilt vanim kohalolija 
asetäitja, kui puuduja juhatuse liige ise ei nimeta 
ega saada kohale valitud asetäitjate hulgast kohuste- 
täitjat oma soovil.

§ 24. Juhatuse koosolekuid peetakse - vajadust 
mööda ühingu esimehe või ta kohustetäitja kokku
kutsumisel ja juhatusel.

Koosolek on otsusvõimne, kui osa võtab peale 
esimehe või ta kohustetäitja veel vähemalt kaks ju
hatuse liiget või nende kohustetäitjat.

Otsused tehakse osavõtjate liht- häälteenamusega, 
häälte poolekslangemisel otsustab küsimuse juhataja 
hääl.

Otsused protokollitakse ja kirjutatakse alla kõigi 
osavõtjate poolt.

§ 25. Revisjonitoimkond koosneb kolmeks aas- 
taks kõikide liikmete hulgast valitavast kolmest liik-. 
mest ja vähemalt ühest asetäitjast, kes valivad enda^/V/ 
keskelt esimehe ja asendavad üksteist analoogilisi .X 
§ 23 eeskirjadele. Liikmete üldkogu võib toimkpTiptf 
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asemel valida ühe revidendi, kes asendab terves 
ulatuses toimkonda. Revidendile valitakse : äärasel 
korral üks või kaks asetäitjat.

§ 26. Revisjonitoimkonna resp. revidendi ot
sused protokollitakse.

§ 27. Iga rahukogu ringkonnas asuvad ühingu 
liikmeist notarid moodustavad ühingu osakonna, 
milline kannab N. N. notarite kolleegiumi nimetust.

Igal kolleegiumil on oma nimetusega pitsat.
Kolleegiumid võivad oma liikmeid kolleegiumi 

kasuks maksustada kolleegiumide üldkogude otsusel.
Kolleegiumi üldkogu tegutseb kas üldkoosoleku 

või referendumi kaudu §§ 13—21 ettenähtud kor
ras, kusjuures kolleegiumi vanemal on ühingu ju
hatuse võimupiirid oma kolleegiumi suhtes.

Kolleegiumi vanemaks on kohapealne juhatuse 
liige, kui kolleegiumi üldkogu ei ole endale valinud 
erilist kolleegiumi vanemat. Kolleegiumi vanem 
täidab ainuisiklikult kolleegiumi üldkogu otsuseid ja 
ajab jooksvaid asju.

Kolleegiumidel on õigus kutsuda ellu endale ka 
muid organe ja moodustada erikapitale.

§ 28. Liikmete üldkogu võib §§ 13—21 korras 
moodustada ka eriorganeid eriiilesannete teostamiseks, 
kinnitades neile erilise kodukorra.

IV. Organite võimupiirid ja üles* 
anded.

§ 29. Liikmete üldkogu, avaldades oma võimu 
peakoosoleku või referendumi kaudu, on ühingu 
täieline peremees ja kõikide asjade lõplik otsustaja, 
samuti ka muude organite otsuste revideerija.

Üldkogu võimupiiris on:
a) ühingu organite (§ § 22, 25, 28) ametisse kut

sumine ja ametist vabastamine;
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b) juhtnööride andmine kõikidele ühingu organitele, 
nende hulgas ka kolleegiumidele;

c) ühingu liikmeile nende kutsetegevuses eetiliste 
eeskirjade ja sanktsioonide määramine;

d) ühingu liikmeile maksude ja kohustuste määra
mine;

e) vastastikuse toetamise aluste ja korra määramine; 
f) eelarve ja aruande kinnitamine;
g) kinnisvarade omandamise, võõrandamise, panti

mise ja koormamise otsustamine;
h) auliikmete valimine ja liikmete väljaheitmine;
i) erikapitalide ja -organite korraldamine ning 
k) põhikirja muutmise ja ühingu likvideerimise 

küsimuse otsustamine.

§ 30. Juhatus täidab üldkogu otsuseid, täidab 
eelarvet ja annab selle üle aru, ajab kõiki ühingu 
jooksvaid asju ning toimib ja otsustab iseseisvalt 
kõigis ühingu asjus, mis selle põhikirja alusel va
henditult üldkogu otsustamisele ei kuulu.

§ 31. Ühingu esimees esindab ühingut, peab 
kirjavahetust, annab ühingu nimel volikirju ja sõl
mib ühingu nimel kõiki õigustehinguid peakoosoleku 
või referendumi ja juhatuse otsuste järgi.

§ 32. Revisjonitoimkond resp. revident revidee
rib eelarve täitmist ja kõiki ühingu varalisi operat
sioone ja teatab sellest üldkogule.

§ 33. Kolleegiumide ja eriorganite ülesanded ja 
võimupiirid määratakse üldkogu poolt §§ 13—21 
ettenähtud korras.

V. Ühingu likvideerimine.
§ 34. Ühing kuulub likvideerimisele, kui te

gevliikmete arv on vähenenud alla kolmandiku no
tarite üldarvust või kui üldkogu §§ 13—21 korras 
on sellekohase otsuse võtnud vastu.

9



Säärasel juhul olemasolev juhatus muutub auto
maatselt likvideerimiskomisjoniks, teostab likvideeri
mise ja annab sellest aru üldkogule. Likvideerimisel 
toimib juhatus üldkogu õigustega, väljaarvatud kin
nisvarade võõrandamine, milleks on vajaline üldkogu 
kinnitus.

§ 35. Likvideerimisest ülejäävad ühingu varad 
määratakse Kultuurkapitalile, kui üldkogu teisiti ei 
määra.

Notar A. Mahoni Notar J. Kristelstein Notar M. Uesson

Kohtu- ja Siseministri 11. märtsi 1933 otsusel on 
Eesti Notarite Ühing ühingute, seltside ja nende 
liitude registrisse nr. 7>777 all sisse kantud. Tem- 
pelmaks 7,15 krooni suuruses tasutud. Registree- 
rim. toiin. nr. 13485. Tallinnas, 15. märtsil 1933.

T. Teder, (Pitsat)

Kohtu- ja Siseministeeriumi administratiivosakonna 
registreerimise asjade juhataja k. t.
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Tall. E. K.irj .-Ühisuse trükikoda, Pikk 2. 1933


