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Korteriomandi- ja korteriühistuseadus 462 SE eelnõu

Eesti  Korteriühistute  Liit  (edaspidi  EKÜL)  edastab  Riigikogu  õiguskomisjonile
muudatusettepanekud Korteriomandi- ja korteriühistuseadus 462 SE eelnõule.

Tahame  rõhutada,  et  ca  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.
Eelnõu  seletuskirjas  on  viidatud  uuringule,  millega  leiti,  et  mõistlik  on  kahe  seaduse  kokku
kirjutamine. Paraku ei nähtu seletuskirjast õiguslikku selgitust, et miks ei saa täna tomivaid seadusi
KOS ja KÜS muuta selliselt, et kaoks õiguslik problemaatika.
EKÜL ei ole vastu kahe seaduse ühendamisele kuid silams tuleb pidada kehtivat korteriühistute
positiivset praktikat ja ka eelnõus tuleb seda selgelt arvestada.

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus 462 SE eelnõu muudatusettepanekud:

1. Eelnõu §  17  lg  1  EKÜL on jätkuvalt  seisukohal,  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. Ministeeriumi poolt
välja  käidud  mõte,  et  10 000  ühisust  saavad  ka  praegu  hakkama  ilma  põhikirjata  on
küüniline. Eelnõu autor on korduvalt rõhutanud, et ühisustega on probleemid ning seetõttu
tehakse neist seaduse alusel korteriühistud. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris
on  üle  10 000  korteriühistu  ja  kõigil  neil  on  põhikirjad.  Samuti  tuleb  muuta  põhikirja
vastuvõtmise ja muutmise korda ning vastavusse viia kehtiva KÜS põhimõttega. Eelnõu
oma  uudsuse  ja  keerulisusega  on  raskesti  loetav  ja  arusaadav  üksnes  seletuskirjale
tuginedes. Samuti on eelnõu autor viidanud seletuskirjas, „ korteriühistu puhul on põhikiri
põhjendatud,  sest  tagab  ühes  dokumendis  kõigi  oluliste  küsimuste  nähtavuse  nii
korteriomanikele  endile  kui  ka  kolmandatele  isikutele“.  Samuti  ei  saa  me  nõustuda
ministeeriumi  selgitusega,  et  põhikirja  olemasolu  pärsib  seaduste  lugemist,  vastupidi
põhikiri aitab seaduste mõtet lihtsamalt ja arusaadavamalt väljendada.
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2. Eelnõu § 24 lg 3 oleme seisukohal,  et  selline seadusest  tulenev regulatsioon seab ohtu
tehingute tegemise, sest on omistatav seltsingule, mitte juriidilisele isikule. Kahjuks ei ole
me  saanud  vastust,  millisest  analüüsist  tuleneb  just  arv  10?  Siiani  ei  ole  me  saanud
põhjendust maagilisele numbrile 10?

3. Eelnõu 26 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.  Oma  vastuses  olete  väitnud,  et  majad  mida  valitsevad
valitsejad võivad sattuda seaduse jõustumisel ebakindlasse olukorda ning seetõttu on vaja
juriidilisest  isikust  juhatust.  Teeme  ettepaneku  alljärgnevalt  selle  võimaliku  probleemi
lahendamiseks. Seaduses sätestatakse nn ülemineku tähtaeg kuus kuud, selle aja jooksul on
valitseja kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku ning korteriomanikel on õigus otsustada
millist  majandamismudelit  nad tulevikus kasutada soovivad. Leiame,  et  antud norm on
muutunud  selgemaks,  siiski  teeme  ettepaneku  täiendavalt  kaaluda  normi  realiseerimise
probleeme praktikast lähtuvalt. 

4. Eelnõu 5. jagu „Valitsemine“, teeme ettepaneku valitsemine kui riigile iseloomulik tunnus
muuta mõistega majandamine, mis on selgem ja üheselt arusaadav korteriühistute puhul.
Samuti  hõlmab  majandamine  ka  talgute  korras  vajalike  tööde  tegemist  ja  peegeldab
korteriomanike  koostöötahet  ühiselt  rohujuure  tasandil  asju  otsustada.  Lisame  veel,  et
valitsemise terminit ei kasuta tänased korteriühistud.

5. Eelnõu § 42 lg 1, palun lisada majandamiskulude viivitamisega korteriomanikule sõnaselge
viivis. Tuginedes praktikale on ühistutes hästi toiminud kehtiv KÜS §7 lg 4 regulatsioon.
KÜS § 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. Me ei toeta VÕS viivise regulatsiooni, sest ühistute ja kolmadate isikute vahelistes
lepingutes on kõrgemad viivise määrad. Samuti tagab kehtiv KÜS viivis preventatiivset
iseloomu  ja  aitab  tagada  vastutustundlikku  maksedistsipliini.  Tahame  veel  mainida,  et
võlgnikud ühistus on väga suur mure.

6. Eelnõu  §  44,  tahame  tänada  justiitsministeeriumi  selle  sätte  sisseviimisest  ja  teeme
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ettepaneku see jõustada viivitamatult e üldises korras. Asja selguse ja aktuaalsuse mõttes
otsustasime liikmete hulgas  läbi  viia  küsitluse,  et  tunda probleemi tõsidust.  Edastasime
meili  teel  küsitluse  oma  liikmetele  ja  meie  üllatuseks  reageeris  sellele  ca  200
korteriühistute juhti üle Eesti, kes probleemiga tõsiselt hädas on. Küsitlus oli sõnastatud
alljärgnevalt:

1) Võlgnik ei maksa sentigi ühistule, samas täidab oma kohustused
korralikult hüpoteegipidaja (laenuandja) ees.

2) Võlgniku varale seatud hüpoteek on ebamõistlikult suur ning
võlgniku vara täitementluse raames ei ole võimalik võõrandada, sest
kohustused on suuremad kui vara väärtus ja keegi ei soovi seda osta.

7. Eelnõule tuleb koostada võrdlev analüüs muudatustest et saaks seadust lihtsamalt lugeda.

Eesti Korteriühistute liit on 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
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