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Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 

 

 

Justiitsministeerium on saatnud Eesti Korteriühistute Liidule (edaspidi EKÜL) arvamuse 

avaldamiseks uue täiendatud ja muudetud 11.11.11. korteriomandi- korteriühistuseaduse eelnõu. 

 

Analüüsides eelnõud ja arvestades selle mahukust on tekkinud terve hulk küsimusi, mis meie 

hinnangul vajavad detailset läbiarutamist. Alles seejärel on võimalik otsustada, kas antud eelnõu 

täidab tervikuna õigusselguse ja õigusaktile omast arusaadavuse printsiipi. Tuletan meelde, et 75% 

Eesti elanikkonnast elab kortermajades (eelnõu kohaselt ka paarismajad), peab eelnõu olema 

lihtne, mõistetav, üheselt arusaadav, et seadust suudaks lugeda enamus elanikkonnast. Meie 

hinnangul on oluline silmas pidada juba tekkinud korteriühistute positiivset praktikat ning head 

tava ja mitte tekitada täiesti uusi õiguspõhimõtteid, mis pärsivad seaduse rakendamist ja 

arusaamist. 

 

Meie arvamus lähtub kolmest teemakäsitlusest, nendeks on: 

 

o Eelnõus toodud uued õiguspõhimõtted ja raskesti arusaadvad ning erinevat tõlgendamist 

võimaldavad sätted. 

o Praktikas esilekerkinud õigusprobleemid korteriühistutele, mis vajavad selget regulatsiooni 

ja mida eelnõu ei reguleeri. 

o EKÜL liikmete poolt püstitatud küsimused. 

 

Eelnõus toodud uued õiguspõhimõtted ja raskesti arusaadvad ning erinevat 

tõlgendamist võimaldavad sätted? 
 

1. Eelnõu § 1 lg 1, täiesti uus õiguspõhimõte „eriomand“. Tuginedes eluruumide erastamise 

seadusele, jõustunud 29.05.1993. a. st 17 (seitseteist) aastat tagasi on kehtiv seadus. 

Inimesed on harjunud ja valdavalt saanud ka korteriomandi eseme omanikuks, teades, et 

neile kuulub eriline asjaõigus-korteriomand, mis koosneb reaal- ja mõttelisest osast. See 

õiguslik mõiste on enamusele inimestest teada ja normitehniline argument ei ole põhjuseks 
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selle muutmisel. Leiame, et õigusselguse huvides on mõistlik tugineda kehtivale KOS § 1 

sõnastusele. 

 

2. Eelnõu § 1 lg 4 ei ole võimalik aru saada, millise ühinguliigiga on tegemist? 

 

3. Eelnõu § 9 oma mõttelt tekitab küsimusi kinnisasjast, jääb selgusetuks kuidas maatükk ei 

kuulu korteriomandi koosseisu ja kaasomandisse ning sellega võib tehinguid teha enamuse  

 

häältega, samuti on paragrahv oma emotsiooniliste mõistetega („äärmiselt ebmõistlik“ ja 

„ei kahjustata ülemääraselt“) liiga keeruliselt arusaadav 2/3 eestimaa inimesele? 

 

4. Eelnõu § 9 lg 3, palun selgitada, kas selle otsuse võib vastu võtta ka korteriühistu 

üldkoosolekul või ainult korteriomanike üldkoosolekul, tuginedes sättele? Samuti on 

läbisegi eelnõus korteriühistu üldkoosolek ja korteriomanike üldkoosolek, selguse huvides 

on vaja sätestada, kas tegemist ühe ja sama asjaga? 

 

5. Eelnõu § 10 lg 2 p 1, kas otsuse võib vastu võtta ka korteriühistu üldkoosolekul? 

 

6. Eelnõu § 13 lg 4 jääb arusaamatuks mõiste „ei kahjustada ülemääraselt“, oluline oleks 

selgitada, milline see võimalik piiratud asjõiguse omaja õigustatud huvi kahjustamine siis 

on? 

 

7. Eelnõu § 14 lg 3 tuginedes seletuskirjale on samastatavad nii kaasomand kui ka 

ühisomand? 

Arusaamatuks jääb olukord ja kuidas peab KÜ käituma ning kelle pädevuses see on kui 

tekib näiteks olukord kus neljast kaasomanikust ilmuvad koosolekule kolm. Kolmel pole 

neljanda kaasomaniku volitust, kas ühistu võib need isikud üldkoosolekult ära saata ja jätta 

nad ilma hääleõigusest ja kas peaks mainitud asjaolu protokollima? Kas ühistu võib ise 

otsustada, juhul kui kaasomanikud ei suuda kokku leppida, kes võetakse ühistu liikmeks ja 

kellele väljastatakse igakuised arved? 

 

8. Eelnõu § 16 lg 1 EKÜL on seiskohal, et korteriühistutele on põhikiri väga oluline. Põhikiri 

korteriühistutele aitab oluliselt leevendada omavahelisi suhteid ja on lihtsamalt loetav ning 

arusaadavam kui seadused paraghrahvide rägastikus. Miks peab juurutama üldisest 

ühinguõigusest erineva üldpõhimõtte ja seda katsetama korteriühistute peal. Samuti peaks 

näidispõhikirja välja töötama justiitsministeerium. 

 

9. Eelnõu § 19 lg 2 kas võib määrata põhikirjaga väiksema üldkoosoleku otsustusvõime, juhul 

kui ei, peaks olema eelnõus alternatiivvõimalus, et ühistud saavad ise otsustada, millist 

kvoorumit nad soovivad, seda toetab ka mittetulundusühingute seadus ja tänane ühistute 

praktika.  



 

 
     EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT 
        Estonian Union of Co-operative Housing Associations 
 

 

 
Eesti Korteriühistute Liit Tel   627 5740 Reg kood 80003024 
Sakala 23a   Faks  627 5751 Hansapank kood 767 
10141 TALLINN e-mail: ekyl@ekyl.ee Konto nr 1120262921 

 

10. Eelnõu § 19 lg 3 tuginedes loetelule on vaja määratleda tähtajad, mitu päeva ennem 

üldkoosoleku toimumist peab dokumentidega tutvumine olema tagatud. Samuti peab olema 

reguleeritud kord, et ei saaks vaidlustada üldkoosoleku otsust põhjusel, et ma ei teadnud, 

mulle ei sobinud aeg jne. Oluline on rõhutada, et TsÜS § 69 lg 1 tuleneb põhimõte, et 

tahteavaldus muutub kehtivaks kättesaamisega, on tekitanud palju vaidlusi, põhjusel et 

kõiki liikmeid ei ole erivatel asjaoludel lihtsalt võimalik kättesaada ja see seab ohtu 

õiguskindluse võimalike otsuste vaidlustamisel. 

 

11. Eelnõu § 19 lg 4 tekitab segadust, kas piisab, et korteriomanikule teade saadetaks näiteks 

postkasti või peab isik selle ka kättesaama? Oluline on reguleerida eelnõus õiguskindel 

põhimõte teate kättesaamiseks.  

 

12.  Eelnõu § 21 lg 2 millisele tõendile korteriomanike ringi määramisel tuginetakse ja kas 

võimalik tõend sisaldab endas kulutusi? 

 

13. Eelnõu § 22 lg 2 miks ei võiks korduskoosolek kokku tulla näiteks 15 minut peale esimest 

koosolekut juhul kui selline võimalus on kutses sätestatud st, et kõik isikud said aegsasti 

teada koosoleku toimumisest ja kellegi huve ei ole rikutud? 

 

14. Eelnõu § 23 lg 3 tekitab tõsiseid probleeme praktikas tehingute tegemisel. Kuidas te ette 

kujutate, et kümneliikmeline seltskond sammub käsi-käes tehinguid tegema ja 

allkirjastama. Juhul kui üks korteriomanik ei saa tulla või ei taha tulla või on tal 

eriarvamus, kas siis peab tahteavalduse väljaselgitamiseks pöörduma kohtu poole? Samuti 

vajab põhjendust, millest tuleneb number 10 ja miks näiteks 11 ja enama korteriomndiga 

maja peab valima juhatuse? 

 

15. Eelnõu § 24 lg 2 leiame, et mainitud säte piirab isikute vaba konkurentsi tegutseda 

ametikohal, millele seadus ei näe ette vastavate tingimuste olemasolu. 

 

16. Eelnõu 25 lg 1 mis reguleerib järjekordselt uut õiguslikku põhimõtet. Tuginedes (RKKKo 

3-1-1-137-04) saab juriidiline isik teovõimet realiseerida üksnes oma organite kaudu. 

Juriidiline isik vajab õiguskäibes osalemiseks ning tehingute tegemiseks tahet, mis toimiks 

juriidilise isiku huvides ja oleks suunatud juriidilise isiku eesmärkide saavutamisele. Kuna 

loomulikku tahet omab üksnes inimene, saab üksnes inimeste kaudu toimuda juriidilise 

isiku tahte kujundamine ja realiseerimine. Juriidiline isik kui õiguslik abstraktsioon saab 

tegutseda üksnes füüsiliste isikute kaudu. Seetõttu saavad Eesti õiguse kohaselt juriidilise 

isiku juhtorgani (juhatuse või nõukogu) liikmeks olla üksnes inimesed. Tuginedes 

ülalmainitule oleme selle mõtte seadusesse viimise vastu, ei ole mõistlik teha õiguslikke 

katseid 2/3 eestimaalaste osas. 
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17. Eelnõu § 28 lg 1 p 3 viimane lause, vaja on selgitada, milliste asjaolude esinemisel võib 

tekkida kohustus omanikule hüvitada kahju? 

 

18. Eelnõu § 30, teeme ettepaneku lisada kehtiva KOS säte „on vähemalt kuue kuu 

majanduskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu“. Nimetatud säte on preventatiivne ja 

aitab korteriühistutel tagada maksedistsipliini. 

 

19. Eelnõu § 30 lg 3, palun selgitada, kas korteriomanikud antud nõude teostamisel peavad 

omama ka enamust omandist või piisab üksnes lihthäälte enamusest nagu eelnõus kirjas? 

Samuti on reguleerimata tähtaeg millal isik peab oma omandi võõrandama? 

 

20. Eelnõu pealkiri „Korteriomandite eseme valitsemine“, teeme ettepaneku valitsemine kui 

riigile iseloomulik tunnus muuta mõistega majandamine, mis on selgem ja üheselt 

arusaadav korteriühistute puhul. 

 

21. Eelnõu § 32 lg 1, palun loetelu, millised võiksid olla täiendavad tingimused peale 

tavapärase valitsemise? 

 

22. Eelnõu § 32 lg 4, vaja on lisada kord kuidas ja millised tingimused peavad olema täidetud, 

et antud õiguse saaks korteriomanik maksma panna? 

 

23. Eelnõu § 32 lg 7, raskesti tõlgendatav säte, samuti ei leia seletuskirjast sõnagi, seetõttu on 

mõistlik norm sidustada, et tekiks ühene arusaam normi mõttest. 

 
24. Eelnõu § 33 lg 2, ei saa aru, miks peaks lõhkuma töötavat positiivset praktikat. Üle 10 aasta 

on 5000 korteriühistut võtnud vastu majade renoveerimisotsused üldkossolekutel 

põhimõttel 50 pluss 1 hääl või korduskoosolekul. Jääb mõistetamatuks eelnõus sätestatud 

¾ häälte nõue. Tuginedes praktikale on isegi enamust inimestest suuremates majades raske 

koosolekutele kokku saada. Seetõttu tuleb eelnõusse jätta kehtiv KÜS § 13 lg 4  

regulatsioon. 

 

25. Eelnõu § 33 lg 3, palun tuua näiteid antud normi mõstmiseks, tahtmatult tekib küsimus et 

mis siis saab või peab tegema kui nimetatud olukord tekib? 

 

26. Eelnõu § 36 lg 2, palun välja tuua põhimõte, millest tuleneb korteriomandi väärtus, kas 

tehingu- või turuhinnast lähtuvalt? 

 

27. Eelnõu § 38 lg 1, kas korteriühistul on õigus nõuda tasu liikmelt dokumentide väljastamise 

eest ja milliseks loete mõistlikku tähtaega dokumentide ajalisuse (aastates) osas? Milline 

on mõistlik tähtaeg juhatusele dokumentide väljastamiseks liikmele? 
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28. Eelnõu § 40 teine lause, mille kohaselt peab tavapärase majanduskavga korteriühistu 

kehtestama suurema reservkapitali ehk kahe kuu eeldatavad kulud on hea usu ja 

mõistlikkuse põhimõttega vastuolus. Mainitud säte tekitab suurele hulgale inimestest 

täiendava rahalise kohustuse, mis ei ole põhjendatud. 

 

29. Eelnõu § 42 lg 2, arusaamatuks jääb millisest uuringust või alusest on tulnud määratlus 10?  

Samuti järjekordne uus muudatus kehtivas ühinguõiguses ning küsitav likviidsus suhetes 

krediidiasutustega? Sama küsimus on puudutab ka Eelnõu § 43 lg 2 sätestatdu normiga? 

 

30. Eelnõu § 43 lg 3, arusaamatuks jääb audiitorkontrolli kohustuslikkus vähemalt 100 

korteriomandiga korteriühistute suhtes? Kahjuks puudub seletuskirjas põhjendus või  on 

olemas uuring, millest tuleneb arv 100 ja miks mitte 99? 

 

31. Eelnõu § 55 lg 3, arusaamatuks jääb õiguslik põhjendamtus kuidas on võimalik ilma isikute 

tahte välja selgitamiseta määrata sunni alusel isikud juhatuse liikmeteks? Juriidilise isiku 

osas oleme antud küsimust põhjendanud Eelnõu § 25 lg 1? 

 

32. Eelnõu § 57 lg 1, arusaamatuks jääb põhimõte mitme kinnisasja korteriomandite 

majandamiseks loodud korteriühistute lõhkumise osas. Leiame, et suurim rumalus on 

lõhkuda mitmeid aastaid toiminud süsteemi? 

 

33. Eelnõu § 57 lg 5, arusaamatuks jääb eelnõus üldpõhimõttena reguleeritud solidaarvastutuse 

põhimõtte asendamine selles paragrahvis osavastutuse regulatsiooniga? 

 

Praktikas esilekerkinud õigusprobleemid korteriühistutele, mis vajavad selget 

regulatsiooni ja mida eelnõu ei reguleeri? 
 

Eelnõu § 28 
Ettepanek: lisada eelnõusse täiendav punkt: esitama KÜ-le enda elukohaandmed, kui 

korteriomaniku elukoha- aadress ja korteriomandi aadress ei ole samad.  

Selgitus: Praktikas on tekkinud rida probleeme seoses sellega, et KÜ-l puudub oma 

ülesannete täitmist abistav info omaniku kohta. Näited: kontakteerumisvajadus  

avariijuhtudel; kontakteerumisvajadus juhul, kui KÜ on soovinud korraldada üldkoosoleku 

otsuse täitmist (nt küttesüsteemide renoveerimine) ja soovinud seoses sellega 

kooskõlastada korterisse sissepääsu puudutavad küsimused.  

 

Eelnõu § 29 
Seoses praktikas esilekerkinud probleemidega vajaks täiendavat regulatsiooni koosoleku 

teate edastamist puudutavat küsimused.  

TsÜS § 69 lg 2 kohaselt lotakse eemalviibijale tehtud tahteavaldus kättesaaduks, kui see on 

jõudnud tahteavalduse saaja elu- või asukohta ja tal on mõistlik võimalus sellega tutvuda. 
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Kui omanikul puudub isegi kohustus teatada KÜ juhatusele oma elukoha andmed, siis ei 

ole tagatud TsÜS § 69 lg 2 kohane koosoleku teate edastamine.  

Lisaks on oluline märkida, et suuremates korterelamutes võib TsÜS-i järgne koosoleku 

kutse kättetoimetamine osutuda KÜ-le ebaproportsionaalselt raskeks ja kulukaks.  

 

Eelnõu §-d 30 ja 31 
Korteriomandi võõrandamisnõude maksma panemisel on KÜ jaoks muu hulgas väga 

oluline informatsioonivahetus hüpoteegipidajaga. On esinenud probleemolukordi sellest, et 

hüpoteegipidaja on keeldunud avaldamast infot selle kohta, kas ta on esitanud avalduse 

võlgniku vastu täitemenetluse alustamiseks või mitte. Samas on sellise info saamine KÜ 

seisukohalt kohtuliku nõude esitamisel äärmiselt oluline. KÜ-l puuduks ju vajadus algatada 

kohtumenetlus küsimuses, millised eesmärgid on saavutatavad hüpoteegipidaja initseeritud 

täitemenetluse kaudu. Mõistlik oleks sätestada seaduses hüpoteegipidaja kohustus 

informeerida KÜ-d alustatud täitemenetlusest. Teiseks on vaja regulatsiooni, et 

kohtutäiturid informeeksid ühistu juhatust täitemenetlusest, siis saavad ühistud oma nõude 

nähtavaks muuta ja hiljem ei teki vaidlust nõude maksmapaneku üle. 

Vastavalt korteriühistuseaduse (KÜS) § 7 lg 3 on korteriomandi võõrandamisel või 

pärimisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi 

võõrandaja või pärandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete 

eest.Tallinna Ringkonnakohus on tsiviilasjas nr 2-08-14449 selgitanud: „Täitemenetluses 

sundenampakkumiselt vara soetamise korral lähevad ostjale üle üksnes need õigused ja 

kohustused, mida on arvestatud enampakkumise alghinna kujundamisel või milliste 

olemasolust on teatatud vastuseks kohtutäituri enampakkumise teates tehtud ettepanekule“. 

Lisaks on ringkonnakohus antud asjas märkinud, et enampakkumise kaudu müüdava 

varaga üleminevad koormatised (kolmandate isikute nõuded) tuleb nähtavaks teha; 

enampakkumisel osalejatel on õigus vara koormatistest teada. Eelneva alusel leidis kohus, 

et sundenampakkumise kaudu vara soetamine on võõrandamise erivormiks, mille puhul 

kuulub KÜS-is sätestatud kohustuste üleminek kohaldamisele üksnes juhul, kui ühistu 

liikmele kuulunud täitmata kohustusest on enampakkumismenetluses osalejaid (pakkujaid) 

teavitatud. Vastupidisel juhul jääks kohtu arvates vara omandaja võimaluseta kaitsta end 

lisanduva nõude vastu. 

Eelpooltoodust tulenevat kaotab KÜ nõudeõiguse uue omaniku vastu, kui ta ei ole 

enampakkumismenetluses osalejaid KÜ nõuetest teavitanud. Ametlikes Teadaannetes 

avaldatavale enampakkumise teatele lisaks oleks mõistlik sätestada seaduses kohtutäituri 

kohustus KÜ-d personaalselt korteriomandi enampakkumisest teavitada, kui täitemenetlus 

ei ole algatatud KÜ avalduse alusel. Kohtutäituri teabe andmise kohustuse läbi oleks 

efektiivsemalt tagatud, et KÜ ei kaotaks KÜS § 7 lg 3 sätestatud nõudeõigust. 

 

Hüpoteegiapidaja ja täitementlus 
Praktikas on ette tulnud juhtumeid kus ühistu liige maksab korralikult eluasemelaenu kuid 

ei maksa ühistule majandamiskulude ja muude maksete eest. Ühistud on põrkunud 



 

 
     EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT 
        Estonian Union of Co-operative Housing Associations 
 

 

 
Eesti Korteriühistute Liit Tel   627 5740 Reg kood 80003024 
Sakala 23a   Faks  627 5751 Hansapank kood 767 
10141 TALLINN e-mail: ekyl@ekyl.ee Konto nr 1120262921 

 

probleemi otsa, kus kohtutäiturid ei võta ühistu poolt edastatud täitedokumenti menetlusse 

põhjendusel, et hüpoteegipidaja ei ole nõus korteriomandi võõrandamisega täitemenetluses. 

Täiesti absurdne olukord, mis vajab sõnaselget regulatsiooni, et tulevikus selline 

ebamõistlik õiguspraktika ei korduks. 

 

Viivis 
Eelnõus puudub viivisega seotud regulatsioon. Tuginedes kehtivale korteriühistuseadusele 

§ 7 lg 4 „majandamiskulude maksmisega viivitamisel võib korteriühistu juhatus nõuda 

korteriomanikult viivist kuni 0,07 protsenti maksmata jäänud summalt päevas iga viivitatud 

kalendripäeva eest majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast 

arvates“. Ühistud on lähtunud praktikas kahest põhimõttest, seaduses sätestatud 0,07%, 

mis on antud juhatuse pädevusse ja põhikirjast, milles siis vastavalt on ka suuremas 

protsendis kokku lepitud. Täna ei ole ka selget kohtupraktikat, kas seaduse tahe on 

maksimaalne 0,07 % või võivad liikmed kokku leppida ka teisiti. Oluline oleks eelnõus 

antud küsimus reguleerida just õigusselguse huvides. 

 

Pahatahtlikkus 
Suureks probleemiks ühistute praktikas on tekkinud kaasomandi mõttelisele osale 

juurdepääsu võimaldamine. Näiteks: Ühistu on vastu võtnud üldkoosoleku otsuse 

renoveerida keskküttesüsteem. Renoveerimise käigus ilmneb, et üks liikmetest ei luba 

siseneda korterisse või ta ei ole kättesaadav, tagajärg üks, ei ole võimalik töödega edasi 

minna. Selle probleemi lahenduseks ei ole ettepanek pöörduda kohtusse, sest mentlus võib 

kesta aastaid. Palun välja pakkuda mõistlik regulatsioon? 

 

Mõistliku temperatuuri tagamine 
Kohustada korteriomandi omanikke, kes üldisest küttesüsteemist on eraldunud samuti 

ahjuküttega ja küttejaoturitega ruumides tagama mõistliku temperatuuri ja sisekliima. 

Oluline, et oleks välistatud hallituse tekkimine ja tagatud maja konstruktsioonide ning 

tehnoseadmete korrasolek.  

 

EKÜL liikmete poolt püstitatud küsimused? 

 

Eelnõu § 3 (2) eriomandi eseme hulka võib eluruumi või mitteeluruumi koosseisus kuuluda 

ka püsiva markeeringuga kinnisasja osa. Miks ainult garaaž? Parkimiskoht, keldriboks, 

terrass jm 

 

Eelnõu § 6 (1) ... vaatavad läbi samal ajal. Mida see tähendab? Üheaegselt? Nt kella 

15.00-15.15? Ilmselt on siin mõeldud, et menetlust viivad läbi mõlemad osakonnad. 

Kuidagi segane lause? 
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Eelnõu § 8 (1) Ei saa aru. Mis on iga kaasomandi osa? Kas kaasomand, mis on piiritletud 

osadeks jagatud? Kuidas igale kaasomandi osale vastab eriomand eluruumile? Kas see 

tähendab, et kui omanikud otsustavad nt trepikoja kui kaasomandi osadeks jagada, igale 

korterile jagatakse siis teatud trepiastmed (mis nummerdatakse ja kantakse eriosa juurde)? 

Imelik. Maakeeli öeldes, et kui nt garaaž liidetakse eriomandiga (korteriomandiga), siis ta 

muutub ju eriomadi (korteriomandi) osaks 

 
Eelnõu § 9 (3) miks siia üldkoosoleku otsus sisse on toodud? Kusagil pole kirjas, et 
koosolekul peab osalema ¾ omanikest, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest. Kui 
KÜ põhikirjas on sees, et koosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohaletulnute arvust, 
siis võib koosolekut pidada ja otsuseid vastu võtta ka nt 3 omanikuga. Meil on nii. Suurtes 
majades ei pruugi kunagi sellist kvoorumit kokku tulla. Mu ema majas on 86 korterit, 
koosolekutel käib ca 20 omanikku. Sellest punktist tuleks sõna „üldkoosoleku“ välja jätta, 
muidu on tegemist nonsensiga. Vt sama eelnõu § 19 (2) 
 
Eelnõu § 9 (4) siin vastuolu ehitus jt seadustega, kus nõutakse ehitusloale kõigi omanike 
nõusolekut. Kes on eriomandi suuruse muutmise vastu, on ka ehitusloa vastu. Ehitusluba 
või selle taotlemine eeldab mõnede ametnike arvates kõigi omanike nõusolekut (nagu ka 
projekti kinnitamine). Sellise olukorra tekkimine tuleks välistada ja see seadusesse sisse 
kirjutada. Siia võiks kirjutada punkti (6), kus on kirjas, et kui eriomandi ulatuse 
muutmiseks on vaja ehitusluba, siis selle taotluse poolt peab olema vähemalt ¾ kõigist 
omanikest, kui neile kuulub üle poole kaasomandi osadest. 
 
Eelnõu § 10 (2) 1 – vt eelmist punkti. 
 
Eelnõu § 10 (2) 2 – siin peaks täpsustama, mis on võõrandamise hetk, nt võiks olla hetkeks 
see, kui on ¾ kõigist omanikest, kui neile kuulub üle poole kaasomandi osadest, on andnud 
nõusoleku eriosa ulatuse muutmiseks või uue korteriomandi loomiseks. See kergendaks  
 
paljude tööd ja kiirendaks ka. Nõusoleku andmine ju eeldab, et nõusoleku andja/müüja on 
olnud nõus sellise hinnaga ja ostjal pole mõtet petta, sest mitteturuhind muudab kogu 
tehingu kehtetuks. 
Ehk peaks täpsustama, kuidas nõusoleku vorm peaks välja nägema ja mida sisaldama. 
 
Eelnõu § 20 (2) miks see, kes ei vasta, on otsuse vastu? See tekitab vaid vastutustundetust 
ja on ebaõiglane nende suhtes, kes omanikuna vastutust tunnevad ja end omanikuna  
teostavad. Ebaõiglus!. Omanikul on ka kohustused, seega peaks tähtajaks vastamata jätmise 
lugema erapooletuks. 
 
Eelnõu § 21 lg 5, sätestada üldkoosolekul osalemise kord koos volitatud esindajaga. Ühistu 

liikmega saab olla ainult üks volitatud esindaja. Praeguse eelnõu järgi võib nii aru saada, et 

tulen ise ja volitan 1 kuni lõpmatu arv esindajat. 

Kujutage ette, mis toimub 100 korteriga majas. Kuhu see rahvas paigutada? 

Võiks jätta nagu oli, kas osalen ise ühistu liikmena või osaleb ainult volikirjaga esindaja. 
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See põhimõte ei ole eelnõus reguleeritud kuid vajaks. Maja renoveerimistöödel ehitaja 

lõpliku valiku kinnitab üldkoosolek. Sellega välistame ebaausad tehingud juhatuse esimehe 

ja töövõtja vahel. Praegu levivad jutud esimehe ja töövõtja vahelistest kahtlastest 

kokkulepetest, kui valid mind, siis saad tööde üldmaksumusest %. Seda on rääkinud nii 

ausad ehitajad kui ka samaväärsed esimehed. 

 
Korteriühistute majandustegevus vajab tõhusat, professionalset ja erapooletut kontrolli. 

Täna on esinenud juhtumeid, kus korteriomanikud on problemaatlise juhatuse tegevuse ees 

jõuetud, sest juhatusest saab jagu vaid politsei või kohtu abiga ning probleemide 

lahendamine võtab aastaid. Selle aja jooksul aga kulutatakse korteriomanike raha.  

Paljudes teistes riikides on lahendatud ühistute majandustegevuse kontrollivajadus 

riiklikult tunnustatud spetsiaalsete asutuste või organisatsioonide abil. Nii on näiteks Poolas 

olemas ühistute auditeerimisühistud ning seadusega on igale korteriühistule pandud 

kohustus end iga-aastaselt auditeerida. 

Eesti Korteriühsitute Liit on püüdnud lahendada ühistute ebakompetentse 

majandustegevuse problemaatikat Hea Ühistu Sertifikaadi väljaandmisega. Sertifikaat 

antakse ühistule, mille raamatupidamise, juriidilise dokumentatsiooni ning tehnilise 

seisukorra on üle vaadanud erapooletu asjatundjate komisjon. Sertifikaat antakse kaheks 

aastaks, pärast mida on võimalik taotleda pikendamist. Täna on serifitseeritud ühistuid 60. 

Vabatahlikkuse alusel toimiva sertifitseerimise korral on aga taotlejate arv tagasihoidlik, 

sest sertifitseerimise tasu on ühistu jaoks suur. 

ETTEPANEK: Lisada § 41 punkt 5: Iga kahe aasta järel on korteriühistul kohusutus 

sertifitseerida end Eesti Korteriühistute Liidu sertifitseerimisnõukogu juures. 

 

§ 39 – Kui igal korteriomanikul on õigus vaadata ühistu pangakontot, siis paneb küll 

enamus tänaseid ühistujuhte ameti maha. See on punkt, mis ei lahenda vaid tekitab 

probleeme. Küsimus – kui majas on 60 korterit, keskmisel 2-3 inimes korteris, siis kellel 

on aega ja tahtmist tutvuda KÜ kontoga pidevalt. Vastus – on tõenäoline, et need on 

inimesed, kellel on kesmisest suurem kalduvus kahtlustada ka seal, kus selleks põhjust ei 

ole ning aega selle temaatika arutamiseks naabritega ning juhatuse liikmetega. 

ETTEPANEK: jätta see punkt välja. Kontroll on piisavalt tõhus ning samas 

professionaalne ning erapooletu, kui on nõutav ühistute sertifitseerimine. 

 

Täna on ühistutel probleemide lahendamiseks võimalik pöörduda vaid kohtu poole. See on 

väga aja ja rahamahukas ning ei laehnda probleeme piisava kiirusega. EKÜL mitmeaastane 

kogemus ühistute lepitamisel on näidanud, et selle teenus järele on suur vajadus ning see 

aitab ära hoida palju kohtuvaidlusi. 

ETTEPANEK: luua Korteriühistute Ombudsmani või Lepitaja institutsioon. 
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Lõpetuseks on kahetsusväärne, et justiitsministeerium ei tunneta korteriühistute suurt pilti. 

Ministeerium lähtub eelnõus kitsalt ainult ühele korteriühistu põhimõttele, milleks on maja 

korrashoidmine ehk asja- ja võlaõiguslik pool. Samuti on eelnõu ülesehitatud 

rõhuasetusega võlausaldaja nõuete kaitseks. Vaja on vaadata korteriühistut laiemalt. 

Korteriühistu on enim levinud vabaühenduse vorm, mida on loodud ca 10 000. Üldine 

ühinguõiguslik põhimõte, eriti korteriühistute suhtes on see, et inimesed ise rohujuure 

tasandil tahavad midagi muuta. Seaduse alusel kohustusena pandav juriidiline isik ei 

soodusta ühistegelikku arutlemist. 

Oluline on ka see, et liikmed omavad ühistu üle kontrolli, mis muudab ühistute juhtimise 

paindlikuks ja toetab esilekerkivate probleemide kiiret lahendamist. Ühistud pakuvad oma 

liikmetele võimaluse kuuluda kogukonda ning arendada koostööd elanike vahel. 

Kodanikualgatus on korteriühistute puhul väga tähtis. Liikmed võtavad vastu otsuseid oma 

maja kohta, tellivad nende otsuste täitmist, teevad talguid-see kõik on väga oluline, et igale 

majale tekiks omaniku tunne. 

 

Eesti Korteriühistute liit on jätkuvalt seisukohal, et õiguskorra stabiilsus on korteriühistute 

arengu olulisim nurgakivi. Uued ja kardinaalseid muudatusi sisaldavad seadused võivad 

lõhkuda hästi toiminud korteriühistute liikumise sootuks. Õiguskindlus ja õigusrahu peavad 

olema tagatud, mingil juhul ei tohi uus seadus olla mitmeti tõlgendatav ja see peab olema 

arusaadav miljonile inimesele, kes täna Eestimaal kortermajades elavad. Uue seadusega ei 

tohi mingilgi moel kahjustada olemasolevate korteriühistute tegutsemisvabadust nende 

õiguslikke põhimõtteid ja kogu ühistegevusega seonduvat ideoloogiat. 

 

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. 

Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul 

tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle 

Eesti. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Urmas Mardi 
Juhatuse liige 

 


