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Esi-

taja/ 

Jrk  

Nr. 

Märkuse või ettepaneku sisu A - arvestatud  

OA – osaliselt arvestatud 

MA – mitte arvestatud 

S – selgitatud 

TV – teadmiseks võetud (kui märkuses 

puudub konkreetne ettepanek) 

Kaitseministeerium (KaM) 

1.  Eelnõu § 6 lg 1 esimeses lauses olete 

sätestanud, et korteriomandite kinnistamiseks 

esitatavas kinnistamisavalduses peavad 

sisalduma ka kõik need andmed, mis on 

vajalikud korteriühistu kandmiseks 

korteriühistute registrisse. Jääb selgusetuks, 

mida peetakse silmas väljendiga „kõik need 

andmed, mis on vajalikud“, sest eelnõus 

puudub loetelu vajalikest andmetest. Kui 

lähtuda eelnõu § 58 lõikest 4, siis ka sealt ei 

nähtu, et kinnistusavalduse esitanud teaks, et 

esitatu on vajalik või ebapiisav. Eelnõu 

sõnastus on liialt laialivalguv ning võimaldab 

asjatute vaidluste teket. Palume eelnõu vastav 

sõnastus üle vaadata nõutav teave selgemalt 

piiritleda. 

OA 

See säte reguleerib erandlikku olukorda, kus 

kinnistusraamatu pidajale esitatav 

kinnistamisavaldus sisaldab ka selliseid 

andmeid, mis tavapäraselt esitatakse 

kandeavalduses ühinguregistri pidajale. 

Korteriühistu kohta registrisse kantavad 

andmed on sätestatud eelnõu § 63 lg-s 4. 

Samas ei ole võimalik esitada nende andmete 

täpset loetelu, mis tuleb korteriomandite 

loomisel korteriühistu kohta esitada, sest need 

andmed sõltuvad sellest, millise korteriühistuga 

on tegemist. Kui loodaval korteriühistul ei pea 

olema juhatust, tal puudub põhikiri, tema 

asukoht ei erine korteriomandite asukohast 

ning talle ei panda täiendavat nime, siis ei olegi 

vaja täiendavaid andmeid korteriühistu kohta 

esitada. Kui aga juhatus peab olema, siis tuleb 

esitada vähemalt ühe juhatuse liikme andmed. 

Sätte sõnastust on muudetud ja seletuskirja on 

täiendatud.  

2.  Seletuskirjale lisatud märkustega arvestamise 
tabelist nähtub, et olete jätnud arvestamata 
Kaitseministeeriumi ettepaneku täpsustada, 
millist asutust on mõeldud kinnistusosakonna ja 
registriosakonna mainimisel. Põhjenduse 
kohaselt ei pea te täpsustust vajalikust, sest 
eelnõu § 1 lg 1 teise lause kohaselt 
kohaldatakse korteriomandile AÕS-is 
kinnisomandi kohta sätestatut. Seega tuleb 
eelnõu vaadata koos AÕS ja KRS-ga, mis 
reguleerib kinnistamismenetlust. Vastavad 
terminid on nendes seadustes määratletud ja 
nende kordamine ei ole vajalik.  
 
Kaitseministeerium ei nõustu teie 
põhjendusega järgmistel põhjustel: 

a) AÕS ja KRS ei määratle termineid 
„kinnistusosakond“ ja „registriosakond“. 
Seejuures ei ole AÕSis kordagi 
kasutatud sõna „registriosakond“. KRS 
§ 2 kasutatakse mõistet maakohtu 
kinnistusosakond, mis ei ole sama kui 
eelnõus. KRS-is kasutatakse pärast § 2 
esimeses lauses „maakohtu 
kinnistusosakonna“ mainimist edaspidi 
„kinnistusosakond“, kuid seda saab 
mõista vaid seaduses kasutatava 
lühendina. Seaduses kasutatavad 

OA 
Viide kinnistusraamatule on olemas eelnõu § 3 
lg-s 2, seega on selge, milline seadus 
korteriomandite kinnistamisele kohaldub ja 
millise asutuse kinnistusosakonnaga on 
tegemist. 
Maakohtu registriosakond kui korteriühistute 
registri pidaja on määratletud eelnõu § 63 lg-s 
2. Samasuguse loogikaga on ka MTÜS – 
registrit pidav asutus on sätestatud alles § 75 
lg-s 2. Kehtivas KOSis ei ole üldse öeldud, 
millisele asutusele tuleb kinnistamisavaldus 
esitada, KÜSi kohaselt tuleb avaldus esitada 
registripidajale, kuid teadaolevalt ei ole isegi 
selline napp sõnastus probleeme tekitanud. 
Eelnõus kasutatud terminid on koosmõjus AÕS 
ja KRS-ga piisavalt selged. 
Eelnõu sõnastust on siiski muudetud selles 
osas, et § 1 lg 1 teises lause on viide AÕS-le 
asendatud viitega „muudele seadustele“.   
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lühendid ei ole käsitletavad terminitena 
teiste seaduse tähenduses ning 
lühendi kasutamine piirdub vaid 
konkreetse õigusaktiga. Teistes 
õigusaktides tuleb vastava lühendi 
kasutamine uuesti välja tuua. 
Seejuures on justiitsministeerium KRS 
alusel kehtestanud määrused 
pealkirjaga „Kohtu registriosakonna 
kodukord“ ja „Kohtu registriosakonna 
kodukord“, kus kasutatakse väljendeid 
„kohtu registriosakond“ ja „kohtu 
kinnistusosakond“. 

b) Eelnõu ei ole koostatud vaid 
õigusalase hariduse saanud isikutele 
vaid kõigile korteriühistute või 
korteriomandiga seotud isikutele. 
Seega peaks eelnõu olema arusaadav 
ka teisi seadusi arvestamata ning 
eelnõu tekstist peab olema kõikidele 
isikutele selge millise asutuse poole 
küsimustega pöörduda. Kuigi oma 
vastuses annate teada, et eelnõu tuleb 
vaadata koos KRS-ga, puudub eelnõu 
alguses viide KRS kasutamisele. 

Lähtuvalt toodust ja õigusselgust silmas 
pidades palume eelnõus läbivalt kasutada 
väljendeid „kohtu kinnistusosakond“ ja „kohtu 
registriosakond“. 

Rahandusministeerium (RaM) 

1.  Eelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu § 9 
lõikes 3 sätestatud „tingimused, mille korral 
eeldatakse, et olemasoleva olukorra säilitamine 
oleks teiste korteriomanike õigustatud huve 
arvestades vastuolus hea usu põhimõttega. 
Vajalik on kahekordne häälteenamus, st otsuse 
poolt peab olema üle poole häältest ja üle 
poole kaasomandist“. 
Kõnealuse lõike tekst on samas järgmine: 
„Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 
nimetatud olukorra esinemist eeldatakse, kui 
vastavasisulise korteriomanike üldkoosoleku 
otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest 
nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle 
poole kõigist kaasomandi osadest“. 
Leiame, et eelnõu tekst ei vasta seletuskirjale 
ja palume seda muuta järgmiselt: 
 „Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 
nimetatud olukorra esinemist eeldatakse, kui 
vastavasisulise korteriomanike üldkoosoleku 
otsuse poolt on antud üle poole kõigist 
korteriomanike häältest ja kui  poolt hääletanud 
korteriomanikele kuulub üle poole kõigist 
kaasomandi osadest“. 

OA 
Tingimus üle poole kõigist häältest seaduse 
tekstis on piisavalt selge, et soovitud mõtet 
väljendada. Selguse huvides on ka 
seletuskirjas vastav täpsustus tehtud.  

2.  Vastavalt riigilõivuseaduse §-le 2 on riigilõiv 
seaduses sätestatud juhul ja riigilõivuseaduses 
sätestatud määras tasutav summa lõivustatud 
toimingu tegemise eest. Seega sätestab  
riigilõivuseadus riigilõivu suuruse ning 
eriseadus peab sätestama kohustuse riigilõivu 

MA 
Korteriühistute register on 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 
osa (eelnõu § 63 lg 1) ja seega kehtib selle 
registri pidamise kohta MTÜSs ja TsMSs 
sätestatu. Riigilõivu tasumise kohustus kõigi 
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tasumiseks. Antud juhul puudub korteriomandi - 
ja korteriühistuseaduse eelnõus kohustus 
riigilõivu tasuda. 

kohtulike registrite menetlustoimingute jaoks 
tuleneb TsMS § 139 lg-st 2.    

3.  Samuti soovitame eelnõu §-s 77 sätestatud 
riigilõivuseaduse muudatuse nummerdada 
mitte §-ga 64

1
, vaid §-ga 63

1
, kuna see on 

riigilõivuseaduse ülesehitusest lähtuvalt 
sobivam.  

MA 
RLS §-s 64 on sätestatud riigilõiv usuliste 
ühenduste registri kande tegemise eest. 
Korteriühistute register on analoogne 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri 
osa nagu usuliste ühenduste register, seega on 
sobivam lisada see säte juba olemasoleva 
sätte järele.  

4.  Märgime, et nimetatud § 64
1
 pealkiri ja sisu ei 

ühti, palume pealkirja vastavalt sisule muuta. 
Ühtlasi jääb selgusetuks, kui palju riigilõivu 
peab tasuma korteriühistute registrisse kande 
tegemise eest.  

MA 
Märkus on arusaamatu.  

5.  Kehtestatakse uus lõiv, kuid seletuskirjas 
puudub mõjude analüüs, kui palju raha selle 
tõttu laekuma hakkab. Palume seletuskirja 
vastavalt täiendada. 

OA 
Uue lõivuga on tegemist ainult formaalselt, 
praegu tasutakse sama lõivu RLS § 63 lg 3 
alusel. Seletuskirja on täiendatud.  

6.  Eelnõuga muudetakse asjaõigusseaduse § 126 
kolmandat lõiget selliselt, et juhul, kui isik 
loobub kinnisasjast, läheb selle omand kohe 
kinnistusraamatu kande tegemisel üle riigile, 
kusjuures riigi nõusolek selleks pole vajalik. 
Seletuskirjas on märgitud, et korteriomandi 
omandaja, sh riigi kui n-ö sundomandaja 
vastutus „vanade võlgade“ eest on piiratud 
korteriomandi väärtusega (eelnõu § 41 lg 2 
teine lause). Kuidas on aga omandaja vastutus 
reguleeritud muudest kinnisasjadest loobumise 
puhul, või näiteks juhul, kui kinnisasjale on 
eelnevalt seatud mõni reaalkoormatis? 
Asjaõigusseaduse § 239 lõike 1 kohaselt 
vastutab kinnisasja igakordne omanik 
reaalkoormatisest tulenevate kohustuste eest 
kinnisasjaga  ja tema omanikuks olemise ajal 
sissenõutavaks muutunud kohustuste eest ka 
isiklikult.  Riigi selline vastutus tuleks välistada. 

MA 
Eelnõu see säte muudab olemasolevat 
regulatsiooni ainult vormiliselt. Vajadus piirata 
omandaja vastutust „vanade võlgade“ eest 
puudutab ainult korteriomandi omandajat, sest 
tavalise kinnisomandi, sh kaasomandi puhul 
sellist võlgade üleminekut ei toimugi. 

7.  Kindlasti tuleb asjaõigusseaduse ja 
riigivaraseaduse kavandatud viisil muutmise 
korral sätestada ka kinnistusraamatu kohustus 
teavitada riiki Siseministeeriumi kaudu 
kinnistusraamatu kande tegemisest. Vastavalt 
riigivaraseaduse § 95 lõikele 9 on riigi 
kinnisvararegistris andmed riigivara valitseja ja 
volitatud asutuse määramise kohta õigusliku 
tähendusega, mistõttu tuleb Siseministeeriumil 
korraldada arvele võtmine raamatupidamises ja 
nimetatud andmete kandmine riigi 
kinnisvararegistrisse. 

S 
Nende seaduste muutmisel eelnõus 
kavandatud viisil ei ole vaja midagi täiendavalt 
sätestada, sest riiki kui omanikku teavitatakse 
kande tegemisest vastavalt KRS §-le 50. 
Probleem esineb praegu, kui riik saab küll 
kinnisasja omanikuks, aga ei saa sellest teada, 
sest kanne omaniku kohta tehakse alles siis, 
kui riik seda ise taotleb.  

8.  Teeme ettepaneku kaaluda loobutud kinnisasja 
hõivamise ülesande panekut kinnisasja 
asukohajärgsele kohalikule 
omavalitsusüksusele. Kohalik 
omavalitsusüksus korraldab ja juhib kohalikku 
elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud 
vajadustest ja huvidest ning arvestades valla 
või linna arengu iseärasusi. Enamasti ongi 
hõivamise juhtumid seotud kohaliku 

MA 
See ettepanek tähendaks põhimõttelisi 
muudatusi ja vajaks põhjalikku analüüsi, mida 
selle eelnõu raames ei ole võimalik teha.  
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omavalitsusüksuse ülesannete temaatikaga, 
nagu kohalik elamumajandus või kohalikud 
teed. Mitmelgi praktikas toimunud hõivamise 
juhul on riigi poolt hõivatud kinnisasjad 
võõrandatud tasuta kohalikule 
omavalitsusüksusele (näiteks Kiviõli linnas ja 
Sonda vallas asuvad korteriomandid). Samuti 
märgime, et näiteks pärimisel on pärijate 
puudumisel seadusjärgseks pärijaks pärandi 
avanemise koha kohalik omavalitsusüksus. 

9.  Käesolevaga juhime tähelepanu, et 
kooskõlastame  korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõu meie 14.02.2012 
kirjas nr 1.1.-11/14450 esitatud pangasaladuse 
väljastamist puudutavate märkustega 
arvestamisel.  
Oleme endiselt seisukohal, et krediidiasutuste 
seaduse (KrAS) § 88 täiendamine lõikega 11, 
millega nähakse ette krediidiasutuse kohustus 
avaldada pangasaladust igale korteriomanikule, 
ei ole kooskõlas pangasaladuse väljastamise 
põhimõtetega.  KrAS § 88 sätestab, et 
pangasaladusena käsitatakse kogu teavet ja 
hinnanguid, mis on krediidiasutusele teatavaks 
saanud tema või teise krediidiasutuse kliendi 
kohta. Asudes muutma pangasaladuse 
õiguslikku režiimi, tuleb arvestada riikliku 
vajadusega ja proportsionaalsuse põhimõtet. 
Kriminaalmenetluses, maksumenetluses ja 
rahapesuga seotud vaidlustes on oluline riiklik 
ja avalik huvi ning sellest tulenevalt on sellistes 
menetlustes pangasaladuse piiramine ka 
põhjendatud. 
Korteriühistute tegevuse läbipaistvamaks 
muutmine, sealhulgas piisav kontroll tuleb 
saavutada korteriühistu siseselt, kas 
korteriühistu juhatuse kohustusena väljastada 
konto väljavõte igakordsel korteriühistu liikme 
palvel või korteriühistu liikme õigusena saada 
korteriühistu konto väljavõtet igakordsel 
järelepärimisel. 

MA 
Justiitsministeerium on endiselt seisukohal, et 
tegemist on proportsionaalse, st nii sobiva, 
vajaliku kui ka mõõduka vahendiga, et tagada 
korteriomanike tõhus järelevalve korteriühistu 
raha kasutamise üle.  
Vt ka IP p 1, LS p 1.  

Põllumajandusministeerium (PõM) 

1.  Eelnõu § 31 lõike 2 punkti 2 kohaselt võib 
võõrandamisnõude esitada eelkõige juhul, kui 
korteriomanik on vähemalt kuue kuu 
majanduskulude tasumisega viivitanud üle 
kolme kuu. Teeme ettepaneku täpsustada 
sõnastust, kuna praegu jääb selgusetuks, mida 
on silmas peetud, kas kuus järjestikust kuud 
pluss kolm kuud viivitamist kulude tasumisega 
või majandusaastal kokku kuue kuu 
majanduskulude tasumisega viivitamist. 
Eelnimetatu ei selgu ka seletuskirjast. 

OA 
Tegemist on kehtiva KOS II § 14 lg 2 p 2 
sõnastuse täpse kordamisega. Seletuskirja on 
täiendatud viidetega olemasolevale 
kohtupraktikale. 

2.  Eelnõu § 31 lõike 2 punkti 3 kohaselt võib 
võõrandamisnõude esitada eelkõige juhul, kui 
korteriomanik häirib oma tegevusega oluliselt 
teiste korteriomandite teostamist. Teeme 
ettepaneku täpsustada seletuskirjas, millise 
tegevusega häirib korteriomanik oluliselt teiste 
korteriomandite teostamist ja kas nimetatud 

OA 
Tegemist on kehtiva KOS II § 14 lg 2 p 3 
sõnastuse täpse kordamisega. Lõpliku otsuse 
võõrandamiseks teeb kohus, kes kaalub kõigi 
osapoolte huve. Seletuskirja on täiendatud 
viidetega olemasolevale kohtupraktikale. 
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nõue arvestab ka häirija õigustega. 

3.  Eelnõu § 41 lõikest 3 tuleneb, et kui 
korteriomanikud on otsustanud laenu võtmise 
§-s 35 sätestatud tingimustel, siis kehtib 
majanduskava laenu tagasimaksete ja 
intresside tasumise osas korteriomaniku 
eriõigusjärglase suhtes ainult juhul, kui selle 
kohta on kantud korteriühistute registrisse 
märkus. Ülejäänu osas vastutab laenu 
tagasimaksete ja intresside tasumise eest 
laenu võtmise otsustamise ajal 
korteriomanikuks olnud isik. Eelnimetatud lõike 
kohta nähtub seletuskirjast, et võib eeldada, et 
krediidiasutus, kes annab tavapärase 
valitsemise kulusid ületavat laenu, nõuab laenu 
saavalt korteriühistult ka märkuse kandmist 
korteriühistute registrisse. Teeme ettepaneku 
panna korteriühistule kohustus kanda märkus 
registrisse ka tavapärase valitsemise kulusid 
ületava laenu puhul. Sellisel juhul jääksid ära 
segadused, kui laenu andev krediidiasutus ei 
nõua asjakohast registrikannet ja korteriühistu 
ei ole sellest teadlik. 

A 
Eelnõu on täiendatud korteriühistu juhatuse 
vastava kohustusega (§ 36 lg 2).  

Siseministeerium (SiM) 

1.  Siseministeerium ei kooskõlasta korteriomandi- 
ja korteriühistuseaduse eelnõud (edaspidi 
eelnõu) järgmisel põhjusel. 
Meie poolt 27.01.2012 eelnõu eelmise 
versiooni kooskõlastamisel märkisime, et ei 
kooskõlasta eelnõud kuna nõude kehtestamine, 
mis näeb tulevikus ette korteriühistu asutamise 
ja valitsemise vaid ühe kinnisasja piires ning 
seni loodud korteriühistute likvideerimise, on 
liialt kitsendav. Toetame eelnõu uues 
versioonis tehtud muudatust, mis näeb ette 
võimaluse mitme kinnisasja valitsemiseks 
asutatud korteriühistute tegevuse jätkamiseks, 
kuid oleme jätkuvalt seisukohal, et ka tulevikus 
peaks säilima korteriomanike õigus asutada 
korteriühistuid mitme kinnisasja 
majandamiseks. Siseministeeriumi hinnangul 
on eeltoodud nõue, millele vastavalt on 
korteriomandite loomise võimalus vaid isikutel, 
kes on ühe „kinnisasja-kinnistu“ omanikena 
kinnistusraamatusse kantud, liialt piirav ning 
vastuolus kodanikuühiskonna üldiste 
põhimõtetega, samuti puuduvad seletuskirjast 
jätkuvalt sisulised põhjendused, mis kinnitaksid 
sellise piirangu kehtestamise ja senise praktika 
muutmise vajalikkust. 

MA 
Korteriomandite loomise võimalus on ka 
kehtiva õiguse kohaselt ainult ühe „kinnisasja-
kinnistu“ omanikel, seega ei toimu selles osas 
mingit „praktika muutmist“ ega „piirangu 
kehtestamist“.  
Uue seaduse jõustumisel ei toimu enam 
korteriühistu asutamist senisel viisil 
korteriomanike enamuse otsusega, vaid 
korteriühistu asutatakse koos korteriomandite 
loomisega. Kuigi põhimõtteliselt oleks võimalik 
lubada mitme kinnisasja omanikel või omanikul 
asutada korteriomandite loomisel üks ühine 
korteriühistu, ei oleks selline lahendus mõistlik. 
Korteriomand on ühe kinnisasja kaasomanike 
vaheline õigussuhe ja korteriühistu vahend 
selle suhte teostamiseks. Mitme kinnisasja 
omanike vahel on aga naabrusõiguslikud 
suhted. Nende kahe niigi keerulise suhte 
kombineerimisel tekkiv „õiguslik rägastik“ oleks 
oluliselt suurem, kui tavalise korteriühistu puhul 
ja ei aitaks kuidagi kaasa kodanikuühiskonna 
toimimisele. Näiteks tekiks kohe küsimus, 
millised otsused on sellises ühistus ühe 
kinnisasja korteriomanike pädevuses ja millised 
ühistu liikmete üldkoosoleku pädevuses; 
selleks, et kaitsta vähemuses olevaid ühe maja 
korteriomanikke, tuleks luua põhjalik 
eriregulatsioon. Samuti ei ole sellise 
korteriühistu puhul võimalik rakendada 
„purikakahjude“ hüvitamist korteriühistu kaudu, 
sest ehitise eest vastutavad ainult selle 
(kaas)omanikud. 
Kui mitme kinnisasja omanikud soovivad oma 
kinnisasju ühiselt majandada, siis on neil 
võimalik eelnevalt oma kinnisasjad ühendada ja 
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siis tekibki korteriomandite loomisel nende 
majandamiseks üks korteriühistu. Samuti on 
võimalik kasutada muid ühistegevuse vorme.  
Vt ka AK p 1.  

2.  Eelnõu § 66 punktiga 4 muudetakse 
asjaõigusseaduse § 126 lõiget 3 ning 
sätestatakse, et kinnisasjast loobumisel läheb 
kinnisasja omand üle riigile alates vastava 
kande tegemisest kinnistusraamatusse ning 
riigi kui puudutatud isiku nõusolek ei ole sellise 
kande tegemiseks vajalik. 
Teeme ettepaneku kaaluda regulatsiooni 
kehtestamist, mille kohaselt kinnisasjast 
loobumisel läheb kinnisasja omand üle 
kinnisasja asukohajärgsele kohalikule 
omavalitsusüksusele. Kohalik 
omavalitsusüksus korraldab ja juhib kohalikku 
elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud 
vajadustest ja huvidest ning arvestades valla 
või linna arengu iseärasusi. Enamasti ongi 
hõivamise juhtumid seotud kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesannete temaatikaga, 
nagu kohalik elamumajandus või kohalikud 
teed. Mitmelgi praktikas toimunud hõivamise 
juhul on riigi poolt hõivatud kinnisasjad 
võõrandatud tasuta kohalikule 
omavalitsusüksusele (näiteks Kiviõli linnas ja 
Sonda vallas asuvad korteriomandid). Samuti 
märgime, et ka pärimisel on pärijate 
puudumisel seadusjärgseks pärijaks pärandi 
avanemise koha kohalik omavalitsusüksus. 

MA 
Vt RaM p 8. 

3.  Eelnõu § 66 punktis 4 toodud regulatsiooni 
toodud kujul kehtestamisel teeme eelnõu kohta 
aga järgmise märkuse. Eelnõuga kavandatud 
Riigivaraseaduse § 7 lg 2 uue sõnastuse 
kohaselt on Asjaõigusseaduse § 126 alusel riigi 
poolt omandatud kinnisasja valitseja määrab 
Vabariigi Valitsus. Kuni Vabariigi Valitsus ei ole 
valitsejat määranud, on nimetatud riigivara 
valitsejaks Siseministeerium. Riigivaraseaduse 
§ 95 lg 9 näeb ette, et riigivara valitseja ja 
volitatud asutuse määramise kohta riigi 
kinnisvararegistrisse kantud andmetel on 
õiguslik tähendus. Kinnistusraamatuseaduse § 
50 lõige 1 sätestab küll ette üldise regulatsiooni 
kandemäärusest teatavakstegemise kohta, kuid 
nimetatud sättest ei tulene ühest kohustust 
Siseministeeriumi kui riigivara valitseja 
teavitamiseks. Samas on praktikas esinenud 
juhtumeid, kus Siseministeeriumi ei ole 
kandemääruse tegemisest teavitatud. Lähtudes 
eeltoodust teeme ettepaneku kandemäärusest 
teavitamise regulatsiooni täpsustamiseks. 

MA 
Vt RaM p 7.  

4.  Eelnõu seletuskirjas on Asjaõigusseaduse § 
126 lg-te 2 ja 3 ning Riigivaraseaduse § 7 lg 2, 
§ 10 lg-te 4 ja 5 muutmise põhjenduses 
märgitud, et kinnisomandist loobumise 
regulatsioon kohaldub ka korteriomandist 
loobumisele ning seejuures tuleb silmas 
pidada, et omandist loobumisega ei lõpe 

MA 
Vt RaM p 6.  
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korteriomaniku need kohustused korteriühistu 
ees, mis olid tekkinud enne loobumist, samuti 
ei ole see vastutus piiratud omandi väärtusega. 
Omandaja, sh riigi kui n-ö sundomandaja 
vastutus „vanade võlgade“ eest on piiratud 
korteriomandi väärtusega ning viidatud eelnõu 
§ 41 lg 2 teisele lausele, mille kohaselt 
korteriomandi võõrandamisel on omandaja 
vastutus piiratud korteriomandi väärtusega. 
Teeme ettepaneku kaaluda samasisulise 
vastutust piirava regulatsiooni kehtestamist 
lisaks korteriomandile ka muude kinnisasjade 
sundomandamise juhtudeks. 

5.  Eelnõu §-ga 69 täiendatakse 
Elektrituruseaduse § 12 lõikega 3. Teeme 
ettepaneku paragrahvi sissejuhatavas osas 
sõnad „lõikega 3“ asendada sõnadega „lõikega 
4“, kuna Elektrituruseaduse § 12 täiendati 
lõikega 3 Riigikogus 6. juunil 2012 vastu võetud 
ja 8. juulil 2012 jõustunud elektrituruseaduse 
muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seadusega (RT I, 28.06.2012, 1). 

OA 
Viidatud muudatusi silmas pidades on eelnõus 
ette nähtud ElTS § 12 lg 1

3
 muutmine.  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) 

1.  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
jääb endiselt seisukohale, et korteriühistu 
loomine on otstarbekas olukorras, kus kinnistul 
asub vähemalt kolm korteriomandit. 
Kaksikelamute ja kahe korteritega elamute 
puhul on korteriühistuga kaasnev seadusest 
tulenev asjaajamine (majanduskava ja 
majandusaasta aruannete esitamine ja 
kinnitamine) selgelt ebamõistlikult suure 
halduskoormusega tegevus, mis tekitab kahe 
korteriomandi omanikele täiendavaid kohustusi. 
Kaksik (paaris) elamute puhul ei saa ka lähtuda 
korteriomanike üldkoosoleku 
otsustusvõimelisusest  (§ 20 lg 2), kui 
koosolekul osalevaid korteriomanikke on kaks 
ja neile kuuluvad võrdsed kaasomandiosad. 
Olukorras, kus korteriomandi omanikud on 
otsuste osas eriarvamusel, ei toimi 
demokraatlik otsustusprotsess enamuse tahte 
alusel. Ehitisregistri andmetel on Eestis kahe 
korteriga elamuid 2818. 

MA 
Justiitsministeerium jääb endiselt seisukohale, 
et kahe korteriomandi esemeks olevate 
kinnisasjade jaoks eraldi regulatsiooni loomine 
ei oleks otstarbekas. Ka kehtiva õiguse 
kohaselt tekib korteriomanike ühisus sõltumata 
korteriomandite arvust, seega ei näe eelnõu 
ette põhimõttelist muudatust.   
Kahe korteriga elamute arv ei võrdu kaheks 
korteriomandiks jagatud kinnisomandite 
arvuga. Eelnõu seletuskirja lisaks olevast 
tabelist nähtub, et viimaseid oli 30.09.2012 
seisuga 1632.  
 

2.  Eelnõu § 7 lõike 1 kohaselt tuleb 
korteriomandite kinnistamisel 
kinnistamisavaldusele lisada ehitusloa 
andmiseks pädeva ametiasutuse ametlikult 
kinnitatud ärakiri korteriomanditeks jagatava 
hoone ehitisregistrisse kantud plaanist või 
ehitatava hoone projektist, millel on piiritletud ja 
numbriga või muul viisil tähistatud iga 
eriomandi esemeks olevad ruumid. Hetkel 
ehitisregistrisse olemasoleva hoone plaane või 
ehitatava hoone projekte ei kanta, samuti ei ole 
ministeeriumi valduses hoonete plaane 
paberkandjal (sama informatsiooni edastasime 
Teile ka kirjas 31.01.12 nr 2-7/11-00056/020). 
Seletuskirjast tulenevalt tuleb ehitisregistri 
põhimääruses sätestada olemasoleva hoone 

A 
Lisatud volitusnorm Vabariigi Valitsusele plaani 
registrisse kandmise nõuete kehtestamiseks 
(eelnõu § 7 lg 3).  
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tegelikku ruumide jaotust kajastava plaani 
ehitisregistrisse kandmise tingimused ja kord. 
Jätkuvalt ei ole aga eelnõust tulenevalt selge, 
kes peaks olemasoleva hoone plaanid 
registrisse kandma ja millistele nõuetele 
nimetatud plaanid ikkagi vastama peaksid. Ka 
eelnõu seletuskiri on selles osas vastuoluline – 
ühelt poolt väidetakse seletuskirjas, et kui 
hoonejaotusplaan koostatakse pärast hoone 
valmimist, siis tuleb selle aluseks võtta hoone 
plaan, mis on koostatud hoone tegelike 
parameetrite mõõdistamise alusel. Teiselt poolt 
väidetakse seletuskirjas, et see plaan ei pea 
olema tingimata nii täpne kui ehitusprojekt, sest 
see peab võimaldama ainult selgelt ja 
arusaadavalt piiritleda, millised ruumid millise 
korteriomandi eriomandi osa esemeks on ning 
seletuskirja lisast märkuste tabelist nähtub, et 
eelnõu välja töötajate hinnangul ei ole 
hoonejaotusplaani koostamiseks vaja 
millimeetri pealt täpset plaani, sisuliselt on 
tegemist skeemiga, mille abil piiritletakse ruumi 
kuulumine kas eriomandi või kaasomandi hulka 
(siit võiks järeldada, et skeemi puhul  hoone 
tegelike parameetrite mõõdistamine vajalik ei 
ole, seega poleks Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul 
vajalikud ka eraldi nõuded sellisele skeemile). 
Eeltoodust tulenevalt ja võttes arvesse, et ei 
eelnõust ega seletuskirjast ei nähtu 
selgesõnaliselt, millistele tingimustele peab 
hoonejaotusplaan vastama ja kes on pädev 
nimetatud plaani koostama ning registrisse 
kandma, samuti seda, et hetkel on lõppjärgus 
ehitisregistri andmebaasi arendustööd, palume 
kindlasti ehitisregistri põhimääruse vastavate 
muudatuste välja töötamise juurde kaasata ka 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
esindajad. Juhul, kui eelnõu väljatöötaja 
eeldab, et ehitisregistri põhimäärusesse viib 
hoonejaotusplaaniga seonduvad muudatused 
sisse Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, palume 
Justiitsministeeriumilt selgeid suuniseid, 
millistele tunnustele peab hoonejaotusplaan 
vastama, kes on selle koostamiseks pädev isik 
ja kes nimetatud plaani ehitisregistrisse 
kandma peab. 
Ühtlasi oleme jätkuvalt arvamusel, et 
eelnimetatud küsimusi ehitisregistri 
põhimäärusega lahendada ei saa. Avaliku 
teabe seaduse § 435 lõike 1 kohaselt 
sätestatakse andmekogu põhimääruses 
andmekogu pidamise kord, sealhulgas 
andmekogu vastutav töötleja (haldaja), 
andmekogusse kogutavate andmete koosseis, 
andmeandjad ja vajaduse korral muud 
andmekogu pidamisega seotud korralduslikud 
küsimused. Sisulised nõuded 
hoonejaotusplaanile ei ole andmekogu 
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pidamisega seotud korralduslik küsimus. Nii 
näiteks on ka nõuded ehitusprojektile ja nõuded 
ehitise mõõdistusprojektile kehtestatud 
ehitusseadusest tuleneva volitusnormi alusel. 
Samuti tuleneb eelnõu seletuskirjast, et 
hoonejaotusplaani koostamise pädevuse võib 
anda projekteerimises või ehitusprojektide 
ekspertiiside tegemises pädevale vastutavale 
spetsialistile. Ka erinevate ehitusala ettevõtjate 
kohustused ja pädevus on sätestatud just 
seaduse tasandil (ehitusseadus). Lisaks annab 
ehitusseadus regulatsiooni, kes ja milliseid 
andmeid ehitisregistrisse kannab. Seega tuleks 
veelkordselt kaaluda, kas ehitisregistri 
põhimäärus on hoonejaotusplaanide 
regulatsiooni kehtestamiseks kõige õigem koht. 

Keskkonnaministeerium (KeM) 

1.  Keskkonnaministeerium ei ole nõus eelnõu § 
82 punktis 2 sõnastatud ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 8 
lg 5

1
 sõnastusega. Tegime eelmises kirjas 

järgmise sõnastusettepaneku: 
Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul 
on vee-ettevõtja kliendiks korteriühistu. 
Korteriomanik võib olla vee-ettevõtja kliendiks 
juhul, kui tehniliselt on võimalik tema veevärgi 
ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga ning sellega ei kaasne 
lisakulutusi teistele korteriomanikele, on 
tagatud veeteenuse nõuetekohane osutamine 
ja klientide võrdne kohtlemine.  
Seletuskirja lisas märgite vastusena, et meie 
pakutud klauslid on kaetud muude sätetega, 
mh eelnõu §-ga 37. Selle sätte kohaselt tuleb 
sõlmida korteriomanike kokkulepe, kui 
kavandatakse ehitusliku või muu kaasomandi 
eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest 
suuremat ümberkorraldust. 
Justiitsministeeriumi arvates on korteriomanike 
huvid seeläbi kaitstud, et kui keegi soovib eraldi 
liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ja see 
nõuab suuremat ehituslikku ümberkorraldust, 
siis peavad sellega olema nõus kõik 
korteriomanikud. Oleme nõus sellega, et 
teenust tuleb osutada nõuetekohaselt kehtiva 
regulatsiooni järgi ja lause osa on tagatud 
veeteenuse nõuetekohane osutamine ja 
klientide võrdne kohtlemine ettepanekust välja 
jätma. Keskkonnaministeerium ei nõustu muus 
osas ettepaneku mittearvestamisega järgmistel 
põhjustel: 
1. Eelnõu § 37 on väga üldise ja ebamäärase 
sõnastusega. Pole selge, mida tähendab 
ehitusliku või muu kaasomandi eseme 
korrashoiuks vajalikust muudatusest suurem 
ümberkorraldus. Samuti on väga ebamäärane 
korteriomaniku talumiskohustus (§ 30 lg 1 p 2), 
millele viidatakse eelnõu § 37 lõikes 2. Mida 
tähendab tavapärane kasutus? Mida tähendab, 
et korteriomaniku õigusi ei puuduta 

OA 
Märkuse tegija on ilmselt seisukohal, et 
teenuse tarbimine korteriühistu kaudu on iga 
korteriomaniku huvides ja et ühe 
korteriomaniku eraldi liitumine on igal juhul 
teistele korteriomanikele kahjulik. 
Justiitsministeerium seda seisukohta ei jaga.  
Kahtlemata on korteriühistu vee-ettevõtja jaoks 
oluliselt mugavam lepingupartner kui tavaline 
kinnisasja omanik, sh korteriomanik – 
korteriühistu on alati olemas (eriti uue seaduse 
jõustumisel), tema puhul pole vaja muretseda 
selle pärast, et ta oma kinnisasja võõrandab ja 
kättesaamatuks muutub, tema maksevõimega 
ei ole üldjuhul samuti probleeme jne.  
Nõustuda ei saa aga väitega, et korteriühistu 
kaudu teenuste, sh vee- ja kanalisatsiooni 
tarbimine on ka iga korteriomaniku jaoks alati 
ainult kasulik. Mida rohkem teenuseid 
korteriomanikud korteriühistu kaudu tarbivad, 
seda suuremat mõju avaldab mõne 
korteriomaniku maksejõuetus korteriühistu ja 
selle kaudu teiste korteriomanike rahalisele 
olukorrale.  
Eriti teravalt ilmneb see probleem siis, kui ühes 
hoones paiknevad nii elu- kui ka äriruumid ja 
kui äriruumi omanik tarbib vett oluliselt rohkem, 
kui eluruumide omanikud. Sellises olukorras 
puudub mõistlik õigustus sellele, et seadus 
sunnib eluruumi omanikke kandma äriruumi 
omaniku maksejõuetuse riski ka juhul, kui 
tehniliselt on võimalik äriruumi omaniku eraldi 
liitumine.  
Eelnõu koostaja rõhutab veelkord, et enamikul 
juhtudel on korteriomaniku eraldi liitumine 
tehniliselt nagunii võimatu, kuid õigustatud ei 
ole sellele veel täiendavate õiguslike takistuste 
loomine.   
Nõustuda ei saa ka väitega, nagu oleksid 
praegu vee-ettevõtja klientideks ainult 
korteriühistud. Eraldi lepingud on vähemalt 
Tallinnas ka täna täiesti tavaline nähtus ja seda 
just nendes olukordades, mida ka eelnõus 
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ümberkorraldused ülemäära (§ 37 lg 2)? Isikute 
õigused ei ole sellise sõnastusega piisavalt 
kaitstud. Samuti ei peaks korteriomanikud 
hakkama üksikute liitujate pärast oma õigusi 
kohtus kaitsma, nende õigusi peaks kaitsma 
seadus konkreetse ja selge sõnastusega. Kui 
tuleb siiski kohtusse pöörduda, siis peab isikul 
olema kindel alus, millele tugineda. 
2. Kui esimese korruse korteriomanik soovib 
liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga eraldi, 
siis ei pruugi see kaasa tuua suuremat 
ümberkorraldust ehk § 37 ei kohaldu ja teiste 
korteriomanike nõusolekut ei ole vaja küsida, 
kuid veesurvet võib selline liitumine väga palju 
mõjutada. Vähenenud veesurve toob teistele 
korteriomanikele kaasa lisakulutusi. Seega 
eelnõu § 37 võib jääda ebapiisavaks ega kaitse 
teisi korteromanikke nii kindlalt, kui seda teeks 
konkreetsem sõnastus. 
Eeltoodud põhjustel peab 
Keskkonnaministeerium vajalikuks eelnõusse 
korteriomanikele kaitseklausli sätestamise. 
Kaitseklausli sõnastuse üle võib arutada, et 
leida kõiki osapooli rahuldav tulemus.  
Lisaks leiame, et eelnõus kavandatud ÜVVKS 
muudatusega kaasnevad mõjud vee-
ettevõtjatele ei ole piisavalt läbi analüüsitud.  
Eelnõu näeb ette, et edaspidi saab vee-
ettevõtja kliendiks olla korteriühistu asemel otse 
ka korteriomandi või korterihoonestusõiguse 
omanik või valdaja. ÜVVKS § 3 lõike 1 kohaselt 
määrab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning 
kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri 
liitumispunkt. Kui korteriühistud soovivad 
edaspidi vormistada ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni klientideks ka korteriomanikud 
või -valdajad, siis võivad muutuda ka 
liitumispunktide asukohad (uued liitumispunktid 
asuvad tõenäoliselt hoone sees). Liitumispunkti 
asukoha muutusega suureneb ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni osa, mille tehnilise seisukorra 
eest vastutab vastavalt ÜVVKS-le vee-
ettevõtja. Seega avaneb antud muudatusega 
võimalus korteriühistutel anda amortiseerunud 
kinnistusisesed ja ka hoonesisesed vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud üle vee-ettevõtja 
vastutusalasse, mis omakorda toob kaasa vee-
ettevõtjale ettenägematud 
investeerimiskohustused.  
Kehtiva ÜVVKSi kohaselt saab kortermajade 
puhul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kliendiks 
olla ainult korteriühistu, mis tähendab, et 
korteriomanikest vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
võlgnike küsimus tuleb lahendada korteriühistu 
siseselt. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kliendi 
mõiste muutmine toob kaasa selle, et edaspidi 
peab vee-ettevõtja tegelema ka 
korteriomanikelt võlgade sissenõudmisega. 
See suurendab oluliselt vee-ettevõtja 
halduskoormust.  

eelkõige silmas peetakse, st kui ühes hoones 
on nii äri- kui ka eluruumid.  
Juhul, kui uue liitumise tõttu halveneks teiste 
klientide, sh sama maja teiste korteriomanike 
veega varustamine, on vee-ettevõtjal mitte 
ainult õigus, vaid ka kohustus keelduda 
taotluse rahuldamisest ÜVVKS § 5 lg 4 p 1 
alusel.  
Vt ka EVEL p 1-3.  
Seletuskirja on täiendatud.  
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Arvestada tuleb ka seda, et antud eelnõuga 
kaasneda võivad lisakulud vee-ettevõtjale 
kajastuvad kokkuvõttes  ka veeteenuse hinnas. 
Pole mõistlik teha eraldi liitumine isikutele väga 
lihtsaks ja vee-ettevõtjale ning teistele 
tarbijatele koormavaks pelgalt tehnilise 
lahenduse võimaluse läbi. 

Riigikohus (RK) 

1.  § 21  
Jätkuvalt puudub regulatsioon selle kohta, 
millal saab lugeda otsus vastuvõetuks ilma 
üldkoosolekut kokku kutsumata. Selles osas 
MTÜS-i ei kohaldata, samas ei sisaldu vastav 
regulatsioon ka eelnõus. Olukorras, kus otsus 
võetakse vastu üldkoosolekut kokku kutsumata, 
ei saa kohaldada otsuse vastuvõtmise 
regulatsiooni üldkoosolekul, kuivõrd otsust ei 
võeta vastu üldkoosolekul, vaid selle väliselt. 
Sarnaselt on erinevad otsuste vastuvõtmise 
regulatsioonid sätestatud näiteks äriseadustiku 
§ 174 lg-tes 1 ja 2.  

A 
Eelnõu on täiendatud sättega, mis ütleb, millal 
on otsus vastu võetud (§ 21 lg 3).  

2.  Probleem on säilinud ka eelmises arvamuses 
tõstatatud küsimuses isikuvalimiste osas, kui 
see toimub ilma üldkoosolekut kokku 
kutsumata, vt Riigikohtu asjas nr 3-2-1-97-11 
tehtud lahendi p 25. Viidatud lahendis on küll 
see seaduselünk ületatud, kuid õigusselguse 
tagamiseks tuleks uue seaduse vastuvõtmisel 
vältida selliseid lünki ning sätestada selge 
regulatsioon isikuvalimiste toimumiseks ilma 
üldkoosolekut kokku kutsumata. 

OA 
Eelnõu koostaja möönab teatud ebaselgust 
selles osas, kuid kuna tegemist on üldise 
ühinguõigusliku küsimusega, siis vajaks see 
lahendust kõikide ühingute jaoks. Seda ei ole 
aga võimalik teha selle eelnõu raames.  
Seletuskirjas on viidatud Riigikohtu lahendile ja 
selgitatud, mida tuleks isiku valimistel 
arvestada.  

3.  § 36  
Lg-s 2 jääb ebaselgeks, kuidas toimub 
korteriühistu sisene otsustusprotsess lg-s 1 
nimetatud toimingute tegemiseks, st kas seda 
otsustab juhatus või üldkoosolek. Seletuskirjas 
toodu, et seda otsustab juhatus, seaduse 
tekstist selgelt välja ei tule. 

A 
Eelnõu on muudetud, § 37 lg-s 2 on sätestatud, 
et otsuse teeb juhatus.   

4.  §-d 39 ja 40 
Jätkuvalt ei saa pidada mõistlikuks eelnõus 
valitud lahendust, mille kohaselt on 
korteriomanike kohustuse tekkimise alus 
majanduskava selle asemel, et sätestada 
kohustuste tekkimise alus seaduses. 
Majanduskava puhul on tegemist prognoosiga, 
mis võib olla ebatäpne. Näiteks sõltuvad 
küttekulud suuresti ilmast, mida on võimatu 
aastaks ette ennustada. Samuti võivad 
muutuda korteriühistu ostetavate teenuste 
hinnad. Iga prognoosi ebatäpsuse korral 
üldkoosoleku pidamine täiendava 
majanduskava vastuvõtmiseks või selle 
ebaõnnestumisel pankrotimenetlus uue 
majanduskava koostamiseks ei ole mõistlik 
lahendus. Probleem võimendub tunduvalt 
olukorras, kus majanduskava ei suudeta vastu 
võtta ning lähtuda tuleb eelmise aasta 
majanduskavast. Seejuures on kindlasti ka 
võimalik, et leidub korteriühistuid, kes terve 
oma olemasolu jooksul majanduskava ei ole 

OA 
Ka kehtiva KOS II § 22 lg 2 kohaselt teevad 
korteriomanikud majanduskava alusel 
perioodilisi ettemakseid. See tähendab, et 
kulutusi tehakse rahast, mis on juba 
korteriomanikelt kokku kogutud või vähemalt on 
olemas nõudeõigus selle raha saamiseks.  
Eelnõu ei nõua, et majanduskavas tuleb kõik 
kulud täpselt prognoosida. Mõnede kulude 
puhul on võimalik ka nende kandmine pärast 
nende tegeliku suuruse selgumist, n-ö 
järelmaksuna.  Sellisel juhul nende täpset 
suurust majanduskavas ei määrata ja 
korteriühistul ongi nõudeõigus korteriomaniku 
vastu nende tasumiseks isegi siis, kui muude 
kulude jaoks majanduskava puudub.  
Eelnõu on täiendatud sättega, mis seda 
põhimõtet selgelt väljendab (§ 41 lg 2).    
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vastu võtnud. Probleemi ei oleks, kui seadusest 
tuleks korteriomanike kohustus tasuda 
korteriühistule, lähtudes korteriühistu tegelikest 
kuludest. 

5.  § 41 lg 3 
Seletuskiri on ebaselge küsimuses, kas 
omandaja vastutab laenu tagasimaksete ja 
intressi eest osas, milles need jäävad § 34 lg 2 
p-s 6 toodud suurusesse. Seaduse tekstist 
seda ei nähtu. 

A 
See säte on eelnõust välja jäetud.  

6.  § 41 lg-d 3 ja 4 
Kas see regulatsioon käib üksnes selle aasta 
majanduskava kohta, mil uus korteriomanik 
korteriomandi omandab, või kõigi 
majanduskavade kohta, milles laenu 
tagasimaksed on ette nähtud, arvestades seda, 
et laenu tagasimaksmine võib toimuda mitme 
aasta jooksul? 

A 
Need sätted on eelnõust välja jäetud.  

7.  § 42 
Jätkuvalt jääb ebaselgeks, miks soovitakse 
eristada korteriomanike vastutust tavalise 
kinnisasja kaasomanike vastutusest. 
Seletuskirjas toodud probleemid solidaarvõlaga 
on ka viimasel juhul olemas. 

OA 
Korteriomanikel on väiksemad võimalused 
otsustada oma kaasomanike ringi üle – puudub 
seadusjärgne ostueesõigus, korteriomandi 
lõpetamiseks peab olema erakordselt mõjuv 
põhjus, samas kui tavalise kaasomandi 
lõpetamist võib üldjuhul nõuda igal ajal ja ilma 
põhjuseta. Tavalise kaasomandi puhul puudub 
ka iseseisev juriidiline isik, kelle vastu saaks 
sellise nõude esitada.  
Seletuskirja on täiendatud.  

8.  § 44 
Eelnõus ei ole sätestatud, milline on selles 
sättes ette nähtud korteriomaniku kohustuse 
rikkumise tagajärg. 

A 
Sätet (nüüd § 46) on täiendatud lõikega 3, mis 
võimaldab korteriühistul sellisel juhul pidada 
korteriomaniku elu- või asukohaks 
korteriomandi asukohta.  

9.  § 50-52 
Võiks kaaluda korteriühistu pankrotimenetluse 
põhjalikumat reguleerimist. Eelkõige võiks olla 
reguleeritud, kuidas korteriühistu tegutseb 
edasi pankrotimenetluse jooksul. Näiteks on 
ebaselge, kas ja kuidas on korteriühistul 
pankrotimenetluses õigus koostada 
majanduskavasid, arvestades seda, et 
kohtupoolse majanduskava kehtestamiseni 
võib kuluda palju aega (vt arvamus § 52 lg 1 
kohta). 

A 
Eelnõu on täiendatud, § 53 võimaldab kohtul 
kehtestada korteriühistu jaoks ajutise 
majanduskava pankrotimenetluse ajaks.  

10.  § 52 
Lg-s 1 tuleks täpsustada, mida nõuete 
kaitsmise all mõeldakse. Kui selle all 
mõeldakse seda, et on toimunud viimane 
nõuete kaitsmise koosolek ja kõik vaidlused 
nõuete tunnustamise üle on lõppenud, võib 
mööduda pankrotiavalduse esitamisest kohtu 
poolt majanduskava koostamiseni väga palju 
aega. 

A 
Vt p 9.  

11.  § 52 lg 2  
On ebaselge, kas selles sättes ette nähtud 
määruskaebuse puhul kohaldub PankrS § 5 lg 
2, mis näeb ette ühekordse kaebeõiguse või 
TsMS § 696 lg 1 teine lause, mis näeb ette 
võimaluse esitada määruskaebus ka 

A 
Sätet (nüüd § 54 lg 2) on täiendatud teise 
lausega, mille kohaselt on võimalus esitada 
määruskaebus ka ringkonnakohtu määruse 
peale.  
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ringkonnakohtu määruse peale. 

12.  § 81 
Kooskõlastamisel arvestatud ja arvestamata 
jäetud märkuste ja ettepanekute tabelis on küll 
märgitud, et Riigikohtu eelmises arvamuses 
toodud märkusega täitemenetluse seadustiku 
muutmise kohta on arvestatud, kuid eelnõust 
seda ei nähtu. TMS § 174 lg 1 järgi on tulemist 
õigustatud osa saama üksnes sissenõudjad ja 
muud tulemi jaotamises osalema õigustatud 
isikud. Jätkuvalt on ebaselge, millisel õiguslikul 
alusel võiks korteriühistu nende isikute hulgas 
olla. Selleks tuleks täiendada TMS-i sättega, 
mille kohaselt on korteriühistu korteriomandi 
müügi korral tulemi jaotamises õigustatud 
isikuks. 

A 
Eelnõu täitemenetluse osa on oluliselt 
muudetud, samuti on eelnõu täiendatud 
korteriühistu pandiõiguse regulatsiooniga (vt § 
44 ja 72). 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (KPK) 

1.  Koda, olles tutvunud korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõuga ja juhindudes 
Koja õiguskomisjoni 8.08.2012 laiendatud 
koosoleku tulemustest, jõudis seisukohale, et 
eelnõu vajab täiendavat analüüsi ning 
eeldatavalt ka täiendamist korteriühistu 
maksejõuetuse erisusi kehtestavate 9. jao 
sätete osas, sest ei ole selge, kas ja kuidas on 
võimalik pankrotihalduril ja kohtul neile 
eelnõuga pandud ülesandeid täita, kui ei 
suurendata riigi menetlusabi saamise võimalusi 
ega sätestata asjakohast riigipoolset 
pankrotihalduri ja ajutise pankrotihalduri tasu 
hüvitamise korda, mis tagab pankrotihalduri 
tegevuse tasustamise mõistlikus ulatuses. 

TV 
 

2.  Esitatud kujul jätab eelnõu samuti selgusetuks 
terve rea muid olulisi küsimusi. Seal hulgas ei 
anna seadus vastust küsimusele, kaua 
korteriühistu tervendamismenetlus võiks kesta, 
kes ja mis alusel selle lõpetab? Kuidas toimida 
juhul, kui korteriühistut ei õnnestu tervendada? 
Millistest allikatest finantseeritakse 
tervendamise menetlust, kui korteriühistu on 
püsivalt maksejõuetu ja majandamiskava pole 
isegi osaliselt võimalik täita ? 

OA 
Kuna korteriühistu pankrotte on seni olnud 
suhteliselt vähe ja nende asjaolud on olnud 
väga erinevad, siis puuduvad piisavad andmed 
täpsemate reeglite kehtestamiseks. Kohus 
peab kõiki asjaolusid hindama ja vastavalt 
tegutsema.  
Eelnõu on täiendatud sättega (§ 56), mis annab 
kohtule võimaluse pankrotimenetluse käigus 
korteriomandid ja korteriühistu lõpetada, kui 
korteriühistu tervendamine ei ole võimalik. 
Tuleb aga silmas pidada, et erinevalt muudest 
juriidilistest isikutest on korteriühistu lõpetamine 
pankroti käigus pigem erand, kui reegel.  

3.  Koja arvates vajab täiendavat analüüsimist, kas 
ja millises osas on vajalik muuta 
pankrotiseadust ja saneerimisseadust ning 
rakendada korteriühistu maksejõuetusega 
seoses tervendamise sätteid. 
Vajalik on arutelu, kas ei oleks õigem 
pankrotiseaduse asemel rakendada 
saneerimisseaduse põhimõtteid, sest 
korteriühistu likvideerimine ei ole eelnõu 
kohaselt pankrotimenetluse raames võimalik. 
Kaaluda saaks pankrotihaldurist sundvalitseja 
määramist, kes kavandab majandustegevuse 
jätkamise ja maksevõime taastamise 
saneerimisseaduse põhimõtetel.  

OA 
Vt p 2. 
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Koda on arvamusel, et eelnõud on vaja 
täiendada ja täpsustada sätetega, mis 
reguleerivad eelnimetatud küsimused. 

4.  Eelnõu § 41 lõike 2 osas, mis sätestab, et 
korteriomandi võõrandamisel, sealhulgas täite- 
või pankrotimenetluses, vastutab selle 
omandaja võõrandaja korteriühistu ees 
sissenõutavaks muutunud kohustuste eest 
käendajana korteriomandi väärtusega piiratud 
ulatuses, juhivad Koja liikmed tähelepanu 
asjaolule, et viimatinimetatud säte paneb 
korteriomandi omandajale olukorras, kus 
korteriomandi võõrandamise hind ei rahulda 
kõiki sissenõudeid, ebamõistliku kohustuse 
tasuda korteriomandi omandamisega seoses 
korteriomandi väärtusest suurem summa ning 
takistab korteriomandi võõrandamist.  Sellega 
seoses teeb Koda ettepaneku kaaluda 
võimalusi käendaja vastutuse piirmäära 
kehtestava sätte täpsustamiseks. 

OA 
Selle sätte eesmärgiks on piirata omandaja 
vastutust, mis praegu on piiramatu. Isik, kes 
soovib korteriomandit osta, peab hindama selle 
väärtust koos korteriühistu nõudega, seega 
kajastub korteriühistu nõue ostuhinnas.  
Eelnõu on muudetud nii, et see säte ei kohaldu 
täite- ja pankrotimenetluses. Selle asemel 
kohaldub korteriühistu pandiõigus (eelnõu § 
44).  

5.  Ühtlasi teeb Koda ettepaneku kaaluda 
võimalust sätestada, et kui korteriomandi 
müügil on märgitud, et arestimishinna 
määramisel on arvesse võetud omandaja 
kohustus tasuda endise omaniku kohustused ja 
korteriomandi arestimise hinda on selle võrra 
vähendatud, ei ole uuel omanikul regressiõigust 
endise omaniku suhtes. 

MA 
Vt p 4 – kuna eelnõu viimase versiooni kohaselt 
võlg täitemenetluses üle ei lähe, siis puudub 
sellise täpsustuse järele ka vajadus. Kuni 
eelnõu jõustumiseni kehtiva regulatsiooni puhul 
tähendaks regressinõude esitamine alusetut 
rikastumist (ostja on saanud nõudega 
arvestada).  

Notarite Koda (NK) 

1.  Eelnõu § 10 lg 2 kohaselt võib iga 
korteriomanik nõuda teiselt korteriomanikult 
uue korteriomandi võõrandamiseks vajalike 
tahteavalduste andmist, kui: 1) korteriomanike 
üldkoosolek on võtnud vastu käesoleva 
seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud tingimustele 
vastava otsuse; 2) võõrandamisest saadav tulu 
vastab võõrandatava korteriomandi harilikule 
väärtusele võõrandamise hetke seisuga ja 3) 
võõrandamisest saadav tulu kulutatakse 
mõistlikult korteriomandi kaasomandi osa 
korrashoiuks või parendamiseks. 

Sõnastuses jääb ebaselgeks, kas täidetud 
peavad olema kõik lõike 2 punktides 1-3 
nimetatud tingimused või piisab ka ainuüksi 
punktis 3 nimetatud otsusest ning kas lõike 1 
punktide 2 ja 3 eelduseks on ka punktis 1 
nimetatud otsus. 

S 
Eelnõu § 10 reguleerib olukorda, kui eriomandi 
kokkuleppe muutmise tulemusena on tekkinud 
uus korteriomand (nn pööningukorter) ja 
korteriomanike enamus soovib selle 
võõrandamist. Kõik § 10 lg-s 2 sätestatud 
tingimused peavad olema täidetud.  
 

2.  Teeme ettepaneku kehtestada eelnõu §-des 13 
ja 14 sätestatud kinnistusraamatusse kantavate 
kokkulepetele notariaalse tõestamise 
vorminõue. 
Leiame, et notariaalse tõestamise vorminõue 
aitab ennetada võimalikke vaidlusi 
kortermajades, kuna kinnistusraamatusse 
kantavate kokkulepete sisu võib ilma 
erapooletu nõustamiseta jääda korteriomanike 
jaoks arusaamatuks ning olla seetõttu nende 
õiguste ja huvidega vastuolus. Selliste 
kokkulepete formuleerimine vajab meie 
hinnangul häid teadmisi ja kogemust asja- ja 

OA 
Kui kokkulepe kantakse kinnistusraamatusse, 
siis toimub see eriomandi kokkuleppe 
muutmise kaudu ja selle notariaalse tõestamise 
nõue tuleneb eelnõu § 3 lg-st 3.  
Seletuskirja on täiendatud.  
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kinnistusraamtuõigusest ilma milleta võib ohtu 
sattuda kinnistusraamatu kannete selgus ja 
õiguskindlus. 

3.  Eelnõu § 15 lg 3 kohaselt kui korteriomanikud 
ei ole määranud endale korteriomandist 
tulenevate õiguste teostamiseks ühist 
esindajat, loetakse korteriühistu poolt ühiste 
korteriomanike suhtes tehtud tehing kehtivaks 
ka siis, kui see on tehtud üksnes ühe 
korteriomaniku suhtes. 
Ühine korteriomand võib tekkida kas 
abikaasade või pärijate vahel. Nimetatud säte 
läheb vastuollu PKS põhimõtetega, millele 
vastavalt on ühisvara suhte puhul abikaasa 
nõusolekuta tehtud tehing tühine. Jääb 
selgusetuks, kas KOS § 15 lg 3 kehtestatud 
põhimõte kehtib ka siis, kui PKS § 31 lg 1 
kohaselt abikaasa nõusolekut ei anna ning 
kummast seadusest tuleks lähtuda. 

OA 
Ühine omand on nii ühisomand kui ka 
kaasomand (AÕS § 70 lg 2). Seega reguleerib 
see säte nii ühisomanikest kui ka 
kaasomanikest korteriomanike suhteid 
korteriühistuga.  
Eesmärgiks ongi erinormi kehtestamine PKS 
suhtes, et tagada õiguskindlus korteriomanike 
ja korteriühistu suhetes.  
Seletuskirja on täiendatud.  

4.  Vastavalt eelnõu §-le 18 on korteriühistu 
asukoht tema juhatuse asukoht. Kui 
korteriühistul ei ole juhatust, siis on 
korteriühistu asukoht korteriomandite asukoht. 
Korteriühistu tegevuskoht on korteriomandite 
asukoht. 
Oleme seisukohal, et KÜ asukoht peaks olema 
korteriomandite asukoht. KOS § 24 lg 1 viitab 
MTÜS sätete kohaldamisele, mh MTÜS § 26 lg 
2 ja lg 3. Vastavalt MTÜS §-le 26 lg 2 peab 
juhatuse liige olema füüsiline isik ning MTÜS § 
26 lg 3 peab vähemalt poolte juhatuse liikmete 
elukoht olema Eestis, mõnes teises Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. 
Seega on võimalik, et KÜ juhatuse liikmete 
elukoht ei ole Eestis. Sellest tulenevalt võib 
tekkida olukord, kud KÜ asukohaks ei ole Eesti. 

OA 
Võimalus, et korteriühistu juhatuse liikmete 
elukoht ei ole Eestis, on olemas ka kehtiva 
õiguse kohaselt.  
Kuigi ÄS § 63

1
 lg 2, mis MTÜS § 76 kaudu 

kohaldub ka korteriühistu suhtes, kohustab 
osaühingut või aktsiaseltsi esitama registrile 
dokumentide kättesaamiseks pädeva isiku 
Eesti aadressi, kui vähemalt poolte juhatuse 
liikmete elukoht ei ole Eestis, mõnes teises 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või 
Šveitsis, ei tähenda see säte, et sellise 
juriidilise isiku asukoht ongi välisriigis. Juriidilise 
isiku juhatuse liikme elukoht ei võrdu juriidilise 
isiku asukohaga. Juriidilise isiku asukoht on 
tema juhatuse või juhatust asendava organi 
asukoht (TsÜS § 29 lg 1).  
MTÜS § 75 lg 2 kohaselt peavad maakohtute 
registriosakonnad registrit oma tööpiirkonnas 
asuvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
kohta. See säte kohaldub ka korteriühistute 
registri pidamisele ja tähendab mh, et Eesti 
registrisse kantud juriidilise isiku asukoht, st 
koht, kus juriidilise isiku juhatus tegutseb,   
peab olema Eestis.   
Eelnõu § 63 lg 1 viite kaudu kehtib sama ka 
KOS III jõustumisel.  
Seletuskirja on täiendatud.  

5.  Eelnõu § 19 sätestab reeglid KÜ nime 
panemisele. Selleks, et vältida olukorda, kus 
olemasolevad KÜd hakkavad nimesid muutma, 
et viia need vastavusse KOS § 19 lg 1, võiks 
seaduse eelnõu rakendussätetes selguse 
huvides näha ette, et juhul kui on enne seadust 
nimi vastu võetud, siis on see käsitletav KOS § 
19 lg 3 nimena. 
Näitena siinkohal võiks tuua olukorra, kus 
äriühingud hakkasid massiliselt kapitali 
eurodeks ümber arvestama enne 31.12.2011, 
kuigi seadus selleks otseselt ei kohustanud 
ning selle tulemusel oli registrid ülekoormatud. 

S 
Selline rakendussäte on eelnõus juba olemas 
(§ 67 lg 3).  
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6.  Eelnõu §-s 20 lg 1 ja §-s 24 lg 1 eesmärgiks on 
sätestada üldkoosoleku kokkukutsumise kord 
ning juhatuse valimise korda ja juhatuse 
pädevus ja seda on tehtud läbi viidete 
mittetulundusühingute seaduse sätetele. 
Arvestades seda, et seadust hakkavad 
rakendama korteriomandite omanikud ja 
korteriühistud oleks selguse ja parema 
arusaadavause huvides viitamiste asemel 
kodanikel lihtsam seadusest arusaada, kui 
põhimõtted on kirjutatud seaduse teksti. 
Kehtivatest seadustest on täna sarnased 
põhimõtted lahti kirjutatud nii tulundusühistuste 
seaduses, sihtasutuste seaduses ja 
mittetulundusühingute seaduses ja 
äriseadustkus selliselt, et ei viidata teistele 
seadustele. Seetõttu jääb arusaamatuks, miks 
ei võiks seda sarnaselt loetletud seadustele 
teha ka KOS-s. 

MA 
Viide MTÜS-le võimaldab arvestada ka seda 
kohtupraktikat, mis nende sätete kohta on juba 
tekkinud.  

7.  Eelnõu § 35 kohta teeme selguse ja parema 
arusaadavuse huvides asendada sõnad 
„käesoleva seaduse § 34 lõike 2 punktis 6 
nimetatud suurust” sõnadega „korteriühistu 
eelmise majandusaasta majandamiskulude 
suurust”. 

A 
Sõnastust on muudetud.  

8.  Eelnõu § 43 lg 3 on oma pika lause tõttu 
raskesti loetav ja raskesti arusaadav, mistõttu 
teeme ettepaneku seda keeleliselt toimetada. 

MA 
Sätte eeskujuks on samasuguse sõnastusega 
ÄS § 166 lg 3. Sama sõnastuse kasutamine 
võimaldab kergemini kohaldada teise sätte 
kohtupraktikat.  

9.  Eelnõust ei tulene üheselt (vt mh § 57), et 
hoonestusõiguste jagamisel 
korterihoonestusõigusteks tuleb asutatada 
korteriühistu ning seaduse eelnõud võiks selles 
küsimuses täpsustada. 

MA 
Eelnõu kohaselt korteriühistut enam eraldi ei 
asutatagi, korteriühistu tekkimine on 
korteriomandite loomisega kaasnev tagajärg. 
Eelnõu § 62 lg 6 kohaselt kohaldatakse 
korterihoonestusõigusele korteriomandi kohta 
sätestatut, seega kehtib ka kõik korteriühistu 
kohta sätestatu.  

10.  Teeme ettepaneku selguse huvides täiendada 
eelnõu § 58 lg 4 p 5 selliselt, et juhul kui KÜ 
juhatust ei ole valitud, siis on see asjaolu 
selliselt ka registrikaardilt nähtuv. 

MA 
Kui registrikaardile ei ole ühtegi juhatuse liiget 
kantud, siis ongi see asjaolu registrikaardilt 
nähtav.  

Eesti Juristide Liit (EJL) 

1.  §7 lg 1 p 1kohaselt peab ehitusloa andmiseks 
pädev asutus kinnitama ehitise plaani ärakirja. 
Tuleks siiski avada, mis on selle 
ehitusjärelevalve asutuse kinnituse sisu ja 
eesmärk. Plaani ärakirja võib ju kinnitada ka 
notar või vallasekretär, kuid kinnitamise 
vorminõue ei saa olla normi eesmärk. Ka täna 
on probleemiks see, et kohalik omavalitsus 
paneb plaanile sisutühja kinnituse „vastab 
projektile“. Pigem peaks ehitusjärelvalve asutus 
kinnitama, et reaalosad vastavad seaduse 
nõuetele, on õigesti tähistatud ja piiritletud ja 
tegemist on ärakirjaga kehtivast plaanist, 
millele vastab ka ehituse tegelikkus. Praktikas 
on ettetulnud, kus omanikud ise on pärast 
omavalitsuse kinnitust muutnud reaalosade 
tähistust ja piire.  Lisaks on soovitav kasutada 

OA 
Seda, kas eriomandi ese ehk reaalosa vastab 
seaduse nõuetele, kontrollib § 7 lg 1 p-s 2 
nimetatud isik, st projekteerimiseks või 
ehitusprojektide ekspertiisi tegemiseks pädev 
isik. Eelnõu on täiendatud volitusnormiga 
Vabariigi Valitsusele plaani registrisse 
kandmise nõuete kehtestamiseks (eelnõu § 7 
lg 3). 
Kehtiva õiguse (KOS II § 5 lg 3 p 1) kohaselt 
ongi nii, et omanikud piiritlevad ja tähistavad 
reaalosaks olevad ruumid plaanil ise, kohaliku 
omavalitsuse üksus kinnitab ainult selle aluseks 
oleva koopia. Seega on arusaamatu märkus 
selle kohta, et seda on „ettetulnud“.  
Vt ka MKM p 2.  
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lohiseva ehitusloa andmiseks pädev asutuse 
asemel ehitusjärelvalveasutuse või kohaliku 
omavalitsuse mõistet. 

2.  §14 lg 1 tuleb sätestada, et erikasutusõigused 
peab kandma kinnistusraamatusse 
korteriomandi sisuna, kuna asjaõiguslik olukord 
peab nähtuma kinnistusraamatust. Ja lõike 3 
puhul tuleb arvestada ka korteriomandit 
koormavate õiguste omajate 
(hüpoteegipidajate) nõusolekuga, kuna 
erikasutusõiguse võõrandamine võib nende 
huve ja tagatise väärtust mõjutada. 

OA 
Eelnõu § 13 lg 3 kohaselt kehtib korteriomanike 
kokkulepe korteriomaniku eriõigusjärglase 
suhtes vaid juhul, kui see on kantud 
kinnistusraamatusse eriomandi sisuna. See 
kehtib  ka erikasutusõiguse kohta.  
Seletuskirja on täiendatud.  

3.  §18 sätestatud ühistu asukoht peaks ikka 
olema korteriomandite asukoht, kuna selline on 
ka käibes valitsev eeldus. Kui juhatuse asemel 
on näiteks valitseja, siis on ebamõistlik, et väga 
paljude ühistute aadress on valitseja 
büroopinna aadress. 

OA 
Vt NK p 4.  
Valitseja puhul ongi mõistlik, et tema asukoht 
on ka korteriühistu asukoht, sest kõik 
korteriühistule adresseeritud tahteavaldused 
tuleb teha valitsejale.  

4.  Seaduse §-des 9 lg 1 ja §14 lg 1  tuleb 
täpsustada kokkuleppe vorminõuet – 
asjaõiguslike suhete õigusselguse huvides 
peavad sellised kokkulepped olema 
notariaalselt tõestatud. 

OA 
Kokkuleppe muutmine toimub samas vormis, 
nagu selle sõlmiminegi, st see peab olema 
notariaalselt tõestatud.  
Seletuskirja on täiendatud.  

5.  §27 nimetatud vastutava isiku kandmine 
registrisse on ebapraktiline ja lisakulusid 
põhjustav, kuna need isikud vahetuvad sageli 
ja vastutava isiku registrikanne valitseja kõrval 
ei loo käibes mingit erilist uut usaldusväärsust 
ja lisaväärtust, miks see kanne peaks olema 
nõutav. Pigem on see valitseja sisesuhte 
küsimus. 

A 
Eelnõu see osa on muudetud, § 28 näeb ette 
valitseja kohustuse määrata majahaldur, kelle 
kohta registrisse kannet ei tehta.  

6.  §29 lg 1 p 1 räägib kolmanda isiku huvist ja p 2 
teise korteriomaniku huvist – mõistlik oleks 
ühtlustada. 

A 
Punktist 2 on teise korteriomaniku huvi välja 
jäetud, see tuleneb ka § 31 lg 1 p-st 1.  

7.  §35 ja §38 osas tuleks toetada pigem suuremat 
häälteenamust (2/3 või 4/5). 
Ebaproportsionaalne on laenuküsimuse ja 
ajakohastamise otsustamine pakutud  viisil ka 
seetõttu, et ehitusliku ümberkorralduse 
tegemiseks on vaja kokkulepet §37 lg 1 
tähenduses. Tekiks ka kummaline olukord, kus 
ehituslik ümberkorraldus vajab konsensust, 
samas selle finantseerimiseks laenu võtmine 
häälteenamust. Ja mis on ehituslik 
ümberkorraldus ja mis kaasajastamine?  
Parktika põrkub koheselt keeruka 
tõlgendamisprobleemiga ning seadus PEAB 
olema siin selgem ja võimalusel  ka näitlikku 
mitteammendavat loetelu sisaldav.  

OA 
Ümberkorralduste tegemine ja laenu võtmine 
ongi erinevad otsused, kuigi paljudel juhtudel 
tehakse need koos. Rahaliselt suuremahuline 
kulutus ei pruugi olla ehituslik ümberkorraldus.  
Kvalifitseeritud häälteenamusega 
kaasajastamise üle otsustamine võimaldab 
teha otsuseid paindlikumalt, kuid siiski mitte 
liiga lihtsalt. Praegu näeb KOS II ette ainult 
kaks võimalust – kas tavalise häälteenamusega 
tehtav otsus, mille jaoks korduskoosolekul 
piisab ühest häälest või kõigi nõusolek.  
Seletuskirja on täiendatud.  

8.  Sama tõlgendamisraskus tekib kohe ka 
planeeritava asjaõigusseaduse §72 lg 1 
muudatuse osas (tavapärane valdamine ja 
kasutamine). 

MA 
See muudatus loob mingigi 
eristamiskriteeriumi, praegu on üldse ebaselge, 
millal on vaja kokkulepet ja millal piisab 
häälteenamusest.  

9.  §39 lg 1 on elukauge – praktikas on valdav 
kohustuste kandmine reaalosa suuruse alusel. 

OA 
Vt RK p 4.  

10.  §41 lg 3 konstruktsioon vajab veel läbi 
mõtlemist. Laenu võtmise kandmine registrisse 
tundub ebapraktiline. Müüja kohustus peaks 
olema ikkagi majanduskava ostjale tutvustada 

A 
Vt RK p 5 ja p 6.  
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ja selle kohustuse mittetäitmine võib tuua 
müügitehingu suhtes võlaõiguslike 
õiguskaitsevahendite rakendamise ostja poolt. 
Laen on ju ikkagi võetud juriidilise isiku poolt ja 
kuidas siis praktikas ühistu majast lahkunud 
vana omanikku aastakümneid jälitab ja teda 
laenu maksma paneb (vt lõike viimane lause)? 
Ja kui siis nüüd majanduskava kanda 
tagantjärele registrisse, kas siis järgmise müügi 
puhul saab otsuse langetamise juures olnud 
omanik juba vastutusest vabaks? 

11.  6 jaos on jätkuvalt lahendamata omanike isiklik 
lisavastutus koretriühistu kõrval ühistu 
kohustuste täitmise eest kolmandate iskute 
ees, sest ühistu puhul pole ju tegemist 
kapitaliühinguga. Sellist otsese või kaudse 
lisavastutuse kontseptsiooni tunnevad 
enamused Euroopa korteriomandiõigused. 
Eelnõusse ei ole jõudnud ka ühtegi tööriista 
ega tagatist ühistule, kuidas oma liikmete 
kohustusi ühistu ees kindlustada. 

OA 
Ühistu maksejõuetuse korral lahendatakse see 
pankrotimenetluses (§ 52 jj).  
Eelnõu on täiendatud sättega, mis näeb ette 
korteriühistu pandiõiguse korteriomandile 
(§ 44).  

12.  9 jagu on jätkuvalt ebaselge, kuidas selline 
ühistu saneerimine toimub. Kui §50 lg 3 
sätestab nõuete lõppemise, siis §52 lg 1 
sätestab majanduskava kehtestamise, mis 
peab nõuded rahuldama võimalikult lühikese 
aja jooksul. Tuleks kaaluda selles jaotises 
hoopis viidet saneerimisseadusele. 

OA 
Selle jao sätted on muudetud.  
Vt ka RK p 9.  

13.  §55 – kuidas arvestatakse korteriomandeid 
koormavate õiguste omajate huvisid? 

S 
Registriosa sulgemiseks on vaja puudutatud 
isiku nõusolekut.  

14.  §80 sätestatud juriidliste isikute liigituse 
tühistamisega tuleks olla ettevaatlik, et ei 
lõhutaks käibes kujunenenud arusaama isikute 
liigitusest. Eelnõu „sabas“ toimuv muudatus 
tekitab kohe küsimuse ka erakondades, 
kirikutes, ametiühingutes jm, et kas nüüd on 
nad siis uut liiki iseseisvad juriidilised isikud või 
siiski eriliigilised mittetulundusühingud. 
Korteriühistu olemine  sundühistu ei ole küll 
argumendiks seda mitte lugeda 
mittetulundusühingu eriliigiks. 

MA 
See, kas tegemist on eriliigilise juriidilise 
isikuga, on sätestatud seaduses, st konkreetse 
juriidilise isiku tegevust reguleerivas seaduses. 
Nimetatud juriidilised isikud on ka praegu 
eriliigilised. Analoogselt on osaühing ja 
aktsiaselts eriliigilised, kuigi mõlemad on 
äriühingud. Seejuures on võimalik osaühingu 
ümberkujundamine aktsiaseltsiks (ÄS § 500)  ja 
vastupidi (ÄS § 502), kuid usulise ühenduse 
ümberkujundamine mistahes teist liiki 
juriidiliseks isikuks, sh mittetulundusühinguks ei 
ole võimalik (KiKoS § 5 lg 3).  

15.  Kuna seadus puudutab väidetavalt miljonit 
inimest, siis tuleks seaduses vältida keerulisi ja 
topeltviited (§9 lg 6, §35, §37 lg 2 lõpp jne) ning 
kasutada seaduse loetavuse ja asrusaadavuse 
huvides viidete asemel rohkem lahtikirjutusi ja 
kordusi. 

OA 
Konkreetsele sättele viitamise asendamine 
„loetavama“ tekstiga ja kordustega muudab eri 
sätete vaheliste seoste mõistmise veel 
keerulisemaks ja ei pruugi tegelikku 
arusaadavust sugugi parandada.  
Eelnõu seletuskirja on läbivalt selgitustega 
täiendatud.  

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL) 

1.  Üldhinnang 
EKHHL peab äärmiselt vajalikuks võimalikult 
kiiret kvaliteetse KKS vastuvõtmist, kuna see 
eelkõige kõrvaldab korterelamute valitsemisel 
eksisteeriva dubleerimise korteriomanike 
ühisuse ja korteriühistu näol, samuti 
korteriomanike diskrimineerimise sõltuvalt 

TV 
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nende poolt valitud valitsemise vormist ning 
lahendab korteriomanike ühisuse puuduva 
õigusvõime probleemid. Uus seadus lihtsustab 
korterelamute valitsemise õiguslikust 
regulatsioonist arusaamist, kuna enam ei tuleks 
korteriühistuste puhul kohaldada kolme eraldi 
seadust (KÜS, KOS, MTÜS) ning seaduse 
tulemusena kasvab oluliselt korteriühistute osa 
korterelamute valitsemisel. Tervikuna hindame 
20.06.12 eelnõud märgatavalt kvaliteetsemaks, 
ajakohasemaks ja enam sihtrühmade, s.h. 
kinnisvara korrashoiu valdkonna ettevõtjate 
eesmärgipärase ja normaalse tegutsemise 
eeldusvajadustele vastavamaks võrreldes 
11.11.11 eelnõuga.  
EKHHL nõustub korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse 20.06.12 eelnõuga 
tingimusel, kui selles ei tehta meiega 
kooskõlastamata täiendavaid sisulisi, eelkõige 
3 peatükk 2 – 6 jagu ja rakendussätteid 
puudutavaid muid muudatusi, kui käesolevas 
kirjas meie poolt tehtud alljärgnevatest 
parandusettepanekutest ja nende põhimõtetest 
tulenevad muudatused. 

2.  Juhatus ja valitseja 
Seonduvalt juhatuse ja valitseja 
regulatsioonidega eelnõus peame avaliku huvi 
ja korteriomanike parema huvide teostumise ja 
õiguste kaitse seisukohalt õigeks ja 
põhjendatuks täpsustuste ja täienduste 
tegemist eelnõusse. Peame oluliseks 
korteriühistu tegevuse suhtes kehtestada 
ühetaoline asjatundlikkuse nõue nii juhatusele 
kui valitsejale. Kuna korteriomandite ese on 
sisuliselt tervikuna käsitletav ehitisena, siis 
vastavate ettepanekute koostamisel oleme ka 
lähtunud menetluses oleva ehitusseadustiku 
eelnõu § 9, 14 ja 15 asjatundlikkust ning ehitise 
säilimist ja korrashoiu vajalikkust ning olulisust 
toetavatest põhimõtetest. Samuti peame 
oluliseks, et valitseja vastutus korteriühistu ees 
on jagamatu ja üheselt selgelt määratletud ning 
täiendava vastutava isiku vastutuse käsitlus 
jääb eelnõust välja. Me ei saa nõustuda 
praeguse eelnõu valitseja solidaarvastutuse 
regulatsiooniga, mille järgi lisaks valitsejale 
vastutab korteriühistu ees ka valitsejaga 
lepingulises suhtes olev füüsiline isik. 
Nimetatud isiku roll on korraldada korteriühistu 
tegevust asjatundlikult ja kanda oma 
kutsetegevusega seonduvat vastutust. 
Eelnevast tulenevalt esitame lahendusena 
järgnevad kolm ettepanekut: 
EKHHL teeb ettepaneku lisada § 24 (6) 
alljärgnevalt: 
§ 24. Juhatus  
(6) Juhatus peab tagama korteriühistu 
tegevuse asjatundlikkuse ja korteriomandi 
kaasomandi osa eseme korrashoiu ja säilimise. 
Kui juhatuse liikmetel puuduvad selleks 

A 
Eelnõu on muudetud, valitseja peab määrama 
iga korteriühistu jaoks majahalduri (§ 28), kes 
samas ei ole korteriühistu seadusjärgne 
esindaja ega vastuta valitseja tegevuse eest. 
Sellest tulenevalt ei kanta tema andmeid ka 
registrisse.  
Vt ka EJL p 5 ja EKÜL p 13. 
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oskused või teadmised, peab juhatus kaasama 
asjatundja, kellel on kinnisvara halduri või 
korteriühistujuhi kutse kutseseaduse 
tähenduses. Kaasatud isiku tegevuse eest 
vastutab tema kaasanud isik. 

3.  EKHHL teeb ettepaneku ühendada eelnõu § 26 
ja 27, s.t. jätta eelnõust välja § 27 ning muuta ja 
täiendada § 25 (2), § 26 ja § 58 (4) 7) 
alljärgnevalt: 
§ 25. Juhatuse asendusliikme määramine  
(2) Kohus määrab võimaluse korral 
korteriühistu juhatuse asendusliikmeks isiku, 
kes vastab käesoleva seaduse § 26 lõikes 5 
sätestatud nõuetele.  
§ 26. Valitseja  
(1) Korteriühistu juhatuse asemel võib 
korteriühistut esindada ja juhtida juriidiline isik 
(edaspidi valitseja).  
(2) Korteriühistul võib korraga olla ainult üks 
valitseja.  
(3) Korteriühistu valitseja valimisele, tegevusele 
ja vastutusele kohaldatakse vastavalt 
korteriühistu juhatuse kohta sätestatut.  
(4) Valitseja peab määrama korteriühistu 
esindajaks füüsilise isiku (edaspidi valitseja 
esindaja), kellel on korteriühistu ja kolmandate 
isikute suhtes samad õigused ja kohustused, 
mis on valitsejal ja kes vastutab valitseja ees 
oma kohustuste täitmise eest.  
(5) Korteriühistu asjatundliku tegevuse 
tagamiseks peab valitsejat esindaval isikul 
olema kinnisvara halduri või korteriühistujuhi 
kutse kutseseaduse tähenduses.  
(6) Kanded valitseja ja tema esindaja kohta 
korteriühistute registrisse tehakse valitseja 
kandeavalduse alusel. Korteriühistu 
registrikaartilt valitseja kustutamisel 
kustutatakse registrikaartilt samaaegselt ka 
valitseja esindaja. 
(7) Valitseja vastutab korteriühistu ees oma 
kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest. 
Valitseja esindaja tegevuse eest vastutab 
valitseja. 
§ 58. Registri pidamine 
(4) Korteriühistu registrikaardile kantakse 
järgmised andmed:  
7) valitseja esindaja nimi, isikukood ja 
kutsetunnistuse number; 

OA 
Vt p 2.  

4.  Meie arvamusel vajaks KKS § 61 (3), § 26, § 
24 (1) ja mittetulundusühingute seaduse § 28 ja 
29 koosmõju täiendavat analüüsi ning sellest 
tulenevalt aga ka olukorras, kus korteriühistul 
põhikirja kohustust ei ole ja valitsejat ei 
käsitleta juhatuse liikmena, jäi meile osaliselt 
ebaselgeks, kuidas on eelnõuga täpselt ja 
üheselt mõistetavalt määratud näiteks 
juriidilisest isikust valitseja volituste tähtaeg, 
tagasi kutsumine ja makstav tasu. Samuti see, 
millised on seaduse jõustumise järgselt 
valitsejate valimise õiguslikud alused KKS-s, 

OA 
Viide MTÜS §-le 32 on eelnõusse (§ 24 lg 1) 
lisatud, kuigi ka ilma selleta oleks kohaldunud 
TsÜS § 37. 
Valitsejale kohaldatakse juhatuse liikme kohta 
sätestatut, seega ka juhatuse liikme ametiaja 
kohta sätestatut. MTÜS § 28 lg 1

1
 kohaselt 

valitakse juhatuse liige kuni kolmeks aastaks, 
põhikirjaga võib ette näha kuni viieaastase 
ametiaja. See kehtib ka valitseja kohta.  
Kui korteriomanike üldkoosolek nimetab 
valitseja ametisse, esitab valitseja 
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s.t. mitte § 61 (3) regulatsiooni alusel vaid 
01.01.2016 järel valitud uute valitsejate 
registrisse kandmiseks. Lisaks ei õnnestunud 
meil leida eelnõust ega aru saada korteriühistu 
ja selle juhatuse vastutuse sisust ja ulatusest 
või võimalikest erisustest (KKS § 24 (1) ei 
sisalda näiteks viidet mittetulundusühingute 
seaduse § 32). Palume Teilt tagasisidet antud 
küsimuses ja põhjendatuse korral eelnõu 3 
peatüki 2 jaotises täiendavate asjakohaste 
täpsustuste sisseviimist ja võimalusel nende 
meiega kooskõlastamist. 

seadusjärgne esindaja registrile korteriühistu 
nimel avalduse valitseja kohta kande 
tegemiseks.  

5.  Korteriomaniku õiguste ja kohustuste üleminek. 
Meie arvamus on, et §41 (3) ja (4) tekitavad 
eeldatavalt korteriühistule täiendava 
lisakoormuse ning ei ole piisavalt selged ja 
põhjendatud. Eelnõust ei selgu registrisse 
tehtava märkuse sisu, selle kustutamise 
tingimused, samuti see, kas märkus on 
ühekordne või tuleb tasumata laenusummat 
registris regulaarselt ajakohastada, kellel lasub 
märkuse tegemise kohustus jne. Samuti on 
meie jaoks õiguslikult kaheldav korteriomandi 
ostu-müügi tehingu tingimuste, kehtivuse ja 
järelmite sõltuvusse panemine kolmanda isiku 
tegevusest või tegevusetusest. Meie ettepanek 
on jätta eelnõust välja § 41 (3) ja (4) ning § 58 
(4) 12). Peame õigemaks ja piisavaks 
kinnisturegistris tehtavaid sellekohaseid 
kandeid ning § 41 (3) kohane kanne tuleks teha 
korteriomaniku, kui kinnisasja omaniku ja 
huvitatud isiku poolt kinnisturegistrisse. 
Tavakodanikule (korteriomanikule) on KKS § 
34, 35, 41 omavahelised seosed ja kanded 
erinevates registrites eeldatavalt kergesti 
ekslikult mõistetavad. Alterntiivina võiksime 
nõustuda § 41 (3) ja (4) temaatika parema ja 
selgema lahendamisega eelnõus, kui tehakse 
KKS § 34 – 42 täiendav analüüs ja täiendavate 
asjakohaste täpsustuste sisseviimine ning 
võimalusel nende meiega kooskõlastamine. 

A 
Vt RK p 5 ja p 6.  

6.  Mitme kinnisasja valitsemiseks asutatud 
korteriühistutest. 
Kompromissina tulenevalt kujunenud olukorrast 
toetame eelnõus § 64, kuid kindlasti ei toeta 
võimalikku eelnõud muutvat regulatsiooni, mis 
võimaldaks seaduse jõustumise järel asutada 
mitme kinnisasja valitsemiseks korteriühistut. 

TV 

7.  Seoses korteriomanikel kaasomandi eseme 
valitsemise käigus sageli esineva probleemiga, 
mis seisneb raskustes panna maksma 
korteriomandiseaduse § 13. ja 14. sätestatud 
õiguseid, teeb EKHHL Teile ettepaneku 
täiendada korteriomandiseadust ning 
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõud 
alljärgneva sättega:  
• Korteriomandiga seotud 
reaalkoormatiste- ja hüpoteekide omanikud on 
kohustatud kaasomandi eseme valitsemisest 
tulenevatele nõuetele alluma samadel alustel 

OA 
Eelnõu on täiendatud sättega, mis näeb ette 
korteriühistu pandiõiguse korteriomandile 
(§ 44).  
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korteriomanikuga, kelle vastu nõue esitati. 
Alternatiivse lahendusena pakume välja 
korteriomaniku kõrval reaalkoormatise- ja 
hüpoteegi omanikele kaasomandi eseme 
valitsemiskulude tasumise eest vastutuse 
panemise. 
Eeltoodud ettepaneku juurde soovime 
selgitada, et olukord, kus korteriomanik ja/või 
kolmas isik takistavad omavahelisele lepingule 
tuginedes korteriomanikel kaasomandi eseme 
valitsemist, on vastuolus nii hea usu, kui 
proportsionaalsuse põhimõttega. Üheltpoolt ei 
ole kõik korteriomanikud lepinguga, mille alusel 
nende ühiseid õiguseid piiratakse, nõustunud,  
ning teisalt ei võimalda korteriomandiseadus 
praktikas esinevate piirangutega samavõrd 
proportsionaalselt vähendada teiste 
korteriomanike kohustusi kaasomandi eseme 
valitsemisel. Tulenevalt eeltoodust peame 
vajalikuks probleemi kiiret lahendamist. 
Oluline on märkida ka seda, et EKHHL esitatud 
ettepanek ei kahjusta hüpoteegipidajate huve, 
kuna selle rakendamisel paranevad tagatisvara 
hulka kuuluva kaasomandi eseme säilimise 
väljavaated, mis on hüpoteegipidajate huvides.  
Alternatiivse lahendusena pakume välja 
korteriomaniku kõrval reaalkoormatise- ja 
hüpoteegi omanikele kaasomandi eseme 
valitsemiskulude tasumise eest vastustuse 
panemise. 

8.  Ettepanek KKS eelnõus valitseja sätete 
sõnastamiseks. 
§ 26. Valitseja 
(1) Korteriühistu juhatuse asemel võib 
korteriühistut esindada ja juhtida juriidiline isik 
(edaspidi valitseja). 
(2) Korteriühistul võib korraga olla ainult üks 
valitseja. Valitsejal peab olema korteriühistu 
esindamise ja juhtimise ajal alaliselt kehtiv oma 
tegevuse vastutuskindlustus korteriühistu 
kasuks vähemalt korteriühistu osakapitali 
kaheteistkümnekordses ulatuses. 
(3) Valitseja peab täitma korteriomandi 
kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise 
kohustusi ja tegema seda korteriühistu juhatuse 
liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Juhul 
kui valitseja juhatuse liikme poolt oma 
tavapärase valitsemise kohustuste raske 
hooletuse või tahtluse tõttu süüline rikkumine 
on tõendatud, korteriühistule on tekkinud selle 
tõttu kahju ja korteriühistu ei saa oma nõudeid 
rahuldatud ainult vastutuskindlustuse ja 
järgmisena valitseja vara arvel, siis vastutab 
korteriühistule tekitatud kahju eest ka isik, kes 
oli valitseja juhatuse liige kahju tekkimise ajal. 
Muus osas kohaldatakse korteriühistu valitseja 
valimisele, tegevusele ja vastutusele vastavalt 
korteriühistu juhatuse kohta sätestatut. 
§ 27. Majahaldur 
(1) Valitseja peab määrama iga oma 

OA 
Eelnõu vastavaid sätteid on muudetud. 
Kohustusliku vastutuskindlustuse kehtestamine 
oleks liiga koormav, sest siis tuleks ette näha 
ka riiklik järelevalve selle nõude täitmise üle. 
Iga valitseja saab oma vastutuse ka 
vabatahtlikult kindlustada.  
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esindatava ja juhitava korteriühistu jaoks 
füüsilise isiku (edaspidi majahaldur), kes 
tegeleb valitseja ülesannete täitmisega selles 
korteriühistus.    
(2) Majahalduril peab olema kinnisvara halduri 
või kinnisvara haldusjuhi või korterelamuhalduri 
või korteriühistujuhi kehtiv kutsetunnistus 
kutseseaduse tähenduses.  
(3) Isik võib olla samaaegselt mitme 
korteriühistu majahaldur.  
(4) Valitseja peab tegema majahalduri nime ja 
kontaktandmed korteriomanikele teatavaks. 
(5) Kui valitseja rikub käesoleva paragrahvi 
lõigetes 1 või 2 sätestatud kohustust ega 
kõrvalda rikkumist hiljemalt ühe kuu 
möödumisel selle tekkimisest, siis võib 
korteriomanike üldkoosoleku otsusega valitseja 
tagasi kutsuda ja temaga sõlmitud 
käsunduslepingu erakorraliselt üles öelda.   
(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud 
õigust ei saa korteriomanike kokkuleppega ega 
korteriühistu põhikirjaga piirata ega välistada. 

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) 

1.  Probleemi olemus 
Eestis on palju selliseid hooneid, kus ühe 
hoone osadeks on mitteeluruumide kompleks 
ning korterid. Reeglina paiknevad kõnealused 
mitteeluruumid hoone esimesel korrusel ning 
korterid asuvad kas mitteeluruumide peal või 
mitteeluruumide kõrval hoone teises tiivas. 
Reeglina kasutatakse selliseid mitteeluruume 
kaubanduspindadena, teenindusettevõtetena 
või büroodena. 
Probleeme esineb eelkõige juhtudel, kus 
tegemist on nõukogude ajal valminud 
hoonetega, kus paiknevad eluruumid ja 
mitteeluruumid on erastatud.  
Esimene kitsaskoht algabki erastamisega 
seonduvalt. Nähtuvalt Vabariigi Valitsuse 
01.07.1993 määrusega nr. 198 kinnitatud 
eluruumide erastamise korra punktist 7 ei 
erastatud hoone keldris ja pööningul paiknevaid 
abiruume korterite reaalosadena, vaid 
erastamise tagajärjel läksid hoone keldris ja 
pööningul paiknevad abiruumid kõikide 
korteriomanike kaasomandisse. Seevastu 
mitteeluruumide erastamise seaduse § 2 lg-st 2 
tulenevalt erastati mitteeluruumide laoruumid 
mitteeluruumide reaalosadena. Reeglina 
paiknevad mitteeluruumide laoruumid hoonete 
keldrites. See omakorda tähendab, et ühe ja 
sama hoone keldris paiknevad erastatud 
korterite keldriboksid reeglina ei kuulu 
korteriomandite reaalosade juurde, kuna nende 
reaalosadena erastamine eluruumide 
erastamise seaduse alusel ei olnud võimalik, 
kuid selle sama hoone keldris paiknevad 
mitteeluruumi laoruumid kuuluvad elamus 
paikneva mitteeluruumi reaalosa hulka. See 
omakorda tähendab, et eelkirjeldatud hoonetes 

OA 
Kindlasti ei ole võimalik seaduses eristada 
„nõukogude ajal valmis ehitatud hooneid“ 
kõigist ülejäänud hoonetest, mis on 
korteriomandi esemeks.  
Probleemi lahenduseks on võimalus nõuda 
eriomandi kokkuleppe muutmist, nii et see 
arvestaks mõistlikul viisil kõigi korteriomanike 
huvidega. Vt ka p 2.  
Seletuskirja on täiendatud.  
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paiknevate mitteeluruumide reaalosad on 
märkimisväärselt suured (koosnedes nii 
äriruumidest kui ka keldris paiknevatest 
laoruumidest) ning sageli moodustavad 
mitteeluruumide reaalosade suurused vähemalt 
viiendiku kogu elamu korteriomandite 
reaalosade summast. 
Tõigast, et nõukogude ajal ehitatud hoonetes 
paiknevatest mitteeluruumidest moodustatud 
korteriomandite reaalosad moodustavad 
märkimisväärse osa kogu selle hoone 
korteriomandite reaalosadest, tulenevad 
järgmised probleemid. 
Esiteks, sageli ei oma elamu keldrikorrusel ja 
esimesel korrusel paiknevad mitteeluruumid 
kas üldse mingisugust puutumust samas 
hoones asuvate korteritega (mitteeluruumil on 
nii eraldi sissepääsud kui ka korteritest 
eraldiseisev vee- ja kanalisatsioonisüsteem ja 
küttesüsteem ning elektrisüsteem) või piirdub 
see puutumus üksnes ühise kütte-, vee- ja 
kanalisatsiooni ning elektrisüsteemiga. 
Eelmises lauses toodu tähendab näiteks, et 
korteritesse pääseb eraldi trepikodade kaudu 
ning mitteeluruumi pääsemiseks on omaette 
sissepääsud. Siit omakorda johtub, et 
korteritesse juurdepääsu võimaldavate 
trepikodade seisukord, trepikodade liftide 
seisukord jmt ei oma mingisugust tähendust 
seonduvalt mitteeluruumi kasutamisega. 
Teiseks, kehtiva korteriühistuseaduse § 15¹ lg 1 
järgi tasuvad korteriomandite omanikud 
majandamiskulusid lähtuvalt neile kuuluvate 
korteriomandite reaalosade suurustest ning 
teistsuguse korra võib sätestada korteriühistu 
põhikirjas. Korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõu § 39 lg-dest 1 ja 2 
ilmneb, et korteriomanikud tasuvad 
majanduskava alusel perioodilisi ettemakseid 
vastavalt oma kaasomandi osa suurusele ning 
teistsuguses korras on võimalik leppida kokku 
korteriühistu põhikirjas. 
Seega on nii kehtiva korteriühistuseaduse kui 
ka korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 
eelnõu kohaselt üldreegliks, et kõik 
korteriomanikud osalevad kõikide 
majandamiskulude kandmisel lähtudes kas 
korteriomandite reaalosade suurustest (KÜS-i 
regulatsioon) või korteriomandi kaasomandi 
mõtteliste osade suurusest (korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõu regulatsioon). 
Üldjuhul (olukorras, kus elamus paiknevad  
vaid korterid) tuleb sellist regulatsiooni pidada 
õiglaseks ja põhjendatuks. Meie arvates on aga 
tegemist erandliku olukorraga siis, kui 

a.) elamus paikneb mitteeluruum, mille 
reaalosa ja kaasomandi mõtteline osa 
on teiste korteriomandite suurusi 
arvestades märkimisväärse suurusega 
ning 
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b.) selline mitteeluruum ei oma puutumust 
teiste samas elamus asuvate 
korteritega. 

Viimatise erandliku olukorra selgitamiseks 
toome kaks näidet.  

a.) Elamu keldrikorrusel ja esimesel 
korrusel paikneb mitteeluruum, mida 
kasutatakse kauplusena. Kauplusesse 
on eraldi sissepääsud ning sama 
hoone trepikodasid, mille kaudu on 
võimalik pääseda korteritesse, 
kaupluseomanik ei kasuta. 
Korteriühistu otsustab vahetada hoone 
trepikodades, mille kaudu on võimalik 
pääseda korteritesse, aknad, teha 
trepikodades sanitaarremonti ning 
paigaldada korteritesse fonolukud. 
Mitteeluruumi omanikku 
viimatinimetatud tööd kuidagi ei 
puuduta ja ei paranda mitteeluruumi 
seisukorda. Kuna aga mitteeluruumi 
omanik on korteriühistu liikmeks ning 
korteriühistu põhikirjas eriregulatsioon 
puudub, siis peaks mitteeluruumi 
omanik osalema trepikodade 
akendevahetuse ja remondi ning 
fonolukkude paigalduse maksumuse 
kandmisel vastavalt kas oma 
korteriomandi reaalosa suurusele 
(KÜS-i regulatsioon) või korteriomandi 
kaasomandi mõttelise osa suurusele 
(korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 
eelnõu regulatsioon). Mitteeluruumi 
omanikule, kellele kuulub hoone kõige 
suurem korteriomand, sellise rahalise 
kohustuse panemine, mis 
mitteeluruumi omanikule mingisugust 
tulu ei anna, on ilmselgelt ebaõiglane. 

b.) Elamu koosseisus asub elamu eraldi 
tiivas mitteeluruum. Elamu teises tiivas 
paiknevad korterid. Mitteeluruumiga 
hoone tiiva katus on halvas seisukorras 
ja vajab remonti. Kuna nimetatud katus 
kui hoone kandva konstruktsiooni osa 
kuulub kõikide korteriomanike 
kaasomandisse, siis peaksid kõik 
korteriomanikud osalema selle katuse 
remontimisel. Samas ei oma 
mitteeluruumi peal paiknev katus 
mingisugust puutumust hoones 
paiknevate korteritega. Seetõttu ei ole 
korterite omanikud huvitatud kulutuste 
tegemisest mitteeluruumi kohal asuva 
katuse remondiks ning korteriühistu 
üldkoosolekul hääletatakse alati maha 
ettepanek mitteeluruumi peal paikneva 
katuse remontimiseks. Tagamaks 
mitteeluruumi kasutuskõlblikkust on 
mitteeluruumi omanik sunnitud 
katuseremondi oma kuludega 
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teostama. Eeldades, et mitteeluruumi 
katuse remont on vaadeldav vajaliku 
kulutusena hoone säilimise 
tagamiseks, oleks mitteeluruumi 
omanikul küll põhimõtteliselt võimalik 
hakata kohtu kaudu teistelt 
korteriomandite omanikelt katuse 
remondi kulusid sisse nõudma, kuid 
lähtudes soovist teiste 
korteriomanikega mitte tülli minna ning 
soovimatusest teha kulutusi 
kohtuasjaga seonduvalt, ei esita 
mitteeluruumi omanik kohtusse hagi. 

Eeltoodut kokku võttes soovime toonitada, et 
olulise erandina on vaadeldav selline olukord, 
kus nõukogude ajal valmis ehitatud ning 
korteriomanditeks jagatud hoones paiknevad 
koos mitteeluruum(id) ja korterid. Sellises 
olukorras tekib sageli probleeme selliste 
majandamiskulude kandmisega, mis on 
kasulikud kas ainult korterite omanikele 
(näiteks fonolukkude paigaldamine 
korteritesse) või ainult mitteeluruumi omanikule 
(hoone eraldi tiivas paikneva mitteeluruumi 
katuse renoveerimine). Leiame, et selline 
erandlik olukord vajaks eraldi regulatsiooni 
uues korteriomandi- ja korteriühistuseaduses. 

2.  Teeme ettepaneku täiendada korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse §-i 39 lõigetega 3-6 ning 
muuta senine lõige 3 lõikeks 7. 
Uued lõiked 3-6 võiksid olla järgmised:  
„(3) Igal korteriühistu liikmeks oleval 
mitteeluruumi korteriomandi omanikul on õigus 
taotleda korteriühistu põhikirjas seadusest 
erineva majandamiskulude kandmise 
regulatsiooni sätestamist. Vastavasisulise 
taotluse koos konkreetsete ettepanekutega 
majandamiskulude jaotamise viisi osas esitab 
korteriomanik korteriühistu juhatusele, kes 
kutsub kokku korteriühistu üldkoosoleku 
põhikirja vastuvõtmise või muutmise 
otsustamiseks.  
(4) Juhul, kui 6 kuu jooksul alates mitteeluruumi 
korteriomandi omaniku poolt korteriühistu 
juhatusele lõikes 3 nimetatud taotluse 
esitamisest ei ole korteriühistu üldkoosolek 
suutnud põhikirjas majandamiskulude 
jaotamise eriregulatsiooni osas kokkuleppele 
jõuda või on otsustanud jätta korteriühistu 
liikme poolt soovitud majandamiskulude 
jaotamise eriregulatsiooni põhikirjas 
kehtestamata, on taotluse esitanud 
mitteeluruumi korteriomandi omanikul õigus 
esitada kohtule avaldus kõikide korteriomanike 
huvidele kõige rohkem vastava 
majandamiskulude jaotamise regulatsiooni 
kehtestamiseks. Kohus selgitab vastavasisulise 
avalduse menetlemisel välja, milline on kõigi 
korteriomanike huvidele kõige paremini vastav 
majandamiskulude jaotamise viis. Seejuures 

OA 
Eelnõu sisuliselt juba sisaldab sellist võimalust, 
erinevuseks on see, et nõuda tuleb eriomandi 
kokkuleppe muutmist, mitte põhikirja muutmist. 
Põhikirja muutmise nõudeõigusest ei oleks 
vähemuse õiguste kaitsel kasu, sest enamusel 
on seejärel võimalik uuesti põhikirja muuta. 
Eriomandi kokkuleppe muutmine nõuab aga 
kõigi korteriomanike kokkulepet.  
Ettepanekut on arvestatud selles osas, et 
eelnõu § 9 lg 2 p 1 on muudetud, nii et nõude 
eelduseks on ainult vastuolu hea usu 
põhimõttega. Samuti on eelnõu § 17 lg-s 2 
selgelt sätestatud, et eriomandi kokkuleppel on 
põhikirja suhtes samasugune tähendus nagu 
seadusel – kui põhikiri ja kokkulepe on 
omavahel vastuolus, siis kohaldatakse 
kokkuleppes sätestatut.  
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võib kohus avaldust läbi vaadates asuda ka 
seisukohale, et kõige õiglasemaks 
majandamiskulude jaotamise regulatsiooniks 
on korteriomandi- ja korteriühistuseaduses 
sätestatud regulatsioon. Juhul, kui kohtu 
menetluses on mitu sama korteriühistu liikme 
poolt esitatud vastavasisulist avaldust, on 
kohus kohustatud kõik menetletavad avaldused 
liitma ühte menetlusse. 
(5) Kohtu poolt kindlaks määratud 
majandamiskulude jaotamise viis on 
kohustuslik korteriomanike õigusjärglastele.  
(6) Peale kohtu poolt majandamiskulude 
jaotamise viisi kindlaks määramise otsustamist, 
on võimalik majandamiskulude jaotamise viisi 
uuesti muuta üksnes uue kohtulahendiga. 
Kohtusse saab esitada avalduse kohtu poolt 
kindlaks määratud majandamiskulude 
jaotamise viisi muutmiseks iga selle 
korteriühistu liikmeks, mille majandamiskulude 
jaotamise viisi kohus on otsustanud, olev 
korteriomanik üksnes pärast seda, kui asjaolud, 
millest kohus lähtus majandamiskulude 
jaotamise viisi kindlaks määramisel, on oluliselt 
muutunud.“ 
Leiame, et korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõu §-i 39 
täiendamisel eeltoodud viisil, omandab reaalse 
sisu eelnõu § 39 lg-s 2 sätestatud võimalus 
reguleerida põhikirjas seaduses sätestatust 
teistsuguselt kohustuste jaotamisega 
seonduvat. 

3.  Juhul, kui käesoleva pöördumise punktis 2.1.1. 
toodud ettepanek ei ole aktsepteeritav, teeme 
mitteeluruumidega seonduva probleemi 
lahendamiseks teisese alternatiivse 
ettepaneku. 
Teeme ettepaneku täiendada korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse §-i 39 lõigetega 4-6, 
millega täpsustataks sama paragrahvi lõiget 3 
seonduvalt käesolevas pöördumises 
esiletoodud probleemiga. 
Meie arvates võiksid korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse § 39 lõiked 4-6 olla 
sõnastatud järgmiselt: 
„(4) Juhul, kui korteriomanditeks jaotatud 
kinnisasjal on vähemalt ühe korteriomandi 
reaalosaks mitteeluruum ning selle 
korteriomandi reaalosal on eraldi sissepääsud 
ja ta on kasutatav teiste korteriomandite 
reaalosadest eraldi ja autonoomselt, siis ei pea 
sellise korteriomandi omanik osalema kulude 
kandmisel, millel puudub seos mitteeluruumi 
kasutamisega. Eelmises lauses nimetatud 
kulude all peetakse silmas üksnes korteritesse 
juurdepääsu võimaldavate trepikodade 
korrashoiu ja renoveerimisega seonduvaid 
kulutusi, üksnes korteritesse juurdepääsu 
võimaldavate liftide korrashoiu ja 
renoveerimisega seonduvaid kulutusi ja muid 

OA 
Vt p 2.  
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sarnaseis kulutusi, mis on kasulikud üksnes 
nende korteriomandite omanikele, mille 
reaalosadeks on korterid. Käesolevas lõikes 
sätestatust on võimalik teisiti kokku leppida 
üksnes korteriomanike kokkuleppel.  
(5) Juhul, kui korteriomanditeks jaotatud 
kinnisasjal on ühe korteriomandi reaalosaks 
mitteeluruum ning selle korteriomandi reaalosal 
on eraldi sissepääsud ja ta on kasutatav teiste 
korteriomandite reaalosadest eraldi ja 
autonoomselt, siis ei pea sama kinnistu teised 
korteriomandite omanikud osalema kulude 
kandmisel, mis seonduvad vaid 
mitteeluruumiga. Eelmises lauses nimetatud 
kulude all peetakse silmas üksnes 
mitteeluruumi juurdepääsu võimaldavate 
trepikodade korrashoiu ja renoveerimisega 
seonduvaid kulutusi, üksnes mitteeluruumi 
juurdepääsu võimaldavate liftide korrashoiu ja 
renoveerimisega seonduvaid kulutusi ja muid 
sarnaseid kulutusi, mis on kasulikud üksnes 
selle korteriomandi, mille reaalosaks on 
mitteeluruum, omanikule. Käesolevas lõikes 
sätestatust on võimalik teisiti kokku leppida 
üksnes korteriomanike kokkuleppel. 
(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 
sätestatu ei kuulu kohaldamisele seonduvalt 
kulutustega, mida tehakse korteriomanditeks 
jaotatud kinnistu oluliseks osaks oleva hoone 
kandvate konstruktsioonide juures või hoone 
tehnosüsteemide juures. Hoone kandvate 
konstruktsioonide all mõeldakse hoone 
vundamenti, hoone kandvaid- ja välisseinu, 
hoone katust ja muid hoone osasid, mis 
tagavad hoone kui terviku püsimise. Hoone 
tehnosüsteemide all mõeldakse juhtmeid, 
torustikke ja seadmeid, mis on kõikide 
korteriomanike kaasomandis ning mis on 
tarvilikud kogu hoone varustamiseks vee, 
kanalisatsiooni, kütte, elektri ja telefoni- ja muu 
sidega ning ventilatsiooniga.“ 

4.  Juhul, kui käesoleva pöördumise punktides 
2.1.1. ja 2.1.2. toodud ettepanekud ei ole 
aktsepteeritavad, siis kolmanda alternatiivina 
teeme järgmise ettepaneku. 
Paneme ette täpsustada korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõu seletuskirjas 
eelnõu § 39 lõike 3 osas toodud selgitusi. 
Teeme ettepaneku lisada lõigule – „Paragrahvi 
39 lg-s 3 on sätestatud alus, millal 
korteriomanik võib erandlikel asjaoludel 
keelduda iseenesest kehtiva majanduskava 
täitmisest. Seega on eelnõus loobutud selle 
esimeses versioonis kehtiva KOS II § 13 lg 3 
eeskujul sõnastatud sättest, mille kohaselt 
korteriomanik võib keelduda tavapärase 
valitsemise kulusid ületavate kulude 
tasumisest, millega ta ei ole nõustunud“ – 
järgmise sõnastusega lõik: 
„Eelnõu § 39 lg 3 võib kuuluda kohaldamisele 

OA 
Vt p 2.  
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näiteks juhul, kui korteriomanditeks jaotatud 
kinnisasjal on ühe korteriomandi reaalosaks 
mitteeluruum, millel on omaette sissepääsud, 
ning korteriühistu soovib mitteeluruumi 
omanikust korteriomandi omanikult saada tasu 
kulude katmiseks, mis on kantud üksnes 
seoses samas hoones asuvate korteritega. 
Näiteks koosneb korteriomanditeks jaotatud 
kinnistu oluliseks osaks olev hoone kahest 
tiivast, millest ühe tiivas paikneb mitteeluruum 
ja teises tiivas paiknevad korterid. Oleks 
ilmselgelt ebamõistlik, kui mitteeluruumi omanik 
peaks osalema liftide renoveerimise kulude 
katmises, kui need liftid on tarvilikud vaid 
korteritesse pääsemiseks ega oma mingisugust 
puutumust seonduvalt mitteeluruumiga. 
Sarnase olukorraga on tegemist ka juhul, kui 
mitteeluruumist korteriomandi reaalosa paikneb 
hoone keldrikorrusel ja esimesel korrusel ning 
ei oma mingisugust puutumust hoone 
trepikodadega, kuid mitteeluruumi omanik 
peaks osalema trepikodade remondi 
finantseerimisel. Eeltoodud näidete puhul võib 
mitteeluruumi omanikust korteriomandi 
omaniku kohustamine kulude kandmiseks olla 
vastuolus hea usu põhimõttega.“ 

5.  Täiendavaks probleemiks on erinevate otsuste 
vastuvõtmine korteriühistu üldkoosolekul. 
Nähtuvalt KÜS § 11 lg-st 1 ning korteriomandi- 
ja korteriühistuseaduse eelnõu § 22 lg-st 1 
annab reeglina iga korteriomand korteriühistu 
üldkoosolekul ühe hääle. Sageli on korterite 
omanike ja mitteeluruumi omanike huvid 
probleemide lahendamisel erinevad ning kuna 
mitteeluruumi omanikule kuulub vaid üks hääl, 
ei ole tal võimalik otsustamise käiku 
korteriühistu üldkoosolekul nimetamisväärselt 
mõjutada. Näitena võib siinkohal mainida 
parkimisega seonduvat. 
Selle probleemi lahendamiseks soovitame 
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu § 
22 lg-d 1 täiendada kolmanda lausega, milles 
sätestataks, et olukorras, kus vähemalt ühe 
korteriomandi reaalosaks on mitteeluruum, 
lähtutakse korteriühistu üldkoosolekul häälte 
arvu määramisel korteriomandite kaasomandi 
osade suurusest. 
Sellise regulatsiooni sisseviimise läbi on 
võimalik paremini kaitsta mitteeluruumi 
omaniku kui reeglina kõige suurema 
kaasomandi mõttelise osa omaniku huve. 

MA 
See ettepanek ei aitaks kaasa probleemi 
lahendamisele, sest ka juhul, kui häälteõigus 
määrataks kaasomandi osa suuruse järgi, oleks 
ühe mitteeluruumi omanik korteriomanike 
üldkoosolekul eelduslikult vähemuses.  
Lisaks ei saa parkimiskohtade jaotuse üle 
nagunii otsustada häälteenamusega, selleks on 
vaja korteriomanike kokkulepet.  

6.  Suuri küsitavusi tekitab korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõu § 39 lg 1, mille 
kohaselt teevad korteriomanikud majanduskava 
alusel perioodilisi ettemakseid vastavalt oma 
kaasomandi osa suurusele. Olukord, kus 
mitteeluruumi omanik peab kaasomandi 
mõttelise osa suurusest lähtudes hakkama 
näiteks ette tasuma tarbitava vee eest lähtudes 
kaasomandi mõttelise osa suurusest, kuigi 

OA 
Vt RK p 4.   
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kaasomandi mõtteline osa ise vett ei kasuta, ei 
ole kindlasti mõistlik. 
Soovitame kindlasti muuta § 39 lõike 1 
regulatsiooni. Aktsepteeritav võiks olla 
reservkapitali ja remondifondi maksete ette 
tasumine. Küll jääb aga täiesti mõistetamatuks, 
kuidas on võimalik hakata tasuma tegelikkuses 
tarbitavate teenuste eest ettemakseid, lähtudes 
seejuures kaasomandi osa suurusest. 

7.  Probleeme tekitab ka käibemaksuga seonduv. 
Reeglina korteriühistud 
käibemaksukohustuslased ei ole. Seevastu 
mitteeluruumide omanikud reeglina on 
käibemaksukohustuslased. See tähendab, et 
näiteks AS Tallinna Küte väljastab 
korteriühistule A arve tarbitud soojusenergia 
eest, märkides arvel ka ära eraldi käibemaksu. 
Korteriühistu A, milline ei ole 
käibemaksukohustuslane jagab AS-i Tallinna 
Küte arvelt nähtuva summa oma liikmete vahel, 
näitamata seejuures käibemaksu. Korteriühistu 
A liikmeks olev mitteeluruumi omanik B, milline 
on käibemaksukohustuslane, peab tasuma 
korteriühistule A kütte eest ning ei saa 
küttehinnas sisalduvat käibemaksu maha 
arvata. 
Soovitame korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõus sätestada, et 
kõikidel käibemaksukohustuslaseks olevatel 
korteriühistu liikmetel on õigus sõlmida 
otselepingud teenuste osutajatega. Sellisel 
juhul on käibemaksukohustuslaseks oleval 
korteriühistu liikmel võimalik maha arvestada 
tarbitava teenuse käibemaks. 

MA 
Otselepingute sõlmimine peab olema tehniliselt 
võimalik, see ei saa sõltuda korteriomaniku 
maksunduslikust seisundist. Vt ka KeM p 1.  
Võimalust, et korteriomanik arvestab 
sisendkäibemaksu maha korteriühistule 
esitatud arve alusel, ei aktsepteeri 
Rahandusministeerium, kelle valitsemisalasse 
maksupoliitika kuulub.  
 

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) 

1.  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. 
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 

TV 
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selgelt arvestada. 
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 Praktikas esilekerkinud 
õigusprobleemid korteriühistutele mis KOS II 
menetluses said ministeeriumi poolt positiivset 
tagasisidet, palume jõustada üldkorras st 
kümnendal päeval pärast seaduse avaldamist 
Riigi Teatajas. 

2.  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 
selle muutmisel. Leiame, et õigusselguse 
huvides on mõistlik tugineda kehtivale KOS § 1 
sõnastusele. Teie poolne selgitus „EES ei ole 
õigusakt, millest otsida vastuseid 
korteriomandiõiguse küsimustele. See seadus 
reguleeris ainult omandireformi läbiviimist“. 
Leiame jätkuvalt, et uute mõistete kasutamine 
seaduses külvab segadust korteriomandi 
mõistest arusaamisel, inimesed on kehtiva 
regulatsiooni omaks võtnud. 

OA 
Terminoloogiline muudatus on vajalik, et 
korteriomanike vaheline õigussuhe oleks kõigile 
paremini mõistetav.  
Termin „eriomandi kokkulepe“ väljendab 
paremini selle õigussuhte tegelikku sisu – 
tegemist on kinnisasja kaasomanike 
kokkuleppega selle kohta, milline osa ühisest 
hoonest ja mis tingimustel on iga kaasomaniku 
eriomandis, ning mis tingimustel toimub 
ülejäänud, kaasomandis oleva kinnisasja osa 
kasutamine. Mis aga veel olulisem – selle 
kokkuleppe tingimused ei ole aegade lõpuni 
kindlaks määratud erastamisel tehtud 
otsustega omandireformi läbiviimist 
reguleerinud õigusaktide, sh EES kohaselt, 
vaid on vastavalt vajadusele muudetavad. 
„Reaalosa kokkulepe“ ei väljendaks selle 
õigussuhte kogu ulatust, sest selle kokkuleppe 
sisuks võivad olla ka muud küsimused, mitte 
ainult hoone reaalosa piiritlemine.  
Seletuskirja on täiendatud.  

3.  Elnõu § 12 lg 1 on sätestatud ainult õigused, 
leiame, et oluline on sätestada ka kohustused, 
mida korteroiomanikud teostavad korteriühistu 
kaudu. 

A 
Eelnõu § 12 lg 1 on täiendatud.  

4.  Eelnõu § 13 lg 1 on keeruliselt mõistetav, palun 
tuua näiteid milliste õigussuhetega on tegemist, 
et normi oleks võimalik praktikas realiseerida. 

OA 
Seletuskirja on täiendatud.  

5.  Eelnõu § 14 lg 2 kes vastutab erikasutusõiguse 
teostamise eest ja millise põhimõtte kohaselt 
toimub erikasutusõiguselt majandamiskulude 
tasumise kohustus korteriühistule. 

OA 
Teostamise eest vastutab selle õiguse omaja, 
st korteriomanik, kellele see õigus kuulub. 
Majandamiskulude tasumise erisused lepitakse 
kokku erikasutusõiguse loomisel.  
Seletuskirja on täiendatud.  

6.  Eelnõu § 14 lg 3 tuginedes seletuskirjale võib 
erikasutusõigus üle anda teisele 
korteriomanikule asjaõiguslepingu alusel. Juhul 
kui üle antakse kolmandale isikule, kas siis 
kolmadast isikust saab korteriomandi 
omanik/ühistu liige ja kuidas saab 
vastavasisulisest tehingust teada ühistujuht? 

S 
Kolmandale isikule saab üle anda ainult 
erikasutusõiguse teostamise. Nii nagu 
korteriomandi esemeks oleva elu- või äriruumi 
üürnik ei saa korteriühistu liikmeks, nii ei saa 
seda ka parkimiskohta vmt kasutav isik.  

7.  Eelnõu § 17 lg 1 EKÜL on jätkuvalt seiskohal, 
et korteriühistutele on põhikiri väga oluline. 
Põhikiri korteriühistutele aitab oluliselt 

MA 
Justiitsministeerium on jätkuvalt seisukohal, et 
seadusega ei saa kehtestada abstraktset 



37 
 

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 korteriühistud. Tuletan meelde, et 
registris on ca 10 000 korteriühistut 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, seetõttu leiame, et 
miljoni eestimaalase karistamine 150 
leheküljelise seaduse tuupimisel on 
ebamõistlik. 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“. 

kohustusliku põhikirja nõuet. Kui põhikiri on 
seaduse kohaselt kohustuslik, siis peab 
seaduses olema ka kirjas, mis küsimusi peab 
põhikirjaga reguleerima. Samuti tuleb 
põhjendada, miks ei saa need küsimused olla 
reguleeritud seaduses. Näiteks MTÜS § 7 lg 1 
p 3 kohaselt tuleb mittetulundusühingu 
põhikirjas märkida mittetulundusühingu 
eesmärk. On selge, et seda küsimust ei saa 
seaduses kõigi mittetulundusühingute jaoks 
reguleerida. Korteriühistu puhul aga sellist 
probleemi ei ole, sest korteriühistu eesmärk on 
juba seadusega paika pandud.  
Ettepaneku esitaja ei ole välja toonud küsimusi, 
mis peaksid korteriühistu põhikirjas olema 
lahendatud ega esitanud põhjendusi, miks neid 
küsimusi saaks lahendada ainult põhikirjas. 
Arusaam, et korteriühistu põhikiri on „lihtsamalt 
loetav“ kokkuvõte seadusest, ei ole kooskõlas 
põhikirja tähendusega. Põhikiri on õigusakt, 
millega juriidilise isiku liikmed kehtestavad 
täiendavaid reegleid lisaks seaduses 
sätestatule. Seaduse sätete ümberjutustamine 
põhikirjas on mitte lihtsalt ebavajalik, vaid lausa 
kahjulik, sest loob eksitava mulje, nagu poleks 
põhikirja kõrval seadust vajagi tunda.  
Vt ka PMW p 1.  

8.  Eelnõu § 20 antud norm sätestab korteriühistu 
organid, samas ilma seletuskirjata ei ole 
võimalik tuvastada, millised need organid siis 
ikkagi on? Samuti on oluline õiguslikult 
analüüsida kas korteriomanike üldkoosolek kui 
füüsilise isiku kogum saab üldse olla juriidilise 
isiku organiks. Juhul kui leiate, et selline uudne 
võimalus on õiguskindel, siis kindlasti peaks 
olema seaduses säte mille kohaselt 
omistatakse korteriomanike üldkoosolekule 
korteriühistu üldkoosoleku pädevus. 

S 
Jääb arusaamatuks, mille poolest oleks 
füüsilistest isikutest koosnev juriidilise isiku 
organ „uudne võimalus“ (kui jätta tähelepanuta 
asjaolu, et korteriomanikuks ei pea olema 
füüsiline isik). Ka kehtiva õiguse kohaselt on 
korteriühistu liikmeteks korteriomanikud, seega 
on korteriühistu liikmete üldkoosolek ka praegu 
korteriomanike üldkoosolek. Kahe seaduse 
olemasolust tingituna kehtivad eri otsustele 
erinevad nõuded, kuid see ongi probleem, mis 
tuleb lahendada.  

9.  Eelnõu § 20 lg 3 on välja toodud kolm olulist 
dokumenti milledega on õigus korteriomanikel 
tutvuda, kas see on ammendav loetelu? 

S 
Eelnõu §-s 45 on sätestatud korteriomaniku 
üldine õigus saada teavet ja tutvuda kõikide 
dokumentidega.  

10.  Eelnõu § 20 lg 4 vajab sõnaselget 
regulatsiooni, et juhul kui omanik oma aadressi 
ühistule ei esita, siis millisel viisil edastatud 
kutse loetakse kätteantuks? Kas ühistu võib 
üldkoosoleku kutsed panna postkastidesse või 
riputada trepikodades olevatele infostendidele 
ja sellega loetakse kutse kätteantuks? 

OA 
Vt RK p 8.  
Kutse kättetoimetamisele kohalduvad 
tahteavalduse tegemise üldised reeglid.  

11.  Eelnõu § 24 lg 3 oleme jätkuvalt 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? 

MA 
Kui korteriühistut esindavad juhatuse 
puudumisel kõik korteriomanikud, siis on selline 
tehing tunduvalt ohutum mõlemale osapoolele, 
kui mistahes muul viisil tehtud tehing, sest 
selles osalevad kõik korteriomanikud.  
Kui silmas on peetud seda, et tehingu tegemine 
on keeruline, siis ei takista see säte 
korteriomanikel juhatuse valimist.  

12.  Eelnõu 25 lg 1 mis reguleerib järjekordselt uut MA 
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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. 

Juriidilisest isikust valitseja võimaluse näeb ette 
ka kehtiv KOS II ja selle võimaluse ära 
kaotamine nende korteriomanike jaoks, kes 
seda praegu kasutavad, oleks äärmiselt 
vastutustundetu.  
Ettepanekust ei selgu, milline see alternatiivne 
„majandamismudel“ siis oleks, mille üle 
korteriomanikud saaksid otsustada.  

13.  Eelnõu § 27 vastutav isik on järjekorde uus 
nähtus meie õigussüsteemis. Oma vastuses 
olete te tuginenud Prantsusmaa 
õigussüsteemile kus sarnane isik on kasutusel. 
Paraku ei ole võimalik seletuskirjast aru saada, 
kas olete ka anlüüsinud Prantsuse õigus- ja 
kohtupraktikat, milliseid võimalikke plusse ja 
miinuseid on sellise isiku kasutamine kaasa 
toonud? Tuginedes seletuskirjale puudub 
korteriomanikel õigus vastutava isiku 
määramisel kaasa rääkida. Austatud eelnõu 
autor andke andeks aga see tundub 
ebamõistlik kui omanik, kes tasub teenuse eest 
ei oma sõnaõigust otsustada kes osutab 
teenust ja vastutab teenuse kvaliteedi eest? 
Samuti on norm liiga minimalistlikult 
reguleeritud, et aru saada vastutava isiku 
õigustest, kohustustest ja vastutusest ühistu, 
valitseja ja kolmandate isikute ees. 

OA 
Eelnõu see osa on muudetud, vastutava isiku 
asemel peab valitseja määrama majahalduri, vt 
ka EJL p 5. 
Mis puudutab korteriomanike õigust otsustada, 
kes neile teenust osutab, siis see õigus on 
korteriomanikel loomulikult olemas (ja oli ka 
eelnõu eelmise versiooni kohaselt). 
Korteriomanikud otsustavad selle üle, kelle, st 
millise juriidilise isiku nad korteriühistu 
valitsejaks määravad. Selles osas, kes valitseja 
töötajatest tema ülesandeid täidab, 
korteriomanikel otsene otsustusõigus puudub. 
Nii on see ka kehtiva õiguse kohaselt. Samas 
peab valitseja loomulikult arvestama, et 
korteriomanike rahulolematus tema 
tegevusega, sh majahalduri tegevusega võib 
tähendada, et pärast tema ametiaja lõppu 
otsustatakse teise valitseja kasuks või valitakse 
korteriühistut juhtima hoopis füüsiline isik 
juhatuse liikmena. 

14.  Eelnõu § 28, palun selgitada, kas see säte 
reguleerib nii üldkoosoleku kui juhatuse 
koosoleku otsuste kehtetust? Kas juhatuse 
koosoleku otsustele laieneb sama sätte 
regulatsioon? 

S 
Nii see säte (nüüd § 29) kui ka TsÜSi vastav 
säte (§ 38) reguleerivad tõepoolest juriidilise 
isiku kõikide organite otsuste kehtetust.  

15.  Eelnõu pealkiri „Korteriomandite eseme 
valitsemine“, teeme ettepaneku valitsemine kui 
riigile iseloomulik tunnus muuta mõistega 
majandamine, mis on selgem ja üheselt 
arusaadav korteriühistute puhul. Samuti 

MA 
Terminit valitsemine kasutab ka kehtiv KOS II 
ja paljud muud seadused samas tähenduses.  
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hõlmab majandamine ka talgute korras vajalike 
tööde tegemist ja peegeldab korteriomanike 
koostöötahet ühiselt rohujuure tasandil asju 
otsustada. 

16.  Eelnõu § 39 lg 1, palun selgitada, miks on 
muudetud oluliselt korteriühistu 
majandamiskulude tasumise põhimõtteid ja 
asendatud ettemaksetega. Kehtiv KÜS 
reguleerib tarbimisest lähtuvat põhimõtet? 

S 
Vt RK p 4.  

17.  Eelnõu § 39 lg 3, vaja on täpsemalt antud 
normi reguleerida, et ei tekiks olukorda, kus 
pooled korteriomanikud erinevatel põhjustel ei 
nõustu investeeringutelt tasuma, muutes 
problemaatiliseks ühistu maksedistsipliini? 

S 
Tegemist on sisuliselt Riigikohtu praktika 
kodifitseerimisega, st ka ilma selle sätteta oleks 
korteriomanikul vastav õigus. Samas ei anna 
see säte alust meelevaldselt keelduda 
majandamiskulude tasumisest.  

18.  Eelnõu § 40, palun lisada majandamiskulude 
viivitamisega korteriomanikule sõnaselge viivis. 
Tuginedes praktikale on ühistutes hästi 
toiminud kehtiv KÜS §7 lg 4 regulatsioon. 

A 
Eelnõu on täiendatud vastava sättega (§ 42).  

19.  Eelnõu § 44 lg 2, palun täpsustada, millised on 
sanktsioonid, juhul kui korteriomanik mainitud 
kohustust ei täida? 

A 
Vt RK p 8.  

20.  Eelnõu § 45 leiame, et sellise halva kuvandi ja 
täiesti uue ühinguõigusliku eelduse loomine 
ühistust seaduse alusel, on 
ebaproportsionaalne ja ühistute juhte solvav. 
Lisaks KOS II esitatud arvamusele edastame 
veel asjaolu ühistu likviidsuskaitseks. Nimelt kui 
rahvamassid hakkavad pangakontorites 
kontosid uurima võib sattuda ka info postiivsest 
kontojäägist nende iskute kätte, kellede 
eesmärgiks on raha kasutamine mitte ühistu 
huvidest lähtuvalt. Seega leiame, et antud norm 
ei ole proportsionaalne, lisaks on eelnõus 
reguleeritud ka teabe andmise kohustus 
korteriomanikele, mille kaudu on võimlik 
tekkinud küsimustele vastused saada. 

MA 
Jääb arusaamatuks, millised „rahvamassid“ 
pangakontorites tegutsema hakkavad – 
tegemist on täpselt samade isikutega (st 
korteriomanikega), kes saaks konto väljavõtet 
nõuda ka juhatuselt. „Positiivse kontojäägi“ 
varjamine korteriomaniku eest ei ole millegagi 
põhjendatud.  
Vt ka RaM p 9.  

21.  Eelnõu § 63, arusaamatuks jääb põhimõte, 
miks keelatakse mitme kinnisasja 
korteriomandite majandamiseks loodud 
korteriühistute teke. Leiame, et inimeste 
karistamine olukorras, kus soovitakse 
majanduslikku efektiivsust ja kulusid kontrollida 
tuleb toetada, mitte keelata. Miks ei võiks 
näiteks kolm vastastikku asuvat maja luua ühe 
ühistu ja ka koos elukeskonna (laste 
mänguväljaku) eest vastutada ja majandada. 
Miks luuakse järjekordselt uus ühinguõiguslik 
põhimõte ning keelatakse ühinemine ja 
jagunemine. Eesti Korteriühistute Liit tegi 
küsitluse, ükski vastanuist ei soovinud mitme 
maja majandamiseks loodud ühistut lõpetada. 

MA 
Olemasolevate ühistute puhul saavad 
korteriomanikud otsustada nende jätkamise.  
Vt SiM p 1.  

22.  Jätkukoosolek 
Juhul kui ei jõuta ühe päevaga koosolekut 
lõpetada, siis millistele õiguslikele alustele 
tugineda, et järgmisel või ülejärgmisel päeval 
pooleli jäänud koosolek oleks oma otsustes 
õiguskindel. 

TV/S 
Tegemist on üldise ühinguõigusliku 
küsimusega.  

23.  Eelnõus tuginetakse VÕS viivisega seotud 
regulatsioonile. Tuginedes kehtivale 

A 
Õigusselguse huvides on eelnõu täiendatud §-
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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. 

ga 42.  

24.  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? 

S 
Küttesüsteemi renoveerimise takistamine on 
rikkumine, mille korral saab nõude 
korteriomandi võõrandamist, samuti on võimalik 
nõuda tekitatud kahju hüvitamist.  

25.  Praktikas esilekerkinud õigusprobleemid 
korteriühistutele mis KOS II menetluses said 
ministeeriumi poolt positiivset tagasisidet, 
palume jõustada üldkorras st kümnendal 
päeval pärast seaduse avaldamist Riigi 
Teatajas. 
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. 

MA 
Kuigi eelnõus on see kohustus selgelt 
sätestatud, ei tähenda see, et praegu vastav 
kohustus puuduks. See tuleneb üldisest hea 
usu põhimõttest, mida korteriomanik peab 
järgima (TsÜS § 32, AÕS § 72 lg 5 teine lause).   
Kui hakata kõiki kehtiva õiguse probleeme 
lahendama enne eelnõu põhiosa jõustumist, 
oleks tekkiv segadus liiga suur. Seetõttu on 
eelnõus ette nähtud ainult sellised kohe 
jõustuvad muudatused, mis on vältimatult 
vajalikud.  

26.  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. 
Kui omanikul puudub isegi kohustus teatada 
KÜ juhatusele oma elukoha andmed, siis ei ole 
tagatud TsÜS § 69 lg 2 kohane koosoleku teate 
edastamine.  

MA 
Ei saa nõustuda väitega, et praegu see 
kohustus puudub, vt ka p 25.  
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Lisaks on oluline märkida, et suuremates 
korterelamutes võib TsÜS-i järgne koosoleku 
kutse kättetoimetamine osutuda KÜ-le 
ebaproportsionaalselt raskeks ja kulukaks. 

27.  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 

OA 
Eelnõu on täiendatud sättega, mis näeb ette 
korteriühistu pandiõiguse korteriomandile (§ 44 
ja § 72), samuti näevad TMS muudatused ette 
korteriühistu teavitamise korteriomandi 
arestimisest täitemenetluses.  
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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. 

28.  Praktikas on ette tulnud juhtumeid kus ühistu 
liige maksab korralikult eluasemelaenu kuid ei 
maksa ühistule majandamiskulude ja muude 
maksete eest. Ühistud on põrkunud 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. 

A 
Kindlasti ei ole täituril selles olukorras õigust 
keelduda täitedokumenti menetlusse võtmast, 
sest täitmine on võimalik ka võlgniku muu vara 
arvel ja sissenõude pööramine korteriomandile 
ongi lubatav ainult juhul, kui muul viisil ei ole 
nõude täitmine võimalik.  
Ilmselt on aga silmas peetud olukorda, kus 
sissenõude pööramine korteriomandile ei ole 
võimalik, sest hüpoteegipidaja 
täitemenetlusega ei ühine ja koos hüpoteegiga 
ei soovi keegi korteriomandit osta. Selle 
probleemi lahendamiseks on eelnõu täiendatud 
sättega, mis näeb ette korteriühistu 
pandiõiguse korteriomandile (§ 44).  

29.  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. 

A 
Eelnõu on täiendatud sättega (§ 31 lg 2), mis 
sellise kohustuse otseselt sätestab, kuigi see 
oleks tuletatav ka üldisest eriomandi eseme 
korrashoiu kohustusest.  

30.  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. 

TV 

31.  Tagasiside EKÜL liikmete hulgas 2013. a 
jaanuaris läbiviidud küsitlusele (järgmistel 
lehekülgedel)  

A 
Eelnõu on täiendatud sättega (§ 44), mis näeb 
ette korteriühistu pandiõiguse korteriomandile.  

Head ühistujuhid! 
Eesti Korteriühistute Liit koostöös Justiitsministeeriumiga otsib lahendust alljärgnevale  probleemile ja 
seetõttu palume teilt koostööd. 
Nimelt on paljud ühistujuhid mures võlgnikega ja põrkunud justkui lahendamatu probleemi puntrasse 
olukorras, kus võlgniku varale on seatud hüpoteek. Mainitud probleemist toon välja kaks põhilist 
punkti: 
 
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. 
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Palun ühistujuhtidelt aktiivset tagasisidet 17. jaanuariks 2013, kes on mainitud probleemidega hädas 
olnud ja pakkuge ka välja teiepoolne seisukoht, kuidas saaks seda probleemi lahendada. 
Vastused ja ettepanekud ühistujuhtidelt: 
 
a) Meie korteriühistus on 4 suurvõlgnikku kellest  3.(kolmel)on hüpoteeklaen.Tänaseks on 
korduvalt vesteldud, saadetud meeldetuletused, hoiatused. Mida edasi!?? Oleme sellises olukorras 
kus on vaja alustada võlgade sissenõudmisega.Võlgnikud irvitavad näkku, et:" ... korteriühistu ei saa 
midagi teha,neil (võlgnikel) on ju pangalaen peal...jne. jne..." 
b) Võlas on kolm korterit, mis moodustab 20% korterite üldpinnast.(üldpind 1126,5 m2, võlglaste 
pind kokku 226,8 m2.) Hagivõlg kokku 13724€, jooksevvõlg(tekkinud peale kohtujada)6317€. Hagid 
on kohtus rahuldatud ja kohtuotsused tehtud. Asjad üle antud kohtutäituritele. Probleem selles,et kaks 
omanikku lahkusid Eestist. Üks varjas ennast siin Eestis (tänase päeva seisuga ilmus äkki välja ja 
tasus viimased seitsme kuu jooksvad võlad.)Kortereid maha müüa ei õnnestu, kuna võlad liiga suured. 
Kõigil kolmel korteril pangalaenud peal. 
c) Ettepanek: kui pangad ei ole huvitatud krt. tegelemisest, siis antagu ühistutele õigus korterid 
välja rentida, renditasudega vähendaks võlga, seni,kuni keegi soovib need ära osta. 
d) Kaluri tee 8 KÜ  on Teie poolt kirjeldatud võlglasega kimpus juba viis aastat. ning viimaseks 
lahenduseks oleme leidnud et viidates täitemenetluse seadustikule tuleb survestada kohtutäiturit 
hüpoteegi kustutamiseks. 
e) Meie ei oska siin õieti sõnastada, kuid hüpoteegi korral peab I järgu nõudeõigus olema KÜ-l. 
Hüpoteeki ei tohi korterile võimaldatama sedasi seada, et kõigepealt peab  rahuldatama  panga nõue. 
Vaevalt sedasi aga kunagi saab. Korteri väärtuse määrab nii korterelemu mõttelise  kui omaniku 
reaalosa väärtus kokku. 
Seepärast ei tohiks korterile kinnistada hüpoteeki ilma KÜ juhatuse loata. Omaniku makseraskuse 
korral peaks nii pangal kui KÜ-l olema vähemalt võrdne nõudeõigus. 
f) Leian, et eeltoodud põhimõtete seaduslikul rakendamisel peaks olema lahendatud nii mõnigi 
tupikolukord. (tegemist pika ariteluga, toon välja ainult kokkuvõtte) 
Jääksid ära mõned absoluutselt mõtetud kohtuvaidlused ühistu ja korteriomaniku vahel. 
Kohtutäiturid ei saaks täitmiseks mittetäidetavaid kohtuotsuseid. 
Seadused muutuksid selgemaks, mitte segasemaks. 
Uuel  koormatud korteri ostjal oleks selgus ja ei peaks nuputama,  et ei tea kui suur on veel  ühistule 
kohustus, mis praegu pikkade kohtuvaidluste tagajärjel võib olla kuni 50% korteri turuväärusest. 
Juhul, kui koormatud laenuvõtjal tekivad ootamatud majanduslikud raskused, siis saab ju 
solidaarhüpoteegi raames  mõisliku lahenduse sama pangaga ja ei pea  otsima täiendavalt kas SMS 
laene või hiilida lihtsalt  kõrvale ühistu kohustusest 
Pankadel (hüpoteegipidajal) ei peaks küll midagi selle vastu olema, et kui tema kliendil, laenuvõtjal 
tekib vajadus täiendavalt laenu sada ja sellest intresse teenida. 
Ühistud (haldajad) vabaneksid laenuandja rollist. 
Hüpoteegipidajal jääks alles ka edaspidi seadusega juba antud roheline tee sissenõuetele ehk 
esimesele järjekorrale. 
Pankadele teadmiseks, et kui nemad koormavad kinnisvara ebamõistlikult, siis arvestagu 
ettearvamatuid riske ka juhtudeks, kui on vaja tasuda ka koormatud kinnisasja säilimise ja 
majandamise kulud.  Kui nad eksivad, siis ärgu veeretagu vastutust laenuvõtja või kinnisvara haldaja 
kaela. 
Meetmete rakendamisega paraneb vastastikune lugupidav infovahetus Ühistute ja pankade vahel, mis 
praegu on puudulik. 
Laenuvõtjad hakkavad ennetavalt teadma ja rohkem teadvustama endale, et nii panga kui ka ühistu 
nõuded tuleb õigeaegselt täita ja ei saa ära unustada ühistut ( koormatud kinnisasja haldajat) ja selle 
majandustegevust. 
g) Kui võetakse pangast laen, tuleks panna pangale kohustus teha päring KÜ juhatusse 
igakuiselt, kas laenu saajal on KÜ ees kohustusi. Samas peaks KÜ juhatusel olema teada korterid, 
millistele on seatud hüpoteek ja missuguses pangas. Hetkel ju side KÜ-pank puudub. 
Kui KÜ-l on pangalaen, peab ta teatama pangale võlgnikud ja samas ei tohi ka remondifondi 
osamakse muuta ilma panga nõusolekuta.  
Olukord on veidi jabur, et KÜ ei tohi pangalt midagi nõuda, kuid pank võib KÜ-lt pärida küllaga. 
h) Ühistule kulude katmisest loobumine halvendab kindlalt omaniku vara ja koos sellega ka seab 
kahtluse alla tegeliku hüpoteegi väärtuse. Sellest tulenevalt peaks olema hüpoteegipidajal kohustus 
anda teavet ühistutele laenu kustutamise käigust. Kas ühistud saavad hüpoteegi korral esitada võla 
nõude laenuandjale. Võib olla tuleks selline kohustus seadustada!  



44 
 

i) Meie elumaja 12-st korterist on kolmele korterile seatud hüpoteek. Kaks neist maksavad oma 
üüri korralikult. Aga ühe korteriga on aegajalt tekkinud kuni 4 kuused võlgnevused. Seni olen hakkama 
saanud. 
j) Probleem on keeruline. Parim  on profülaktika taolise olukorra vältimiseks. Tuleb seadustada, 
et pangad ei tohi taotlejale laenu anda ilma korteriühistu juhatuse soovituseta. Kü on otsene 
kannataja, kui omanik osutub maksuvõimetuks. 
k) Annan teada , et on probleem võlgnikuga kellel on swedbanga hüpoteek ja ei täida kohustusi 
KÜ ees. 
l) Just meie majas on momendil selline probleem kahe korteriga. On antud kohtusse ja 
kohtutäitur väidab et saab ainult öelda ai. ai. kui kole, aga seadused on sellised. Oleks väga huvitatud 
kui kellelgi olid samad mured ja ühistu on leidnud lahenduse. 
m) Vastuseks lühidalt: vajalik oleks et 
KÜ-l oleks info hüpoteegi kestusest; 
Panga ja KÜ vahel peaks olema side, mis annaks pangale infot korteriomaniku kohustuste täitmisest 
KÜ ees; 
Hüpoteegiaja teise poole sees oleks mõeldav  korteriomanikul taotleda maksepuhkust; 
Korteri sundmüügi vältimiseks korteriomaniku maksejõuetuse tõttu (sh ka KÜ ees olev võlgnevus) 
oleks võimalik pikendada makseperioodi pangale nt ühe või kahe aasta võrra. 
n)  Lahendust justkui ei olegi, sest võlgnik muudkui annab katteta lubadusi, mida tal pole kavaski 
täita. Samas ütleb KÜ juhatusele otse, et tal on pangalaen ja ta peab seda maksma, s.t. kõik teised 
kohustused, sh ka kommunaalmaksed võivadki oodata. 
Lahendusena näeksin seadusi, mis kaitseks enam korralikult oma kohustusi täitvat ja seaduskuulekat 
KÜ liiget, kelle arvelt siiani elavad võlgnikud. 
Oleksin huvitatud Just. min. korraldatud ümarlauast või koolitustest, et koos ühiselt mingeid lahendusi 
välja mõelda. Senine olukord on selgelt korralikele ühistuliikmetele vaenulik ja ülekohtune. 
o) See võlgnike teema on üks äärmiselt keeruline protsess. Tee mis,iganes,et võlgniku käest 
võlg kätte saada,aga kuidagi ei anna see tulemust. Oleme teinud kiirmenetlusi ja esitanud 
kohtuotsused kohtutäituritele sissenõudmiseks kuid tulemust pole ja rahad ei laeku. Seda enam, et 
ongi hüpoteek veel omakorda peal. Tegime ühele korterile hagimenetluse, samas jälle suur hüpoteek, 
meeletud laenud ja ei ühtegi senti mitte ühelgi kuul ühistule. Mida siis peab selleks tegema? Vett ja 
kütet ei saa korteris kinni keerata kuna seadus ei luba. Mis viga elada kui teised selle kõik kinni 
peavad maksma. See on üks surnud ring ja peaga vastu seina jooksmine. Tahaks väga teada midagi 
super head lahendust kuidas saaks seda probleemi lahendada. 
p) Mulle ei meeldi see, et KÜ alustab võlgniku suhtes menetluse , koostab hagi jne. ja pank ei  
tee mingeid kulutusi ( ei koosta hagi, ei maksa advokaadile jne) ning saab  tulemi kohtutäiturilt kõik 
endale. Samas KÜ ei saa panka sundida alustama korteriomanikust võlgniku suhtes kohtumenetlust, 
kuigi KÜ peab nt. igakuiselt maksma renoveerimiseks võetud laenu pangale. 
Üks lahendusi oleks KÜ õigus sundida panka alustama nende võlgnike suhtes, kes ei maksa 
renoveerimislaenu, hagimenetlust/kiirmenetlust. Pangas on olemas korteriomanike nimekiri, kes on 
seotud renoveerimislaenuga. Praegu maksavad teised KÜ korteriomanikud kinni võlglaste 
renoveerimislaenu, sest raamatupidaja peab kandma pangale üle iga kuu kindla summa. Panka ei 
huvita kuidas see summa kokku saadakse. 
q) Võlanõue oli arutusel Pärnu Maakohtus. Tsiviilasja nr. 2-10-65648. Omanik kohtuotsust ei 
täitnud Ühistu täitis avalduse kohtutäiturile  täiemenetluse alustamiseks. Võlg on tänaseks 
kolmekordistunud. Korteril on peal pangahüpoteek. Kuidas omanik maksab pangale, see on ühistu 
jaoks suletud info. Kohtutäituri andmete järgi omaniku pangakonto on tühi, mingit vara tema nimel v.a. 
omand Kaunase pst 28 krt.24 tal ei ole. Paistab, et vara väärtus on väiksem, kui kohustused. Milline 
võiks olla lahendus? 
r) Hüpoteegi summa ei tohi mitte kuidagi ületada korteriväärtusest 60% . Siis veel kuidagi 
makstakse see korteriarve. Hüpoteek on hoopis korteriomaniku tütre ja vist tütre elukaaslase nimel. 
Jah meie siin olemegi parajalt probleemide ees. Võlad kasvavad .Varsti ongi pankrott. 
s) Minu ettepanek Justiitsministeeriumile on: 
1. tagada kohtutäituritele täitemenetluse käigus ja ka pankrotihalduritele pankrotimenetluse käigus 
müüdavatelt kinnisasjdelt hüpoteegi tagasikutsumise õigus. 
Põhjendan: 
1. Sellisel juhul tekiks hüpoteegiseadjatel ka reaalne huvi rakendada omi õigusi: 
a) AÕS § 334. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähendamise ärahoidmiseks  
b) AÕS § 335. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähenemisel   
Antud hetkel hüpoteegipidajatel nende paragrahvide rakendamise vastu reaalne vajadus puudub kuna 
AÕS § 325 lg 1 annab õiguse hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel. 
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Kinnistusraamatusse on esimesele järjekohale kantud panga kasuks hüpoteegi kanne selgitusega, et 
kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude 
rahuldamiseks. Sellega on hüpoteegipidaja huvid tingimusteta kaitstud.  
See kas koormatud kinnisasja omanik kinnisasja valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel AÕS § 333 
kohaselt ka seda korrapäraselt majandab, hüpoteegipidajat ei huvita. Samuti ei ole meie juhtumi puhul 
AS SEB Pank meievahelises kirjavahetuses üles näidanud mingisugust koostööd. Pank lähtub oma 
vastustes Krediidiasutuste seadusest - § 88. Pangasaladus. 
Ka Pankrotiseaduse § 152 lg 1 p.1 järgi jääb hüpoteegipidaja pandiga tagatud nõue kaitstud. 
Olukorras, kus tegu on seaduse mittekuulelike kuid nutikate kodanikega ei paistagi väljapääsu olevat. 
Ja jääbki arusaamatuks, milleks kohtuid hagidega koormata kui jõustunud kohtuotsuseid ei ole 
olemasolevate seaduste raames võimalik täita? 
t) Soovitan igasse omavalitsusse võimaldada vannutatud täituri ametikaasluse, kes kinnitatud 
normdokumentide alusel nõuab sisse eluaseme kulud ja vajadusel esitab kohtule väljatõstmise 
taotluse. Pole mõeldav, et ollakse naabritele võlga kümmetuhat eurot ja kättesaamine on küsitav, sest 
pankroti väljakuulutamisel on pank esimeses järjekorras, liisingufirma teisena jne. Kui raha üle jääb 
siis alles ühistu taotlus rahuldatakse. Võlg ühistule peaks olema esimeses järjekorras, alles seejärel 
teised. Nemad said lepingut sõlmides omi tekkivaid probleeme ette näha. Eluaseme puhul aga on 
probleemi tekkimist võimatu ette näha. 
u) Meil on mitu arvamust, kuid siin on kindlasti vaja seadusandluse muutmist. Esiteks, laenu 
võtmise lubamiseks võiks olla vajalik üldkoosoleku või juhatuse koosolek. Siin oleks ühest küljest 
tegemist õiguste riivamisega. See on väga radikaalne ja rasketi teostatav lähenemine. Teiseks, võiks 
paika panna ühistu ja panga koostöö põhimõtted antud probleemide lahendamiseks, kusjuures 
viimane on huvitatud finantsnäitajatest mitte heategevusest. 
v) Antud probleem on paljudel korteriühistutel. Lahendust tänasel momendil polegi. Kohtutäiturid 
antud võlaga tegelda ei soovi kuna hüpoteegi andjale ju makstakse. Peaks ehk seadusest tulenevalt 
ettepaneku tegema. 
w) Üks põhiline punkt on veel see, et võlgnik maksab näiteks 25 EUR kütteperioodil ja näitab 
sellega, et soovib maksta kuigi arvest moodustab see ehk 15% ja nii kogu aeg. Aga see mis te kirjas 
välja tõite on ABSOLUUTSELT OLULINE KITSASKOHT. 
x) Pank on tulemüürina võlgnike ja ühistu vahel. Kindlasti tuleb  midagi seadustes muuta. 
y) Võlgnik ei maksa (polegi mille eest maksta). Pangalaenuga ostis korteri, buumi ajal kalli hinna 
eest.Väga lihtsalt tookord anti laen. Lisaks sai ka veel väikelaenu. Loodetavasti ikka leitate mingi 
lahenduse praegusel ajal küll täiesti lahendamatule probleemile. 
z) Arvan, et tuleks leida mingi võimalus kaasata probleemi lahendusse hüpoteegipidaja, et tal 
tekiks ka mingi vastutus selle eest. Piltlikult öeldes-mõeldes oleks ju pank nagu käendaja laenu võtjale 
ja see võlas korter nende kahe oma. Hea meelega tahaks võla juba pangalt sisse nõuda ja kasvõi 
panga vastu kohtusse minna, järelikult on ta andnud laenu vastutustundetult ja valinud endale 
ebausaldusväärse kliendi. Pankadel peaks ka lepingu sõlmimisel ja laenu andmisel lepingus olema 
mingi selline punkt, et laenu saaja on kohustatud neile esitama perioodiliselt tõendi selle kohta, et pole 
võlgnevust korteriühistu ees /vastasel korral järgneks mingi sanktsioon/. Ühistute juhtidel pole ka 
kindlasti selle vastu midagi kui pangad otse neilt aru selles vallas päriksid. Kohtutäiturid ei taha ka 
kuidagi vallasvara müügiga tegeleda kui just pole uhke auto või plasmateler. Heal meelel tahaks neidki 
selleks rohkem sundida. 
aa) Meil selline probleem olemas. Võlgniku vastu algatatud kaks maksekäsu kiirmenetlust, mis 
viidud ka kohtutäituri kätte. Kohtutäitur väidab, et tema ei saa midagi teha. Võlgnike arved on 
arestitud, hüpoteek korteril ulmeline. Järgmine samm on vist eraisiku pankrot, kuigi see pidavat võtma 
kuni 5 aastat aega. Kindlasti tuleb midagi muuta. 
bb) Kui omanikul tekib võlgnevus, siis peaks olema KÜ võimalus esitada nõue solidaarselt 
hüpoteegipidajale. Seega need korralikud maksjad hüpoteegipidajale hakkavad tekitama pangale 
probleeme ja hüpoteegipidaja ise on huvitatud kinnisvara müügist. Seega distsiplineerib see omaniku 
ja KÜ saab oma kohustused täidetud tarnijate ees, sest pank hüpoteegipidajana on koheselt 
kohustatud nõude täitma. Teine asi on aga see, kas mitte ei peaks seadusega kaitsma omanike, kes 
on soetanud kinnisvara laenu abil ja deklareerinud seda eluasemena. Antud olukorras on 
laenulepingud väga kallutatud ja pangal on võimalus omavolitseda palju tahab. Pankadel peaks olema 
vastutus samasugune nagu laenu saajal. Seega laenu tagasimaksete raskuse korral peaks pank 
laenu saajat aitama majandada ehk siis saneerima. Selliselt oleks kohustused lepingus tasakaalus. 
Praegu seadus kaitseb reaalselt pankasid ja kaitseta on jäetud eraisikud. Ka see on väga otseselt 
seotud võlgnevusega KÜle. Kuna pangal on nii suured õigused, siis inimene teeb kõik selleks, et 
panga laen maksta ja seetõttu ei olegi hüpoteegipidajal probleeme. Probleemid on KÜl, kes ei saa 
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antud olukorras midagi ette võtta. Samas laenu anti väga kergekäeliselt ja ka nendele inimestele, kes 
ei oleks tohtinud laenu saada. 
cc) Arvan, et probleem on paljudele tuttav. Minu arvates tuleks hüpoteegipidaja panna maksma 
korteriühistule jooksvate kulude eest. 
dd) Ühistul peab olema õigus nõuda täiturilt korteri sundkorras üürile andmist, s.t. omanik 
tõstetakse välja (kuid jääb omanikuks ja võlgnikuks), korter antakse üürile ning üürist makstakse 
pangale võlgniku laenu tagasi; mis sellest üle jääb, saab ühistule kommunaalvõlgade katteks. 
ee) Ühistul peab olema õigus nõuda sundmüüki koos hüpoteegi lõpetamisega, s.t. pank saab 
kogu sundmüügist laekunud raha ning hüpoteek võetakse maha olenemata sellest, kas saadud raha 
kattis võla panga ees või mitte - sest oli panga oma lollus, kui nad ei arvestanud laenu andes tagatise 
hinna võimaliku langusega. Ning puudujääv osa kas siis jääb võlgniku ilma tagatiseta võlakohustuseks 
panga ees või kirjutatkse üldse korstnasse kui panga kooliraha. 
 
Tahan välja tuua, et vastused, mis kirjas sisalduvad, olen teadlikult esitanud minimaalsete 
muudatustega, et anda edasi ühistujuhtide identne mure. Välja olen jätnud suures osas emotsioonid ja 
väga pikkadest vastustest koostanud kokkuvõtte. 
Tuginedes ülalmainitule, on tegemist ääretult tõsise probleemiga, mis vajab kiiret lahendust. Loodan, 
et ministeerium suhtub probleemi täie tõsidusega. Tahan tänada EKÜL- i poolt ja kõigi vastanute nimel 
Justiitsministeeriumi koostöö eest leida probleemile lahendus. 
Vabandan kirjas leiduvate kirjavigade eest.  
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Eesti Maksumaksjate Liit (EML) 

1.  Kinnistu jagamine 
Üks põhjus, miks praegu kasutatakse 
korteriühistu asemel ühisust, võib olla see, et 
ühel kinnisasjal asub mitu erineva 
kasutusotstarbega hoonet või hooneosa (nt 
elamu ja ärihoone). Sellises olukorras võib 
tegutseda ühel kinnisasjal mitu ühisust (iga 
hoone kohta) või haldab ühisus ainult ühte 
hoonet ja teist haldab omanik, kellele kuuluvad 
selles hoones kõik korteriomandid (näiteks kui 
on tegemist majutusasutuse, üürimaja või 
äriruumidega). Kui uue seaduse jõustumisel 
tekib sellisele kinnistule korteriühistu, võib 
juhtuda, et äriruumide omanik saavutab 
üksinda korteri-ühistus häälteenamuse, mis 
omakorda võib elumaja elanikes tekitada soovi 
asuda kinnistut jagama, et saaks moodustada 
omaette korteriühistu.  
Eelnõu kohaselt oleks kinnistu jagamine 
võimalik ainult nii, et esmalt asendada kogu 
kinnistu korteriomandid kaasomandiga ja 
pärast jagamist moodustada uutel kinnistutel 
uuesti korteri-omandid. Teeme ettepaneku luua 
võimalus jagada kinnistut ka selliselt, et 
korteriomandid selle käigus säiliksid (nii nagu 
eelnõu näeb ette kinnistust maatüki eraldamise 
korral). Protseduur võiks olla sarnane mitme 
kinnisasja haldamiseks moodustatud 
korteriühistu jätkamise või lõpetamise 
otsustamise menetlusega – näiteks võiks 
kinnistu jagamise aluseks olla eralduda sooviva 
hoone korteriomanike enamuse otsus 
moodustada iseseisev korteriühistu. 

MA 
Kehtiva õiguse kohaselt kuuluvad 
korteriomanike ühisusse korteriomandite 
esemeks oleva kinnisasja kõik korteriomanikud, 
st ühel kinnisasjal ei saa olla mitut ühisust. See 
iseenesest ei välista võimalust, et 
korteriomanikud lepivad kokku mõne kinnisasja 
osa eraldi majandamise.  
Kinnisasja jagamiseks on vajalik kõigi 
kaasomanike, st korteriomanike nõusolek. Kuigi 
pärast jagamist võib kõigi korteriomandite 
eriomandi ese jääda samaks, muutub nende 
kaasomandi osa, seetõttu ei ole võimalik neid 
selle protsessi käigus „säilitada“. See on aga 
pigem tehniline küsimus, jagamiseks on nagunii 
vajalik kõigi puudutatud isikute nõusolek ja 
nõusoleku olemasolul ei ole oluline, kuidas 
kogu protsess tehniliselt toimub.  

2.  Mõjutusvahendid liikmete suhtes 
Erinevalt tavalisest mittetulundusühingust ei ole 
korteriühistul võimalust liiget ühingust välja 
arvata, kui liige rikub oma kohustusi 
(korteriomandi võõrandamise nõue on 
äärmuslik abinõu, mida väiksemate rikkumiste 
korral ei ole õige rakendada). Seetõttu oleks 
meie arvates vajalik täpsemalt sätestada, 
milliseid mõjutusvahendeid ja kuidas saab 
ühistu rakendada liikmete suhtes, kes ei täida 
oma kohustusi. 
Eelnõu § 17 lg 2 kohaselt võib põhikirjaga võib 
ette näha tingimusi, mis ei ole seadusega 
vastu-olus.  
Palume kas eelnõus või seletuskirjas 
täpsustada, kas korteriühistu põhikirjas (või 
üldkoos-oleku otsusega) saab kehtestada 
leppetrahvi. Vajadus leppetrahvi 
rakendamiseks võib tekkida siis, kui liige rikub 
mitterahalise iseloomuga kohustusi ning 
takistab sellega ühistu tegevust – näiteks ei 
esita õigeaegselt tarbimisnäite, ei taga 
korterisse sissepääsu vajalike remonditööde 
tegemiseks, rikub kinnisasja kasutuskorda (nt 
parkimiskohtade või keldribokside jaotust). 

OA 
Leppetrahvis on võimalik kokku leppida, st see 
vajab kõigi korteriomanike nõusolekut. Kuna 
sama on vaja ka parkimiskohtade ja 
keldribokside jaotamiseks, siis saab need 
kokkulepped teha ühes tehingus.  
Seletuskirja on täiendatud.  
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3.  Samuti palume täpsustada, kas korteriühistu 
põhikirjas (või üldkoosoleku otsusega) saab 
kehtestada viivise määra. Eelnõu seletuskirjas 
lk 56 on märgitud „Kui korteriomanik viivitab 
majandamiskulude tasumisega, siis on 
korteriühistul õigus nõuda talt viivist 
võlaõigusseaduse üldise regulatsiooni kohaselt. 
Senist KÜS § 7 lg 4 viivise eriregulatsiooni ei 
ole eelnõusse üle võetud.“ Kas see tähendab, 
et võimalik on ainult VÕS §-s 113 sätestatud 
viivise määra kohalda-mine ning kõrgemat 
viivise määra kehtestada ei saa? 

OA 
Eelnõu on muudetud ja lisatud otsene viide 
võlaõigusseadusele (§ 42). Kõrgemas viivise 
määras võib kokku leppida, st vajalik on kõigi 
korteriomanike nõusolek.  

4.  Teeme ettepaneku lisada eelnõule säte, mis 
lubaks põhikirjaga piirata ühistu liikme hääle-
õigust üldkoosolekul, kui liige on ühistule 
pikaajaliselt võlgu majandamiskulude makseid 
(või selgitada seletuskirjas, kas selline piirang 
oleks seadusega kooskõlas). Selline 
edumeelne säte on näiteks Reformierakonna 
põhikirjas (punkt 13

1
). 

MA 
Eelnõu kohaselt ei ole korteriomanikul 
hääleõigust mh juhul, kui teised 
korteriomanikud on otsustanud nõuda talt 
korteriomandi võõrandamist (§ 22 lg 3). 
Korteriomandi võõrandamise nõudmine on 
võimalik mh juhul, kui korteriomanik hilineb 
majandamiskulude tasumisega (§ 31 lg 2 p 2). 
Seega on korteriomanike enamikul võimalus 
jätta pikaaegne võlgnik hääleõigusest ilma.  

5.  Kuna korteriühistu juhatusel peavad olema 
teada andmed kõikide korteriomanike kohta, 
siis oleks vaja sätestada juhatuse õigus teha 
igal ajal tasuta päringuid kinnistusraamatusse 
selle kinnisasja kohta, milles asuvaid 
korteriomandeid ühistu haldab. Samuti tuleks 
anda juhatusele ligipääs rahvastikuregistri 
andmetele, et saada teavet korteriühistu 
hallavas hoones elavate isikute kohta. See info 
võib olla vajalik näiteks siis, kui põhikirjas on 
kokku lepitud teatud kulude jagamine korteris 
elavate isikute arvu järgi. 

OA 
Eelnõu on täiendatud sättega, mis annab 
korteriühistule õiguse saada kinnistusraamatust 
infot korteriomandite kohta tasuta (KRS 
muutmine).  
Rahvastikuregistri andmed ei ole piisavad 
selleks, et jagada majandamiskulusid ainult 
nende alusel, sest rahvastikuregistris ei 
registreerita ajutisi eluruumis viibimisi või 
eemalviibimisi, mida majandamiskulude 
jaotamisel tuleks arvesse võtta.  

6.  Majandamiskulude jaotus ilma põhikirjata  
Eelnõu § 39 lg 1 kohaselt peavad 
korteriomanikud tegema majanduskava alusel 
perioodilisi ettemakseid vastavalt oma 
kaasomandi osa suurusele. Lõige 2 lubab 
korteriühistu põhikirjas ette näha, et tegelikust 
tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasub 
korteriomanik pärast kulude suuruse selgumist 
ja vastavalt tema poolt tarbitud teenuse 
mahule. 
Kuna edaspidi ei ole põhikiri kohustuslik, siis 
võib praktikas juhtuda, et korteriühistu ei soovi 
põhikirjas kokku leppida mitte midagi muud kui 
seda, et vee, gaasi ja elektri eest tuleb tasuda 
vastavalt tegelikule tarbimisele. Tavainimese 
jaoks paistaks selline ühelauseline põhikiri veidi 
naljakas. Teeme ettepaneku muuta eelnõu 
selliselt, et korteriühistu, millel ei ole põhikirja, 
saaks tavalise üldkoosoleku otsusega või 
majandamiskavaga otsustada kulude jaotuse 
tegeliku tarbimise alusel. Sellise otsuse 
tegemiseks võiks olla näiteks põhikirja 
vastuvõtmiseks nõutav 2/3 häälteenamuse 
nõue. Muid kõrvalekaldeid § 39 lõikes 1 toodud 
põhimõttest (mis ei ole seotud tegeliku 
tarbimisega) võiks lubada teha ainult põhikirjas. 

MA 
Seadusest erinev regulatsioon peab olema 
nähtav ka korteriomandi omandajale, seetõttu 
on vajalik selle küsimuse reguleerimine 
põhikirjas.  
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Eesti Omanike Keskliit (EOKL) 

1.  Punktide 1–15 tekst on identne EJL omaga.  Vt EJL p 1 jj.  

2.  Eesti Omanike Keskliit on seisukohal, et 
arvestades korteriühistu juhtide tegevuse mõju 
korteriomanikele ja õigust kasutada 
korteriomanikelt kogutud finantsvahendeid, on 
vajalik, et korteriomanikel oleks õigus saada 
korteriühistu konto väljavõte otse pangast ilma 
korteriühistu nõusolekute. 
See tagab korteriühistu tegevuse võimalikult 
suure läbipaistvuse, mis omakorda 
distsiplineerib ja ennetab korterühistu juhatusel 
finantsvahendite ebaefektiivset ja väära 
kasutamist. Omanike Keskliidu praktikas on 
korduvalt esinenud juhuseid, kus meie poole on 
pöördunud korteriomanikud, kelle korteriühistu 
rahalisi vahendeid on ebaefektiivsest 
kasutatud, kuid see on avastatud omanike poolt 
mitmeid kuid kui mitte aastaid hiljem. 
Samuti on täna korterühistutes levinud olukord, 
kus enamus liikmeid on passiivsed ja pole 
kursis korterühistu tegemistega. KÜ 
finantsvahendite kiire ja kerge kontrollimine 
loob eeldused, et korteromanikud hakkavad 
aktiivsemalt kaasa lööma ka korteriühistu 
tegemistes. 
Omanike Keskliidule jääb arusaamatuks 
argument, et läbipaistev korteriühistu 
raamatupidamine saab kuidagi olla solvav 
korteriühistu juhtide suhtes. Pigem vastupidi – 
korteriühistu liikmete õigus kontrollida 
korteriühistu rahaliste vahendite seisu pangas 
loob eeldused, et korrektselt ja täpselt käituvaid 
korteriühistu juhte usaldatakse rohkem, sest 
arveldused on kiiremini ja kergemini 
kättesaadavad kõigile KÜ liikmetele. 

A 

3.  Lähtudes Justiitsministeeriumis (09.01) 
toimunud arutelust, mille käigus arutleti 
korteriühistute nõuete realiseerimise üle kui 
korteriomaniku vara on koormatud hüpoteegiga 
esitame Omanike Keskliidu seisukohad: 
1. Anda korteriühistu arvele täitedokumendi 
tähendus on küll intellektuaalselt huvitav 
mõttemäng, kuid seda lahendust Eesti 
Omanike Keskliit ei toeta. Eestis on selleks 
olemas maksekäsumenetlus ja kohtud. 
2. Nõuda hüpoteegi seadmisel KÜ nõusolekut. 
Eesti Omanike Keskliit on sellele lahendusele 
vastu, sest see piiraks omaniku vabadust oma 
korterit tagatisena kasutada ja ei ole kooskõlas 
põhiseaduse mõttega. 
3. Muuta hüpteegipidaja solidaarselt 
vastutavaks panditud KO majandamiskulude 
eest. Omanike Keskliit jääb selle lahenduse 
suhtes neutraalseks. Idee, et hüpoteegipidajad 
peaksid hakkama vastutama kolmanda isiku 
võlgade eest hüpoteegi, kõlab juba pentsikult. 
Samuti on seejuures tõenäoline oht, et sellega 
kaasneb kohtuvaidluste arv ja bürokraatia. 
4. Tagada KÜ majandamiskulude nõue 

OA 
Eenõu on täiendatud sättega, mis näeb ette 
korteriühistu pandiõiguse korteriomandile 
(§ 44).  
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seadusjärgse esimesel järjekohal oleva 
„hüpoteegiga“, mille suurus sõltub selle KO 
majandamiskulude suurusest (6 või 12 kuud). 
Eesti Omanike Keskliit ei toeta antud 
lahendust. KÜ hüpoteegi esimesele järjekohale 
seadmisega kaasneb oht, et see avaldab 
negatiivset mõju meie krediiditurule, sest panga 
hüpoteek võib lõppeda täitemenetluses ning 
see põhjustab intresside tõusu. Intresside tõus 
omakorda loob negatiivse keskkonna 
tulevastele koduomanikele st järjest 
kulukamaks muutub kodu soetamine. 
Omanike Keskliit teeb ettepaneku kaaluda ja 
analüüsida variante, et sätestatakse ka muid 
tagatisi korteriühistule. Näiteks seadusjärgne 
pandi seadmine omaniku vallasvarale ühistu 
kasuks (selline pant on näiteks Prantsuse ja 
Sveitsi korteriomandiõiguses) ja nagu tunneb 
seda ka VÕS §305 JJ üürileingu puhul 
üürileandja asjadele. Seejuures loomulikult 
tuleb analüüsida, et pandi väärtus ei kujuneks 
ebaproportsionaalselt suureks. Näiteks üle 
võtta KÜS §9 lg 1 kuuekordses ulatuses 
korteriomandi arvel. Samuti kaaluda võimalust, 
et laiendada KOS sätestatud omanike õigust 
otsustada võlglase korteri sundmüük ka 
õigusega nõuda selle sundüürile andmist 
(sisuliselt sundvalitsemine), selline kord 
eksisteeris näiteks enne 1940 a kehtinud 
korteriaktsiaseltside seaduses. 

Eesti Pangaliit (EPL) 

1.  Eriomandi kokkuleppe muutmine, suhete 
korraldamine erikokkuleppel (§-i 9 lg 5). 
Loogika sama, mis Eelnõu eelmises versioonis, 
kuigi sätte asukoht teine. Endiselt oleme 
seisukohal, et see säte hakkab tekitama 
vaidlusi. Leiame, et parem variant oleks 
endiselt see, et kui asi puudutab korteriomandi 
eriomandi kokkulepet, siis on krediidiasutuste 
nõusolek vajalik. Kui krediidiasutused 
ebamõistlikult keelduvad nõusoleku andmisest, 
siis on võimalik pöörduda kohtu poole. 

S 
Viidatud säte reguleerib korteriomaniku õigust 
nõuda eriomandi kokkuleppe muutmiseks 
vajalikku piiratud asjaõiguse omaja (sh 
hüpoteegipidaja) nõusolekut. Kuna eelnõu 
praeguse versiooni kohaselt tähendab suhete 
korraldamine kokkuleppel muudatust eriomandi 
kokkuleppes, siis on selle jaoks alati vajalik 
hüpoteegipidaja nõusolek. Erand, mida eelnõu 
esimene versioon sisaldas, on välja jäetud.  
 

2.  § 12 lg 1  - Sätte eesmärki teades on aru 
saada, et selle mõte on kehtestada ainult 
valitsemisega seotud õiguste teostamine. 
Normi lugedes võib aga välja lugeda, et kõiki 
korteriomandist tulenevaid õigusi (k.a 
eraomaniku käsutusõigusi) tuleb teostada 
korteriühistu kaudu kõneallolevas seaduses 
sätestatud ulatuses. Palume säte selgemalt 
sõnastada. 

OA 
Kuna eelnõu ei näe ette korteriomandi 
käsutamise teostamist korteriühistu kaudu (v.a 
§-s 31 sätestatud korteriomandi võõrandamise 
nõudmine), siis ei ole see kahtlus põhjendatud.  
Seletuskirja on täiendatud.  

3.  Kohustusliku põhikirja (§ 17) osas Pangaliidu 
poolt esitatut ettepanekut ei ole arvestatud ja 
endiselt ei ole Eelnõu järgi põhikiri kohustuslik. 
Pangaliit jääb jätkuvalt oma algse ettepaneku 
juurde muuta põhikiri kohustuslikuks. 

MA 
Kui kehtestada põhikirja kohustus, siis tuleb 
seaduses ka sätestada, mida põhikirjaga 
reguleeritakse. Ettepanekus ei ole seda välja 
toodud.  
Vt ka EKÜL p 7.  

4.  § 18 lg 1 – palume selgitada, kas korteriühistu 
asukohaks on valitseja asukoht, kui 
korteriühistul on juhatuse asemel valitseja. 

S 
Jah. 
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5.  Üldkoosoleku kutse kättetoimetamine - § 20. 
Eelnõu § 44 kohaselt on korteriomanikul 
kohustus teatada korteriühistule oma 
kontaktandmed, sh oma postiaadress, kui see 
erineb korteriomandi asukoha aadressist. 
Seletuskirja kohaselt, kui korteriomanik ei ole 
korteriühistule oma aadressi (ega elektronposti 
aadressi) teatanud, siis võib korteriühistu 
juhatus üldkoosoleku teate saata korteriomandi 
aadressile.  
§ 20 lg 4 kohaselt tuleb juhul, kui korteriomanik 
on teatanud juhatusele oma elektronposti 
aadressi, saata nii koosoleku teade kui ka 
kaasnevad materjalid sellele aadressile. Seega 
on peetud prioriteetseks teadete edastamine e-
posti aadressile.  
Selguse huvides võiks § 20 lg 4 siiski sisaldada 
ka viidet § 44 lõike 4 põhimõttele, et tuleks 
seadusest selgelt välja, et kui liige oma 
andmete teatamise kohustust ei täida, siis 
saadetakse teade korteriomandi aadressil. 

A 
Vt RK p 8.  

6.  § 24 Juhatus 
Jätkuvalt on § 24 lõikes 3 sätestatud, et 
korteriühistul ei pea olema juhatust, kui 
korteriomandite arv ei ole suurem kui kümme 
või kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele 
isikule.  Leiame jätkuvalt, et selline norm tekitab 
praktikas  korteriühistute esindamisel 
probleeme ja täiendavat koormust 
krediidiasutustele ja teistele turuosalistele, kuna 
suhetes korteriühistuga, kellel puudub juhatus, 
tuleb õiguskindluse mõttes alati teha päring 
registrite ja infosüsteemide keskuses peetava 
kinnistusraamatu päringusüsteemisse, mis on 
nt. kümne korteriga korteriühistu puhul seotud 
kümnekordse päringutasuga. Samuti oleks see 
norm koormav ka korteriühistule endale, kuna 
tehinguid tehes peab iga eelpoolmainitud 
korteriühistu liige olukorras, kus tehingus 
osaleval  vastaspoolel ei ole võimalik teha 
päring peetava kinnistusraamatu 
päringusüsteemisse, iga kord esitada uus 
väljavõte registrist. Lisaks on jäänud 
tähelepanuta meie poolt eelnevalt mainitud 
pankrotiavalduse teema. 

MA 
Korteriühistud ei tee pidevalt tehinguid, mille 
puhul oleks pidevalt vaja oma esindusõigust 
tõestada. Pangas ülekande tegemiseks saab 
volitada ühe isiku.  
Vt ka EKÜL p 11.  

7.  § 26 lg 1 - Korteriühistu juhatuse asemel võib 
korteriühistut esindada ja juhtida juriidiline isik 
(edaspidi valitseja). 
Jääb ebaselgeks, kas korteriühistul saab olla 
samaaegselt nii valitseja kui ka juhatus. 
Küsimus on aktuaalne eelkõige olukorras, kus 
korteriühistul on olemas juhatus ja on 
otsustatud määrata valitseja - kes sellisel juhul 
loetakse juhatuse volitused lõppenuks? 

S 
Ei saa, valitseja on juhatust asendav organ. 
Seletuskirjas on selgitus juba olemas.  

8.  § 27 lg 1 - Valitseja peab määrama füüsilise 
isiku (edaspidi vastutav isik), kellel on 
korteriühistu ja kolmandate isikute suhtes 
samad õigused ja kohustused, mis on valitsejal. 
Kui valitseja ei vali vastutavat isikut, siis tekib 
küsimus, kas sellisel juhul kuulub esindusõigus 

OA 
See osa on muudetud, vt ka EJL p 5.   



52 
 

valitseja seadusjärgsetele esindajatele või 
korteriühistu juhatusele. Samuti on ebaselge, 
kas vastutava isiku määramisega piiratakse 
valitseja esindusõigusi või võivad korteriühistut 
samaaegselt esindada nii valitseja kui ka 
vastutav isik kui ka juhatus. 
Esindusõiguse küsimus (§ 24-27) on nii 
krediidiasutuste kui ka teiste turuosaliste jaoks 
väga oluline, mistõttu leiame, et see vajab 
täpsemat formuleerimist. 

9.  § 34 Tavapärane valitsemine, § 35 laenu 
võtmine  
a) Uus säte § 34 lg 2 punkt 6 lubab otsustada 
üldkoosoleku lihthäälteenamusega laenu või 
muu laenu sarnase mõjuga rahalise kohustuse 
võtmine, kui selle suurus ei ületa korteriühistu 
eelmise majandusaasta majandamiskulude 
summat. § 35 seab sellele kitsenduse, mille 
kohaselt kui võetava laenu suurus ületab 
korteriühistu eelmise majandusaasta 
majandamiskulude summat, siis võib otsustada 
seaduse § 9 lg 3 sätestatud häälteenamusega 
ehk viimati nimetatud juhul peab arvestama, et 
hääleenamusele kuuluks ka enamus 
kaasomandi osast. Seega tekib küsimus, 
millega krediidiasutused peavad arvestama 
laenu andmisel - kas lihthäälteenamust (§ 34 lg 
6) või kvalifitseeritud häälteenamust, so lisaks 
ka kaasomandiosade suurusi (§ 35).  
Juhime tähelepanu, et segadust tekitab 
seletuskirja § 33 tekst: Laenu võtmine kuulub 
põhimõtteliselt tavapärase valitsemise 
küsimuste hulka (eelnõu § 34 lg 2 p 6), kuid kui 
laenusumma ületab eelmise majandusaasta 
majandamiskulude summat, siis tuleb otsus 
teha samadel tingimustel, nagu tavapärasest 
suurema ümberkorralduse jaoks (eelnõu § 35) 
/…/   
Tavapärasest suuremad ümberkorraldusteks 
on üldjuhul vajalik kõigi korteriomanike 
kokkulepe, v.a juhul, kui:  
a. ümberkorraldus ei puuduta mõnda 
korteriomanikku oluliselt (eelnõu § 37 lg 2) või  
b. tegemist on kaasomandi eseme 
ajakohastamisega, otsus tehakse 
kvalifitseeritud häälteenamusega, 
korduskoosolekul on vaja sama palju hääli 
(eelnõu § 38);  
Kas sellega öeldakse, et § 35 korral tuleb lisaks 
laenu võtmise üldkoosoleku otsusele 
krediidiasutusel hinnata, milliseid ehitustöid 
laenuga finantseeritakse ja kas nende tööde 
tegemiseks on korrektsed üldkoosoleku 
otsused? Näiteks, kui tegemist on kaasomandi 
eseme ajakohastamisega (§ 38), siis piisab 
kvalifitseeritud häälteenamusest, kui oluliste 
ümberkorraldustega (§ 37), on vajalik kõigi 
korteriomanike kokkulepet teatud tingimustel. 
Samas ei oleks korrektne laenu võtmise 
üldkoosoleku otsuse alusel sõlmitud 

OA 
Vt EJL p 7.   
Laenu võtmise otsustamist reguleerivat sätet 
(nüüd § 36) on muudetud, tuleb arvestada ka 
juba olemasolevaid kohustusi.  
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laenuleping tühistada põhjusel, et laenuga 
finantseeritud tööde kohta vastuvõetud 
üldkoosoleku otsus on ebakorrektne/tühine. 
b) Võib tulla ette juhtumeid, kus korteriühistu 
vajab lisafinantseeringut või otsustab võtta uue 
(mitu) laenu. Kuidas üldkoosoleku otsust vastu 
peab võtma, kui juba on olemas laen? Kaks 
eraldi laenu summades alla eelmise 
majandusaasta majanduskulusid võivad kokku 
ületada § 34 lg 2 p 6 sätestatud määra. 
Leiame, et oleks oluline arvestada 
laenukohustusi kogumis. Mitmeti tõlgendamise 
võimaluse ärahoidmiseks teeme ettepaneku 
täiendada § 34 lg 2 p 6 ja § 35 (ja § 58 lg 4 p 
12) regulatsiooni viisil, et tuleks üheselt välja, et 
laenu või muu laenu sarnase rahalise 
kohustuse suuruse arvestamisel 
summeeritakse kõik laenud/kohustused. 

10.  § 41 lg 3 – Palume selgitada aru, mille kohta on 
korteriühistu registrisse vaja märkus teha – kas 
laenu kohta või vastava majanduskava kohta, 
milles on näidatud laenu tagasimaksete 
suurused ja muud laenuga kaasnevad kulud või 
hoopis laenuvõtmise otsuse kohta. Normis 
endas on kirjas, et märkus tuleb teha selle 
kohta. Seletuskiri sedastab, et märkus tehakse 
laenu kohta (samas jääb arusaamatuks, kas 
laenu võtmise otsuse või laenulepingu enda 
kohta). Ebaselgeks jääb, mis andmed 
märgitakse - kui märkida tuleb ainult võetud 
laenusumma suurus leiame, et ainuüksi see on 
korteri omandajale ebapiisav informatsioon. 
Andmete täpsem määratlus tekitab aga 
probleemi – maksesuuruse märkimisel muutub 
maksesuurus intressimäära muutumisel. 
Muudatus tekitab aga küsimuse, mis osas 
vastutus omandajale üle läks - kas selles osas, 
mis ta omandamise ajal märkest nägi või 
kohustus ka muutunud osas. Leiame, et sätet 
tuleks selguse huvides vastavalt täpsustada. 

A 
See osa on muudetud, märkus tehakse laenu 
olemasolu, mitte täpse suuruse kohta.  
 

11.  § 45 Korteriühistu pangasaladuse erisus 
Juhtisime oma eelmises pöördumises 
tähelepanu korteriühistu pangasaladuse 
erisuse temaatikale, kuid kahjuks on 
meiepoolsed mitmed märkused jäetud 
arvestamata. Toetame tänase olukorra 
jätkamist, kus korteriomanikul peab olema 
õigus saada teavet korteriühistu tegevuse 
kohta juhatuselt ning korteriühistu juhatusel 
peab olema kohustus vastav teave 
korteriomanikule esitada.  
Rahandusministeeriumi märkusele 1 antud 
kommentaaris toodud võrdlus 
pärimismenetlusega ei ole meie hinnangul õige, 
kuna praktikas ei anna krediidiasutused  
erahuvist lähtuvat juurdepääsu  
pangasaladusele otse pärima õigustatud 
isikule,  vaid teevad seda esitades 
informatsiooni notarile, kes  täidab riigi poolt 
talle delegeeritud avalikke ülesandeid ning  

MA 
Võimalus, et korteriomanik tahtmatult või 
(paha)tahtlikult levitab talle teatavaks saanud 
andmeid on täpselt sama suur ka juhul, kui 
andmed saadakse juhatuse kaudu.  
Vt ka RaM p 9, EKÜL p 20. 
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arvestades pärimismenetluse normidega ja 
pangasaladuse saladuses hoidmise 
kohustusega avaldab menetluses lubatud 
ulatuses info piiratud hulgale selleks õigustatud 
isikutele.  
Sama põhimõte kehtib ka teiste krediitasutuste 
seaduses toodud pangasaladust saama 
õigustatud isikute suhtes, kes on kõik avalikke 
ülesandeid täitvad asutused või isikud ning 
kelle suhtes kehtivad seadusega reguleeritud  
kutse-eetika standardid, mis reguleerivad 
nende avaliku huvi funktsiooni, nende 
usaldusväärsust ja objektiivsust ning mis 
olulisel määral tagavad nende poolt 
pangasaladuse suurema kaitse. 
Lähtuvalt eeltoodust toetame 
rahandusministeeriumi arvamust, et sätestatud 
korteriühistu liikmetele pangasaladuse 
väljastamise kohustus ei ole korteriühistu 
juhtimise ja majandamise läbipaistvuse 
tagamiseks proportsionaalne ega kooskõlas 
pangasaladuse väljastamise põhimõtetega. 
Paralleeli tõmmates äriühingutega, võiks 
siinkohal küsida, miks osanikele ja 
aktsionäridele ei ole antud õigust saada 
krediidiasutustest infot äriühingu kohustuste 
kohta. On teada palju juhtumeid, kus ka 
väikeosanikud-aktsionärid ei saa äriühingu 
juhtorganitelt asjakohast informatsiooni, kuid 
neile sellist „kaitsemehhanismi“ ei ole antud. 
Leiame, et uue normiga ohustab riik eelkõige 
korteriühistute omanikke, kelle kaitseks uus 
regulatsioon luuakse, kuna endale teadmata 
võib juriidilisi teadmisi mitteomav isik olla 
sanktsioneeritud pangasaladuse saladuses 
hoidmise kohustuse rikkumise eest, nt. pärast 
saadud informatsiooni arutamist isikuga, kes ei 
ole sama korteriühistu liige (nt. samas majas 
korterit üüriv isik). Pangasaladuse parimat 
kaitset tagab praegu juriidilistele isikutele kehtiv 
pangasaladuse regulatsioon, kus  info 
avaldatakse üksnes ühingu juhatuse liikmetele, 
kelleks on kõikide eelduste kohaselt vähemalt 
üks juriidilisi baasteadmisi omav isik. 

12.  § 45 lg 1 kohaselt on korteriomanikul õigus 
„saada teavet korteriühistu õiguste ja 
kohustuste kohta krediidiasutuses“, seega on 
sätestatud, et teabe objektiks on ainult 
korteriühistu õigused ja kohustused 
krediidiasutuses ning korteriomanikul on väga 
lai õigus: ta võib krediidiasutuselt küsida kõiki 
korteriühistu ja krediidiasutuse vahel sõlmitud 
lepinguid (kontolepingud; hoiuselepingud, 
elektrooniliste maksevahendite lepingud, 
laenulepingud, tagatislepingud jne). 
Seaduse seletuskirja kohaselt peaks see säte 
võimaldama ka konto väljavõtte saamist. 
Sellisel juhul tuleks konto väljavõtte saamine 
eraldi seaduse tekstis välja tuua, kuna 
kontoväljavõtted sisaldavad infot korteriühistu 

OA 
Eelnõu on täiendatud nii, et konto väljavõtte 
saamise õigus on selgelt sõnastatud.  



55 
 

õiguste ja kohustuste kohta suhetes 
kolmandate isikutega, kellele korteriühistu on 
makseid teinud või kellelt on makseid saanud.  
Jätkuvalt on vastuolu Eelnõu § 43 lõikega 2, 
mille kohaselt võib korteriühistu juhatuse 
keelduda teabe andmisest ja dokumentide 
esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib 
tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või 
kolmanda isiku õigustatud huvidele. 
Krediidiasutus peab informatsiooni avaldama 
Eelnõu kohaselt igal juhul, isegi siis, kui 
teoreetiliselt eksisteerib kahju tekitamise oht. 
Tähtajad, millise perioodi kohta infot võib 
saada, on liialt detailsed, mille tõttu peaks 
klienditeenindaja iga päringu saamisel ja info 
väljastamisel kõigepealt jälgima 
korteriomanikuks saamise tähtaega ja siis 
lisaks veel nõude esitamise tähtaega. 

13.  Samuti on krediidiasutuste jaoks probleemne § 
45 lõikes 2 toodud piirangu tehniline 
elluviimine/teostatavus, mis  eeldab suuri 
muudatusi krediidiasutuste tehnilistes 
platvormides ja toob kaasa ka suuri kulutusi, 
mida krediidiasutus peab tegema planeeritava 
korteriühistu eripära arvestades. 

A 
Piirang on eelnõust välja jäetud.  

14.  Kui säte siiski Eelnõusse jääb, siis KrAS § 88 
lõikele 7 järgi  isikutele, kellele on avaldatud 
pangasaladust, laieneb pangasaladuse 
tähtajatu hoidmise kohustus ja vastutus, kui 
seadusest ei tulene teisiti  ning isikud peavad 
vastavaid andmeid kasutama vaid seadusega 
ettenähtud eesmärgil. Vastav kohustus tuleb 
sätestada ka seaduses.  
Kokkuvõtteks, Pangaliit toetab tänase olukorra 
jätkamist, kus korteriomanikul peab olema 
õigus saada teavet korteriühistu tegevuse 
kohta juhatuselt ning korteriühistu juhatusel 
peab olema kohustus vastav teave 
korteriomanikule esitada. 

MA 
Märkuses on viidatud seaduse sättele, mis 
seda küsimust juba reguleerib.  
 

15.  §-d 50-52 korteriühistu maksejõuetuse erisused 
Eelnõu § 50 lõikest 3 ja  §-st 52 ei selgu, 
millises ulatuses võivad võlausaldajate nõuded 
jääda korteriühistu pankrotimenetluses 
rahuldamata ja sellega seoses lõppeda. Meie 
hinnangul annab Eelnõus kehtestatud 
regulatsioon võimaluse korteriühistutel 
vabaneda osaliselt endale võetud kohustustest, 
nt läbi selle, et lastakse nö meelega halduril 
korteriühistu jaoks sobiv majanduskava kohtust 
läbi suruda, kui jäädakse hätta mõne kohustuse 
täitmisega. Võttes arvesse, et üldjuhul on 
võlausaldajate nõuded korteriühistute vastu ka 
tagamata, kuna korteriühistul endal puudub 
nõuete tagamiseks vara, siis võiks seaduses 
olla kehtestatud kindel nö miinimumäär, millises 
ulatuses tuleb majanduskava alusel 
võlausaldajate nõuded korteriühistu pankroti 
korral korteriomanikel rahuldada. 
Tekkis ka küsimus, et kas Eelnõu kohaselt 
võiks põhimõtteliselt pankrotihaldur 

OA 
Täpsemate reeglite ja määrade kehtestamine 
korteriühistu pankroti jaoks oleks keeruline, 
sest tegemist on niivõrd erinevate 
olukordadega. Samas, kui korteriomandil on 
olemas mingigi turuväärtus, siis vähemalt selles 
osas saavad võlausaldajate nõuded 
rahuldatud. Korteriomandile sissenõude 
pööramiseks ei ole vaja võõrandamise otsust, 
see on võimalik ka rahalise nõude täitmisel.  
Lisaks on eelnõu täiendatud sättega (§ 44), 
mille kohaselt korteriühistul on pandiõigus 
korteriomandile.  
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korteriühistu pankrotimenetluses kokku kutsuda 
korteriühistu üldkoosoleku, mis otsustaks võlgu 
jäänud korteriühistu liikmete korteriomandi 
müümise  Eelnõu § 31 alusel, kelle tõttu on 
sisuliselt pankroti olukord tekkinud. Leiame, et 
see omab olulist tähendust võlausaldajate 
nõuete rahuldamisel pankrotimenetluses. 

16.  § 53-54 Korteriomandi ja eriomandi lõpetamine.  
Kui hüpoteegipidaja kasuks on korteriomandid 
koormatud hüpoteegiga, siis kas loetakse 
mõistlikuks, et hüpoteegipidaja kui puudutatud 
isik keeldub korteriomandi lõpetamiseks 
nõusoleku andmisest, sest kaasomand 
kinnisasjast on väiksema väärtusega kui 
korteriomand ja kui keeldutakse ka 
kinnistusraamtusse kandmisele kuuluva 
kasutuskorra sõlmimisest? 

S 
Sellele küsimusele saab lõpliku vastuse anda 
ainult kohtupraktika, kuid oleks raske näha 
põhjust, miks kohus peaks leidma, et  
hüpoteegipidaja peab nõusoleku andma, kui 
see selgelt halvendab tema olukorda.  

17.  § 58 Registri pidamine (eelmises eelnõu 
redaktsioonis § 52) 
Pangaliidu ettepanekut korteriühistu registris 
olemasolevate laenude kajastamiseks on 
arvestatud osaliselt. Tavapärase valitsemise 
kulusid mitteületatavat laenu registrisse 
kandma ei pea. Vt siinkohal ka p 6-b 
kommentaare (kui korteriühistul on mitu 
kohustust).  
Palume täpsustada, kuidas kajastub märge 
laenu kohta registri - kas on lihtsalt näha 
märge, et laenukohustus on korteriühistul 
olemas või lisatakse kohustuse 
summa/võlausaldaja vms ka. 

S 
Märkus tehakse ainult laenu olemasolu kohta.  

18.  § 64 Mitme kinnisasja valitsemiseks asutatud 
korteriühistud (eelmises eelnõu redaktsioonis § 
57) 
Kui mitme kinnisasja valitsemiseks loodud 
korteriühistu ei võta vastu otsust jätkata 
asutatud korteriühistuga mitme kinnisasja 
valitsemist, siis Eelnõu täiendusega (§ 63 lg 5) 
jäävad tekkinud korteriühistud vastutama 
nõuete eest osavõlgnikena vastavalt eriomandi 
eseme üldpinna suurusele. Palume täpsustada, 
et kui korteriühistul on kehtiv laenuleping, mis 
võeti ühe kinnisasja parendamiseks, siis kas 
endise korteriühistu likvideerimismenetluse 
käigus: 
a) rahuldatakse võlausaldaja nõue või 
b) kui ei soovita (mis on tõenäoline) laenu 
ennetähtaegselt tagastada, sõlmib vastav 
korteriühistu (millise kinnisasja parendamiseks 
tegelikult laen võeti) laenulepingu olemasoleva 
laenu refinantseerimiseks. Kui laen oli mõlema 
kinnisasja parendamiseks, siis kas tekkivad 
korteriühistud jagavad senise laenukohustuse 
ja sõlmivad eraldiseisvad laenulepingud. 

S 
See, kuidas võetud laenu kasutati, on 
korteriühistu sisesuhte küsimus. Eelnõu 
sätestab reeglid selle kohta, kuidas vastutavad 
uued korteriühistud kolmanda isiku ees, nende 
omavahelises suhtes võib kulude kandmine olla 
teistsugune. Lepingute muutmine on 
kokkuleppe küsimus.  
Seletuskirjas on selgitus olemas.   
 

19.  § 66 punkt 2 AÕS §72 lg 1 muutmine.  
Leiame, et selle muudatusega muudetakse 
asjaajamine ülejäänud varade kaasomanikele 
väga keeruliseks. Eriti just ühisel kokkuleppel 
asja valdamine ja kasutamine, kui tegemist asja 
tavapärasest valdamisest ja kasutamise 

MA 
Vt EJL p 8.  
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piiridest väljuvate juhtudega.    Meie hinnangul 
toob see kaasa ka vaidluste hulga 
suurenemise. Eelkõige põhjusel, et küsimuste 
ringi, mil oleks vaja häälteenamust saab 
tõlgendada väga mitmeti. Lõike viimane osa 
vajab selgitust, sest vastavalt omandiosa 
suurusele häälte arvu määramine võib osutuda 
keeruliseks ja läbi erineva häälte arvu andmise 
ei lahendata asja. Leiame, et otstarbekam 
oleks kasutada endiselt terminit, kellele kuulub 
suurem osa ühises asjas. 

20.  § 72 punkt 2 KOS muutmine 
KOS täiendamisel §-iga 16¹ peaks olema 
selgitatud käesoleva pöördumise punktis 7 
toodud küsimused ja antud vastavad 
selgitused. Leiame, et KOS antud muudatuse 
jõustumine tavapärases korras ei ole mõistlik, 
kuna nimetatud uuendus on oluline ning vajaks 
korrektseks rakendamiseks ja selgitamiseks 
kindlasti pikemat aega. 

MA 
Ei saa pidada põhjendatuks, et niivõrd olulises 
küsimuses on korteriomanike ühisuse ja 
korteriühistu vahel põhimõtteline erinevus.  

21.  § 74 krediidiasutuste seaduse muutmine.  
Vt . p. 11 kommentaare. 

MA 
Vt p 11.  

22.  § 81, millega muudetakse TMS § 153 ja TMS § 
174 lg 3 
- segaseks jääb, kas 5% tulemist, mille 
ulatuses rahuldatakse täitemenetluses saadud 
rahast korteriomandil lasuvad 
kommunaalmaksete võlgnevused enne 
kinnistusraamtusse kantud õigusi, sh 
hüpoteeke, on mõeldud tulemit koos 
kohtutäituri tasu ja täitekuludega või ilma ja kui 
võlgnevus ületab 5%, siis kas selle eest 
vastutab uus omanik käendajana solidaarselt 
koos vana omanikuga vastavalt § 41; 

A 
Eelnõu see osa on muudetud.  

23.  - üldjuhul ei kata  hüpoteegi alusel 
korteriomandi arvel nõude rahuldamine 
hüpoteegipidaja kõiki nt laenulepingust 
tulenevaid nõudeid, mistõttu ei ole 
põhjendatud, et hüpoteegipidajad peaksid 
täiendavalt vastutama ka korteriomandil 
lasuvate kommunaalmaksete võlgnevuse eest. 
Hüpoteegipidajad vastutavad niigi juba kaudselt 
kohtutäituri tasu ja täitekulude eest, mistõttu ei 
oleks selline lisakulu hüpoteegipidaja nõude 
arvelt katmine kuidagi põhjendatud. 5% 
tulemist võib näiteks Tallinna/Tartu 
korteriomandite puhul olla suhteliselt suur 
summa, mis katab kõik korteril lasuvad 
kommunaalmaksete võlad, mis omakorda 
tähendab, et uue ja vana omaniku nö 
solidaarvastutus kommunaalvõla eest (nagu 
näeb ette § 41), kaotab oma mõtte, kuna see 
täidetakse hüpoteegipidaja arvelt. Seaduse 
eesmärgiks ei saa olla, et kommunaalvõla 
tasumise eest vastutaksid ainult 
hüpoteegipidajad. Antud juhul see niimoodi 
kujuneks, kuna näiteks 5% 4000 - 6000 eurot 
maksva korteri puhul on 2000 - 3000 eurot, mis 
on taolise korteri aasta kuni kahe aasta 
kommunaalmaksete summa.  

A 
Eelnõu see osa on muudetud.  
Probleem esineb just kehtiva õiguse puhul, kui 
täitemenetluse väliselt üle mineva võla võrra 
makstakse korteriomandi eest vähem, ilma et 
selle võla suuruse üle toimuks mingit eelnevat 
kontrolli.  
Lisaks väärib märkimist, et kui korter maksab 
4000–6000 eurot, siis 5% sellest summast on 
200–300 eurot, mitte 2000–3000 eurot.  



58 
 

Ka kehtiva regulatsiooni alusel vastutasid 
hüpoteegipidajad kaudselt kommunaalmaksete 
võla eest, kuna kohtutäitur määras 
arestimishinna võttes arvesse 
kommunaalmaksete võlgnevuse ehk 
põhimõtteliselt ostja maksis võlgnevuse võrra 
vähem, kuna korteriühistul tekkis nõue ostja 
vastu. Samas ei ole teada, kuivõrd kohtutäiturid 
arestimishinna määramisel kommunaalmaksete 
võlaga tegelikult arvestasid. Kui kehtiva 
regulatsiooni järgi kandis hüpoteegipidaja 
kaudselt kommunaalvõlast tuleneva kahju 
solidaarselt uue omanikuga, siis Eelnõu lükkab 
sisuliselt kogu kommunaalvõla tasumise 
hüpoteegipidajate kanda.  
Konkreetse määra (5%) seadusesse 
sissekirjutamine tähendab, et hüpoteegipidaja 
huvides on igal juhul 5% kõrgema 
arestimishinna määramine selleks, et 
maksimaalses ulatuses oma nõuded 
täitemenetluses rahuldatud saada, see 
omakorda takistab täitemenetluse kiiret 
läbiviimist. 
Seega, eeltoodust tulenevalt leiame, et sellises 
ulatuses ei ole eelkõige hüpoteegipidajate 
õiguste riive põhjendatud ning teeme 
ettepaneku, et kommunaalvõla tasumine ei 
käiks ainult hüpoteegipidajate nõuete arvelt, 
vaid selle eest vastutaksid ka vana ja uus 
korteriomandi omanik, vähendada Eelnõus 
sätestatud 5% määra 2-3%-ni tulemist. 

24.  § 85 lg 3  ja 72 punkt1  
Meile jääb selgusetuks, millega on 
põhjendatud, et seaduse § 72 jõustub 
tavapärases korras, kuigi käenduse 
regulatsiooni kasutamine üldisena jõustub alles 
01.01.2016.  Seletuskirjast nähtuks, et § 72 
punkt 1 käiks vaid korteriühisuste kohta ja nagu 
sama säte oleks ka KÜS, kuid tegelikult ju KÜS 
seda sätet sellisena ei eksisteeri. Kas oleks 
mõistlik jõustada nimetatud säte 01.01.2016?   

MA 
KÜS § 7 lg 3 näeb ette võla ülemineku 
korteriomandi omandajale, kohtupraktika 
kohaselt toimub see ka täitemenetluses. 
Muudatuse eesmärgiks on kõrvaldada selles 
küsimuses erinevus ühisuste ja ühistute vahel. 
Kuigi sätete sõnastus on erinev, on nende sisu 
sama.  

25.  EPL täiendav seisukoht korteriühistu nõude 
realiseerimise küsimuse 
Seoses korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 
eelnõu ettevalmistamisega on välja toodud 
vajadus leida lahendus, kuidas korteriühistul 
oleks võimalik realiseerida korteriühistu (KÜ) 
majandamiskulude nõudeid olukorras, kus 
korteriomanik on sattunud sellistesse 
makseraskustesse, mis on viinud tema 
korteriomandi müügini täitemenetluses. 
Lahendus peaks tagama KÜ jätkusuutliku 
majandamise ka olukorras,  kui korteriomaniku 
vara on koormatud hüpoteegiga. 
Arutelude käigus on väidetud, et tegemist on 
väga laialdase probleemiga, et kehtiv seadus ei 
kaitse piisavalt KÜ-t, et KÜ-l puuduvad 
igasugused võimalused võlgnikest 
korteriomanike mõjutamiseks ning lähtutud 
põhimõttest, et KÜ majandamiskulude nõuded 

TV 
Eelnõu on täiendatud sättega (§ 44), mis näeb 
ette korteriühistu pandiõiguse korteriomandile. 
Enne KOS III jõustumist seatud hüpoteegi 
puhul on korteriühistu pandiõiguse suurus 
esimesel järjekohal piiratud viie protsendiga 
tulemist (§ 72).  
Probleemi ulatuse osas vt EKÜL p 31.  
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peaksid olema teiste nõuetega võrreldes 
eelistatud seisundis.  
Pangaliit ei saa eeltoodu ega arutluste käigus 
väljapakutud lahendusvariantidega täielikul 
määral nõustuda. Juhime tähelepanu, et eelnõu 
seletuskirjast ei tulene probleemi ulatust ega 
selle põhjuseid, nt kui palju on nn põhimõttelisi 
võlgnikke (kes lihtsalt ei maksa) ja kui palju 
tegelikes majandusraskustes olevaid isikuid. 
Kui puudub niisugune analüüs, ei ole võimalik 
adekvaatselt hinnata, mis mahus on tegemist 
sotsiaalsete põhjustega ja mis mahus 
pahatahtliku käitumisega ning seega puudub ka 
indikatsioon, mis suunas õiguslikke lahendusi 
otsida. Teiseks, Pangaliit ei toeta lahendusi, 
mis lähevad vastuollu õiguskindluse 
põhimõtetega ja ei haaku üldise 
õigussüsteemiga (nt senise pandiõiguse 
loogika muutmine). 

26.  Kolmandaks, Pangaliit ei toeta KÜ nõuetele 
eelisstaatuse andmist, kuna ei ole piisavalt 
põhjendatud, miks eelistada KÜ 
majanduskulude nõudeid kõikidele teistele, 
täna seadusejärgselt eelisseisundis olevatele 
nõuetele (nt lapse elatis TMS § 174 lg 3 p 2¹). 
Leiame, et puudub adekvaatne alus pidada KÜ 
majandamiskulude nõuet eelnimetatutest 
rohkem kaitsmisväärsemaks 

TV/S 
KÜ nõue on ka kehtiva õiguse kohaselt 
eelistatud, sh täitemenetluses (KÜS § 7 lg 3), 
seega ei ole tegemist uue põhimõttega. 
KÜ erineb muudest võlausaldajatest selle 
poolest, et ta ei saa võlglasele lepingut üles 
öelda. Samuti puudub korteriühistul võimalus 
otsustada selle üle, kes saab korteriomanikuks 
või kui suure hüpoteegiga korteriomand 
koormatakse.  

27.  Niisugune eelistamine kahjustab teiste 
võlausaldajate õigusi, mis ei ole aktsepteeritav 
seda enam, et KÜ nõude põhjendatuse ja 
sissenõutavuse üle puudub kontrolli võimalus 

TV/S 
See probleem on pigem omane kehtivale 
õigusele, kui korteriühistu nõue läheb korteri 
omandajale üle täitemenetluse väliselt ja 
kontrollimatus suuruses.  

28.  Lahendus tooks hüpoteegipidajale kaasa 
määramatuse ja vajaduse kogu aeg jälgida KÜ 
majanduskulusid, mis lõppkokkuvõttes 
kahjustab hüpoteegi kui tagatise 
usaldusväärsust.  

TV 

29.  Neljandaks, ei ole piisavalt kaalutud, mis 
kaasneks niisuguste ettepanekute 
realiseerimisega. Meie hinnangul niisugused 
lahendused ei motiveeri KÜ-uid võla 
kättesaamiseks aktiivselt tegutsema, mis toob 
kaasa võlgade kuhjumise viieski lõpuks omandi 
realiseerimiseni 

TV/S 
Pigem on korteriühistud just praegu  
demotiveeritud võlgade kättesaamisega 
tegelema. Eelnõus ettenähtud pandiõiguse 
teostamiseks vajab korteriühistu 
täitedokumenti.  

30.  Niisugused lahendused toovad kaasa ühelt 
poolt laenuandmine kallimaks ja vähem 
kättesaadavamaks muutumise (eriti 
maapiirkondades, kus majanduskulud on 
proportsionaalselt suured võrreldes vara 
hinnaga) ja teiselt poolt kinnisvara käibe 
vähenemise. 

TV 

31.  Leiame, et esile tõstetud probleemi 
lahendamise lähtekohaks ei peaks olema mitte 
KÜ majanduskulude nõuete eelistamine, vaid 
eesmärk distsiplineerida võlgnikust 
korteriomanikku ja motiveerida KÜ-uid 
võlgnikega õigeaegselt ja aktiivselt tegelema.  

TV/S 
Selline ongi muudatuse eesmärk ja mõju.  

32.  Järgnevalt esitame omapoolsed põhjalikumad OA 
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kommentaarid ja ettepanekud antud teemal 
toimunud arutelude käigus väljapakutud kahele 
võimalikule lahendusettepanekule:  
I Eelnõu ettepanek muuta TMS § 174 lg 3 
täiendades seda punktiga 1¹ järgmises 
sõnastuses: „1¹) korteriomandi müügi korral 
korteriühistu või korteriomanike ühisuse 
sissenõutavaks muutunud majandamiskulude 
nõuded korteriomaniku vastu, kuid mitte 
rohkem kui viis protsenti jaotamisele kuuluva 
tulemi summast;“ 
Pangaliidu hinnangul väärib see ettepanek 
kaalumist (eeldusel, et sätestatakse täpsem 
regulatsioon, mis välistaks kuritarvitamise 
võimaluse ja nõude aegumise jms), kuna 
leiame, et täitemenetluses korteriomandi 
realiseerimistulemist teatud protsendi 
korteriühistu (KÜ) nõuete jaoks arvestamise 
regulatsioon on mõistlikum kui seadusjärgne 
hüpoteek, sest:  
1) tegemist on kindlalt fikseeritud suurusega, 
mida arvestatakse proportsionaalselt 
realiseerimise tulemist. Esimese järjekoha 
"hüpoteegi" puhul (6-12 kuu kulud) oleks 
võimalik olukord, kus realiseerimisel võetakse 
teatud juhtudel (teatud piirkondades) nt 50%, 
80%, 90% või isegi 100% realiseerimistulemist 
KÜ kulude katteks, kuigi sama kinnisvara on 
koormatud hüpoteegiga.  
2) ka pankrotimenetluses on fikseeritud määr 
pandi realiseerimise tulemist, mida on võimalik 
võtta massikohustuste katteks. 
Siinjuures märgime, et meie hinnangul on 
pakutud 5 %-line määr täitemenetluse tulemist 
liiga kõrge. Leiame, et see määr ei tohiks 
ületada 2-3 %, samuti tuleks kaaluda sellele 
lisaks ka täiendavalt teiste piirangute seadmist 
(nõude maksimumsumma, võlgnevuste kestvus 
jms) 

Olemasolevate, st enne KOS III jõustumist 
seatud hüpoteekide puhul on esimesel 
järjekohal viis protsenti tulemist.  

33.  II Ettepanek tagada KÜ majandamiskulude 
nõue seadusjärgse esimesel järjekohal oleva 
„hüpoteegiga“, mille suurus sõltub selle 
korteriomandi majandamiskulude suurusest (6 
või 12 kuud) 
Pangaliit ei toeta niisugust lahendust järgmistel 
põhjustel:  
kinnistut nähakse sel juhul põhilise KÜ kulude 
katmise võimalusena, kuigi tegelikult peaks 
kulude katmine toimuma isiku rahavoost 
(seonduvad ju paljud kulud ikkagi isiku ja tema 
tarbimisega, mitte esemega, nt elekter, vesi, 
prügi jne). Nt Leedus on teadaolevalt 
regulatsioon, kus kommunaalteenuse osutajad 
(teadaolevalt puudub Leedus KÜ-ga sarnane 
regulatsioon) ei tohi täita oma nõudeid 
korteriomandi arvelt, kui võlasumma jääb alla 
2000 euro. Lähtutud on seejuures võla ja 
tagatise proportsionaalsusest. Pidades silmas 
nõude ja selle tagatise proportsionaalsust, 
tuleks kaaluda Eesti Omanike Keskliidu 

MA 
See, et rahaline nõue täidetakse eelkõige isiku 
rahaliste vahendite arvel, on täitemenetluse 
üldine põhimõte ja eelnõu seda ei muuda.  
Korteriomaniku vallasasjade koormamine 
korteriühistu seadusjärgse pandiõigusega ei 
oleks tõhus, samuti tekiks eluruumide puhul 
probleem kodu puutumatuse põhiõigusega. 
Täitemenetluse üldiste põhimõtete kohaselt on 
nagunii võimalik sissenõude pööramine 
võlgniku vallasasjadele. 
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ettepanekut KÜ kasuks omaniku vallasvarale 
seadusjärgse pandi seadmisest. 

34.  2) KÜ kulud on võrreldes nt eluasemelaenuga 
tunduvalt väiksemad, mistõttu ei ole mõistlik, et 
selliste KÜ kulude katteks antakse täitmisele 
korteriomand (üldjuhul on kulud korteri väärtust 
arvestades siiski piisavalt väiksed, et mitte 
õigustada korteri sundmüüki) ja läbi täitmisele 
andmise sunnitakse hüpoteegipidajat sisse 
nõudma ka eluasemelaenu, mida 
teenindatakse (kuna täitemenetluses müügi 
korral teisel järjekohal olev hüpoteek kustub). 
Leiame, et selline võimalus annab KÜ-dele liiga 
suure voli ja nõude täitmine korteriomandi 
arvelt võib osutuda ebaproportsionaalseks. 

TV/S 
Kui laenuvõtja soovib ja suudab teenindada 
laenu, siis peab ta hoolitsema ka selle eest, et 
tagatisega seotud rahalised kohustused oleksid 
täidetud.  
Eelnõu ei anna korteriühistule võimalust 
pöörata oma nõue kohesele sundtäitmisele 
korteriomandi arvel, tegemist on tavalise 
rahalise nõudega, mis täidetakse eelkõige 
korteriomaniku muu vara arvel.  

35.  Leiame, et 6-12 kuu majanduskulude suurus on 
prognoosimatu (hinnatõus, järjest enam 
teenuseid korteriomanikele osutatakse läbi KÜ, 
erinevad piirkonnad jne) ja kui selliste kulude 
katteks tuleks esimese järjekoha hüpoteek, 
oleks teatud piirkondades korteriomandite ostu 
finantseerimine marginaalne, kuna  6-12 kuu 
KÜ majanduskulud moodustavad korteri 
väärtusest liialt suure osa. Seega pidurdub 
kinnisasjade käive, mis omakorda avaldab 
kindlasti mõju majandusele tervikuna. Ei ole 
põhjendatud anda KÜ nõuetele selline 
eelisjärjekord, mis võimaldab sundtäitmist 
sõltumata hüpoteegiga tagatud nõude 
sissenõutavusest. 

OA 
Eelnõu § 72 kohaselt on olemasolevate 
hüpoteekide puhul korteriühistu pandiõiguse 
suurus piiratud 5%-ga tulemist.  
Kahtlemata muudab korteriühistu pandiõigus 
väiksema väärtusega korteriomandi tagatisena 
vähem atraktiivseks, kuid veel vähem on 
põhjendatud olukord, kus samasuguses 
väheväärtuslikus korteris elav naaber peab 
kandma lisaks oma kodukuludele ka naabri 
omad, mis lõpuks muudab ka tema korteri 
väärtusetuks.  
Iga konkreetse korteriomandi 
majandamiskulude suurus on kõige 
adekvaatsem alus pandiõiguse suuruse 
määramiseks.  

36.  Leiame, et puudub mõistlik põhjendus andmaks 
KÜ nõuetele seadusjärgne, teiste nõuetega 
võrreldes eelistatum hüpoteegi õigus.  Uue 
seadusjärgse pandiõiguse loomine, mis 
muudaks oluliselt senist pandiõiguse loogikat 
peaks olema selgelt põhjendatud ning ei saa 
ega tohi tugineda erandlikul (kuigi probleemsel) 
olukorral.  Näitena toodud kolmanda isiku 
tagatise probleem on aga vägagi erandlik, kuna 
korraga peavad olema täidetud 2 tingimust: 
a) tegemist on kolmanda isiku poolt antud 
tagatisega; 
b) tagatise andnud kolmas isik peab jääma 
pidevalt võlgu (kusjuures laenu maksma ei pea 
ehk ei kohaldu väide "laenu pangale makstakse 
aga KÜ-le ei tasuta").  
Meie hinnangul ei ole täielikult läbi kaalunud 
olukorda, kus kolmas isik on andnud tagatise ja 
tema vara suhtes alustab KÜ täitemenetlust. 
Praktikas panga hüpoteek täitemenetluses 
kustub ning tagatise müügist saadud summa 
kantakse pangale. Kuna laenusaaja nõue ei ole 
sissenõutavaks muutunud, siis peaks pank 
selle summa deponeerima (max 10 aastaks). 
Kui tagatis on ebapiisav, nõuab pank 
laenusaajalt lisatagatist, juhul kui laenusaaja 
seda ei anna, on väga kaheldav, kas on 
mõistlik ja proportsionaalne panga poolt 
laenuleping üles öelda (eriti olukorras, kui 

TV/S 
Probleemi ulatuse osas vt EKÜL p 31.  
Lisaks kirjeldatud võimalustele on olemas ka 
selline vägagi tõenäoline võimalus, et 
kolmandast isikust laenuvõtja, kes soovib oma 
tagatise säilimist, maksab ise võla ära.  
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laenusaaja teenindab laenu korrektselt). 
Lisatagatise mitteseadmisel ei ole 10 aastaks 
teatud rahasumma deponeerimine kinnispandi 
asemel panga jaoks lahendus (ajas raha 
väärtus väheneb, kuid kinnisvara väärtust 
suure tõenäosusega tõuseb). Seega ei näe 
mingisugust mõistlikku põhjendust, miks peaks 
hüpoteegipidaja kui oma õigusliku olemuse 
tõttu eelisseisundis oleva isiku positsiooni nii 
järsult halvendama. 

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) 

1.  EVEL märgib veelkord, et EVELi arvamuse 
kohaselt ei ole ÜVVKS-is „kliendi“ mõiste 
muutmine vajalik. ÜVK-ga liitumine peab 
toimuna kõikide korteriomanike ja ka teiste 
ÜVK-ga liitunud tarbijate huve arvestades. 
Muudatusettepanek tekitaks vee-ettevõtjatele 
lisakulusid sellega, et vee-ettevõtjad peavad 
uusi loodud liitumispunkte (kui korteriomandi ja 
korterihoonestusõiguse omanikud hakkavad 
taotlema uusi liitumispunkte), sh nendes 
asuvaid ÜVK seadmeid ja veearvesteid 
hooldama, haldama ja taatlema. Kuigi jääb 
kehtima ÜVVKS § 6 lõikest 7 tulenev nõue, et 
ÜVK arendamine toimub ÜVK arendamise kava 
väliselt liituja või kolmanda isiku taotluse alusel 
ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga ning ÜVK 
omanikuga, katab sellise arendamise ja 
ühendamise kulutused täies ulatuses taotleja, 
siis kõigi lisandunud liitumispunktide hooldus 
jääb vee-ettevõtja kanda. See omakorda tõstab 
veeteenuse hinda. Ka neile ÜVK klientidele, 
kes ei ole vee-ettevõtjalt taotlenud ühele 
kinnistule mitut liitumispunkti. ÜVK teenus on 
terve kogukonna huvides osutatav teenus ning 
üksikisiku huvisid tuleb arvestada niikaua, kui 
need ei ole kahjulikud, sh ei tõsta ÜVK hinda, 
kogukonnale tervikuna. 

MA 
Vt KeM p 1.  

2.  Juhul, kui Justiitsministeerium jääb ikkagi 
arvamusele, et kehtivat ÜVVKS-i on vajalik 
muuta, siis teeb EVEL ettepaneku sõnastada 
Justiitsministeeriumi pakutud ÜVVKS-i § 8 lõige 
5prim sõnastus ringi järgmiselt: 
„Vee-ettevõtja kliendiks võib olla ka 
korteriomandi omanik või 
korterihoonestusõiguse omanik, kui 
detailplaneeringuga on selline õigus antud ja 
kelle veevärk või kanalisatsioon on ühendatud 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
torustikuühenduse kaudu ja kellega vee-
ettevõtja on sõlminud ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kasutamise lepingu ja 
samaaegselt on täidetud ka kõik teised 
käesolevas seaduses sätestanud nõuded.“ 
Selline sõnastus loetleb ülevaatlikult tulevasele 
liitujale kõik kehtivad liitumiseks vajalikud 
nõuded ning on kooskõlas kehtivate nõuetega. 

MA 
See, et detailplaneeringu ülesanne on mh ka 
tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, 
on PlanS § 9 lg 2 p-s 7 juba sätestatud. Samas 
ei määrata detailplaneeringus kindlaks seda, 
mitu liitumispunkti kinnisasjal paikneb või kes 
on teenuste tarbimise lepingu pool. Need 
asjaolud võivad aja jooksul ka muutuda, hoone 
võidakse jagada korteriomanditeks igal ajal, 
mitte ainult kohe pärast valmimist.  
Samuti ei saa kliendiks oleku eeltingimusena 
nõuda lepingu sõlmimist, sest lepingu sõlminud 
isik ongi klient ÜVVKS tähenduses.  

3.  Kui muudetakse ÜVVKS-i, siis palub EVEL 
lisada korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 
eelnõu seletuskirja leheküljele nr 85 esimese 

OA 
Seletuskirja on täiendatud.  
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lõigu lõppu alljärgnev:  
„Seega on ÜVVKS-i muudatuse eesmärk mitte 
see, et eraldi liitumis- ja teenuslepingut vee-
ettevõtjaga hakkaksid taotlema kortermajad, 
kuna see ei ole majanduslikult ja tehniliselt 
otstarbekas, vaid luua võimalus, et vee-
ettevõtja kliendiks võiks teatud juhtudel olla 
paarismajad või ridaelamuboksid. Seejuures 
tuleb silmas pidada, et kehtima jäävad ÜVVKSi 
järgmised nõuded: 
- ÜVK ning kinnistu veevärgi ja 
kanalisatsiooni vahelise piiri määrab 
liitumispunkt (ÜVVKS § 3 (1)), mistõttu peab 
iga korteriomand või korterihoonestusõiguse 
omanik, kes taotleb eraldi liitumist välja ehitama 
uue liitumispunkti ning sellest tema 
korteriomandi või korterihoonestusõiguseni 
kulgeva kinnistusisese veevärgi ja 
kanalisatsiooni; 
- liitumispunkt asub avalikult kasutataval 
maal kuni 1m kinnistu piirist või kui 
liitumispunkti ei ole võimalik määrata avalikult 
kasutataval maal kuni 1m, siis mujal avalikult 
kasutataval maal (ÜVVKS § 3 (2));  
- kui ÜVK arendamine toimub ÜVK 
arendamise kava väliselt liituja või kolmanda 
isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-
ettevõtjaga ning ÜVK omanikuga, katab sellise 
arendamise ja ühendamise kulutused täies 
ulatuses taotleja (ÜVVKS § 6 (7).“ 

Tarbijakaitse Nõuandla (TKN) 

1.  Soovin, et seadus reguleeriks täiuslikumalt 
valdava osa korteriomanike igakuiste 
majandamisprobleemide põhjendatust ja 
arusaadavamaks muutumist. 
Ebaproportsionaalselt palju on seda osa, mis 
90 protsendile elanikest kordagi elus vaja ei 
lähe. Tekib küsimus, kelle vajadusi see seadus 
rahuldab ehk, kes saab öelda see seadus on 
kvaliteetne, sest rahuldab just minu 
konkreetseid vajadusi. 

TV  
Kahtlemata on õige väide, et suurt osa 
korteriomandiõigusest ei lähe tavalisel inimesel 
igapäevaelus vaja. See ei tähenda, et selle osa 
saaks seadusest lihtsalt välja jätta.  

2.  Suurendada tuleks kulude jaotamise osa 
instruktiivsust või täiendada viidetega, kust 
õiglast vee, soojusenergia, elektrienergia gaasi, 
jäätmekäitluse jne kulude jaotamise 
põhjendatust teada  saaks. (Ehitati lodža kinni 
ja võeti maha vahesein endise lodža ja köögi 
vahelt. Initsiaator oli korteriomanik. Kust saab 
nüüd juhatus instruktsiooni, millele toetudes, 
millises järjekorras tegutseda küttekulude, 
remondifondi maksete määramisel või 
projektijärgse olukorra taastamiseks jne. Isegi 
ruutmeetrid on abstraktseks mõõtühikuks 
nimetatud, mis tähendab, et meetri etaloon 
Pariisis on tühistatud. Samas omand on kindel 
mõõtühik ja selle suurus määrab üheselt häälte 
arvu. Mäletan, kui justiitsminister ütles, et mets 
ja peekon on ühesugused asjad. Kas ta tõesti 
ta ei teadnud, et peekon on valmis 6 kuuga, 
kuid mets 60 aastaga igal pinnasel veel ei ole.) 

TV 
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3.  Elanikud räägivad konkreetsetest asjadest 
konkreetsete põhjendustega. 
1997. a osutusin valituks KÜ 
asutamiskoosolekul esimeseks juhatuse 
esimeheks. Jagasin põhikirja allkirja vastu 
kõigile ühistu liikmetele. Pärast seda ei ole 
seda vaja läinud. Vaevalt, et liikmedki teavad, 
kus põhikiri on. Kui kellegil vaja läheb, siis on 
lihtsam internetist leida kui oma „kultuurikihist“, 
Ja kui leiangi, kas see siis vastab enam 
kaasaja arenenud tingimustele. 

TV 

4.  Hädad ei teki niivõrd seaduse regulatsiooni 
puudusest, kui oskamatusest koos lihtsaid asju 
teha või tellida firmadelt, kel suured 
kasumiihad. Ca 90 % probleeme tuleneb 
sellest, et KÜ majandamise kohta puuduvad 
(konkureerivad) õpikud ja vajalikud uurimistööd, 
milliste alusel saab põhjendada, toetuda 
argumentidele ja faktidele, et  oma tegevusi 
õiges suunas ja järjekorras korraldada.. Selles 
valdkonnas on vaja rohkem metoodikaid, 
protseduure, näidiseid jne. 

TV 

5.  Kuna demokraatia tekke nurgakiviks on 
informeeritus, siis poliitiliselt oleks korrektne 
sõna valitseja asendada seaduses sõnaga 
konsultant. Korteriomanikud ise peavad 
hakkama saama nagu väikeettevõttedki, kus 
igal inimesel mitme eriala inseneri funktsioonid 
täita. 

MA 
Termin valitseja on kasutusel ka kehtivas KOS 
II-s.  

6.  § 3 eriomandi mõiste raskelt omandatav (mõte 
liigub erilise suunas. Eraomand on ehk 
juurdunud juba). 

TV/S 
Eriomand on ka praegu teoreetilises 
kirjanduses kasutatav mõiste. Seletuskirja on 
täiendatud.  

7.  § 4 lg 1 Kas „eraldi“ asemele „sõltumata(ult) 
teistest korteriomanikest“ 

MA 
„Eraldi kasutamine“ on kehtiva KOS II § 2 lg 1 
terminoloogia ja selle muutmiseks ei ole 
mõjuvat põhjust.  

8.  § 4 lg 3 seadmed asemele „tehnilise süsteemi 
osad“. (Seadmed on pumbad jt, mis ei asu 
korteris.) 

MA 
„Seadmed“ on kehtiva KOS II § 2 lg 2 
terminoloogia ja selle muutmiseks ei ole 
mõjuvat põhjust. 

9.  § 6 lg 1 kinnistusosakond kaotada jäägu vaid 
registriosakond. Sama seoses §-ga 55 
(Juhatus peab tegelema veega, energiaga, 
juuraga jne. Massilidele on  vaja igakuiste 
tegevuste õiglasemat regulatsiooni. 
Registriosakonda läheb vaid mõnel ja sedagi 
haruharva vaja, kui just ei kavandata 
eluasemete bisnesiga riigiametnikele palgaraha 
koguma hakata. Võibolla piisaks asjaõigusest 
ja võõrandamislepingutest). 
Samasugust instruktiivsust, nagu käesolevas 
paragrahvis, oleks vaja laiendada  
majandamiskulusid käsitlevatele 
paragrahvidele või viidata MKM vastavatele 
määrustele. 

MA 
Ettepanek kinnistusosakonna kaotamise kohta 
on arusaamatu.  

10.  § 12 lg 1. Kas võõrandamine on ka teostamine 
ja ainult KÜ kaudu? 

S 
Võõrandamine on tõepoolest teostamine, kuid 
eelnõu ei näe ette korteriomandi võõrandamise 
teostamist korteriühistu kaudu.  



65 
 

11.  § 14 Mõistetest ei selgu eestlasele, mis on 
erikasutusõigus ja mis on teostamine. Sellest 
tulenevalt ei ole arusaadav lg-te 2 ja 3 erilisus. 
Kui ühes on teostamine ja teises ei ole, siis 
mida tähendab „mitteteostamine“? 

S 
Õiguse teostamine ja õiguse üle andmine on 
kehtivas õiguses tavapärased ja rohkelt 
kasutavad mõisted, mis ei vaja eelnõus 
täiendavat selgitust.  Seletuskirjas on mõlema 
lõike kohta olemas vajalikud selgitused. 

12.  § 17 lg 1. Lugedes arvukaid ettepanekuid ja 
tunnetades praktilisi vajadusi võiksime töötada 
edasi selles suunas, et EKÜL või keegi teine, 
saavad kohustuse ning finantseerimise – hoida 
avalikult, pidevalt täiustades, näidispõhikirja 
(kui etalooni, standardit?). Seal on uusimad 
teaduse saavutused, milliseid mitte ükski KÜ 
iseseisvalt tegema ei ole võimeline. 
Otsustamistel võiksid KÜ-d toetuda sellise 
„standardi“ (DIN, ASA, GOST) mingile punktile. 

TV/S 
Juhendite, käsiraamatute jmt väljaandmine on 
iga seaduse rakendamisel vajalik tegevus.  

13.  § 18 lg 1. Korteriühistu asukoht on 
korteriomandite, kinnistu asukoht. (juhatuse 
liikmed (liige) võivad veel olla naabermajadest 
ja juhatuse koosolekuid peetakse kontoris, mis 
asub tühjenevas koolimajas või naaberelamu 
keldris) 

MA 
Teatud juhtudel on vajalik, et korteriühistu kui 
juriidilise isiku asukoht saaks erineda 
korteriomandite esemeks oleva kinnisasja 
asukohast. Tuleb arvestada mh seda, et 
korteriühistu tekib koos korteriomandite 
loomisega, korteriomandite loomine on aga 
võimalik ka kohe peale ehitusloa saamist, st 
ajal, kui kinnisasi on veel hoonestamata.  
Juriidiline isik peab tagama oma asukohas 
posti kättesaamise jmt, mis oleks sellistel 
korteriühistutel keeruline, kui seaduse kohaselt 
oleks nende ainuvõimalikuks asukohaks 
korteriomandite esemeks oleva kinnisasja 
asukoht.  

14.  § 20 lg 2 jätta ära „kui põhikirjaga ei ole ette 
nähtud teisiti.“ (Praktikas kohanduvad vähesed 
uudsetele arendustele. Tihti ei põhjendata ja 
valitakse mugavaim enda seisukohast 
lahendus. Aga arvutiprogramm on selline. Aga 
Tallinna Kütte koduleheküljel on nii) 

MA 
Sätte selle osa eesmärgiks ongi võimaldada 
valida endale sobiv lahendus, sh võimaldada 
olemasolevate põhikirjades sätestatud 
tingimuste kehtivuse jätkumist.  

15.  § 20 lg 3 Lause lõpuossa täiendus „või 
majandusaasta aruandega, ning nende 
dokumentidega tutvumise ja vastutavatele 
isikutele küsimuste esitamise ning vastamise 

kord.“ (Nõue anda 2 nädalat enne 
üldkoosolekut liikmetele kätte materjalid ongi 
seotud sellega, et siis on liikmetel aega tutvuda 
materjalidega ning vajadusel saada kokku 
asjaosalistega ning küsida, arutada, 
põhjendada, et üldkoosolekul juba asjalikumalt 
toimitaks. Meie määrame 2 korda huvilistele  
aja ja koha, kus juhatus ootab liikmeid, et 
vastata tekkinud küsimustele. Kui teist korda 
esimees olin tuli ainult 1 inimene). 

MA 
Ettepanek on arusaamatu – ühest küljest on 
soovitud, et tuleks sätestada küsimustele 
vastamise kord, teisest küljest aga nenditakse, 
et selle vastu tegelikult huvi puudub.  

16.  § 22 lg 1 lause lõpp „või et häälte arvu määrab 
korteriomandi kaasomandi osa suurus“.  
ära jätta, sest varsti järgneb sissetulekute 
võrdlemine ka. Me oleme kõik inimesed ja 
teovõimet ei ole suurendatud kohtu poolt. (Ka 
nii võib põhjendada. Tegu ei ole äriasjadega, 
kus skalpi tõmbamise kohustus, vaid koduga, 
mille funktsioon on füsioloogiliste vajaduste 
rahuldamine). 

MA 
Tegemist on kehtiva KÜSis lubatud 
võimalusega ja selle puudumine muudaks 
mitmete korteriühistute praegused põhikirjad 
kehtetuks. Samuti on kaasomandiosa 
suurusest lähtumine üldiselt kaasomandile 
iseloomulik tunnus AÕS kohaselt.  
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17.  § 22 lg 2 ära jätta – vastuolus korraldatusega. 
Tingib pommi panemisi, kui korteriomanikul 
osaleda ei lubata ja minema aetakse. Eelnevalt 
peab olema teada regulatsioon, kes võivad 
osaleda. (Kui tahetakse endale mitut esindajat 
ja ka ise hiilata, siis peab piirang eelnevalt 
üheselt arusaadavalt kõigil teada olema). 

MA 
See säte ei anna võimalust ühtegi 
korteriomanikku koosolekult ära ajada, vaid 
reguleerib seda, millise hetke seisuga 
määratakse kindlaks, kes kuulub 
korteriomanike ringi, st millal tehakse vastav 
päring kinnistusraamatusse.  

18.  § 22 lg 3. Palun kirjutage praktilisemalt. Kas 
juhatuse liige majandusaasta aruande 
kinnitamisel ei hääleta või ei osale hääletamisel 
või ei oma häält või ei saa kasutada ka temale 
antud volikirju, mis lubavad hääledada teiste 
eest? Igivana küsimuste laviin. 

S 
See säte ei keela korteriomanikust juhatuse 
liikmel hääletada majandusaasta aruande 
kinnitamise üle. Silmas on peetud otsest 
kontrolli juhatuse liikme tegevuse üle.  
Seletuskirja on täiendatud.  

19.  § 22 lg 5 teine lause ära jätta, sest kui mingi 
spetsiifiline vaidlus, siis võib 2 nädala jooksul 
enne üldkoosolekut selgeks rääkida või ise 
selgeks õppida. Lubamatu on kellegi 
kutsumine, kelle ülesanne on – vaadake kui 
lollid te olete. 

MA 
Esindaja kaudu oma õiguste teostamine on 
üldine tsiviilõiguse põhimõte ja selle piiramine 
korteriühistus ei ole põhjendatud. Teine lause 
on vajalik õigusselguse huvides.  

20.  § 22 lg 5 kolmas lause võiks sätestada – 
kellegil ei või olla üle ühe volikirja. Volikirju ei 
või omada juhatuse ja revisjonikomisjoni 
liikmed ning raamatupidaja. (Otsustatakse 
nende tegevuste üle). 

MA 
See säte tuleneb kehtivast õigusest (KÜS § 10

1
 

kolmas lause) ja selle muutmine ei ole 
põhjendatud.  

21.  § 23 lg 1 võiks asenduda põhimõttelise sättega. 
Kulud üldkoosoleku nurjumise puhul kannavad 
selle põhjustajad. 

MA 
See säte reguleerib võimalust kutsuda kokku 
uus koosolek, mis on otsustusvõimeline 
osalejate arvust olenemata. Selline võimalus on 
nii ühisuste kui ühistute puhul olemas ka 
praegu, esimesel juhul seadusjärgsena (KOS § 
19 lg 3 esimene lause), teisel juhul põhikirja 
kaudu (MTÜS § 21 lg 1 teine lause). 
Eelnõu kohaselt on korteriomanikel võimalik 
vältida otsustusvõimetuid koosolekuid, 
sätestades korteriühistu põhikirjas endale 
sobiva otsustusvõimeks vajaliku häälte arvu 
(eelnõu § 20 lg 2). 

22.  § 24 lg 1. kuidas „mis“ saab juhtida või 
esindada. (Töö, ka juhtimine, on inimtegevus 
...) Kalevi korvpallimeeskond, mis võitis? 
Muutuksime arusaadavamaks ehk 
inimlikumaks. 
(1 kes + 1 kes = 1 mis või 2 kes) 

MA 
Juhatus on organ, mitte eraldi juriidiline isik, 
seetõttu on põhjendatud sõna „mis“ 
kasutamine. Analoogne on MTÜS § 26 lg 1 
esimese lause sõnastus.  

23.  § 26 Millest tuleneb oskamatus oma asja, 
eluaseme, toa, voodi, riiete jne 
korrashoidmiseks? Kas järjekordselt 
seadustame tagajärgede likvideerimist, mitte 
põhjuste elimineerimist. Kus on õppematerjal 
oma korteriomandiga toimetulekuks? 

TV 

24.  § 27 lg 5 Arusaamatud mõisted ja arusaamatu 
vastutus. Kellele see säte ja kus ja millal vajalik 
võib olla. Kui seda sätet ei oleks, kas siis 
süüdlast ei leitakski mitte kuidagi? 

OA 
See osa eelnõust on muudetud.  

25.  § 29 lg 2 lõppu lisada – ja üldkehtivatest 
„normidest“ või ...? Kui tuleb tüüppõhikiri või 
mingi normakt, kus soovitatav metoodika või 
miski muu, siis see ka on põhjendamise 
aluseks parem kui mingi pika Peetri poolt peale 
surutud kokkulepe.  

MA 
„Üldkehtivad normid“ oleks ebaselge 
tähendusega. Esimeses lauses on juba viidatud 
„üldkehtivatele normidele“, teine lause 
reguleerib olukorda, kui mingis küsimuses 
sellised normid puuduvad.  

26.  § 30 lg 1 p 3 – seeläbi tekkinud kahju tuleb MA 
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omanikule hüvitada. Täpsemalt vaja. 
(Vannitoas on püstikud, millised tuleb 
vahetada, kaetud kallite plaatidega. Projekti 
järgi on nõue, et kaetud kiiresti mahavõetava 
plaadiga. Kui lõhute annan kohtusse, ütleb 
euroremondi teinud korteriomanik. Tüüpilised 
kaebused. Tegu on kaasomandi juurde pääsu 
takistamisega). 

Seaduse tasemel ei ole selliseid küsimusi 
võimalik täpsemalt reguleerida.  

27.  § 40 lg 4 asendada sõnastuses majanduskava 
tuleb kinnitada kalendriaasta I kvartali jooksul. 

MA 
Majanduskava peab olema kehtestatud enne 
majandusaasta algust. Lg 4 sätestab n-ö 
hädalahenduse juhuks, kui seda ei ole tehtud.  

28.  § 40 lg 1 p 5 „kütuse“ ning „soojuse“ asemele 
paremad sõnad. 

MA 
Ettepanek on arusaamatu.  

29.  § 43 lg-s 3 kirjutatu asendada sisuga, mis kirjas 
tarbijakaitseseaduse § 19 lg -s 6. Kõik hädad 
sellest algavadki, et ei selgitata sellele, kelle 
huve esindatakse. Luuakse kõik eeldused 
põhiseaduse mittetäitmiseks ja kalli tööaja ning 
töötasu mõtetuks kulutamiseks ehk 
raiskamiseks. 

MA 
Korteriühistu kohustus teabe andmiseks on 
sätestatud § 43 lg-s 1. Lõige 3 reguleerib 
korteriomaniku õigusi juhul, kui juhatus teabe 
andmisest keeldub.  

30.  § 44 lg 2 võiks täiendada –  ... ka oma või 
korterisse sissepääsu võimaldava isiku 
olemasolevate ... Selgitus. Avariisituatsioonides 
ei saa sisse, sest inimene on välismaal ja ei 
jõua ise kohale. Praktiline on, et mõnel 
sugulasel või tuttaval või pitsatiga ümbrikus, 
juhatuse teada, on korteri võtmed. 

S 
See küsimus on reguleeritud eelnõu § 30 lg-s 
5. Kohustus korraldada korteriomandi 
valitsemine oma eemal viibimise ajal 
tähendabki, et vajadusel tuleb tagada ka 
juurdepääs.  

31.  § 45 lg 1 Tahaks, et õigus saada teavet ei 
muutuks urgitsemisteks. (Ise kätt külge ei 
panda, millegi tegemiseks, aga aina kirutakse 
teisi) Pakuks mõtte. Korteriomanikul on õigus 
koos teise KÜ liikmega saada infot rahaliste 
vahendite .... Ehk kahe ja enama liikme nõudel 
õigus... (Kui tekib mõte, siis kõigepealt räägi 
teistega (ühistu ju). Äkki nad selgitavad kohe ja 
saad aru. Kui aga mõlemal kahtlus, siis juba 
vaja tegutseda) 

MA 
Igal korteriomanikul peab see õigus siiski 
olema iseseisvalt.  

32.  § 48 lg 2 „Kuni 10“ ära jätta. Vabadus kõigis 
ühistutes pidada raamatupidamist nii nagu 
oskavad või tahavad ehk nii nagu peredes 
peetakse. (Kui kusagilt abi palud, siis ei aidata, 
sest olete erasektor ja saage ise hakkama. 
Miks nüüd äkki selline abi – tekkepõhine 
raamatupidamine) 

MA 
Tekkepõhise raamatupidamise lubamine on 
põhjendatud juhul, kui ühistus elatakse „nagu 
peres“, st ilma juhatust valimata.   

33.  § 49 lg 3 esitab kolme kuu jooksul. Pole mitte 
millegagi põhjendatud aruandluse venitamine 
suvepuhkuste ajaks. Jaanuaris oleks liialt 
pingeline, kuid meie teeme küll nii. 

MA 
Tegemist on kõigi juriidiliste isikute puhul 
kehtiva tähtajaga, korteriühistutele siin erandi 
kehtestamine ei oleks põhjendatud. 

34.  § 66 lg  asjaõigusseaduse § 72 lg 1 lõpus. 
Häälte arv otsuse tegemisel sõltub  eriomandite 
arvust. (Igal omandil 1 hääl. Kui kellegil 3 
omandit, siis 3 häält) 

MA 
See säte reguleerib tavalist kaasomandit.  

35.  § 71 „(1¹) lõpetada sõnadega ...ja on 
saavutatud kaasomanikega kirjalik kokkulepe 
küttekulude jaotamise kohta. 

MA 
See säte reguleerib ainult seda, kes saab olla 
kaugküttega liitujaks, st annab teenuse 
pakkujale võimaluse keelduda eraldi liitumisest, 
kui ei ole võimalik korteriomaniku 
tarbijapaigaldise ühendamine 
kaugküttevõrguga. Kui selline ühendamine on 
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võimalik, siis on juba selle korteriomaniku 
huvides saavutada kokkulepe seadusjärgsest 
erinevas küttekulude jaotuses.  

Tartu Eakate Nõukoda (TEN) 

1.  KÜ tegevus läbipaistvamaks, iga omanik peaks 
teadma, kuidas kasutada tema poolt makstavat 
raha. Igakuiselt peaks olema lahtikirjutatud 
hooldus/halduskulud, mitte ainult summa. 

TV/S 
Korteriomanikul on õigus saada juhatuselt 
teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda 
korteriühistu dokumentidega (§ 45 lg 1).  

2.  KÜ juhatuse hääleõiguslikena ei tohiks kuuluda 
"valitseja", ta peaks olema siiski palgatud 
töötaja. Tema õigusi tuleks piirata. Valitsejal 
peaks kindlasti olema vastav kutsetunnistus. 

TV/S 
Eelnõu kohaselt peab valitseja määrama 
majahalduri, kellel peab olema kinnisvara 
halduri või korterelamuhalduri kutse (§ 28).  

3.  Igaüks ei peaks pääsema ligi pangaandmetele. S 
Igaüks ei pääsegi, ainult korteriomanikud ise.  

4.  Mitme korteriomandi puhul peaks omanikul 
olema üks hääl. 

MA 
Põhimõtte „üks korteriomand, üks hääl“ näeb 
ette ka kehtiv KÜS § 11 lg 1.  

5.  Täpsemalt peavad olema fikseeritud need 
korteriomaniku rikkumised, mille puhul on õigus 
nõuda korteriomandi võõrandamist. 

OA 
Seletuskirja on täiendatud.  

6.  KÜ juhatus peaks omanikule, kes täidab 
korralikult oma kohustusi KÜ ees, andma 
teavet oma tegevuse kohta ja esitama 
vastavaid dokumente. See ei saa kahjustada ei 
ühistu ega teiste omanike huve. Nii võib olla, et 
näidatakse suurt vee vahet peamõõturi ja 
omanike mõõturite vahel, aga kokkuleppel 
juhatusega näiteks juhatuse liikmed üldse ei 
tasu vee eest. 

A 
Vt p 1.  

7.  Igal KÜ-l peab olema põhikiri, mis on kooskõlas 
riigi vastava seadusandlusega ja kus peavad 
olema fikseeritud korteriomanike õigused ja 
kohustused nii reaalosa kui ka ühisomandi 
suhtes. Täpselt tuleb kirjeldada, milline osa 
küttesüsteemist on omaniku haldada ja 
korrastada, milline on aga kaasomand. 

MA 
Vt EKÜL p 7.  
Küttesüsteem on juhul, kui tegemist on 
keskküttega, tervikuna kaasomandi ese.  

8.  Majas on 48 korterit, I korruse kõik 12 korterit 
on vormitatud äripinnaks,17 korterit on firmade 
omanduses (üürib välja) ja elanike -omanikel 
on 19 korterit. Üldkoosolekul on 60,4% äri-firma 
omaniku otsustada, kelleks on praktiliselt üks ja 
sama isik. Ta otsustab kõik maja remondi ja 
laenu küsimused, arvestamata elanike huvisid, 
sest nad vähemuses oma 39,6%.Majaelanikud 
on praktiliselt loobunud üldkoosolekul 
osalemisel, sest nende ettepanekuid ei 
arvestada, kõik otsutatakse ainuiskuliselt. 
Majas elavatel pensionäridel on suuri raskusi 
laenude tasumisega, kui ei jõua siis koli 
välja,mina otsustan kõik. 
Sooviksime, et uues kü seaduses oleks mingi 
säte-kas vähendada firmade häälte % või 
midagi muud, mis tagaks ka elanike huvde 
kaitse ja annaks ka neile koosolekul 
demokraatia. Usun, et vabariigis taolisi olukordi 
veelg. 

S 
Igal korteriomanikul on võimalik nõuda 
eriomandi kokkuleppe muutmist selliselt, et 
oleks arvestatud kõigi korteriomanike 
õigustatud huvid (§ 9 ja 13). Lisaks võib 
korteriomanik keelduda kulude kandmisest, 
millega ta ei ole nõustunud, kui nende 
kandmise nõudmine temalt oleks vastuolus hea 
usu põhimõttega (§ 40 lg 3).  

Usaldusühing Pariteet-MW (PMW) 

1.  Võttes arvesse asjaolu, et eelnõu tulemusena 
muutub korteriomanike tegevus elamu 
majandamisel ennem ühinguõiguslikuks kui 

OA 
Vt EKÜL p 7.  
Korteriühistu puhul saab  eriomandi kokkulepet, 
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asjaõiguslikuks, seda enam korteriühistu 
muutub eriliiki juriidiliseks isikuks täisühingu ja 
tulundusühingu tunnustega (vaata ka P.Pärna 
doktoritöö) ning korteriühistu eesmärgid ja 
tegevus on samaväärne elamukooperatiivi 
eesmärkidega ja tegevusega, soovitame 
järgmist: 
Korteriühistu põhikiri peab olema kohustuslik 
Esiteks TsÜS § 28 lg 1 on sätestatud formaalne 
nõude, et igal eraõiguslikul juriidilisel isikul on 
olemas mingi tegevuse aluseks olev dokument 
(kas põhikiri või ühinguleping), millele rõhutas 
oma arvamusel Riigikohus. 
Teiseks põhikiri olemasolu korteriühistu 
tegevusel on väga oluline. Eelnõus on 
mainitud/viidatud põhikirjale, millega võib ühistu 
tegevust reguleerida, 20 korda, sh elamu 
kodukord, mis on sisuliselt kasutuskord, ongi 
kantakse põhikirjasse. Toetame samuti 
Riigikohtu, Tartu Ülikooli väited, et arvestada 
tuleb ka asjaoluga, et korteriühistuga seotud 
reeglid on suunatud äärmiselt suurele 
elanikegrupile, kellel reeglina puuduvad 
igasugused õigusteadmised, mistõttu nad ei 
suuda leida üles asjakohaseid õigusakte ning 
saada neist aru. Põhikiri on täna olnud neile 
abivahendiks asjadest paremaks arusaamiseks 
ning põhikirjast loobumise korral halveneks 
ilmselt nende inimeste olukord. 
Kolmandaks raske ei ole töötada välja 
vormikoha põhikirja uutele korteriühistutele 
(endistele ühisustele) nende kandmisel 
registrisse, sarnaselt osaühingule 
kiirmenetluses ettenähtule (ÄS § 1391 ja 
justiitsministri 28.12.2005 määrus nr 59. 

mis iga korteriühistu puhul on olemas, pidada 
mh ka ühingulepinguks TsÜS § 28 lg 1 
tähenduses.  
Seletuskirja eelnõu § 5 kohta on täiendatud.  

2.  Seoses põhikirjaga leiame et: 
Tuleks lisada eelnõule põhikirjale esitatavad 
täpsed nõuded (näiteks Tulundusühistu 
seaduse § 6. Põhikiri). 

MA 
Vt p 1.  

3.  Tuleks jätta muutmata korteriühistuseaduse § 4 
lg 1 teises lauses sätestatud norm, et  põhikirja 
muutmise poolt peab olema rohkem kui pool 
häälte üldarvust. 
Eelnõus § 20 on pakutud MTÜS-ist 2/3 
koosolekul osalejate häälest põhikirja poolt, mis 
on ebaproportsionaalselt kitsendab 
kaasomanike õigusi otsustada 
häälteenamusega olulised küsimused, näiteks 
majandamiskulude kandmiseks. Kehtiva KOS 
selle muudatused otsustatakse hoopis 
kokkuleppega (§ 13 lg 1). See puudutab ka 
kasutuskorda ehk kodukorda vastuvõtmisest. 

MA 
KÜS § 4 lg 1 regulatsioon on paljudel juhtudel 
liiga range ega võimalda põhikirjas põhjendatud 
muudatusi teha. Samas on korteriomanikel 
võimalus ise kehtestada põhikirja muutmiseks 
rangemad nõuded, kui seadus ette näeb.  

4.  Seoses põhikirjaga pöörame samuti tähelepanu 
et 100% registreeritud korterühistute põhikirjas 
on sätestatud, et  
Majandamiskulude maksmisega viivitamisel 
võib korteriühistu juhatus nõuda 
korteriomanikult viivist kuni 0,07 protsenti 
maksmata jäänud summalt päevas iga 
viivitatud kalendripäeva eest 

A 
Eelnõu on täiendatud viivist reguleeriva sättega 
(§ 42).  
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majandamiskulude maksmise kuule järgneva 
kuu esimesest kuupäevast arvates. 
See tähendab, et seletuskirjas kajastatud plaan 
rakendada uue seaduse jõustumisega viiviste 
määramistele VÕS üldnormid, ei toimu. 
Korteriühistud jätkavad tegutsema põhikirjast 
lähtudes, juhindudes tsiviilõiguse printsibiiga 
mis ei ole keelatud on lubatud. 
Ülaltoodust tuleks eelnõule ikkagi lisada säte, 
et korteriühistul on õigus nõuda 
korteriomanikult viivist võlaõigusseaduse üldise 
regulatsiooni kohaselt. Selle säte kandmisega 
muutuvad kehtivad korteriühistu põhikirjad 
automaatselt seadusega vastuolu ning 
korteriühistud peavad rakendama VÕS üldise 
regulatsiooni. Rõhutame samuti probleemide 
tähtisusele kohtupraktika lähtudes, sest 
enamused ühistud kuritarvitavad viiviste 
arvestamisega. 

5.  Üldkoosoleku kokkukutsumise kord, koosoleku 
läbiviimise ja vaidlustamise sätted on 
puudustega. 
Vigaseid ja kuritarimisi korteriühistu 
üldkoosoleku kokkukutsumisel on palju ja suur 
(pärast võla sissenõudmist) kohtuvaidluste 
teema. Seoses sellega üldkoosoleku 
kokkukutsumise kord peab olema inimestele 
arusaadav ning tuleb vältida kahemõttelisust. 
Soovitame lisata eelnõue: 
Kutsete kättetoimetamise selge norm, näiteks 
Tulundusühistuseadus § 41 lg 1. Samuti eelnõu 
§ 23 lg-s 2 nähtub, et uue üldkoosoleku 
kokkukutsumise teade saadetakse, aga kuhu? 
Peab olema ettenähtud ka dokumentide/info 
esitamise tähtaeg enne koosolekut. Info 
puudumine, varjamine ja mitteesitamine on 
korteriühistus suur ja pea probleem. 

OA 
Korteriomanik peab teatama korteriühistule 
oma kontaktandmed, ja kui ta seda ei tee, saab 
korteriühistu lugeda korteriomandi asukoha 
tema elu- või asukohaks (§ 45). Kui 
korteriomanik on teatanud oma e-posti 
aadressi, tuleb kutse ja muud materjalid saata 
sellele aadressile (§ 20 lg 4).  

6.  Õigusselguse põhimõttes lähtudes tuleks 
kajastada eelnõus korralikud ja täies ulatuses 
koosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise 
reegleid (toetame siin Riigikohtu ja teiste 
praktikate arvamusi), ilma blanketsete normide 
kasutamiseta. Sätted ei halvenda ÄS, MTÜS; 
TÜS, need ei halvenda ka KOS III. Näiteks 
seadusandja kajastas hoolikalt koosoleku 
kutsumise reeglid ÄS-s osaühingule, 
aktsiaseltsile, MTÜS-s – mittetulundusühingule, 
TÜS-s – tulundusühistule jne. blanketsed 
normid raskendavad seaduse arusaamist 
tavalistele inimestele ning on vastuolu eelnõus 
seatud eesmärgiga reguleerida õigussuhted 
selgelt. 

MA 
Eelnõus olevad viited ei ole „blanketsed“, vaid 
konkreetsetele MTÜS sätetele.  

7.  Analoogia printsiibi ja õigusselguse põhimõtte 
lähtudes tuleks arusaadavam esitada 
üldkoosoleku otsuste vaidlustamise reeglid, 
nagu see on tehtud ÄS-s, MTÜS-s või 
Tulundusühistuseaduses. Tavalised inimesed 
ei tundub TsÜS-st üldse. 

MA 
Korteriühistu organi otsuse vaidlustamine ongi 
eelnõus eraldi reguleeritud (nüüd § 29). 
Selguse huvides on lisaks viidatud TsÜSile, mis 
kohaldub kõigile juriidilistele isikutele, st olukord 
on selgem, kui teiste ühingute puhul, kus 
selline viide puudub.   

8.  Mitteveenev on koosoleku otsuste 30-päevase OA 
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vaidlustamistähtaja kehtestamine. Toetame 
selle säte kriitikud ja lisame, et koosoleku 
protokolli esitamata jätmine liikmetele on 
ühistus väga suur- ja peaprobleem. On 
mitteveenev eelnõu koostajate vastuväide, et 
otsus võib olla ka suuline. Kehtiva seaduste 
järgi otsus peab olema kirjalik ja protokolliga 
vormistatud (MTÜS-i, ÄS-i, TÜ-i ja KOS-i jne 
sätted). Soovitame seostada koosoleku 
vaidlustamise tähtaja algus protokolli 
kättesaamisega mitte otsuse vastuvõtmisega, 
või võtta Tulundusühistuseaduse sätted. 

Otsuse vaidlustamisele, st otsuse kehtetuks 
tunnistamise nõudele tähtaja kehtestamine on 
vajalik õigusselguse huvides. Samas tuleb 
arvestada, et see tähtaeg ei kehti otsuse 
tühisuse tuvastamise nõudele. Seletuskirja osa, 
mis võimaldas selles osas mitmetimõistetavust, 
on muudetud.  
Ka kehtiva õiguse kohaselt on otsus suuline, 
protokoll on ainult selle suulise otsuse kohta 
vormistatud kirjalik dokument, mitte see otsus 
ise. Protokoll peab olema kättesaadav 14 
päeva möödumisel koosolekust (MTÜS § 21 
lg 7), kuid vajadus otsus vaidlustada peaks 
koosolekul osalenud korteriomaniku jaoks 
olema teada kohe, kui koosolek toimub, mitte 
siis, kui avaldatakse protokoll, sest ta peab 
laskma protokollida oma vastuväite (TsÜS § 38 
lg 4 teine lause).  
Kui juhatus hilineb protokolli esitamisega, siis 
saab korteriomanik taotleda tähtaja 
ennistamist.  

9.  On ekslik korteriühistu vaidlusi üleandmine 
hagita menetlusse. 
Leiame et on põhjendamatu lahendus anda 
korteriühistu vaidlusi hagita menetlusse. Eelnõu 
koostajate vastuväide, et see toimub põhjusel, 
et kehtiv KOS näeb ette hagita menetlust on 
mitteveenev, sest meie arvamusel praegu 
kehtiv olukord ongi ekslik. Teised 
kaasomanikud ja omanikud lahendavad 
vaidlusi hagimenetluses, miks korteriomanikele 
on sätestatud teine regulatsioon? Teiseks kõik 
juriidilised isikud esitavad nõuded 
hagimenetlusse, miks korteriühistule on teine 
regulatsioon? Hagimenetlus võimaldab 
puudutatud isikutel osaleda menetluses 
iseseisva nõudeta kolmanda isiku näol.  
Kuid kõigepealt hagita menetlus koormab 
korteriühistut lisakuludega, nimelt kohtuväliste 
kuludega, mille hüvitamiseks on ette nähtud 
erinormid, TsMS § 172 lg 8 järgi vajalikud 
kohtuvälised kulud hüvitatakse hagita 
menetluses menetlusosalistele samadel alustel 
tunnistajale makstava hüvitisega. Sellest 
järeldub, et korteriühistu lepingulise esindaja 
kulud võiks hüvitada ainult kohtuistungis 
esindamise tunni eest tunnistajate makstava 
hüvitisega, st mitte suurem kui 1,80 eurot*10 
korda=18 eur kohtuistungi ühe tunni ees. 
Reaalsuses teevad juristid suur töid 
korteriühistu kohtuvaidlustes (tõendite 
uurimine, kogumine, menetlusdokumendi 
vormistamine jne), ühistu kulud õigusabile 
keskmise protsessi eest on 500 eurot. Kuna 
TsMS keelab nõuda poolelt menetluskulud 
menetluskulude kindlaksmääramise 
menetluses määratud suuremas ulatuses või 
esitada kohustatud menetlusosalise vastu 
nõuet kulude hüvitamiseks kahju hüvitamise 
nõudena või muul sellesarnasel viisil (TsMS § 

OA 
Hagita menetluses lahendatakse lisaks 
korteriomanike vaidlustele ka kaasomanike 
vaidlused, kui kaasomandis on elamu (TsMS § 
613 lg 2). Seletuskirja on põhjendustega 
täiendatud.  
Hagita menetluses lahendatakse ainult osa 
vaidlusi, näiteks korteriühistu nõue 
korteriomaniku vastu majandamiskulude 
nõudes või nõue korteriomandi 
võõrandamiseks lahendatakse hagimenetluses.  
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174 lg 7) kas peaks korteriühistu koguma 
sihtfondid, et katma menetluskulud, mis on 
võimatu kohustatud menetlusosalise arvel 
hüvitama? 

10.  Leiame, et eelnõu § 10 lg 3 säte, millega 
võõrandamisest saadav tulu ainult „kulutatakse 
mõistlikult korteriomandi kaasomandi osa 
korrashoiuks või parendamiseks“, 
põhjendamatu kitsendab ja rikub 
korteriomanike õigus kasule (TsÜS § 62 AÕS § 
72 lg 3) võrreldes teiste kaasomanikega, kelle 
asi korteriomanditeks jagatud ei ole. Samuti 
võõrandamisest saadav tulu korteriomanikule 
rahas on inimesele tugevam stiimul kui 
kaasomandi korrashoid. See teeks uue 
korteriomandi võõrandamise küsimuse 
otsustamise rahulikuks ja kohtuväliseks, mis 
ilmselge vähendab kohtuvaidlusi. 

MA 
See säte kohaldub ainult juhul, kui 
korteriomandi võõrandamist nõutakse 
korteriomaniku käest, kes sellega nõus ei ole. 
Kui kõik korteriomanikud on võõrandamisega 
nõus, siis saavad nad raha kulutada oma 
äranägemise järgi.  

11.  Eelnõu § 9 lg 3 
Normi sõnastus on kahesuguste 
tõlgendamisega ning ei toeta seletuskirjas 
avaldatud tõlgendust, et “vajalik on kahekordne 
häälteenamus, st otsuse poolt peab olema üle 
poole häältest ja üle poole kaasomandist”. 
Arusaadavam on: 
„kui vastavasisulise korteriomanike 
üldkoosoleku otsuse poolt on antud üle poole 
korteriomanike häälte üldarvust ning sellele 
enamusele kuulub üle poole kaasomandi 
osadest”. 

OA 
Seletuskirja on täiendatud.  

12.  Kui korteriühistu liikme vastutus võla eest enam 
ei ole osamakse suurusega piiritletud, vaid 
täisvastutus, siis korteriühistu nõuded peavad 
kaitstud tugevam. 
Korteriühistu nõuded liikmete vastu tuleb 
tugevdada (vaata ka P.Pärna doktoritöö 2010). 
KOS § 1 lg 3 järgi korteriomandi esemeks 
olevaid ehitise reaalosa ja kaasomandi 
mõttelist osa ei saa teineteisest eraldi 
võõrandada, koormata ega pärandada. AÕS § 
74 lg 1 järgi kaasomandis oleva asja võib 
võõrandada või koormata, samuti asja või selle 
majanduslikku otstarvet oluliselt muuta ainult 
kõigi kaasomanike kokkuleppel.  
Kinnisturaamatusse I ossa on kantud iga 
korteriomandi kohta kande, et kaasomandi 
teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 
Xxx koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud 
õigustega.  
Hoolimata sellest meil on seatakse 
korteriomanditele hüpoteegi teiste 
korteriomanike nõusolekuta. Nüüd tekkis 
korteriühistul suur probleem võla 
sissenõudmisel kohtuotsuse täitmisega 
põhjusel, et hüpoteegipidaja ei anna nõusoleku 
korteri võõrandamiseks. See praktiliselt teeb 
korteriühistu nõudeid kaitsmata ja loob ühistu 
varale suur probleeme. Eelnõu koostajate 
vastus, et korteriühistule on reserveeritud 5% 
rahast täitemenetluses probleemi ei lahenda. 

OA 
Eelnõu on täiendatud sättega, mis näeb ette 
korteriühistu pandiõiguse korteriomandile 
(§ 44).  
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Ettepanek lisada eelnõule korteriühistu nõude 
kaitsmiseks hüpoteegiga koormamise ja 
omandi võõrandamise piirang, näiteks mis on 
Saksa WEG-i § 12 ettenähtud ja hästi töötab 
alates 1951.a. 
Nimelt, et võivad korteriomanikud kokkuleppes 
või põhikirjas kehtestada korteriomandi 
võõrandamise kitsendamist, et korteriomandi 
võõrandamisel ostjale, kes kasutab korteri 
ostmisel laenu ja seab korteriomandi peale ehk 
ka mõtteliste osale hüpoteegi, peab 
korteriomanik-müüja saama korteriomanikelt 
nõusoleku või häälteenamuse otsust. Keelduda 
nõusolekust/otsusest on lubatud ainult siis, kui 
selleks on tõsised põhjused. Korteriomanik võib 
nõuda teiselt korteriomanikult võõrandamiseks 
vajalike tahteavalduste andmist. 
Leiame, et selline norm ei mõjuta oluliselt 
majandusaktiivsele grupile – noorinimestele, 
kes eelistavad müüa kortereid uusehitustes, 
vaid kaitseb vanaelamute omanikke–
pensionäre liigkulutusest hüpoteegikorteri 
pidamisel. 

13.  Eelnõu seletuskirjast ei selgu mis toimub 
liikmete osamaksudega. Praegu ühistu liikmetel 
on osamaksu maksja õigused. 

S 
Kehtiv õigus ei näe ette osamaksu tagastamist 
liikmele, v.a korteriühistu lõpetamisel selle vara 
jagamise kaudu.  

14.  Erikontrolli nõue  
Leiame, et on väga oluline anda korteriühistu 
liikmete õigust nõuda kohtus ühistu juhtimise 
või varalise seisundiga seotud küsimustes 
erikontrolli korraldamise (nagi on ette nähtu 
Tulundusühistuseaduses ja ÄS-s). Praegu 
korteriühistu liikmed mainitud õigust ei oma, 
mis ei ole õige. Majandustegevuse kontrolliga 
seotud probleemid on korteriühistus väga 
suured, revisjonkomisjonid on 
ebakompetentsed, audiitorid ei soovi ühistut 
kontrollida suur skandaalide tõttu, juhatus ei 
anna dokumendid kontrollimiseks ei 
revisjonkomisjonile, ega audiitorile. Selle 
probleemi õige lahendus on kohtu poolt 
määratud audiitor või spetsialist. 

OA 
Eelnõu kohaselt on igal korteriomanikul õigus 
saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse 
kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. 
Samuti on korteriomanikul võimalik pangast 
saada korteriühistu pangakonto väljavõte.  
 

15.  Ei ole selge kuidas saab ühistu kontost panga 
väljavõtte anda andmed ühistu õigusest ja 
kohustusest. Väljavõtte kajastab ainult 
rahavoog. Kas juba töötatud välja tõendi näide? 

S 
Konto väljavõte ei annagi ammendavat 
ülevaadet, kuid aitab siiski kaasa järelevalve 
teostamisele.  

ATV Arendus OÜ jt (ATV) 

4.  Tekst on identne EKFL omaga.  Vt EKFL p 1 jj.  

Korteriühistu Denec (KÜ D) 

1.   Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 
on vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 48: 
Igaühel on õigus koonduda 
mittetulundusühingutesse ja -liitudesse.  
Justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud 
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 
näeb ette Põhiseaduse vastast sunniviisilist 
kollektiviseerimist:  
§ 61. Korteriomanike ühisused (1) Kui 
korteriomandite kaasomandi osa valitsemiseks 

OA 
Korteriühistu ei ole mittetulundusühing ega –liit 
PS § 48 tähenduses, vaid korteriomandite 
majandamise vahend.  
Seletuskirja on täiendatud.  
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ei ole moodustatud korteriühistut kuni 
käesoleva seaduse jõustumiseni kehtinud 
korteriühistuseaduse tähenduses, tekib 
korteriomandite valitsemiseks käesoleva 
seaduse jõustumisel korteriühistu.  
Viia Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 
eelnõu vastavusse Eesti Vabariigi 
Põhiseadusega. 

2.  Korteriomandi sundmüügi korral korteriühistu 
sissenõutavaks muutunud majandamiskulude 
nõuded korteriomaniku vastu katta täies 
ulatuses jaotamisele kuuluva tulemi summast. 
(Mitte piirata 5 protsendiga.) 

OA 
Eelnõu ei piiragi korteriühistu nõude 
rahuldamise ulatust, küsimus on selles, kuidas 
jaotub tulem juhul, kui sissenõudjaid on 
rohkem. Eelnõu kohaselt on korteriühistu nõue 
teatud ulatuses eelistatud ja ülejäänud ulatuses 
pandiga tagatud nõuetest tagapool. Samas 
saab korteriühistu pöörata sissenõude 
korteriomandile esimesel järjekohal oleva 
hüpoteegi pidaja seisukohalt, st võimalik on n-ö 
tavalise hüpoteegi kustutamine.  

3.  Kui kinnistu on koormatud hüpoteegiga ning 
hüpoteegipidaja ei ole enda nõuet täitmisele 
esitanud, siis ei õnnestu kohtutäituril korterit 
müüki panna, mille turuväärtus on hüpoteegist 
väiksem – korterile seatud hüpoteek jääb 
kehtima ning keegi ei osta turuväärtusest 
kõrgema hinnaga korterit. 
Selleks, et oleks võimalik hüpoteegiga 
koormatud võlgnikest korteriomanikelt võlga 
kohtu kaudu sisse nõuda, tuleb vähendada 
hüpoteegi ulatust. 
On tekkinud palju selliseid kortereid, millede 
omanikud on ära surnud ning keegi sugulastest 
pärandit vastu ei võta, kuna korteril on 
hüpoteek, mille suurus ületab korteri turuhinna. 
Mittekellegi-korterid seisavad tühjalt, naabrid 
peavad maksma kommunaalteenuste eest. 

OA 
Vt p 2.  
Pärija väljaselgitamise regulatsioon on kehtivas 
õiguses olemas. Kui keegi sugulastest pärandit 
vastu ei võta, on pärijaks kohaliku omavalitsuse 
üksus või riik (PärS § 18).  

4.  Lisada võõrandamisnõude esitamise alusena 
selline alus, mis võimaldaks otsustada sellise 
korteriomaniku korteri võõrandamise, kes on 
täiesti maksujõuline isik, kuid kes lihtsalt 
tahtmatusest/ ülbusest jääb teatud summade 
tasumisega võlgu ning seetõttu ei ole võimalik 
taastada reservfondi ja kelle vastu tuleb 
pidevalt esitada rahalisi nõudeid, st. määrata 
kordade arv, mitu korda ühe ja sama 
korteriomanikuga kohut käiakse. 

S 
Majandamiskulude tasumisega viivitamine on 
§ 32 lg 2 p 2 kohaselt aluseks 
võõrandamisnõude esitamisele.  

5.  Sätestada korteriühistu õigus võlgnikult, kelle 
võla sissenõudmiseks on korteriühistu 
pöördunud inkassofirma poole, sisse nõuda 
inkassoteenuse tasu. 

S 
VÕS § 113 lg 5 teise lause kohaselt võib 
võlausaldaja sõltumata viivise maksmisest 
nõuda võlgnikult viivitusest põhjustatud 
mõistlike võla sissenõudmiskulude hüvitamist.  
Kui korteriomanikuks on juriidiline isik, siis 
kohaldub tema puhul ka VÕS §-s 113

1 

sätestatud võla sissenõudmiskulude hüvitis.  

6.  Sätestada korteriomandi moodustamise õigus 
vaid elamumaal. 
Detailplaneeringute protsess Eestis on 
kaotanud sisu ja mõtte. Detailplaneeringuga 
nähakse ette ärimaale ärihoone ehitamine, 
väljastatakse ehitusluba ärihoone ehitamiseks, 

MA 
Korteriomandi esemeks võib olla nii eluruum 
kui ka mitteeluruum ja eelnõuga ei ole kavas 
seda põhimõtet muuta.  
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ehitatakse kortermaja, korteriomandid kantakse 
kinnistusraamatusse, korteriomandid müüakse, 
inimesed kolivad sisse ja hakkavad elama. 
Mitteeluruume ei või alaliseks elamiseks 
kasutada. 
• Arupärimine Tallinna Linnavolikogus 
26.01.2012 
http://aktal.tallinnlv.ee/static/Aruparimised/ap10
70.html 
Martin Kukk: "Kui palju on selliseid peresid 
(Tallinnas), kes tänasel hetkel elavad majas või 
korteris, mille maa sihtotstarve ei ole 
elamumaa?" 
Edgar Savisaar: "Hooneid ärimaa 
sihtotstarbega maatükkidel, kuhu vähemalt üks 
inimene on rahvastikuregistri andmetel 
registreeritud, on 95. Kokku elab nendes 
hoonetes 1419 inimest." 
• Arupärimine Tallinna Linnavolikogus 
23.02.2012 
http://aktal.tallinnlv.ee/static/Aruparimised/ap10
87.html 
Õnne Pillak: "Üllatuslikult suurenenud maksu 
ohvriteks on langenud järjest inimesed, kelle 
kodualune maa on mingil põhjusel ärimaa 
sihtotstarbega. Tegu on lihtsate inimestega, 
noorte perede ja pensionäridega. Nende mure 
on tõsine." 
Vabariigi Valitsus määrus "Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord" 
23.10.2008 nr 155. Katastriüksuse 
sihtotstarvete liigid koos numberkoodi, 
tähistuse ja selgitusega on järgmised: 
1) elamumaa (001; E) – alaliseks või 
perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitiste 
maa ja garaažide maa. Elamu, sh korterelamu, 
suvila, aiamaja alune ja selle juurde kuuluva 
majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi 
teenindav maa; 
2) ärimaa (002; Ä) – ärilisel eesmärgil 
kasutatav maa. 

7.  Sätestada seadusega loomade pidamise kord 
kortermajas – keelata põllumajandusloomade 
ja -lindude pidamine kortermajas. 

S 
Korteriomanik peab oma tegevuses hoiduma 
teiste korteriomanike huvide kahjustamisest, 
kui ta seda kohustust rikub, saab talt nõuda 
selle lõpetamist.  
Loomade kaitset reguleerib 
loomakaitseseadus.  

8.  Korteriühistu nime valib korteriühistu 
asutamiskoosolek.  
Eelnõu § 19. Korteriühistu nimi (1) Korteriühistu 
nimi koosneb korteriomandite esemeks oleva 
kinnisasja aadressist ja täiendist “korteriühistu”.  
Eelnõu § 19 pole võimalik realiseerida, kuna 
paljudes linnades ja asulates on ühesugused 
tänavanimed. 

S 
Lisaks tänava nimele sisaldab korteriühistu nimi 
ka asula nime.  

9.  Koostöös sotsiaalministeeriumiga selgitada 
välja, kas Terviseametil on pädevus kontrollida 
füüsiliste isikute eluruume kortermajas 
(sanitaar-hügieenilise olukorra kontroll). 

MA 
Rahvatervise seaduse muutmiseks vajaliku 
eelnõu väljatöötamine kuulub 
Sotsiaalministeeriumi pädevusse.  
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Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti väitel 
selline õigus puudub, justiitsministeeriumi väitel 
on Terviseametil selline õigus olemas. Kui 
Terviseametil puudub õigus kontrollida 
füüsiliste isikute eluruume kortermajas 
(sanitaar-hügieenilise olukorra kontroll), siis 
anda Rahvatervise seadusega selline õigus. 

10.  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 
ei anna vastust, mismoodi hakkab toimuma 
eluea lõpule jõudnud elamute lammutamine, 
kui korteriomanikke on kümneid või sadu? 
Kuidas saada igalt korteriomanikult allkiri, et on 
elamu lammutamisega nõus? 

OA 
Eelnõu on täiendatud sättega, mis võimaldab 
nõuda korteriomandite lõpetamiseks vajaliku 
tahteavalduse andmist (§ 59).  

Korteriühistu LPT (KÜ LPT) 

1.  Vastavalt eelnõule võib edaspidi korteriühistu 
juhatusse valida ka juriidilist isikut. Sellist tava 
ei ole kehtivas õigusruumis tänaseni olnud. - 
Kui juriidiline isik omab võrdseid õigusi 
füüsilise isikuga, siis probleeme 
korteriühistu tegevuses ja toimimises ei 
näe. 

TV 

2.  Vastavalt eelnõule ei ole edaspidi 
korteriühistutel vaja põhikirja. - Põhikiri on 
vajalik, vaid EV seadustega on raske 
korteriühistu tööd reguleerida ja inimestel 
tekib kergemini karistamatuse tunne (nt 
võlglastel) ning ühine oma maja nn eeskiri 
tekitab parem koostegemise emotsiooni. 

MA 
Vt EKÜL p 7.  

3.  Vastavalt eelnõule saab edaspidi iga 
korteriomanik õiguse ligipääsuks korteriühistu 
pangakontodele, et jälgida tehtud ülekandeid. - 
Leian, et see ei ole vajalik, kuna iga omanik 
saab soovi korral pangatehingute väljavõtet 
juhatuselt paluda, et raha liikumisi näha. 
Raamatupidaja töö on iga-aastaselt 
revideeritav, mis ka välistab pettused. 

MA 
Tegemist on n-ö „tagavaraväljapääsuga“ 
juhuks, kui korteriühistu juhatus seda infot ei 
anna.  

KÜ Seedrike (KÜ S) 

1.  Korteriühistutel peab olema tingimata oma 
põhikiri, lähtudes KOS ja KÜS paragrahvidest. 
Põhikiri on ju aluseks KÜ juhtimiseks, nagu EV-
s põhiseadus. 

MA 
Vt EKÜL p 7.  

2.  Korteriühistu üldkoosolekutest peaks osa 
võtma ainult korteriomanikud või andma 
volituse teisele korteriühistu omanikule. 
Korteriomanik vastutab ju oma korteri liikmete 
või üürnike eest. Milleks on vaja anda luba ka 
osalemiseks üldkoosolekul, nn. tänavalt tulijale 
(juriidilisele  isikule, mingile juristile ), kes ei ela 
majaski. Juriidiline isik on siis Seadused tuleb 
lõpuks hoopis maja haldaja (kinnisvara firmad). 

MA 
Tegemist on kehtiva õiguse regulatsiooniga, 
mille muutmine ei ole põhjendatud.  

3.  Kui iga ühistu liige saab ligipääsu kontole, võib 
see ühel päeval hoopis tühi olla rahast. Ei ole 
nõus. 

MA/S 
Eelnõu kohaselt on korteriomanikul ainult õigus 
saada teavet, mitte õigus kontol olevat raha 
käsutada.  

4.  KOS ja KÜS tuleb kirjutada elanikele 
arusaadavalt, et ei oleks kahesugust 
tõlgendust. 

TV 

5.  Palume arvestada kõikide KÜ.te 
ettepanekutega 

TV 

Andry Krass (AK) 
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1.  22.06.2012 saatis Justiitsmister Kristen Michal 
kooskõlastusringile uue korteriomandi- ja 
korteriühistuseaduse eelnõu, mis näeb 
muuhulgas ette võimaluse valitseda ühel 
korteriühistul mitut kinnisasja. Olukorras, kus 
korteriühistu poolt valitsetava kinnisasja 
korteriomanikud on korteriühistuga seotud 
(sund)liikmelisuse kaudu, loob mitme kinnisasja 
valitsemise lubamine ühe korteriühistu poolt 
olukorra, kus erinevate kinnisasjade omanikud 
on üksteisest põhjendamatult sõltuvussuhtes. 
Kõige äärmuslikuma (kuid arvestades praktikas 
korteriomanike madalat osavõtuaktiivsust 
korteriühistute üldkoosolekutest täiesti reaalse) 
eelnõu poolt võimaldatava stsenaariumi 
kohaselt langetavad ühe kinnisasja omanike 
jaoks siduva otsuse hoopis teise kinnisasja 
omanikud, mis on vastuolus kaas- ja 
korteriomandiõiguse aluspõhimõtetega.  
Eelnimetatud pretsedendi loomist ei saa 
selgitada ka täna tegutsevate nn. 
liitkorteriühistute tegevuse jätkamise 
vajadusega. Nimelt on nende korteriühistute 
näol tegu ühingutega, kes on saanud loa 
kinnisasja valitsemiseks igal kinnisasjal 
tegutsevalt korteriomanike ühisuselt eraldi. 
Eelnõuga antakse aga nendele korteriühistutele 
korteriomanike ühisuse, st. selle sama isiku, 
kes on neid oma kaasomandi osa valitsema 
valinud, pädevus. Samuti on ekslik arvata nagu 
oleks liitkorteriühistu (sundliikmelisusel 
tugineva sunniga) kõige paremaks viisiks 
korteriomanike koostöö edendamisel. 
Sundliikmelisusel põhineva korteriühistu 
asemel sobivad demokraatlikus ühiskonnas 
kehtivate väärtuspõhimõtetega märksa rohkem 
kokku vabatahtlikkuse alusel toimivad 
koostöövormid nagu näiteks ühise valitseja 
valimine või -asutamine. Näide sellest, et 
korteriomanike koostöö võib olla edukas 
tavapärastes ühinguõiguslikes raamides, on KÜ 
Vabaõhumuuseumi tee 4, KÜ 
Vabaõhumuuseumi tee 4a, KÜ 
Vabaõhumuuseumi tee 4b ja KÜ 
Vabaõhumuuseumi tee 4c poolt asutatud OÜ 
Vabaõhu Soojus tegevus, kes sarnaselt täna 
tegutsevate mitme maja valitsemiseks asutatud 
korteriühistutega on asutatud korteriomanike 
ühiste huvide esindamiseks, ilma, et OÜ 
Vabaõhu Soojus osanikeks olevatel 
korteriühistutel oleks võimalust sekkuda 
korteriomanikele kuuluva kinnisasja valitsemise 
otsustusprotsessidesse. Viimatinimetatud 
suveräänsuspõhimõte peab ka uues 
korteriomandi- ja korteriühistuseaduses säilima. 
Leian, et kuna lisaks korteriomanike õiguste, 
oma vara vabalt vallata, kasutada ja käsutada, 
riivega on mitme kinnisasja valitsemiseks 
loodud korteriühistu instituudi kasutuselevõtuga 
kahjustada saanud ka eelnõu arusaadavus, siis 

MA 
Nende argumentide tõttu ei olegi võimalik uute 
mitme kinnisasja korteriühistute loomine. Kuid 
kui korteriomanikud soovivad juba olemasoleva 
korteriühistu tegevuse jätkamist, siis oleks 
põhjendamatu seda keelata.  
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tuleks veelkord tõsiselt kaaluda, kas selle 
instituudi kasutusele võtmisega kaasnevad 
eelised kaaluvad üles sellega kaasneva kahju 
korteriomanike õiguste põhjendamatute 
piirangute ning regulatsioonide raskemini 
mõistetavamaks muutumise näol.   

2.  Alternatiivselt teen ettepaneku kaaluda eelnõu 
muutmist nii, et kaasomandi eseme 
valitsemisküsimustes tuuakse otsustuspädevus 
tagasi iga kinnisaja korteriomanike 
üldkoosoleku tasemele ning eelnõud 
täiendatakse sätetega, mille alusel saavad ühe 
kinnisasja korteriomanikud üldkoosoleku otsuse 
alusel korteriühistust lahku lüüa. 

OA 
Eelnõu on täiendatud eraldumise võimalusega 
(§ 69 lg 5). 
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Evald Normak
3
 (EN) 

 Sissejuhatus 4 lehel TV 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõust 
„Ülevaate“ järg 

 
Raul Narits oma õigusteaduse õpikus „Õiguse entsüklopeedia“ (lk 117, 133, 134) märgib, et „teatud 
inimkäitumises saavutatakse korrastatus eelkõige tänu õigusnormide olemasolule. Õiguse ülesanne 
ongi korra ja julgeoleku loomine inimkäitumises. Inimesed vajavad kindlustunnet.“ 
 
Ja edasi – „Ühe või teise reguleerimise edukus sõltub sellest, kui täpselt ja arusaadavalt on õiguses 
endas määratletud, millal ja kuidas õigusnormist tulenevaid nõudeid realiseerida. … 
Tõlgendusprobleemid kerkivad sageli seepärast, et reguleerimise (õigusliku) juures peetakse 
ühetähenduslikeks sõnu, mis tegelikkuses seda ei ole.“ 
 
Refereerides ühte saksakeelset allikat ta kinnitab - see olevat „tabavalt öelnud, et seaduseandja peab 
mõtlema nagu filosoof, aga rääkima nagu talupoeg. See tähendab, et seaduseandja poolt 
formuleeritud kirjalik õigus tuleb esitada lihtsalt ja arusaadavalt.“ 
 
Rein Tiivel (samuti õpikus) „Sissejuhatus tsiviilõigusesse“ (lk 41) märgib, et seaduse rakendamise 
eesmärgiks on anda juhiseid selle kohta,  

1) mida isikud peavad tsiviilõiguslike suhete loomisel arvestama ja 
2) mida üks isik saab teiselt nõuda, kui teine isik kokkulepitust või seaduses sätestatust kinni ei 

pea. 
 
Olles tutvunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu 20.06.2012 versiooniga olen arvamusel, 
et tegu on soovitule vastupidise nähtusega – antud juhul on seaduseandja mõelnud kui talupoeg, aga 
kirja pannud segase filosoofilise traktaadi. 
 
Enne sellise mahuka töö kallale asumist oleks tulnud paika panna praegu olemasolevad 
fundamentaalsed  kategooriad nende naturaalsel kujul, nagu näiteks: 

1) Mis on korteriühistu liige? (just nimelt MIS – mida ta endast kujutab) 
2) Mis on korteriühistu? 
3) Mis on korteriühistu juhatuse esimees? 
4) Milliseid seadusi on vaja ja milleks? 

 
Korteriühistu liige 

 
Alustame sellest, et püüame võrrelda äriühingute, mittetulundusühingute ja korteriühistute 
liikmeskonna praegust seisu, s.o olukorras, kus püütakse korteriühistute kohta käivat seadusandlust 
reformida. 
 

 AS MTÜ KÜ 

Liikmete kuulumine riigi 
elanikkonda 

Riigi majanduse 
aktiivsemad tegijad 

Ühistegevuse aktivistid Riigi kogu elanikkonna 
läbilõige 

Liikmelisuse 
vabadusaste 

Vabatahtlik Vabatahtlik „Sunnismaine“ 

Huvitatus Ärihuvid Hobihuvid Huvipuudus 

Oma probleemidega 
hakkamasaamine 

Iseotsustajad Tegutsevad 
jõukohaselt 

Valdavaks on lootjad 
„parteile, valitsusele ja 

ametiühingule“ 

Liikmete ühtsus Homogeenne Homogeenne Heterogeenne 

Osaluse aktiivsus Väga kõrge Kõrge Madal või olematu 

Juriidiline kirjaoskus Väga kõrge, aktiivne Piisav Piirdub KÜS mõne 
valitud sätte 

tõlgendamata tekstiga 

Kapitali käive Aktiivne tulu taotlemine Hobiannetuste 
kasutamine võimaluste 

Olemasolevast ja 
amortiseeruvast 

                                                           
3
 Selguse huvides märgib eelnõu koostaja, et 14.03.2013 seisuga ei ole Evald Normak kantud ühegi 

korteriühistu registrikaardile ametisoleva juhatuse liikmena.  
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piires „kümne küünega 
kinnihoidmine“ 

Kõrgeim juhtimisorgan Üldkoosolek 
ÄS §§ 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 

298, 298
1
, 298

2
, 299, 

300, 301, 302, 304, 
316, 317, 319, 326, 
328, 332, 333, … 

Üldkoosolek MTÜS §§ 
7, 10, 11, 13, 16, 18, 

19, 20, 20
1
, 21, 22, 23, 

24, 24
1
, 27, 28, 28

1
, 30, 

34, 36 

Üldkoosolek  
KÜS §§ 10

1
, 12 

Korteriühistu 
liikmete üldkoosolek 
KÜS §§ 11, 13, 15 

Korteriühistu 
üldkoosolek 
KÜS §§ 13 

Juhatuse esimees 
(juhataja) 

ÄS §§ 308, 311 
Juhataja või mitu liiget 
või juhatus esimehega 

MTÜS § 26 
Juhataja või mitu liiget 

(Juhatuse esimeest ei 
ole seaduses olemas) 

 
Siia kulub lisada väljavõte Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori majanduse 
instituudi sotsioloogia õppetooli poolt 2007.aastal Paldiski 171 Korteriühistus teostatud uuringust 
„Elanike hinnangud elukeskkonna muutustele – juhtumiuuring“ (Katrin Paadam, PhD ja Liis Ojamäe, 
MA).  
 
„Kvantitatiivse uuringu aluseks olev küsitlus viidi läbi 15.-20.novembril 2007, elanikke külastati nende 
kodudes õhtuti (tööpäevadel) ning päevasel ajal (nädalavahetusel). Küsitlejateks olid 9 üliõpilast. 
Paldiski mnt 171 elanikel paluti vastata 40 küsimuse ja 165 üksiktunnusega ankeedile. Kuna 
originaalprojekti-järgselt 60 korteriga elamus on tänasel päeval kahe korteri kokkuehitamise tulemusel 
59 korterit, moodustab 48 analüüsi kaasatud ankeeti 81 % majas elavatest leibkondadest. Ülejäänud 
leibkonnad kas keeldusid uuringus osalemast või ei olnud küsitlusperioodi jooksul kättesaadavad.“ 
 
Töö diagrammis „Korteriomanike huvi ja osalus korteriühistu tegevuses“ on antud järgmine kooslus: 
9 % juhatuse liikmeid (sh varasemad) 
28 % aktiivselt huvitatuid 
7 % huvitatuid suuremate kulutuste ja renoveerimise korral 
49 % ei ole huvitatud 
7 % ei oska öelda 
 
See uuring toob välja põhimõtteliselt sama seisukoha, mida ma „rusikavalemina“ avaldasin oma 
05.03.2012 arvamuses eelnõu kohta: veerand saab aru ja toetab, veerand ei taha aru saada ja on 
kõigele vastu häälestatud, ülejäänud pool on ükskõikne „soo“. 

 
Korteriühistu 

 
On selge, et riigi asi ei ole elamumajanduse haldamine. Selle tõttu elamufondi erastamine oli 
möödapääsmatu. Samas ei saa heaks kiita erastamise viisi – korterid erastati inimestele, kes ei olnud 
suutelised olema (ja sisuliselt ei tahtnudki olla) omanikud/peremehed. Erastamisel ei kuulutatud välja 
kurba tõde, et kinnisvara omanikuks olemine on seotud ka millegi muuga, kui ainult vara valdamisega. 
 
AÕS § 68 lg 3 sätestab, et omand tekib ainult seaduses sätestatud juhtudel. Selle poolest on 
formaaljuriidiliselt kõik korras. Samas ei arvestanud seaduseandja seda, et omal ajal elamuid ehitanud 
riik andis üürile korterid arvestusega, et üüriarves kaheprotsendilise amortisatsiooninormiga elamute 
maksumus laekub riigile tagasi 50 aasta jooksul - elamu ehitamiseks kulutatud „kapital“ pidi 50 aasta 
pärast alustama uut ringi uuemalaadsete elamute näol. Seega oli arvestatud sellega, et elamu lõplikul 
amortiseerumisel oli elanike ümberasustamine uude korterisse riiklikult kindlustatud üüriraha 
akumuleerimise arvel. 
 
RTJ 5 (Materiaalne ja immateriaalne põhivara) kohaselt nüüd juba korteriomandi omanik peaks 
pidama saldoarvestust pangaarvel tema omandis oleva korteri-omandi akumuleeritud kulumi kohta, 
et elamu muutumisel elamiskõlbmatuks soetada selle arvel endale uus eluase. 
 
Kuna korteriomandi maksumuse akumuleerimist ei toimu, siis korteriomandi näol on tegu vaid vara 
kulutava tarbimisega, mis lõpeb vara ärapruukimisega ja selle järel üürikorterisse ümberasumisega. 
Siin võib AÕS § 33 lg 3 kohaselt tuua analoogia, et praegused korteriomandi omanikud on tegelikult 
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endiselt sisuliselt riigile kuuluva (või isegi omanikuta) korteriomandi kaudsed valdajad, mitte omanikud, 
sest neil enam ei ole riiklikku garantiid eluaseme jätkusuutlikkuse suhtes. 
 
AÕS §§ 72, 75, 145 sätestavad, et elamu kaasomanikul on õigus ja kohustus elamu 
säilitamiseks/alalhoidmiseks teha kulutusi. Kuna selliste kulutuste tegemine käib tegelikkuses suurte 
raskustega, EhS nõuete rikkumisega või üldsegi ei tehta, siis on raske pidada praegusi korteriomandi 
omanikke omanikeks. 
 
Seega – korteriühistu on sunniviisiliselt moodustatud valdavalt ühiste huvideta suures osas madala 
kvalifikatsiooniga initsiatiivitute inimeste kogum, mis ilma seaduse sunnita või stimulatsioonita ei ole 
suuteline heaperemehelikult majandama formaaljuriidiliselt nende kaasomandis olevat elamut. 
 
Selle tõttu korteriühistu praegusel kujul ei ole kapitalistlikule ühiskonnale sobiv sotsialismijäänuseline 
vorm tegelikult eksisteerivate mittepiisavalt tunnetatud elamu kaasomanike ühiste huvide (ja samuti 
riigi perspektiivsete huvide) esindamiseks. 
 

Korteriühistu juhatuse esimees 
 

Praegu KÜS kui korteriühistu peamine õigust loov seadus ei räägi midagi korteri-ühistu juhatuse 
esimehest. Temast saab teada vaid kaudselt MTÜS § 26 lg 1 vahendusel, et korteriühistul peab olema 
juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehest ei ole kuskil sõnagi. Teda saab vaid juhatuses 
juurde mõtelda. 
 
Kui korteriühistuid on ligikaudu 9 500, siis on tõenäoline, et kõigi nende jaoks väljaõppinud juhte ei 
jätku. Seda enam, et tööd tuleb teha vaid näruse palga eest, kui üldse midagi makstakse. 
Korteriühistutes on laialt levinud arusaam, et juhtimine on vaid rutiinsete kuust kuusse korduvate 
pisiasjadega tegelemine.  
 
Kunagi oli pika nimega lühike seadus, mis sätestas: „Tippjuht – raamatupidamis-kohustuslikku 
majandusüksust ise juhtiv omanik või selle üksuse juht, kes vastutab kogu majandustegevuse eest 
otseselt omaniku või omanike ees. Ühes raamatupidamiskohustuslikus majandusüksuses võib olla 
ainult üks tippjuht. Tippjuht ei või oma vastutust kellelegi delegeerida.“ 
 
Seega korteriühistu juhatuse esimees ei ole lihtsalt igakordselt suvaliselt valitud ühistu liige, vaid ta 
peab olema ühistu tippjuht. Juhtimisteaduses on mõiste eestvedamine. Korteriühistul on vaja 
elamut soojustada, teha korda ventilatsioon. Need on ju keerukad projektid, mille projekteerimiseks, 
finantseerimiseks, ehitamiseks on vaja kõike seda korraldavat eestvedajat/projektijuhti.  
 
Korteriühistu juhatuse esimees peab eelkõige olema küsimuse püstitaja, eestvedaja, projektijuht, 
kes uurib kogu vajaliku informatsiooni välja, selgitab asja ühistu liikmetele, viib asja otsustamise läbi 
üldkoosoleku jne. 
 
Ei ole kuulda olnud, et üldkoosolek ise oleks pannud midagi asjalikku liikuma – üldkoosolek on nagu 
korteriühistu parlament, kes arutab juhatuse kaudu esitatud esimehe projekti ning seadustab selle 
projekti elluviimist oma otsusega. 
 
SA KredEx kuulutas edukalt rekonstrueeritud maja vabariigi näidiselamuks – selle töö eestvedajaks 
oli projektijuhikoolitusega juhatuse esimees, hariduselt ehitusinsener, aspirantuuris ennast täiendanud 
ökonomist/juhtimisteadlane, audiitorikoolitusega raamatupidaja-finantsist. See oli haruldane erijuhtum. 
Kuid sellest loendist nähtub, millise mitmekülgsuseni peaks püüdlema iga korteriühistu tippjuht. Kasvõi 
ilma diplomiteta iseõppijana. 
 
Juhatuse esimehele annaks kaalu juurde viide seaduses sisekontrollile kui juhtimismeetodile, mis 
kuulub juhatuse esimehe kohustuste hulka. 
 
Seadusest oleneb, kas iga korteriühistu suudab endale kasvatada väärikat juhti. Selleks peaks 
seadus selgeks tegema, milles seisneb juhatuse esimehe roll projektijuhina. Mis peaks olema 
üldse eelduseks, et teda esimeheks valitaks. 
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Millist seadust on vaja? 
Seadus ei saa dikteerida ainult üksikuid tegemisi – tahestahtmata seadus kannab oma ridade vahel, 
sõnaseades, rõhuasetustes märgilisi sõnumeid, mis võivad hea kavatsuse nurjata ja anda 
ootamatuid tulemusi. Soovitavalt positiivseid. Kuid kunas kuidas juhtub. 
 

1.  KOS on vajalik vaid korteriomandi 
vormistamisel. Pärast seda korteriühistu liikmed 
paljude aastate jooksul peavad koos KÜS-iga 
„tassima kaasas“ neile vähemõistetavat ja 
mittevajalikku KOS-i. Milleks!? 
Ideaalne oleks olukord, kus korteriühistu 
liikmed saaksid kogu neile tavaliselt ja 
enamasti või isegi valdavalt vajaliku õigusteabe 
uuest KÜS-ist. Nii nagu nad praegugi ei tea 
midagi olemasolevast KOS-ist. 
Võib-olla kahekümne aasta pärast on 
korteriühistu liikmete hariduslik ja 
intellektuaalne tase teistsugune, kuid praegu on 
vara asja inimeste jaoks keerulisemaks ajada, 
kui see juba niigi on. Tasub vaid vaadata 
eespooltoodud tabelit korteriühistu 
liikmeskonna iseloomustusega. 
Meil ei ole õigust silma kinni pigistada fakti ees, 
et korteriühistu liikmeskond (kõikide ühes 
elamus asuvate korterite omanikud) keskelt läbi 
sarnaneb kogu riigi elanikkonnaga – nii nagu 
riigis tervikuna on ka selle riigi igas elamus 
omad akadeemikud ja omad kirjaoskamatud 
pätid. Küsimus on vaid erinevate kategooriate 
suhtarvudest tulenevates absoluutarvudes. 

MA 
See, et korteriühistu liikmed kehtivast KOSist 
sageli midagi ei tea, ongi üks probleemidest, 
mida eelnõuga soovitakse lahendada.   

2.  Praegu Harju Maakohtus on näiteks 
hagiavaldus, mille tekkimise aluseks on 
korteriühistu mõnede liikmete arusaam, et 
MTÜS § 20

1
 lg 2 ja MTÜS § 20

1
 lg 6 on 

alternatiivsed ja kui ei viitsita toimida lg 2 
kohaselt, siis on õigus eksprompt üldkoosolekul 
ilma etteteatamiseta teha sedasama viidates lg 
6-le ilma igasuguste eelnevate nõuete ja 
põhjendusteta. Isegi ühe paragrahvi sees ei 
suudeta teksti mõttest aru saada! 
Heake küll, see näide on veel üleni § 20

1
 piires. 

Kuid samas 20.06.2012 eelnõu näeb ette, et 
MTÜS §§ 19, 21, 22, 23 tulevad kasutusse vaid 
osa lõikudest. Kas on mõistlik sundida 
jurisprudentsis saamatut inimest sõeluma, et 
see lõige võtta, aga kui äkki seletada nii … 
Arvestades uue seaduse tarbijate tohutut massi 
ja nende kesist arusaama seaduse 
tõlgendamisel ja vajalike sätete leidmisel, oleks 
mõttekas uus KÜS lahti muukida ka MTÜS-ist. 
See lisamaht ei ole suur, kuid võidab 
õigusselgus. 

MA 
Seda võimalust on eelnõu koostamise käigus 
kaalutud, kuid see tähendaks ka uue seaduse 
„lahti muukimist“ senisest kohtupraktikast, mis 
on nende MTÜS sätete tõlgendamisel tekkinud. 
Sellega kaasnev segadus oleks veelgi suurem.  

3.  MTÜS-ist lahtimuukimise vajadus on märgilise 
tähendusega. Nimelt valdavalt on harjutud 
mõttega, et korteriühistu on MITTE 
tulundusühing ja selle tõttu ei taheta arutada 
majanduslikult tulusaid projekte. Nii võetakse 
sõnasõnaliselt praeguse KÜS § 2 lg 1, kuid ka 
seotusest MTÜS-iga loetakse välja, et TULU 
pole vaja. „Sest me ei ole äriühing!“  

MA 
Eelnõus on sätestatud, et korteriühistu on 
eriliigiline juriidiline isik ja MTÜS sätetele 
viidatakse ainult n-ö tehnilistes küsimustes.  
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Meil on ju tegu inimestega, kes tahavad, et 
üüriarved (s.o käibekeeles = majanduskulude 
arved) oleks väiksemad, kuid samas ei taheta 
kuulda, et soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteem võib aastas majale anda 
tulu 7000 €. Need on nende meelest kaks eri 
asja ja nad ei usu, et just need 7000 € võivad 
vähendada üüriarveid 6,2% võrra. Otse näkku 
kinnitatakse, et „küll te sellele rahale leiate teise 
koha“ ja edasi otsitakse, kus esimees oma 
suvilat ehitab jmt. 

4.  Eelnõus on 14-s kohas märgitud, et tegu on 
„korteriomanike üldkoosolekuga“. 
See on jälle märgilise tähendusega – see on 
hinnang, et kogu korteriühistu tegevuse 
kandvaks jõuks on korteriOMANIKUD, 
kusjuures korteriÜHISTU ning selle juhatus 
eesotsas juhatuse esimehega, on tühised 
kõrvaltegelased. 
See on samal ajal täiendavalt märgilise 
tähendusega ka selle poolest, et kui seni on 
korteriühistutes juhatuse esimehele ja 
liikmetele vaadatud kui paratamatusele, mille 
olemasolu on vajalik, ja kes tegelikult on vaid 
selleks, et oleks, keda sõimata, siis uus seadus 
veelkordselt rõhutab, et selliseks peab see 
suhtumine ka jääma ja olema. Kusjuures 
seaduse kogu tonaalsus rõhutab, et 
ebanormaalselt kallutatud suhted korteriühistus 
peavad veelgi suurenema. 
Sellist korteriomanike esiletõstmist ma loen 
iseendale ja kõigile teistele korteriühistu 
juhatuse esimeestele alusetult solvavaks 
hinnanguks. 
Praegu on olukord selline, et kõik hea, mis on 
korteriühistutes saavutatud, on juhatuse ja 
eeskätt selle esimehe töö ja vaev ja tänamatu 
teene. 
Selleks, et rõhuasetused tegelikkuse 
vajadusele vastavaks seada, tuleks eelnõus 
rääkida vaid üldkoosolekust, kusjuures on 
endastmõistetav, et tegu on korteriühistu 
üldkoosolekuga, millel osalevad korteriühistu 
liikmed (kes on muide seadusele vastavalt 
korteriomanikud). Nii nagu nad on ka siiani 
olnud. 
Oleks naeruväärne nõuda, et hulkuvate koerte 
eest hoolitseva MTÜ Auhh järjekordset 
üldkoosolekut nimetataks MTÜ Auhh 
koeraarmastajate üldkoos-olekuks. Või teatada, 
et MTÜ Auhh korraldab koeraarmastajate 
üldkoosoleku. 
See on ju selge märk, et MTÜ Auh on vaid 
millegi korraldaja, korraldamise teenuse 
pakkuja, kuid asja ajavad ja tegijad on vaid 
asised koeraarmastajad omal koosolekul, millel 
ei ole midagi pistmist MTÜ-ga Auhh!!! 
Kuigi seaduse tekst ei ole ilukirjandus – siiski 
seaduse tekst kannab endas isegi mõjuvamat 
semiootilist sõnumit kui ilukirjandus (mis ei 

MA 
Korteriomanikud on ka kehtiva õiguse kohaselt 
korteriühistu „kandvaks jõuks“. Juhatuse 
liikmed, kes selle „märgilise tähendusega“ 
tõsiasjaga ei arvesta, kaotavad varem või 
hiljem oma koha, sest juhatuse liikmete 
ametisse nimetamine on nendesamade 
korteriomanike pädevuses.  



84 
 

kohusta mitte kedagi ja mitte millekski). 
Ilukirjandus vaid kutsub üles, seadusetekst võib 
mõjuda kas ülesehitavalt või lammutavalt. 

5.  Eelnõus kuskile sobivasse kohta tuleks 
paigutada: 
§ XX. Sisekontrolli süsteem 
(1) Sisekontrolli süsteem on korteriühistu 
juhtimisel rakendatav seaduslikkusele ja 
otstarbekusele suunatud terviklik abinõude 
kompleks, mis võimaldab tagada: 
1) õigusaktidest kinnipidamise; 
2) vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest 
kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja 
muust sarnasest tingitud kahju eest; 
3) korteriühistu tegevuse otstarbekuse oma 
ülesannete täitmisel; 
4) korteriühistu tegevusest tõese, õigeaegse ja 
usaldusväärse informatsiooni kogumise, 
säilitamise ja avaldamise. 
(2) Sisekontrolli süsteemi korteriühistus 
rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab 
korteriühistu juhatuse esimees. 
Korteriühistuid tuleks hakata harjutama sellega, 
et igas majandusüksuses, mis seaduse 
kohaselt on kohustatud pidama 
raamatupidamist, peab olema mitte ainult 
raamatupidamise sise-eeskiri (mis on 
sisekontrolli standardiks raamatupidamise alal), 
vaid selliseid standardeid võiks olla rohkem 
korteriühistu kogu tegevuse ampluaa ulatuses 
(nagu näiteks juhatuse reglement, 
üldkoosoleku korraldamise üksikasjalik 
„tehnoloogia“, ühistu liikmete infovajaduse 
rahuldamine, ühistu liikmetele antava 
aastaaruande sisu  jne). Sisekontrolli süsteemi 
rakendamine distsiplineerib ja õpetab lugu 
pidama reglementeeritusest, aitab kaasa 
„Ordnungi“ tekkeks ühistus. 

MA 
Korteriomanikel on võimalik kehtestada sobiv 
sisekontrolli süsteem.  

6.  Eelnõu § 19 lõiked 1 ja 2 vajavad selgitust. 
Praegu on kinnistusraamatus „Aadress“ kujul: 
Harjumaa, Tallinna linn, Haabersti linnaosa, 
Paldiski mnt 171. 
Kas eelnõu kohaselt korteriühistu nimeks peab 
saama - 
Harjumaa, Tallinna linn, Haabersti linnaosa, 
Paldiski mnt 171 korteriühistu ? 
Kas ei piisaks olemasolevast nimekujust - 
Paldiski 171 Korteriühistu ? 

S 
Olemasolev nimi jääb korteriühistule alles ja on 
kasutuses täiendava nimena (vt § 19 lg 3 ja § 
67 lg 3).  

7.  Telefoniraamatu andmeil on vaid Tallinnas ja 
Keilas Paldiski maantee. Seejuures Tallinnas ei 
ole Paldiski puiesteed, tänavat, põiku, väljakut 
jmt. 
Seega tavaliselt piisab, kui on teada, et Paldiski 
171 KÜ asub Tallinnas, kus eksimine on 
võimatu, sest Tallinnas on vaid üks Paldiski 
(maantee). 
Seletuskirjas on toodud näitena korteriühistu 
täisnimena „Puu 1, Tallinn korteriühistu“. See ei 
vasta eelnõu § 19 lõikude 1 ja 2 tekstile – 
sisaldab vaid väikese osa kinnistusraamatu 

OA 
Seadus peab arvestama ka selliste 
aadressidega, mida on rohkem kui kahes 
linnas. Lühema nime võib korteriühistu soovi 
korral ise kasutusele võtta, kuid see peab 
eristuma teiste juriidiliste isikute nimedest.  
Eelnõu § 19 lg-d 1 ja 2 ei sätesta, et 
korteriühistu nimi sisaldab aadressi täpselt 
samal kujul, nagu see on kinnistusraamatus. 
Ebavajalikud osad (maakond ja linnaosa) saab 
nime moodustamisel välja jätta. Selle nime 
moodustamisega tegeleb registripidaja, mitte 
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aadressist. 
Võib-olla oleks mõttekas sõnastada lõik 1 
järgmiselt – 
(1) Korteriühistu nimi koosneb 
korteriomandi esemeks oleva kinnisasja 
kinnistusraamatusse kantud aadressi 
tänavanimest ja majanumbrist koos täiendiga 
„Korteriühistu“, millele võib lisada asukoha 
nime. 
Näiteks - Paldiski 171 Korteriühistu, Tallinn. 

korteriühistu või korteriomanikud.  
Eelnõu on täiendatud volitusnormiga, mis 
võimaldab justiitsministril kehtestada täpsema 
korra korteriühistu nime moodustamiseks (§ 19 
lg 3).  

8.  Näidet „Puu 1, Tallinn korteriühistu“ ei saa 
pidada õnnestunuks. 
Eelnõu kohaselt „Puu 1, Tallinn“ oleks nagu 
korteriühistu nimi ja „korteriühistu“ selle juurde 
käiv täiend. Aga mida see täiend näitab? 
Eesti keele algustäheortograafia reeglite 
kohaselt väikese algustähega „korteriühistu“ ei 
ole nime osa, vaid lihtsalt tüübinimetus.  
„Puu 1, Tallinn“ on seega korteriühistu nimi, mis 
tegelikult ei ole midagi muud, kui ühe majatäie 
korteriomandite ja korteriomanike asukoha 
aadress. 
Hoopis teine asi on „Paldiski 171 Korteriühistu“ 
(suure algustähega !) registreeritud nimena. 
See haldab elamut Paldiski mnt 171, mille SA 
KredEx rekonstrueerimise tulemusel kuulutas 
vabariigi näidiselamuks, kus korteriühistu 
juhatus sõdib väikese grupi korteriomanikega, 
kes võitlevad nagu elu eest, et majale mitte 
paigaldada soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteemi, mida suurem osa 
korteriomanikest nõuab elamu energiakulu 
vähendamiseks ja elamistingimuste 
parandamiseks. 
Seega – Korteriühistu on ühte masti teiste 
nimeosadega, nagu (Lepistiku) Lasteaed, (Nõo) 
Põhikool, (Koeraomanike) Selts jne, mis algselt 
on ka tüübinimed. Selle kohta ütleb reegel, et 
„asutuse, ettevõtte, organisatsiooni või 
ühenduse registreeritud täisnimes võib selle 
ametlikkuse näitamiseks kasutada läbivat 
suurtähte.“ 
Nii nagu Gustav Adolf iseenesest ei ütle mitte 
midagi, kuid Gustav Adolfi Gümnaasium – oo-
ja, see on juba midagi väga tuntut! 
Samuti on üsna laialdaselt teatud, mis asi on 
Paldiski 171 Korteriühistu. Kas tasub selle 
korteriühistu saavutusi ümber võltsida 
korteriomanike omaalgatuse arvele, 
degradeerides korteriühistut nimega Paldiski 
171 korteriühistu, Tallinn! 

TV 

9.  Ma ei leia, mis mõte on eelnõu § 19 lg 3. Kellel 
seda vaja on? Kolmandal isikul kindlasti mitte. 
See võib olla käibel korteriühistu siseselt. Kuid 
siis pole seda vaja ka seaduses mainida. 

TV 

10.  Eelnõu § 21 lg 1 on vastuolus samas lg 2-ga. 
Vähemalt võimaldab konflikte-loovat 
valetõlgendust. 
„Korteriomanikel on õigus vastu võtta otsuseid 
korteriomanike üldkoosolekut kokku kutsumata“ 

MA 
Vt EN p 4.  
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on normaalse mõistusega korteriühistu liikmeks 
olevale korteriomanikule arusaadav sellises 
variandis, et suvaline korteriomanik paneb 
kõikide korterite postkastidesse kirjaliku 
hääletuse bülletääni, kus tuleb vastata kas 
„poolt“ või „vastu“ ning juhatusest mööda 
minnes lüüakse arved kokku ja võetakse 
korteriomanike otsus vastu juhatuse teadmata. 
Võtame näite konkreetsest korteriühistust. 
Juhatus kutsus kokku üldkoos-oleku, et arutada 
soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi 
paigaldamist. Koosolek jõudis vaevalt alustada, 
kui läks lahti lärmiks. Päevakorras olevaid 
punkte ei lastud arutada, koosoleku juhatajat ei 
võetud kuulda, ventilatsioonispetsialiste ei 
lastud esineda. Korteriühistu „parlament“ aeti 
ventilatsiooni vastaste obstruktsioonilise 
tegevusega lõhki. 
Juhatus valmistas ette uue koosoleku ja jagas 
aegsasti laiali mahuka kirjaliku materjali 
tõestamaks, et ventilatsioon on hädavajalik ja 
kasulik igas mõttes. Opositsioon oli veelgi 
aktiivsem – juhatuse esimees koosolekul tõrjuti 
nurka ja maruliselt toimiv opositsioon asus ise 
koosolekut juhtima. Tulemuseks oli, et lahtisel 
hääletamisel koosolek üksmeelselt leidis, et 
ventilatsiooni pole vaja. 
Samal ajal oli välja kuulutatud kirjalik hääletus. 
Koos koosolekukutsega oli igale korteriühistu 
liikmele antud ka kirjaliku hääletuse bülletään. 
Hääletada võis kahe nädala jooksul enne 
koosolekut, koosoleku ajal ja ka kolme päeva 
jooksul pärast koosolekut. 
Kirjaliku hääletuse tulemusel võeti vastu otsus 
paigaldada soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteem. Kirjalikult vastu 
hääletajaid oli vaid kolm! Samal ajal koosolekul 
lahtisel hääletusel õhutati: „Hääletage kõik! 
Tõstke kõik käed üles! Näitame, et me kõik 
oleme ventilatsiooni vastu!“ Ja vastutulelikult 
kõik tõstsid käed ventilatsiooni paigaldamise 
vastu, sh ka need, kes enne või pärast 
koosolekut lasksid KÜ postkasti kirjaliku 
hääletuse bülletääni ventilatsioonisüsteemi 
paigaldamise poolt. 
Siin on selgelt näha, et korteriomanike poolt 
(peale kolme juhatuse liikme) ei olnud 
ventilatsiooni paigaldamise osas mitte mingit 
positiivset initsiatiivi. Kuigi enamus suhtus 
rahulikult pooldavalt. Väikesearvulisele 
obstruktsiooni korraldanud kisakõride pundile 
avalikult vastu astuda ei astutud. 
Kogu selle ainuüksi juhatuse poolt tehtud suure 
töö tulemuseks oli pärast mitmekordseid 
katseid valdava enamuse korteriühistu liikmete 
kirjalik toetus juhatuse poolt ette pandud 
projektile. 
See on näide eelpool toodu juurde sellest, 
milline on juhatuse ja juhatuse esimehe osa 
korteriühistu edukuse kindlustamisel. Ja 
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vastupidi – millist vastuseisu positiivsed 
projektid leiavad korteriomanike/korteriühistu 
liikmete poolt. 
Seega jällegi – mitte „korteriomanike 
üldkoosolek“, vaid korteriühistu üldkoosolek. 
Mitte korteriomanikel on õigus, vaid 
korteriühistul on õigus. 

11.  Ei saa nõustuda eelnõu § 21 lg 3 punktiga 3 – 
kümneaastane praktika näitab, et kuigi kirjalikul 
hääletusel korteriühistu liige allkirjastab oma 
nimel hääletusbülletääni, seda avaldada ei saa, 
kes kuidas hääletas. See on mõnes mõttes 
isegi ohtlik teave isikuandmeis. 
Kogemused on näidanud, et kui 
hääletustulemused personaalselt avaldatakse, 
siis on esinenud juhtumeid, kus hakatakse 
ühistu liikmeid lausa šantažeerima, et „miks 
sina nõnda hääletasid“. Siiani on üldkoosoleku 
protokollide juurde nende õigsuse 
tõendamiseks lisatud hääletusbülletäänide 
koopiaid vaid pankadele laenu vormistamisel. 
Paldiski 171 Korteriühistu dokumenteerib ja 
arhiveerib hääletustulemused, kuid (eriti 
projekti poolt) hääletanute isikuandmeid 
püütakse mitte levitada. Seda „kodurahu“ 
säilitamiseks. Seega „sealhulgas otsuse poolt 
hääletanud korteriomanikud nimeliselt“ tuleks 
maha võtta. 

MA 
Otsused peavad olema kontrollitavad.  
Vt ka EN p 4.  

12.  Eelnõu seletuskirjas § 22 kohta märgitud 
„küsimus, kas pidada korteriühistut eelkõige 
isikute või omandi ühenduseks“ tuleb igal juhul 
vastata kujul – korteriühistu on ühe 
korteriomandi omanikuks olevate isikute 
ühendus. 
Seega vastuvõetavaks osutub hääleõiguse 
variant b.  
Kaasomandi mõttelise osa suuruse järgi häälte 
lugemine ruutmeetrite komakohtadega võib 
tekitada lisaprobleeme. Näiteks Paldiski mnt 
171 elamu rekonstrueerimisel lodžade ja 
rõdude pind vähenes paneelseinte voodri 
paksuse võrra ja tekkis ettepanek kõigi korterite 
üldpinna ümbermõõtmise ja muudatuste 
kinnistusraamatus kajastamise kohta. Kas siis 
korteriomaniku hääleõigus peaks vähenema 
näiteks 0,3 m

2
 võrra? 

Samuti on mõttetu eristada kahe ühesuguse 
korteri omanike hääli, kui ühel korteril on pinda 
arvel 50,2 m

2
 ja teisel 50,3 m

2
. Samuti pole 

oluline, kas on tegu ühe-, kahe-, või 
kolmetoalise korteriga. 

MA 
Eelnõu  kohaselt on hääleõigus 
kaasomandiosa suuruse järgi valikuvõimalus.  
Korteriomandi eriomandi eseme füüsilised 
parameetrid ja korteriomandi kaasomandi osa 
suurus ei ole omavahel õiguslikult seotud, st ka 
juhul, kui eriomandi eseme pindala suureneb 
või väheneb, ei muutu sellest kaasomandi osa 
suurus.  

13.  Eelnõu § 22 lg 5 soodustab vähemuse anarhiat 
koosoleku otsuse mõjutamisel. 
Üldkoosoleku kvoorumi saavutamisega on tihti 
raskusi. Siis arutamisel olevates küsimustes 
vähemusse jääda kartvad ühistu liikmed 
korjavad kokku hulga volitusi neilt, kes ei 
saa/viitsi/taha käia koosolekutel. Tavaliselt 
volitaja ei pea ennast vastutavaks, kui volitatu 
hääletab koosolekul vastupidi sellele, kuidas 

S 
Seaduses (TsÜS § 115 jj) ongi selgelt 
sätestatud, et tehingu tegemisel esindaja kaudu 
kehtib esindaja tehtud tehing esindatava 
suhtes.  
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oleks hääletanud volitaja ise. 
Kui tekib ÄS § 188 situatsioon, kus üldkoosolek 
on võtnud vastu otsuse, mille tõttu mõned 
ühistu liikmed kannatavad kahju, siis kerkib 
üles küsimus vastutusest. Mitte kunagi 
koosolekutel osalev ühistu liige peaks 
arvestama sellega, et hääletamise eest ei 
vastuta volitatu, vaid volitaja.  
Tuleb selgelt määratleda, et volitus antakse 
mitte ainult volitatu füüsilise osalemise kohta 
üldkoosolekul (nagu tavaliselt arvatakse), vaid 
ka volitaja poolt etteantud viisil hääletamise 
kohta (mis korteriühistute praktikas on jäetud 
volitatu otsustada). Volitatu üldkoosolekul 
osalemise viisi ja hääletamise tulemuse eest 
peab vastutama volitaja. 

14.  Eelnõu § 22 lg 5 lubab koos volitatuga ka 
volitajal osaleda üldkoosolekul. 
Praktikas esineb olukordi, kus korteriomanik 
osaleb ise koos mitme volitatuga (osa neist 
ilma volikirjadeta), kelledeks võivad olla ühistu 
asjadega mittekursis olevad isikud, kellede 
peamine ülesanne on toetada kõrtsisuminat 
volitaja poolt koha peal dikteeritavas suunas. 
Seega võrreldes üksinda isiklikult kohal oleva 
ühistu liikmega saavutatakse koosoleku 
kallutamise mitmekordne efekt volitaja suunale. 
Koosoleku korrale ja otsuste kallutatuse vastu 
tuleks kasuks, kui koosolekul lubataks osaleda 
volitatul vaid üksinda või erandkorras koos 
volitajaga vaid juhul, kui volitajal üksi on raskusi 
koosoleku jälgimisega, arutatavast asjast 
arusaamisega või ta vajab toetajat/hooldajat 
tervislikel põhjustel. 

MA 
See säte ei nõua õiguste kuritarvitamise 
aktsepteerimist.  

15.  Eelnõu § 23 lg 1-s tuleb kindlasti anda 
juhatusele võimalus valida – kas kutsuda kokku 
korduskoosolek (mis ei olene osalejate arvust) 
või toimida § 21 kohaselt. 
Seda võib lisada lõikesse 1, või lisada 
paragrahvile uus lg 3, näiteks – 
(3) Samuti võib juhatus otsustusvõimetu 
koosoleku päevakorras olnud küsimused 
lahendada § 21 kohaselt kogu päevakorra või 
selle osade kaupa. 
Seda peaks juhatus vaatama, kuidas on 
kasulikum. Tavaliselt teisele koosolekule tuleb 
veelgi vähem ühistu liikmeid, kusjuures igas 
ühistus on enamvähem teada, kes on kindlad 
tulijad ja milline on nende häälestatus.  
Tavaliselt juhatus ei pane päevakorda selliseid 
küsimusi, millede mahahääletamist ta soovib. 
Seega valimine korduskoosoleku ja ilma 
koosolekuta kirjaliku hääletuse vahel võib 
suurendada tõenäosust, et otsus tuleb 
positiivne (või vähemalt kajastab 
objektiivsemalt enamuse seisukohta). 

MA 
Eelnõu §-s 21 sätestatud võimalus võtta vastu 
otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata ei 
saa asendada korduskoosolekut, sest sellisel 
viisil otsuse vastu võtmiseks on vaja üle poole 
korteriomanike häältest. See põhimõte on 
eelnõus nüüd ka selgelt sätestatud (§ 21 lg 3).  

16.  Eelnõu § 24 lg 2 tuleks MTÜS § 26 lg 1 
eeskujul lisada üks sõna - „Juhatusel võib olla 
üks (juhataja) kuni kolm liiget.“ Ja lisada „Kui 
juhatusel on rohkem kui üks liige, siis juhatus 

OA 
Sätet on MTÜS § 26 lg 1 eeskujul täiendatud.  
MTÜS, erinevalt ÄS-st, ei reguleeri juhatuse 
esimehe valimist. See ei tähenda, et MTÜ või 
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valib endi seast juhatuse esimehe.“ 
Küsimus on kolmandates isikutes, kellel peab 
olema selge, kelle poole pöörduda kõigis 
esindusküsimustes. Samuti ka ühistusiseselt 
peab olema kokku lepitud, kelle poole 
pöörduda esmajärjekorras, kes on tippjuht. 
Tuleb arvestada seda, et juhatuse töös reeglina 
lõviosa peab tegema alati juhatuse esimees. 
Juhatus ei ole mingi amorfne kogum, mis kogu 
aeg pulbitseb ühtse kogumina.  
Juhataja ja juhatuse esimees on märgilise 
tähendusega – kui on juhataja, siis pole kedagi 
teist tema kõrval ja tuleb selle ühega läbi 
saada. Kui on juhatuse esimees, siis võib 
arvestada võimalusega, et juhatuse esimees ei 
saa ise kõike otsustada ilma teiste juhatuse 
liikmetega konsulteerimata. Seega – juhataja 
nimi ütleb, et tema on oma pädevuses täiesti 
iseseisev. Juhatuse esimehel on „kargud“, kes 
teda võivad (või tahavad) toetada. 
Ametinimetus juba ütleb kolmandale isikule kui 
tõsiselt võib tema sõna peale loota. 

korteriühistu juhatuse liikmed ei tohiks endi 
hulgast valida ühte isikut, kes korraldab 
juhatuse tegevust ja kes nimetab ennast 
juhatuse esimeheks. Seejuures tuleb aga 
arvestada, et seaduse kohaselt (ka ÄS 
kohaselt) ei ole juhatuse esimehel väljaspool 
juhatuse töö korraldamist mingeid suuremaid 
õigusi kui „tavalisel“ juhatuse liikmel.  

17.  Eelnõu § 24 lg 3 ja 5 on vastuolus põhimõttega, 
et igas majandusüksuses peab olema üks 
tippjuht. Ilmselt ei ole väikeses korteriühistus 
alati vaja juhatust, juhatajat ja üldse tippjuhti 
(kui üldnimetust), kuid alati peaks olema selge, 
kelle poole tasub pöörduda. Samuti – ka kümne 
võrdse seas peab olema üks, kelle valduses on 
näiteks kasvõi maja arhiivimaterjalid. 
Võib-olla tasuks väikese ilma juhatuseta 
korteriühistule valida näiteks kedagi 
majavanema nimetusega. Peab ju keegi olema, 
kellele eelkõige saata e-mail, järelepärimine, 
kiri, ettepanek. Telefoniraamatuski peaks 
olema üks telefoninumber, et mitte püüda 
kümnel erineval numbril tülitada inimesi, 
kelledel on küll esindusõigus, kuid pole võibolla 
helistaja küsimuses informeeritud. 

MA 
Võimalus tegutseda ilma juhatuseta tähendabki 
võimalust seda teha, see ei võta ära võimalust 
juhatuse liige või liikmed valida.  
Korteriomanikud võivad loomulikult kokku 
leppida, kelle valduses on dokumendid või kes 
ühe või teise teemaga tegeleb, kuid see 
kokkulepe kehtib ainult sisesuhtes. Ilma 
juhatuseta korteriühistu korral võib kolmas isik 
pöörduda ükskõik millise korteriomaniku poole, 
kes peab ise hoolitsema edasise tegevuse 
eest, st vajadusel edastama kirja sellele 
korteriomanikule, kelle n-ö vastutusalasse see 
kuulub.  

18.  Eelnõu § 28 lg 1 tuleks lisada „… rikutud 
seaduse, korteriomanike kokkuleppeid, 
põhikirja või sisekontrolli standardi nõudeid, ei 
ole …“. 
Sisekontroll on siiani korteriühistutest mööda 
läinud. Samas see on majandusüksuse 
juhtimise oluline mehhanism, mis loob jooksva 
tegevuse õiguskindluse ning distsiplineerib 
kogu tegevust. 

MA 
Vt EN p 5. 

19.  Eelnõu § 28 lg 1 lisamine sõna „oluline“ nõuab 
lahtiseletamist – milline rikkumine loetakse 
oluliseks. Eriti, kuna sisekontrolli standardite 
koostamine ja kinnitamine kuulub tippjuhi 
kompetentsi, siis korteriühistusiseste 
õigusaktide seisuses sisekontrolli standardite 
rikkumise kohta võib esineda igasuguseid 
arvamusi. 

S 
Seletuskirjas ongi selgitatud, miks on selles 
sättes tingimus „oluline“.  
 

20.  Eelnõu § 28 lg 3 tuleks jätta MTÜS § 24 lg 1 
sätestatud „kolm kuud“. 
Näide – juhatus kutsus kokku üldkoosoleku. 
Pärast seda koosolekut kasutas opositsioon 

MA 
30-päevane tähtaeg ongi eelnõus ette nähtud 
selleks, et vältida pikaajalist õigusselgusetust.  
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juhust, et inimesed on koos ja „tahaks nõu 
pidada“. Hiljem selgus, et see nõupidamine 
vormistati korteriühistu üldkoosolekuna, mis 
võttis vastu otsuse kutsuda kokku järgmine 
üldkoosolek kuu aja pärast. Ja tehtigi veel üks 
üldkoosolek, mille protokoll saadeti äriregistrile 
uue juhatuse registreerimiseks. 
Opositsiooni esimene koosolek toimus reeglite 
rikkumisega, kuid narr oleks olnud kohtusse 
minna sellise naljategemise tühiseks 
tunnistamise nõudega. Teine opositsiooni 
üldkoosolek aga tugines sellele, et see 
koosolek on kutsutud kokku opositsiooni 
esimese koosoleku otsuse alusel. Aga 30 
päeva on juba möödas ja sisuliselt 
õigustühisele esimesele koosolekule tuginedes 
sai naljaga pooleks võtta vastu mittetühistatava 
otsuse. Ühel sellisel konkreetsel juhtumil 
vaidlus jõudis kohtusse alles 5 päeva vähem 
kui kolme kuu pärast kusjuures korteriühistu 
majandustegevus oli pangas seisatud juba 
kaks kuud.  
Seega 30 päeva annab suurtele 
kombinaatoritele täiendava võimaluse. 

21.  Eelnõu § 30 lg 2 tuleb nõuet täiendada: 
„korteriomanik on kohustatud hoidma selle 
piires sellist siseõhu temperatuuri ja relatiivset 
niiskust, mis tagab kaasomandi eseme 
säilimise ning …“ 
Küsimus on selles, et elamute 
rekonstrueerimise käigus paigaldatav 
individuaalse küttekulu arvestamise süsteem 
võimaldab hoida kokku küttekulusid selle arvel, 
et korterit piisavalt ei õhutata. Selle tõttu õhku 
koguneb niiskust sellisel määral, et hakkab 
vohama hallitus. 
Seega temperatuuri vajalikul kõrgusel hoidmise 
nõue on tingitud naaberkorterite küttekulude 
säästmise vajadusest, õhu relatiivse niiskuse 
järgimise nõue on vajalik nii maja kui ka korteri 
elanike tervise huvides. 
Näiteks on korteriühistut süüdistatud elamu 
rekonstrueerimise käigus „korteri rikkumises“, 
kuna otsaseina mööda kondentsvesi lausa 
tilkus; isekirjutavad mõõteriistad aga tuvastasid 
pideva õhu relatiivne niiskuse taseme kuni 85 
%-ni (kusjuures hallituse vohamiseks nn 
külmasilla piirkonnas piisab ka 45 %-st). Samuti 
on üldtuntud tõsiasi, et rekonstrueeritud elamud 
kipuvad niiskuma. Seda just siinkohal 
nimetatud põhjusel – elanike 
kokkuhoiupüüdluste tõttu. 

OA 
Sätet on muudetud.  

22.  Eelnõu § 45 suhtes olen jätkuvalt seisukohal, et 
see on Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastane ja 
annab selge märgi, et korteriühistute juhid 
valdavas enamuses ei ole usaldusväärsed ning 
nende kuritarvituste tõkestamiseks on vaja 
võtta kasutusse globaalseid drakoonilisi 
meetmeid peagu poole riigi elanikkonnast 
valimatult ässitamisega korteriühistu juhatuse 

MA 
Vt RaM p 9, EKÜL p 20.  
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kallale. 
Kui on vaja tõhustada järelevalvet juhatuse 
tegevuse üle, siis on ju selleks praegugi olemas 
revisjonikomisjon või revident, on võimalik 
väljast tellida audiitorkontrolli, kasutada iga 
korteriühistu liikme õigust esitada juhatusele 
järelepärimisi, kasvõi omavahelises vestluses 
juhatuse liikmega tunda huvi asjade käigu 
vastu ja saada teavet suulises või kirjalikus 
vormis. 
Kuueteistaastane praktika tegelemisega 
korteriühistu ja paneelmajade probleemidega 
näitab, et korteriühistu juhatuse liikmete poole 
pöörduvad kas juhuslikul kohtumisel või omal 
initsiatiivil ühistu liikmed, kellel on kogu 
majapidamisest selge pilt. Sest nad on 
huvitatud. 
Samas need, kes nurisevad, et midagi 
varjatakse, et pole teada jne on sellised, kes ei 
avalda initsiatiivi kasutada võimalust saada 
neid huvitavat teavet ühistu kohta. 
Eespoolmainitud Tallinna Tehnikaülikooli 
uuringus on selgitatud välja ka korteriomanike 
hinnang informeerimise piisavusele tehtavate 
tööde, nende maksumuse ja finantseerimise 
kohta. Sellekohase diagrammi järgi 79 % 
vastanuist väidab, et on saanud piisavalt 
informatsiooni, 21 % leiab, et ei saanud 
piisavalt. 
Rahulolematuist 2 vastanut märgivad vähese 
ligipääsu renoveerimistööde 
projektlahendusega seotud 
dokumentatsioonile, 1 vastanu pidas projekti 
liiga suuremahuliseks ning kalliks lühikese 
ajaperioodi kohta, 1 kahtlustas seaduste 
rikkumist ja korteriomanikega manipuleerimist 
otsustusprotsessi käigus. Kokku vaid 4 
konkreetselt väljendatud arvamust. 
Samas, kui kõrvutada eespool refereeritud arve 
(korteriühistu tegevusest mittehuvitatuid 49 %, 
ei oska öelda 7 %, kokku 56 %) võib ainult 21 
% informatsiooni piisavalt mittesaanuid pidada 
päris heaks näitajaks. 

EA 

1.  Tekst on identne EKFL omaga.  Vt EKFL p 1 jj.  

IP 

1.  Kui tihti näit. hoolde kodudes tuleb juhuslikult 
välja, et hooldekodu juhataja on vanurite raha 
enda nimele panka raha kandnud. Jääb mulje, 
et nende raamatupidamise üle puudub kontroll. 
Juhuslikult omaksed kui neid on avastavad 
vanuri raha varguse. 
Sama võib juhtuda korteriühistus, kus juhatuse 
liige võib ühistu raha enda nimele panga 
kontole kanda. 
Tavaliselt korteriühistu juhatus määrab 
revidendi, koosolekul sõnakuulekalt tõstetakse 
vaid kätt. 
Arvan, et korteriühistus peaks igaühel olema 
õigus näha, mis firma või eraisiku nimel 

TV 
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nimeliselt ülekandeid tehakse. Arvelduskontode 
nägemine ei ole tähtis, pank aga küll. 
Loomulikult peab selgituses kirjas olema, mille 
eest ja põhjendus. Sellisel juhul oleks ka 
revidendil võimalus raha õigsuse kontroll 
erapooletum ilma, et juhatus saaks oma 
tegevust varjata. 

KV 

1.  Olulise muudatusena tuleks seadusesse viia 
sellised punktid, mis välistaksid absoluutselt 
ühistu esimehe omavolitsemise ja 
kaasomanikel oleks rohkem õigusi dokumente 
nõuda (mitte nii, et ainukene viis oleks läbi 
kohtu). 
Põhjuseks see, et elan ise elamus kus tegutseb 
ühistu, mille esiotsas on ühistu algusest peale 
(so al 1999 a) üks ja sama isik JM. Kogu tema 
ühistu juhtimine seisneb selles ,et ta tegutseb 
omavoliliselt - tellib töid ilma kaasomanikega 
arutamata, esitab aasta aruandeid ilma 
kaasomanike kooskõlastuseta (kooskõlastust 
ehk üldkoosoleku protokolli ei kontrolli ju 
tänapäevale keegi), koosolekute protokollidest 
koopiaid on võimatu saada (isegi tähitud kirjale 
ta ei vasta). Mind ajendas hetkel kirjutama just 
see, et hetkel olen olukorras kus mulle JM poolt 
määrati trahv 200 krooni (aastal 2012) seetõttu, 
et ma ei koristanud maja ümbrust koos teiste 
kaasomanikega samal ajal vaid tegin seda 
ennem koristuspäeva. Siiamaani jookseb minu 
arvel see summa koos viivisega. Käesoleva 
aasta koosolekul tegin üldkoosolekule avalduse 
seoses sellega ja palusin selle summa 
tühistada kuna see on minu arvele 
ebaseaduslikult sinna määratud. Koosolek 
otsustas selle tühistada. Nüüd on möödas 
sellest juba 2 kuud ja suuma jookseb ikka minu 
arvel ning raamatupidaja vastus sellele oli et 
juhatuse liige KEELDUB sellekohast koosoleku 
otsust esitada. 
Ja siit tulebki küsimus, et kuhu peaksin mina 
pöörduma? Kohtusse? Mul ei ole selliseid 
vahendeid, et kohtusse pöörduda. Olen 
tavaline noor tööl käiv inimene, kes sooviks 
oma kodus normaalselt elada aga see on 
täiesti võimatu kuna pidevalt toimub kiusamine 
ja vaimne terror ühistu esimehe poolt. Korter on 
müügis olnud mul 2 aastat, aga kuna sai buumi 
ajal ostetud siis hind ilmselgelt kõrge, et keegi 
ostaks. Ma väga palun, et need, kes seadust 
kirja panevad, arvestaksid sellega, et ühistutes 
lokkab omavolitsemine ja neid lugusid on palju 
ning sellele peab lõpp tulema. Kaasomanikel 
peab ikka olema ka mingisugune ametlik organ 
selja taga (mitte, et ainukene võimalus oleks 
kohus), kellel oleks õigus kaasomanike nimel 
dokumente vms nõuda juhatuselt. Usun, et 
ametiasutusele ei saa ükski autoritaarne 
juhatuse liige keelduda dokumente näitamast. 
Abistavaks organiks võiks olla kasvõi kohalik 

TV/S 
Eelnõu annab korteriomanikule selge õiguse 
nõuda korteriühistu juhatuselt kõiki korteriühistu 
dokumente. Keelduda võib ainult juhul, kui 
dokumentide avaldamine kahjustaks mõne 
teise korteriomaniku või kolmanda isiku 
õigustatud huve.  
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omavalitsus, kellel on õigus nõuda neid 
dokumente ja nende mitte esitamisel saab 
näiteks automaatselt juhatuse liikme kohapealt 
taandada vms. 
Ühistu on hea majandamise vorm ainult sellisel 
juhul, kui eesotsas on usaldusväärsed ja ausad 
inimesed. Paraku enamuses ühistutes on väga 
suured probleemid ja inimesed on hädas. 
Loodan, et seaduse tegijad seda mõistavad ja 
teevad ühe asjaliku seaduse. Ühistu tegevus ja 
raamatupidamine PEAB olema väga läbipaistev 
ja välja tuleb praakida "stagna-aegsed" 
juhatuse liikmed, kelle eesmärgiks on 
omakasu. 

LS 

1.  KÜ üldkoosolekul valitakse küll juhatus, kuid 
pahatihi käitub juhatuse liige, kui majaomanik, 
kes arvab ennast olevat väljaspool seadusi. Ei 
meeldi, et peale Majandusaasta aruande 
kinnitamist oleks nagu kõik ajad edaspidiseks 
lukku pandud ja sel majandusaastal juhatuse 
poolt tehtud tehingud enam edaspidi kriitikat ei 
karda. 
Loomulikult peaks iga ühistu elanik saama 
näha pangaväljavõtteid ja näha, kuhu raha on 
läinud. Ka kõikide, võetud pangalaenu  
dokumendid peavad olema kättesaadavad 
kõigile Ühistu liikmetele. 

TV 

2.  Üldkoosolekul ei protokollita kirjalikult 
(kasutatakse diktofoni ), ega võeta inimeste 
allkirju protokollile, vaid mingi aeg hiljem trükib 
juhatus võltsitud protokolli ja allkirjastab ju 
ainult koosoleku juhataja ja protokollija. See 
saadetakse heal juhul kuu aja pärast ja seda 
pole võimalik vaidlustada. Siiski peaks 
ümbertrükitud Protokolli juures säilima 
kohapeal koostatud protokoll, mille igal lehel 
peaks olema ka vähemalt 50 % ühistu 
koosolekust osa võtnud inimeste allkirjad. 
Sageli toimib juhatus " Ühistu üldkoosoleku 
nimel", ajades oma asja. 

MA 
MTÜS § 21 lg-tes 6 ja 7 on sätestatud nõuded 
üldkoosoleku protokollimisele. Protokoll peab 
olema MTÜ liikmetele kättesaadav 14 päeva 
möödumisel koosoleku toimumisest (MTÜS § 
21 lg 7). Need sätted kehtivad KÜ kohta nii 
praegu kui ka uue seaduse jõustumisel.  

PR 

Tekst, millest isikuandmed on eemaldatud, paikneb järgmistel lehekülgedel. Tegemist on 
õiguskantslerile esitatud avaldusega, mille õiguskantsler edastas Justiitsministeeriumile.  

1.  Tasulise haldusteenuse kasutamise välistamine 
(p 1.1.). 

MA 
Kui korteriomanike enamusel puudub huvi 
kaasomandi eseme korrashoidmisega isiklikult 
tegeleda, siis ei saa neid seadusega selleks 
sundida.  
Ka juhul, kui mingi teenus on tellitud kolmandalt 
isikult, otsustavad majanduskava kehtestamise 
üle ikkagi korteriomanikud.  

2.  Kulude jaotuse üle otsustamine 
häälteenamusega (p 1.2.).  

OA 
Eelnõu  kohaselt saab seadusega ettenähtud 
kulude jaotusest kõrvale kalduda kokkuleppe 
või põhikirjaga. Seejuures peab põhikirja vastav 
tingimus olema mõistlik ega tohi ühegi 
korteriomaniku õigustatud huve ülemääraselt 
kahjustada (§ 40 lg 2).  
Ka kehtiva õiguse kohaselt ei saa 
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korteriomanikud lihtsalt häälteenamusega 
otsustada kulude jaotuse üle, korteriühistu 
olemasolul saab seda teha ainult põhikirja 
muutmise kaudu.  

3.  Juhatuse poolt määratavad sihtotstarbelised 
maksed (p 1.3.).  

S 
Eelnõu kohaselt peavad kõik majandamiskulud 
olema kehtestatud majanduskavaga, v.a 
tegelikust tarbimisest sõltuvad kulud.  
Ka kehtiva seaduse kohaselt peab korteriühistu 
juhatus koostama majandustegevuse 
aastakava ja esitama selle kinnitamiseks 
korteriühistu liikmete üldkoosolekule (KÜS § 15 
lg 1). KÜS ei näe ette „sihtotstarbeliste maksete 
määramist“ korteriühistu juhatuse otsusega.  

4.  Kulude alusdokumentide esitamise kohustus (p 
1.4.). 

OA 
Eelnõu näeb sõnaselgelt ette korteriomaniku 
õiguse saada teavet  korteriühistu tegevuse 
kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega 
(§ 45). Samas ei saa nõustuda väitega, et 
kehtiva õiguse kohaselt korteriomanikul selline 
õigus puudub.  

5.  Korteriühistu üldkoosoleku protokolli võltsimine 
(p 1.5.).  

TV 

6.  Vastuväite protokollimine otsuse vaidlustamise 
eeldusena (p 2.1.)  

S 
Vastuväite nõue, mis kehtib kõigi juriidiliste 
isikute puhul, peaks aitama kaasa sellele, et 
vaidlused lahendatakse koosolekul, mitte 
kohtus. Vastuväite puudumine protokollis ei 
välista otsuse kehtetuks tunnistamist, kui 
vastuväite esitamist on võimalik muul viisil 
tõendada.  
Vastuväite nõue kehtib ainult otsuse kehtetuks 
tunnistamise nõude korral, mitte siis, kui otsus 
on tühine või kui tegemist on n-ö 
mitteotsusega, vt seletuskirja eelnõu § 29 
kohta.    

7.  Koosoleku päevakorra täiendamine 
häälteenamusega (p 2.1.). 

TV 
Tegemist on MTÜS küsimusega, mis vajab 
lahendamist laiemalt, kui ainult korteriühistute 
jaoks.  

8.  Korteriühistu osalemine kohtumenetluses (p 
2.2.).  

OA 
Korteriühistu organi otsuse vaidlustamine 
toimub eelnõu kohaselt hagita menetluses.  

9.  Probleemid ehitise korrashoiu nõuetega (p 4 ja 
5).  

OA 
Ehitise korrashoiu nõuete kehtestamine ei ole 
selle eelnõu reguleerimise ese.  
Eelnõu § 37 lg 1 kohaselt on korteriomanikul 
õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks 
vajalikke toiminguid teiste korteriomanike ja 
korteriühistu nõusolekuta ning ta võib nõuda 
korteriühistult vajalike kulutuste hüvitamist. See 
tähendab, et korteriomanik võib tasaarvestada 
oma nõude korteriühistu majandamiskulude 
nõudega. Loomulikult on korteriomanikul selline 
õigus ainult juhul, kui tegemist on tõesti 
kaasomandi eseme säilitamiseks vajaliku 
toiminguga.  
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Käesolevaga pean vajalikuks juhtida  õiguskantsleri tähelepanu asjaolule, et korteriühistute 

tegevust reguleeriv seadusandlus sisaldab mitmeid põhiseadusega vastuolus olevaid 

momente ning korteriühistu (sund)liikmetele seaduses ettenähtud võimalused oma õiguste 

kaitseks ei taga  reaalset kaitset.  Seoses eelnimetatuga palun  abi olukorra 

normaliseerimiseks. 

Korteriühistu sundliikmelisuse kaudu kogen igapäevaselt, et korteriühistute tegevust  reguleeriva 

seadusandluse suurimaks puuduseks on ebarealistlik eeldus, et korteriomanikustaatusega kaasneb  

automaatselt ka oskus ja  tahe kortermaja koos teiste korteriomanikega  mõistlikult   mittetulunduslikus 

vormis majandada  ning see väljendub   valdkonda reguleerivate õigusaktide üldsõnalisuses ja 

võimaluses otsuseid  häälteenamuse alusel vastu võtta.  Paraku puuduvad enamusel  korteriühistute 

sundliikmetest   elementaarsed  õigus-, majandus või ehitusalased  teadmised, mistõttu praktikas 

saab häälteenamuse alusel vastuvõetavatest otsustest  mõistliku majandamise ja hoone 

korrashoiu tagamise  asemel pigem  hävitav instrument -  vahend,  millega hääletatakse maha 

kõik,  mis väheteadlikule  enamusele parasjagu ette jääb, olgu mahahääletamise objektiks 

füüsikaseadused, naabrite inimõigused või  muu, mistõttu ei taga sellise häälteenamuse järgi 

elamine kõigile korteriühistu liikmetele  Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatud põhiõigusi - 

elu, tervise ja vara kaitset.  

Lisaks ei saa häälteenamusega vastuvõetud otsustest  rääkides vaadata mööda ka asjaolust, et 

tegelikkuses ei väljenda  häälteenamus paljudel juhtudel mitte  hääletajate tegelikku tahet ja 

vajadusi, vaid on üksnes  KÜ pahatahtliku tuumiku omakasupüüdliku  manipulatsiooni 

tulemus, mis saavutatakse  seeläbi, et enamus korteriomanikest ei ole võimelised oma õigusi 

kaitsma ning  hääletamisele pandavate otsuste suhtes argumenteeritud vastuväiteid esitama.   

Manipulatsiooni häälteenamusega soodustab ka kehtiv seadusandlus, mis võimaldab KÜ 

üldkoosolekute päevakorda ja hääletamisele pandavate otsuste sõnastuse muutmist kas või 

vahetult enne hääletamist, mistõttu on selge, et eriteadmiseta KÜ sundliikmed ei suuda igas 

uues küsimuses  ettevalmistusajata sisulisi vastuväiteid esitada.  Paraku on koosolekul 

hääletamisele pandava otsuse osas vastuväidete esitamine praeguse korra kohaselt  

edaspidise otsuse võimaliku vaidlustamise vältimatuks eelduseks, sest kui sa ei esita otsusele 

vastuargumente koosolekul, ei ole sul õigust teha seda ka  hiljem kohtus. Sellest tulenevalt ei 

väljendabki  häälteenamus paljudel juhtudel  vaid hääletanute vähest teadlikkust ja  

oskamatust ennast kaitsta ning sisuliselt on  poolthäälte andjad  ka ise olukorra ohvrid - 

manipulatsiooni ja omaenda vähese teadlikkuse ohvrid.  

Tõsi, kahjustatud KÜ liikmel säilib teatud juhtudel võimalus oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda  

(kui ta oskas üldkoosolekul vastuväiteid esitada ja suudab seda tõestada), kuid kui ebamõistlikke ja 

põhisõigusi riivavaid otsuseid võetakse häälteenamuse alusel vastu sagedamini kui  kord kvartalis, on 

kahjustatud pool raske valiku ees- kas saada kohtute kuldkliendiks ja pühendada  kogu oma elu ja 

raha korteriühistu organi otsuste põhiseaduse mõttega kooskõlla viimise saavutamiseks  kohtu korras 

või alistuda enamuse tahtele ning pidevast  närve, raha ja aega kulutavast vaidlemisest loobuda ning 

koos sellega  loobuda vaikimisi oma põhiõigustest elu, tervise ja vara kaitsele. Õigusriigis elava 

kodaniku jaoks on halvad valikud mõlemad. Lisaks on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi tase tervikuna 

kaheldava väärtusega: võin oma isikliku praktilise kogemuse kaudu väita (järgnevas avalduses 

kirjeldan seda põhjalikumalt), et Eesti Vabariigi kohtusüsteem  võimaldab tekkida olukordadel, kus KÜ 

vastu esitatud hagile annab kostjana vastuse  KÜ juhatuse üksikliikme palgatud vandeadvokaat, ilma 

et  KÜ liikmeid KÜ vastu esitatud hagist ja selle sisust üldse  informeeritakse.  Seega Eesti 

Vabariigis on võimalik, et KÜ sundliikmeid - täisealisi teovõimelisi inimesi esindatakse 

kohtuvaidluses ilma nende endi teadmata. Kahtlen, kas sedalaadi   kohtuvaidluse pidamine kui  

KÜ sundliikme ainus võimalus oma õigusi kaitsta on ikka asjakohane ning tagab  kõigi KÜ 

liikmete huvide sisulise kaitse põhiseaduse mõtte kohaselt.            



96 
 

Märkimisväärne on ka see, et  isegi positiivse kohtuotsuse korral ei ole selle kättesaamise 

hetkeks hagiavalduse esitanud kahjustatud korteriühistu liikmel reaalset kasu, kuivõrd kohtu 

korras tühistatud KÜ juhtorgani   põhiõigusi rikkuva otsuse asemele on KÜ “ enamus” võtnud 

vaidluse kestel  vastu väikeste variatsioonidega uue numbriga otsuse ehk seaduse mõistes 

uue otsuse, mille täitmisest vabanemise ainukeseks võimaluseks on kahjustatud poolele taas 

kord kohtusse pöördumine ja kõik kordub otsast peale, ilma, et kahjustatud pool oma õiguste 

SISULISE kaitseni ealeski jõuaks... Jääb arusaamatuks, mis mõte on kahjustaud KÜ liikmel 

üldse kohtusse pöörduda, kui iga üksikjuhtumi  üle vaidlemine ei taga kaitset järgmiste  

samasiusliste kahjustavate üksikjuhtumite vastu. Kaitset saaks pakkuda vaid seadus, kuid 

seda  pole. 

Olukord, kus korteriühistu sundliige   saab tagada   oma põhiõiguse kaitse üksnes 

kohtuvaidluse kaudu  on iseenesest  märkimisväärses vastuolus põhiseadusega, kuivõrd Eesti 

Vabariigi põhiseaduse järgi peab  õigus elu, tervisele ja vara kaitsele   olema tagatud KÕIGILE  

inimestele,  mitte üksnes neile vähestele, kes on võimelised selle õiguse  endale kohtus (ja 

oma raha eest) välja võitlema.  

Olen teadlik, et korteriühistute tegevust puudutav seadusandlus on muutmisel ning olen kursis 

ka avalikkusele tutvustatud korteriühistute tegevuse kavandatavate muudatuste  

seaduseelnõuga, mis paraku ei kõrvalda praeguse regulatsiooni põhipuudusi, vaid pigem 

süvendab neid  uues versioonis, mistõttu leian, et  korteriühistu liikmetele  põhiõiguste 

tagamise teema peab leidma  lahenduse  nii või teisiti. Ma ei näe mingit mõtet olemasoleva 

õigusliku regulatsiooni muutmiseks, kui muudatusega ei kõrvaldata paeguse regulatsiooni 

puudusi. 

Järgnevalt kirjeldan praktikas aset leidnud näidete varal  konkreetseid põhiõigusi rikkuvaid 

momente  korteriühistute tegevuses, mis tõendavad üheselt, et kehtivat seadsuandlust 

järgides ei ole tagatud koretriühistute liikmete elu, tervise ja vara kaitse ning oma õiguste 

sisulist makasmapanekut ei ole võimalik tagada ka kohtu korras.  Ühtlasi kirjeldan 

ametkondade tegevust, kes keelduvad täitmast neile seadusega pandud ülesandeid 

koretriomanike elu,  tervise ja vara kaitsel ning juhin tähelepanu olulistele puudustele Eesti 

Advokatuuri töös , kus advokatuuriseaduses sätestatud kohustuslikku järelevalvet advokaatide 

kutsetegevuse seadusele ja kutse-eetika nõuetele vastavuse hindamisel sisuliselt ei toimu-  

probleemide lahendamine toimub ignoreerimise ja ringkaitse põhimõttel, mille tulemusel  saab 

võimalikuks vandeadvokaatide poolne korteriühistute esindamine kohtus ilma korrakohaste 

volitusteta ning esindava nimel  seadusevastasi lahendusi  nõudes. Mõistagi pikendab 

sedalaadi tegevus oluliselt menetlustähtaegu kohtus, raskendab  asja sisulist menetlemist ning 

naeruvääristab kogu õigussüsteemi. 

Kõigi avalduses tõstatatud küsimuste osas palun õiguskantsleri sisulist hinnangut ning abi 

probleemide lahendamisele  ning kahjustavate olukordade lõpetamisele kaasaaitamisel. 

Avalduse lõpuosas teen omapoolsed ettepanekud olukorra normaliseerimiseks. 

1. Puudused korteriühistute tegevust reguleerivas seadusandluses, mille järgimisel ei ole 

tagatud korteriomanike põhiõigused - elu, tervise ja vara kaitse. 

1.1. Palju tõsiseid probleeme tekitab korteriühistustes võimalus võtta häälteenamuse alusel 

vastu  otsus, millega kohustatakse korteriomanikke  kasutama  hoone korrashoiu tagamiseks 

tasulist haldusteenust: 

Korteriühistute tegevust reguleerivate õigusaktide sisu ja mõtte kohaselt tuleb korteriühistus tagada 

kaasomandi korrashoid ja majandamine mittetulundustegevuse kaudu. Samas on praktikas laialt 

levinud lahendus, kus korteriühistu liikmed on sunnitud  häälteenamuse alusel vastuvõetud otsusega  

kasutama kaasomandi korrashoiu tagamiseks tasulist haldusteenust.   
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Paraku läheb  haldusettevõtte poolt osutatava  tasulise haldusteenuse  kasutamise juures   

täielikult kaduma KÜ tegevuse peamine seadusejärgne mõte - mittetulundustegevuse kaudu 

majandamine.  Olukord, kus korteriühistu  korrashoiu pealt  ise tulu ei teeni, kuid seda  

võimaldatakse  teisel juriidilisel isikul- haldusfrmal, tähendab ju lõppkokkuvõttes ikkagi  seda, 

et korrashoid tagatakse  tulundustegevuse kaudu  ning kuna tulundustegevuse eesmärgiks on 

kasumi teenimine toimub  haldusteenuse osutamine ärilisel kaalutlusel põhimõttel: võimalikult 

vähem teenust, võimalikult suure tasu eest, mis aga ei ole korteriomanike huvides ning  

lõppkokkuvõttes pole sellel kõigel  enam mingit pistmist ka KÜ toimimise  seadusejärgse 

mõttega ehk mittetulunduslikus vormis majandamisega. 

Korteriühistu liikmele tähendab see  järgmist: 

Esiteks tähendab  tasuline haldusteenus seda, et korteriomanik  peab kohustuslikus korras (ka siis, 

kui ta seda ei soovi) tasuma  haldajale selliste lihtsate igapäevaste majapidamistööde eest, nagu 

hoone koridori pesemine või majaesise murulapi niitmine,  saamata võimalust neid töid kokkuhoiu 

mõttes (mittetulundustegevusena) ise ära teha, nagu teevad seda eramajade omanikud, kellest Eesti 

tingimustes vaid vähesed endale  sedalaadi lihtsate  igapäevatööde jaoks tasulisi teenijaid lubada 

saavad. Jääb arusaamatuks, miks on tarvis korteriühistute liikmeid diskrimineerida ja sundida 

neid ostma lihtsaid  igapäevateenuseid (koristusteenus, akende pesemine, muru niitmine), 

millega iga täisealine teovõimeline inimene vaevata  ise hakkama saab.  

Kindlasti on ka neid olukordi, kus haldusteenus põhjendatud on, näiteks Tallinna kesklinna piirkonnas 

kuuluvad paljud korterid juriidilistele isikultele, mida kasutatakse kontoritena või üüritakse välja. On 

mõistetav kui korteri ärilisel eesmärgil kasutamise korral isegi lihtsates koristustöödes teenust osta 

eelisatakse, seda enam, et hiljem saab teenusega seotud kulud ettevõtte kuludesse kanda, kuid 

selline käsitlus ei haaku paljudel juhtudel korterit koduna kasutavate inimeste vajadustega. Jääb 

arusaamatuks, miks peab elamumaal asuvas kortermajas toimuma hoone majandamine 

juriidilistest isikutest korteriomanike vajadustel põhinevate hääletustulemuste järgi, 

arvestamata vähemusse jäävate koduomanike huve, kes sooviksid mittetulundus-tegevuse 

kaudu oma koduümbrust ise korras hoida? 

Teiseks sisaldab tasuline  haldusteenus  lisaks koristamisele tavapäraselt ka  hallatava hoone 

jookseva remondi ja hoolduse korraldamist haldusettevõtte poolt ning see on veelgi  tõsisem 

probleem, kuivõrd hallatava hoone katuse, küttesüsteemi vms  kontroll ja  vajadusel hoolduse 

korraldamine (tööde tellimine)  eeldab   süsteemide korrasolekust või puudustest aru saamist, mida 

aga tasulisel haldajal ei pruugi olla, kuivõrd haldusteenuse osutamine ei eelda  ehitusekspertiisi 

õigust.  See  paneb sundkorras haldusteenust saava  korteriühistu liikme väga ebakindlasse olukorda 

- KÜ sundliige peab alistuma enamuse tahtele ja andma oma vara hallata tundmatule isikule 

(haldusfirmale), kelle suure tõenäosusega  pole selleks   vajalikke eriteadmisi, näiteks  

ekspertiisiõigust, mõistmaks süsteemide spetsiifilisi vajadusi ega litsentse konstruktsioonide või 

süsteemide jooksva remondi teostamiseks, mistõttu ei pruugi haldaja enda teostatud kontrolli käigus 

süsteemide ja konstruktsioonide puudusi märgata. Paraku võib vigade õigeaegne avastamata  ja 

kõrvaldamata jätmine tuua  omanikele kaasa hulgaliselt kulukaid  lisaprobleeme  ning lõppeda mitte 

üksnes vara, vaid ka tervise kahjustustega või isegi eluohtlike olukordadega. Lisaks  puudub 

haldusettevõttel igasugune vastutus haldusteenuse käigus  ebapädevate otsuste tõttu 

hallatavale varale  tekitatud kahju hüvitamiseks  (näiteks vastutuskindlsutuse kohustus) ning 

paraku on  haldaja ebapädevast tegevusest põhjustatud kahju ilmnemise hetkeks praktikas  

tihti möödas ka seaduses sätestatud pretensioonide esitamise aeg, mistõttu jäävadki kõik 

kahjud omanike kanda- ka nende kanda, kes olid sunnitud kasutama teenust vastu tahtmist- 

häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel. 

Näide praktikast: Rxxx xx, Tallinn omanikuna ja KÜ Rxxx xx sundliikmena olen sunnitud kasutama 

haldusteenust  eelmise korteriomaniku ajal häälteenamusega 2007 aastal  ettevõttega Kxxx OÜ 

sõlmitud haldusteenuse lepingu alusel. Antud lepingu lisa nr 1 näeb muuhulgas  haldajale ette hoone 
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füüfilise-, juriidilise ja majandusliku säilitamise nii, et see vastaks projekt-dokumentatsioonile, ei 

muutuks ohtlikuks  kasutajatele ja kolmandatele isikutele ega põhjustaks omanikele sanktsioone.  3 

aastat peale eelnimetatud lepingu sõlmimist (mai 2010.a.)  telliti korteriomanike initsiatiivil majale mitu 

ekspertiisiakti riiklikult tunnustatud ekspertidelt, millest selgus, et  majal on varisemisohtlik katus ning 

amortiseerunud ja ohtlik küttesüsteem. Ekspertiisidest selgus ka, et  nii katusel kui küttesüsteemil 

puudub nõuetekohane dokumentatsioon- projektid jms. Tekib küsimus: kuidas sai haldaja 3.aastat 

kestnud haldusteenuse käigus  kontrollida süsteemide vastavust projekt-dokumentidele olukorras, kus 

süsteemidel projekte ei olnudki või miks ei märganud haldaja 3 aastat kestnud haldusteenuse vältel  

ekspertiisis välja toodud katuse  väliseid puudusi nagu kokkuvaltsimata või valesti valtsitud plekk ja 

kohati lausa rusikasuurused augud katuses.  Vastus on lihtne-  haldusteenus toimub 

tulundustegevusena ja põhimõttel- võimalikult vähem teenust võimalikult suurema tasu eest, 

lisaks ei olnud haldajal  katuse spetsiifiliste puuduste märkamiseks pädevust, st haldaja ei 

teinud vahet, milline on õigesti ja milline valesti kokkuvaltsitud või valtsimata plekk ning oma 

teadmatusest tulenevalt ei osanud ta ka vajalikke töid tellida. 

Milleks  mulle kui korteriomanikule  selline häälteenamusega määratud tasuline teenus, mis 

loob väärettekujutusi vara korrasolekust ning koos sellega  süvendab hoone olemasolevaid  

kahjustusi nii, et hilisemad kordategemise kulud suurenevad kordades? Juhul, kui näiteks  

eelnimetatud puudused katusel oleks tuvastatud õigeaegselt, oleks tõenäoliselt saanud 

piirduda katuse korda tegemisel vaid  tuulutuse lisamise ja katuse pleki vahetusega, nüüd aga 

tuleb väljavahetada ka kogu puitkonstrukstsioon, mis on mitmeid aastaid kestnud katuse  

tuulutuse puudumisest tingituna täielikult läbimädanenud. 

Lisaks väärib märkimist, et valdav enamus omanikest ei leidnud ka peale ekspertiisiakte  süüd 

haldajal, vaid peavad omanike suhtes  kahjustavaks hoopis riiklikult tunnustatud eksperdi hinnangut, 

kes katuse varisemisohtlikuks tunnistas, kuivõrd eksperdi tegevus toob ühistule kaasa suuri rahalisi 

kohustusi, mida omanikud kanda ei soovi, eelistades olukorra jätkumist. 

Eelnevast nähtub üheselt, et häälteenamusega otsuste vastuvõtmine ei ole kohane mitte igas 

eluvaldkonnas (nagu näiteks spetsiifilisi eriteadmisi nõudvas ehitusvaldkonnas) ning praegune 

korteriühistute tegevust  reguleeriv seadusandlus, mis on sellise olukorrani on viinud, ei taga 

korteriühistu liikmete vara säilimist. Ehkki mõistlikult võttes peaks kaitstud olema ka nende 

väheteadlike inimese elu, tervise ja vara, kes selleks oma panust anda ei oska.  Lausa 

ebanormaalne on olukord, kus kõrge kvalifikatsiooniga ehitusinsener peab tagama 

ehituskonstruktsioonide korrashoiu  kortermajas, milles ise elab, häälteenamuses olevate 

pensionäride ja oma enda eluga mittetoimetulevate toimetulekutoetuse saajate tahte järgi, 

saamata võimalust kasutada oma inseneriteadmisi ja kogemusi mittetulunduslikus vormis oma 

kodumaja hüvanguks, kuna väheteadlikud naabrid tema asjakohased ettepanekud järjekindlalt 

maha hääletavad ning samal ajal halvasti toimiva maja ja suurte kulude üle kurdavad ja 

kohalikult omavalitsuselt toetust nuruvad ja saavad. 

Kolmandaks  tasulise haldusteenuse probleemiks korteriühistutes on haldaja  poolne  ebavajalike 

teenuste tellimine, mis lähtub haldaja enda ärihuvidest, mitte hallatava kortermaja tegelikest 

vajadustest. Kui korrashoiu tagamine on haldajale üle antud, saab korteriomanik alles tagantjärele ehk  

talle peale tööde teostamist esitatud arvete kaudu teada, milliseid ”kiireloomulisi ja hädavajalikke” töid 

haldaja  hallatavas hoones korraldas ning seeläbi jäetakse omanik ilma võimalusest veenduda, kas 

sellised tööd üldse tarvilikud olid või kas neid ka reaalselt teostati. 

Eramajaomaniku puhul ei tuleks kuidagi kõne alla, et ta saab võõra inimese poolt esitatud arve 

kaudu teada, et tema majas õlitati  möödunud neljapäeval väravat või parandati vihmavee toru 

ilma et omanik  ise nende tööde vajalikkust märganudki oleks või sedalaadi tööde teostamist 

vajalikuks oleks pidanud.  Kuid millegipärast on kujunenud tavaks, et kortermajas elavaid  

inimesi  otse  kui teovõimetuid koheldakse, kes ise oma vara üle isegi pisiasjade tasandil 

otsustada ei saa ja peavad  kuulekalt kinni maksma kõik teenused, mille ärimehest 
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haldusettevõtja määrab. Sedalaadi tasuliste teenuste määramine ei tule kõne alla üheski teises 

valdkonnas- kaupmees ei saa  määrata kellelegi  poes ostmiseks kalamarja või juuksur 

keemilisi lokke, miks see siis korteriomanike ja haldaja vahel võimalik on? Leian, et tegu on 

korteriomanike diskrimineerimisega, mis peab lõppema. 

Näide praktikast: KÜ Rxxx xx hoonet teenindav haldusettevõte Kxxx OÜ asus parandama Rxxx xx 

hoone sooja veega varustatust, leides, et see on maja hooldamise seisukohast mõistlik ja vajalik. 

Tööd, milleks oli tsirkulatsiooni tagavate pumpade lisamine teostati ühe omaniku (avaldaja) 

vatuseisust hoolimata. Tööde teostajaks oli maja teenindava  haldusettevõtte Kxxx  omanikule kuuluv 

teine ettevõte - Mxxx OÜ. Tööde maksumuseks oli u 50 000 EEK (hoones on 16 korteriomandit). Kui 

tööd valmis said, tekkis töödest keeldunud omanikul (avaldajal) küsimus, et mismoodi need pumbad 

siis nüüd tsirkulatsiooni parandavad, kui majja ei paigaldatud tsirkulatsioonitorugi, mida mööda 

tsirkulatsioon toimuda saaks? Seepeale selgitas haldaja, et tegu ei olegi mitte päris tsirkulatsiooniga, 

vaid  üksnes ”tsirkulatsioonivalmiduse loomisega” - selleks, et tegelik tsirkulatsioon tekiks,  tuleks 

kunagi edaspidi ja lisaraha eest paigaldada tõepoolest ka  kortereid läbivad tsirkulatsiooni torud, ehkki 

praegu  pole ette näha, et korteriomanikud lisatoru paigaldamisega, mis  korteri siseviimistlust rikuks,  

nõus oleks... 

Lisaks selgus, et tööde teostajal ei olnud sedalaadi töödeks pädevust (registreeringut MTR-is), tööd 

teostati projektita, garantiita. Töid teostanud ettevõtte ebaseaduslikku majandustegevust (litsensita 

töid litsenseeritud tegevusalal) menetleb hetkel politsei. 

Tekib küsimus: milleks mulle kui korteriomanikule 50 000 EEK eest ”tsirkulatsiooni valmidus”, 

kui peale tööde teostamist  toimib maja tsirkulatsioon täpselt sama moodi, kui enne tööde 

alustamist ning see oli teada ka tööde alustamise hetkel? Kusjuures maja pensionäridele  jt 

väheteadlikele  inimestele selgitati haldaja poolt, et ehkki nende korteris midagi ei muutunud, 

olid tööd vajalikud, sest paremaks muutus tsirkulatsioon teistel... Fakt  on aga see, et ainus, 

kes ”tsirkulatsiooni-valmiduse” pealt reaalst kasu sai oli töid teostanud haldusettevõte ise ning 

lihtsameelsed  korteriomanikud on vaid ohvrid, kes ärimehest haldaja kasumi oma 

teadmatusest kinnimaksma peavad.  

Neljandaks  ja minu hinnangul ka kõige suuremaks  tasulise  haldusteenuse kasutamise puuduseks 

ongi  teenusega kaasas käiv vaimne terror ja diskrimineerimine : ma olen täisealine  teovõimeline 

inimene, kellelt on võetud  häälteenamuse kaudu määratud haldusteenusega  ära  

otsustusõigus oma vara korraashoidu puudutavates küsimustes. Otsuseid teeb minu eest 

omakasupüüdlik ärimees-haldaja, kes  on selle võimaluse libekeelselt väheteadlikult  omanike 

enamuselt välja meelitanud  ning selle kõige juures ei näe  seadus  mulle kui  korteriomanikule 

ette ühtegi kaitsemehhanismi  kaitsmaks mind haldaja ebaprofessionaalse tegevuse eest , 

mille tulemusel on kahjustunud minu vara ja muutunud ohtlikuks elule ja tervisele- nii on see 

juhtunud  korteriühistus Rxxx xx, Tallinnas, mille sundliige ma olen (ohu olemasolu kinnitavad 

ekspertiisid). 

Haldusettevõtetega seotud probleeme kästles sel hooajal  ka ETV saade Pealtnägija 

haldusettevõtte Ixx näite varal , kes samuti oma kliente kasumi suurendamise eesmärgil pettis 

ning saatejuht Mihkel Kärmase poolt väljaöeldud sõnade kohaselt pidi sedalaadi pettus  

haldusvaldkonna professionaalide hinnangul vägagi levinud olema, mis üksnes kinnitab 

muudatuste vajadust ja riigi suuremat vastutust  korteriomanike vara kaitse tagamisel läbi 

seaduste. 

Iganädalaselt võib korteriühistute probleeme näha ka Ain Allase poolt juhitavas saates Kaua 

võib. Eelnimetatu üksnes kinnitab, et KÜ Rxxx xx puhul ei ole tegemist üksikjuhtumi, vaid 

massilise probleemiga, lihtsalt puudub asutus, kes oleks volitatud  kõiki neid probleeme 

registreerima. 
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1.2. Tõsiseid probleeme tekitab korteriühistutes kulude  määramine  häälteenamuse alusel 

vastuvõetud üldkoosoleku otsusega, millega kohustatakse  KÜ liikmeid tasuma  lisaks oma 

tegelikele kuludele osaliselt või täielikult ka  teiste KÜ liikmete kulusid. 

Kui Kü üldkoosolekul otsustatakse häälteenamusega, et osa korteriomanikke ei tasu oma 

korteriomandi osale langevaid kulusid ning nende kulud määratakse sundkorras  teiste korteriomanike 

kanda, on  kahjustatud KÜ liikme ainsaks võimaluseks võõraste kulude maksmisest 

vabanemiseks kulude määramise otsuse kohtus vaidlustamine, kuid praktikas  ei taga isegi 

positiivne kohtuotsus kahjustatud poolele reaalst kaitset, kuivõrd kohtuvaidluse ajal või vaidluse 

lõppedes  piisab korteriühistul vaidlustatud otsuse asemel samasisulise, kuid uue numbri ja 

kuupäevaga otsuse vastuvõtmisest ja kahjustatud poole jaoks algab vaidlustamine otsast peale, ilma, 

kahjustatud isik oma eesmärgini- võõraste kulude maksmisest vabanemiseni ealeski jõuaks. 

Olen seisukohal, et olukord, kus kahjustatud KÜ liige on sunnitud iga KÜ organi otsust, millega 

teda võõraid kulusid tasuma kohustatakse, kohtus vaidlustama,  on ebamõistlikult koormav nii 

kahjustatud KÜ liikemele, kui ka kohtusüsteemile, mis iga üksikjuhtumit mentelema peab. 

Ei kujuta ette, et analoogne olukord võiks korduda mõnes teises kontekstis, näiteks kui isik 

peaks  enamuse tahtele alistudes maksma kinni kellegi teise ostukorvi poes või bussipileti 

bussis. Igas  teises olukorras oleks  mul ju  õigus keelduda võõraste kulude maksmisest ilma 

kohtuvaidluseta, miks peab see korteriühistus teistmoodi olema? Leian, et KÜ liikmete 

diskrimineerimine peab lõppema.  

Näide praktikast:  KÜ Rxxx xx  poolt esitatavaid igakuiseid  arveid uurides, avastasin, et hoone 

korrashoiukulusid arvestatakse mulle rohkemate ruutmeetrite eest, kui minu korteri suurus. Asja uuride 

selgus, et meie majas kahte garaaži omavatele äriettevõtetele garaažide eest  hoone 

korrashoiukulusid ei arvestata –  garaažiomanikud  ei tasu laenumakseid fassaadi renoveerimise eest, 

kuigi garaažid paiknevad korteriühistuga sama hoone esimesel korrusel, nagd ei tasu ka hoovi 

koristuse ega muude teenuste eest.   Kuna minu korter on ruutmeetrite arvult sama suur, kui 2 garaaži 

kokku, olin üllatunud, et garaažiomanikud ei tasu kulusid teistega võrdsetel alustel, mistõttu tegin 

ettepaneku olukorra normaliseerimiseks. Selgus, et teised korteriomanikud polnud olukorrast 

teadlikud.   Kulude arvestamise otsustamine võeti KÜ üldkoosoleku päevakorda, kuid üllatuslikult tegi 

KÜ juhatus koosolekul ettepaneku, et garaažiomanikud ei tasuks kulusid ka edaspidi ja teised 

korteriomanikud võtaksid nende kulud enda kanda. Mina otsusega ei nõustunud, kuid sellele 

vaatamata võeti otsus häälteenamusega vastu. Vaidlustasin otsuse kohtus. Ma ostsin endale 

teadlikult väikese korteri mitte sellepärast, et ma suurt ei oleks tahtnud, vaid valisin väikese 

korteri eelkõige väikeste kulude pärast. Ja ma ei näe ühtegi mõistlikku põhjust, miks peaksin 

nüüd või edaspidi maksma oma kodukulude hulgas kinni kahe ettevõtte garaažidele  langevad 

kulud.  Inimlikult mõistan ärimehi, kes soovivad omada Tallinna kesklinna kortermajas 

äritegevuseks garaaže, teenida nende pealt tulu ja jätta kulud naabrite kanda, kuid miks 

peaksin mina  seetõttu lisakulusid kandma ? 

Tänaseks on minu poolt kohtule vastavasisulise hagiavalduse esitamisest möödunud  1 aasta ja 10 

kuud, kuid kohus ei ole  antud asjas ühtegi seisukohta võtnud ega jõudnud isegi esimese isungini. Küll 

aga on tegutsenud teiste korteriomanike arvelt soodustusi saanud garaažiomanikud- majaelanike 

vähest teadlikkust ärakasutades surus  garaažiomanikust vandeadvokaat Pxxx  KÜ üldkoosolekul  läbi 

veel teisegi  sarnase sisuga otsuse – lastes  garaažiomanike  soodustused  KÜ põhikirja kanda.  

Lisaks teatas seesama naabrist  vandeadvokaat mulle,  et ta ei ole harjunud vasturääkimisega  

ning kuna  kõik korteriomanikud selles majas kuulekalt tema garaaži kulusid  makavad, ei 

kavatse ta mulle erandit teha  ning kuna ma  tema kulude maksmise  kohtus vaidlustasin  

garanteerib ta mulle, et ma ei saavuta  oma eesmärki isegi  positiivse kohtuotsuse korral, kuna 

vajadusel laseb ta lihtsameelsetel KÜ liikmetel endale  sama soodustuse veel  kümnel erineval 

alustel määrata, mistõttu  saavat minul enne vaidlustamiseks raha otsa, kui ma kõik need  
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erinevad kulude määramise alused  kohtus läbi vaielda jõuan ja  tema oma tasuta garaažist 

loobuma peab... 

Leian, et olukord, kus  korteriühistu liikmest koduomanik  peab korteriühistus tasuma 

häälteenamusega vastuvõetud ostsuse alusel oma tahte vastaselt  oma tegelikest kuludest suuremaid 

kulusid (naabrite kuluid) või vaidlustama iga sellekohase kulude määramise otsuse kohtus on oma 

olemuselt ebamõsitlik ja ülemäära koormav, lisaks võib häälteenamusega kulude määramine olla 

teadvalt  pahatahtlik ja korduv, nagu see eelkirjeldatud juhtumi puhul on.   

Praktikas on korteriühistutes suureks probleemiks see, et enamus omanikke ei ole võimelised oma 

huve  kaitsma ning seda asjaolu kasutatakse   KÜ pahatahtliku tuumiku juhtimisel kergekäeliselt ära, 

lastes väheteadlikul enamusel hääletada  kõikvõimalike ebamõistlikke kulude tasumise poolt. 

Lausa jõhker ja ebaeetiline on võõraste  kulude sundmääramine eakatele või äärmiselt 

väheteadlikele inimestele, eriti kui see toimub vandeadvokaadi mõjutamisel, nagu KÜ-s Rxxx 

xx. Kurb on näha, kuidas inimesed on valmis võtma vandeadvokaadi  garaaži kulud 

kõhklematult enda kanda,  kuna eeldavad, et vandeadvokaat teab ”neid korteriühistu asju 

teistest paremini”. Arvatakse, et kui vandeadvokaat ütleb, et tema garaažide kulud tuleb teistel 

korteriomanikel kinni maksta, siis küllap on see vajalik...   

Seega ei väljenda  hääletustulemus mitte alati hääletajate tegelikku tahet ja vajadusi (no mis 

huvi või vajadus on maksta pensionäril kinni vandeadvokaadile kuuluva garaaži kulusid?),   

vaid  pigem  väheteadliku enamuse oskamatust ennast kaitsta. Just seepärast on oluline, et 

koretriühistus oleks kulude määramine seadusega  kõigi isikute huve arvestavalt sätestatud, 

ilma, et keegi ebateadlike inimeste häälteenamust ärakasutades seda muuta saaks. 

1.3. Suureks probleemiks korteriühistutes on ka KÜ juhatuse otsusega liikmetele 

sihtotstarbeliste maksete määramine, millest kehtiva seadusandluse kohaselt on võimalik 

vabaneda üksnes kohtuotsusega. 

Paraku on tihti juba sihtotstarbeliste maksete määramise hetkel selge, et maksete näol pole tegemist  

mitte hoone korrashoiuks vajalike kuludega, vaid KÜ juhatuse seadusliku võimalusega edendada 

oma tuttavate äritegevust ja neilt ühistu nimel teenuseid tellida, mida KÜ liikmed kohustuslikus 

korras sihtotstarbeliste maksetena tasuma peavad.   

Kusjuures eriti küüniline on juhatuse otsusega sihtotstarbeliste kulude määramine suvalise teenuse või 

pisiremondi jaoks, kui samal ajal jäetakse korteriühistus hädavajalikud  ohu likvideerimisele suunatud 

investeeringud tegemata ega alustata isegi vastavate sihtotstarbeliste maksete kogumist nede 

teostamiseks tulevikus. Näiteks Rxxx xx hoones on varisemisohtlik katus ja ohtlik küttesüsteem teada 

juba mitmeid aastaid, kuid KÜ juhatus ei soovi antud küsimustega tegeleda – nimetatud teemasid ei 

võeta üldkoosolkute päevakorda ega näha selleks investeeringuid ette majanduskavas, kuigi seda 

korduvalt kirjalikult palunud olen.  Salle asemele määratakse pidevalt uusi sihtotstarbelisi makseid 

erinevate teenuste ostmiseks- näiteks porivaiba jaoks, keldriakende pesuks, vihmaveetorude 

väljavahetamiseks, jne, jne 

Tulemuseks on olukord, kus korteriga seotud jooksvad kulud väga suured, kuid samas on kasutatav 

hoone  ohtlik ning omanik peab olema valmis iga hetk ohu likvideerimata jätmisest tingitud õnnetuste 

tõttu  solidaarselt vastutama, sõltumata sellest, et tal puudub reaalne  võimalus ohu likvideerimise 

tagamiseks.  

Isegi kui oletada, et KÜ juhatuse määratavad sihtotstarbelised maksed kõikvõimaliku jooksva  

pudi-padi  jaoks  on  tõepoolest nö vajalik kulu,  tuleks arvestda, et  vajalik on ka 3x päevas 

tervisliku toidu söömine, talvel soojade saabaste kandmine, lapsele suuskade ja raamatute 

ostmine jne, jne. Seega  ei piirdu korteriomanike  vajalike kulutuste nimekiri  üksnes  

korteriomandi majandamisega, vaid  sisaldab ka muid eluks vajalikke kulusid,  mistõttu ei 
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pruugi korteriomaniku sissetulekust jätkuda  kõigi nn vajalike kulude kinni maksmiseks ja 

millestki tuleb loobuda.  

Tekib küsimus: miks saab eramaja omanik ise otsustada oma vajalike kulutuste üle ja raha 

puudumisel  vajalikud tööd  edasi lükata või hoopis  tegemata jätta, kui tööde tegemata jätmine 

ei kujuta ohtu elule ja tervisele ega lähe vastuollu kohaliku heakorra eeskirjaga, kuid  

korteriomanikul oma nö vajalike  kulutuste tegemise  üle kontroll puudub ning temale  

võidakse  iga kell  tasumiseks kohustuslikke ”vajalikke kulusid  ja sihtotstarbelisi maksed” 

kellegi teise poolt  jõuga määrata.  On absurdne, kui korteriühsitu liige peab loobuma ravimite  

ostmisest või lapse kooliekskrusioonist, et tasuda KÜ juhatuse määratud sihtotstarbelisi 

makseid, mille tegemiseks puudub  hädavajadus. Leian, et olukord, kus üks eraisik (KÜ 

juhatuse liige) saab teistele eraisikutele (KÜ lihtliikmetele) juhatuse otsusega kohustuslikke  

makseid määrata peab lõppema. Olen seisukoha, et neid kulusid  mis ei ole seotud ohu 

likvideerimisega, peab saama iga omanik ise kontrollida ja nende vajalikkuse üle otsustada. 

1.4. Kui KÜ liikmetele väljastatavatele arvetel kajastuvad kulud KÜ organi otsusega määratust 

erinevalt, puudub kahjustatud KÜ liikmetel võimalus pettuse teel esitatud  ülekulu kohtus 

vaidlustada, kuivõrd  seda pole võimalik teha  kulude alusdokumente nägemata (ja nende 

näitamise kohustust KÜ juhatusel ei ole). 

Näide praktikast: 

KÜ Rxxx xx organi otsusega otsustati, et KÜ kogub liikmetelt õigusabiteenuse ostmiseks kokku 630 

eurot, mis jagatakse korteriomanike vahel lähtudes  m2 arvust. Järgnevatel kuudel hakkaski 

kajastuma arvetel paari euro kaupa vastav kirje- õigusabikulu.  Mõne aja möödudes hakkasin 

kahtlustama, et kokkulepitud summa ehk 630 eurot peaks olema juba ammu  kokku kogutud olema, 

kuid millegipärast esitati  õigusabikulude arveid edasi ja summad aina suurenesid.  

Pöördusin kavalust kasutades KÜ uue raamatupidaja poole ja sain üllatuslikult teada, et kõnealune 

630 euri ongi  korteriomanike poolt  tõepoolest juba ammu kokku kogutud ning nüüd esitatakse KÜ 

liikmetele õigusabikulude arveid hoopis teisel  alusel- vastavalt KÜ juhatuse  soovile (ilma KÜ organi 

otsuseta), milleks on  Advokaadibüroo Pxxx õigusabiarved, mida on summeerituna on  kokku u 

4000(neli tuhat) eurot. Summa koosneb kümnetest väiksematest arvetest, mis on esitatud aasta 

jooksul ning need on jagatud korteriomanike vahel, lähtudes neile kuuluvast  m2 arvust. 

Küsimus: Kuidas on võimalik   vaidlustada KÜ liikmel kohtus eelkirjeldatud olukorda ehk  

ülekulu,  mis on tekib  sellest, et KÜ liikmele esitatakse tasumiseks läbisegi õigusliku alusega 

ja õigusliku aluseta arveid, ilma et näitakse arvete alusdokumente, mille kaudu saaks KÜ liige 

infot konkreetse arve  õigusliku aluse või selle puudumise kohta. 

Kuna KÜ üksikliikmele tasumiseks esitatav arve on  vaid üks osa tervikarvest, ei ole selle  

alusel kuidagi tuvastatav, millise terviku osa esitatud arve on,  millist kuupäeva tervikarve 

kannab ning kelle poolt ja millise teenuse eest arve esitatud on ning kas tegu on õigusliku 

alusega või õigusliku aluseta arvega .  

Leian, et seadusandlust,  mis sellise  olukorra tekkimist võimaldab, tuleb muuta- kõik 

raamatupidamisdokumendid peavad olema KÜ liikmetele soovi korral nähtavad- ilma selleta ei 

peaks tekkima arvete tasumise kohustust. 

1.5. Kuna KÜ dokumentide, näiteks  üldkoosoleku protokolli võltsimine ei too kaasa mitte 

mingisugust karistust, on see viinud olukorrani, kus rikkumisi pannakse toime kergekäeliselt ja 

teadlikult.  

Näide praktikast: 
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KÜ Rxxx xx üldkoosoleku lõpp-protokolli lisati tagantjärele osalejate nimekirja inimene, keda reaalselt 

koosolekul ei viibinud. Ebaseaduslikult juurde lisatud inimese hääl arvestati protokollis  poolt häälte 

hulka. Pettus on hõlpasasti tuvastatav koosoleku helisalvestise kaudu, kus on korduvalt ja  selgelt 

kuulda, et nii osalejaid, kui ka poolt hääli loetakse kokku ühe võrra vähem.   

Tegin avalduse politseisse. Politsei nõustus, et üks inimene on kantud protokolli tagantjärele ja osal 

esindaja kaudu osalenutel ei olnud korrakohaseid volikirju.  

Ehkki võltsimise teel kallutatud otsusega teenis koosoleku läbiviija otsest tulu,  leidis politsei, 

et otsuse kallutamine ei pruukinud toimuda  ühe juurdelisatud hääle kaudu, mis tähendaks 

kriminaalasja, vaid  hoopis põhikirjaga vastuolus olevate volikirjade kaudu, mis on lahendatav 

tsiviilvaidluse korras.  

Otsus kriminaalasja alustamata jätmise kohta saadeti ka koosoleku juhatajale ja protokollijale, 

kellele see  mõistagi palju nalja tegi  ja uuteks rikkumisteks julgust juurde andis – oli näha, et 

KÜ juhatus  nautis  politsei teadmisel toimuvat KÜ üldkoosoleku protokolliga vastutusevabalt 

naljatlemist, seda enam, et ebaseaduslikult kallutatud otsus juhatuse liikmele endale  

materiaalset kasu tõi.  

Taas kord tuleb tõdeda, et korteriühistud toimivad nagu riik riigis - korteriühistu tegevusele 

kehtivad teised reeglid, kui muudele eluvaldkondadele. Keegi  ei kujutaks ette politsei 

heakskiidul toimuvat  avalikku hääletustulemuste võltsimist Riigikogus või kohaliku 

omavalitsuse tasandil, kuid korteriühistus on see politsei hinnangul aktsepteeritav.  

Täiest arusaamatuks jääb politsei mõttekäik, mille kohaselt minu õigus algatada tsiviilvaidlus 

KÜ üldkoosolekul korrakohaste volikirjadeta antud poolthäälte osas, muudab tähtsusetuks 

fakti, et üldkoosolku protokolli kanti (koos poolthääle lisamisega) tagantjärgi inimene, kes 

koosolekul reaalselt ei osalenud. 

Arvestades asjaolu, et korteriühistutes elab  kolmveerand Eesti elanikest ning  KÜ üldkosoolek on KÜ 

kõrgeim juhtimisorgan, millel on õigus vastuvõtta erineva sisuga otsuseid, sh suuri materiaalseid 

kohustusi, ei saa pidada mõistlikuks, kui KÜ üldkoosoleku protokolli teadlik võltsimine  ei too kaasa 

mingisugust karistust. Leian, et sedalaadi olukord ei tohi jätkuda- mistahes sisuga KÜ  dokumentide 

tahlik võltsimine ei saa jääda karistuseta. Võltsimiskalduvusega isikute koht ei ole korteriühistute 

juhatuses. 

Hetkel on mul pooleli kohtuvaidlus seoses  ühe  varem aset leidnud KÜ  üldkoosoleku protokolli 

võltsimisega, kus KÜ Rxxx xx  üldkoosoleku otsus   tagantjärele ümbersõnastati ja kohustused 

teistlaadsetega asendati - seega KÜ-s Rxxx xx on üldkoosoleku protokolli võltsimine korduv. Ja 

kordub ilmselt edasi, kuni see ei too rikkujatele  kaasa karistust.  

Ei saa pidada mõistlikuks, et  adekvaatse KÜ üldkoosoleku  protokolli saamise ainukseks 

võimaluseks on  KÜ liikme poolne  tsiviilvaidluse algatamine peale iga koosolekut. Miks 

peaksin  maksma suure riigilõivu ja kandma hagi koostamise kulud ning seejärel aastaid 

kestvale kohtuvaidlusele aega kulutama , et paljastada ja  tõendada  võõraste inimeste 

korduvat teadlikku pahatahtlikkt tegevust ülskoosolku protokolli võltsimisel. Mul on elus ka 

muid kohustusi , vajadusi ja huvisid , kui pidev kohtus  vaidlemine ning seeläbi oma aja ja raha 

raiskamine.   

Jääb arusaamatuks, kuidas on tagatud  nende KÜ liikmete õiguste kaitse, kellel pole igakordse  

tõese protokolli kohtu korras välja võitlemiseks aega ega raha ?  Muide viimaste hulka kuulun 

ka mina- vaidlustasin ühe korra, kuid enamaks mul võimalusi pole. Tuleb välja, et õigus kohtus  

vaielda ongi KÜ lihtliikme ainukeseks õiguseks, kuid  sellegi õiguse realiseerimiseks puuduvad 

praktikas tihti võimalused, sest tegu on väga kuluka ja aeganõudva  õigusega.  
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2. KÜ osavõtul toimuva kohtumenetluse puudulik regulatsioon tekitab praktikas palju 

segadust: 

2.1. Puudused praeguses KÜ üldkoosolekute pidamise  õiguslikus regulatsioonis  välistavad 

ebamõistlike ja kahjustavate otsuste hilisema vaidlustamise võimaluse kohtus. 

Teatavasti saab MTÜ seaduse § 24 lg 3 kohaselt nõuda otsuse kehtuks tunnistamist üksnes see 

koosolekul viibinud KÜ liige, kes esitas otsusele vastuväited ja lasi need protokollida.   

Praktikas leiab antud seadusesäte tihti pahauskest ärakasutamist- KÜ juhatusele mittesobivad 

vastuväited jäetakse teadvalt protokollimata või protokollitakse teadlikult veidralt ja halvustavalt, 

andmata edasi vastuväidete tegelikku sisu ja mõtet ning see raskendab oluliselt kahjustatud poole 

võimalust oma huvide kaitsel edaspidise võimaliku kohtuvaidluse korral. 

Vastuväidete esitamist raskendab veelgi kehtiv kord, mis lubab häälteenamuse alusel ka uute 

küsimuste üldkoosoleku päevakorda võtmist.  Mittetulundusühingute seaduse § 20
1
 lg 5 sätestab, et 

küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui 

üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate 

liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei 

ole ette nähtud suuremat osalusnõuet.   Seega näiteks, kui KÜ -s on kokku 20 liiget, kellest 

üldkoosoleku osaleb 11 , kellest omakorda 10 on nõus käsitlema üldkoosolekul uusi küsimusi, mida 

eelnevalt päevakorras ei olnud, võib uued küsimused päevakorda võtta. 

Kui küsimus võetakse päevakorda ootamatult on KÜ liikmetel suur oht sattuda manipuleerimise või 

pettuse ohvriks, kuna võimaluseta oma seisukohti eelnevalt ettevamistada ei pruugi KÜ liige suuta 

oma huve piisava tõhususega kaitsta (võimalik, et ei oska isegi vastu vaielda),  seda enam, et tegu on 

sundliikmelisusega, mis ei nõua eriteadmisi. Kui KÜ liige koosolekul vastuväiteid ei esita, puudub tal 

hiljem võimalus koosoleku otsust kohtus vaidlustada, kuna vastuväidete esitamine on praeguse korra 

kohaselt vaidlustamise vältimatuks eelduseks.  

NB! Just sellesisulise manipulatsiooni ohver olen mina isiklikult : KÜ Rxxx xx  üldkoosoleku 

päevakorda võeti uued küsimused ja vastuväidete esitamiseks anti soovijatele aega 1 

(üks)minut.  On selge, et  ühe  minuti jooksul ei ole võimalik kujundada oma seisukohti   

tundmatutes keerulistes juriidilistes küsimustes  ja  neid sellesama ühe minuti jooksul 

koosolekul ette kanda.  NB! Eelnimetatud viisil juhatas  KÜ Rxxx xx üldkoosolekut 

vandeadvokaat Pxxx ja koosoleku sisuks oli Pxxxle endale soodustuste määramine teiste KÜ 

liikmete arvelt  (juhtunu kohta on säilinud helisalvestis), mis tal ka õnnestus. 

Leian, et eelkirjeldatud KÜ üldkoosolekute pidamise viisi tuleb kohselt muuta. Tarvis on luua 

uus selgesõnaline regulatsioon, mis tagaks iga KÜ üksikliikme huvide kaitse. Olukorrad, kus 

elementaarsete õigusalaste teadmisteta inimesed  ja/või lauspahatahtlikud inimesed võivad  

manipulatsioonil põhineva  häälteenamuse kaudu kaaskodanike õigusi ja kohustusi 

puudutavaid ostuseid vastuvõtta,  tuleb seadusega VÄLISTADA.  Korteriomanike õigused ja 

kohustused tulenegu kõigi huve arvestavast seadusest,  mitte häälteenamusest. 

2.2. Korteriühistute tegevust reguleeriv seadusandlus  jätab  sätestamata,  kuidas peab 

toimuma korteriühistu kõigi liikmete huvidest lähtuv kohtumenetluses osalemine: näiteks,  

kuidas  peab toimuma korteriühistu vastu esitatud hagi korral KÜ liikmete teavitamine KÜ vastu 

esitatud hagist  ning sellega seotud KÜ edasise tegevuse otsustamine- hagi õigeks võtmine või sellele 

vastu vaidlemine.  

Kehtivast seadusandlusest ei selgu, kas KÜ vastu esitatud hagi õigeks võtmine või sellele 

vastuvaidlemine võib olla KÜ juhatuse otsus või peab see olema üldkoosoleku otsus ning kas otsus 

hagi õigeks võtta või sellele vastu vaielda peab olema ühehäälne otsus või piisab häälteenamusest. 

Kui tegu on häälteenamuse alusel vastu võetud otsusega, siis kuidas tagada nende korteriühistu 
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liikmete õigused, kes ei aktsepteterinud enamuse otsust kohtus vaielda või hagi õigeks võtta, kas 

need isikud peaksid kohtunenetluses oma sundliikmelisuse tõttu enda tahte vastaselt osalema ning 

enda põhimõtete ja südametunnistuse vastast kohtuvaidlust ka kohustuslikuks korras KÜ 

sundliikmena rahastama? 

Näide praktikast:  

Esitasin kohtusse  hagi KÜ Rxxx xx kahjustavate ja ebaseaduslike üldkoosoleku otsuste 

tühistamiseks. 

Hagile vastasid kostjana KÜ esindajana OÜ Advokaadibüroo Pxxx  vandeadvokaadid Pxxx ja 

Mxxx, mis tekitaks koheselt korteriühistu osavõtul toimuva kohtuvaidluse osas mitmeid 

küsimusi: 

1) Kuidas saab keegi KÜ nimel hagile vastata olukorras, kus korteriühistu liikmetele pole 

KÜ vastu esitatud hagist  teada antud ning koos sellega pole  antud KÜ liikmetele  ka  

võimalust hagi õigeks võtta ja kulukast vaidlusest loobuda (Pxxx on ka ise KÜ liige ja 

seega samuti teadlik, et KÜ otsust vaidluse pidamiseks ei eksisteeri).  

2) Vandeadvokaatide Pxxx ja Mxxx poolne KÜ konkreetses vaidluses esindamine on 

ebakohane mõlema vandeadvokaadi huvide konflikti tõttu-  Pxxx on  ise kostjaks oleva 

KÜ liige (Axxx OÜ liikmelisuse kaudu) ning üks osa hagist käsitlebki just Pxxxle endale 

antavaid soodustusi teiste KÜ liikmete arvelt. Kuidas saab Pxxx  seista advokaadina 

kohtuvaidluses sõltumatult KÜ liikmete huvide eest, kui vaidlus puudutab tema enda 

ettevõtte ärihuve ja soodustusi  samas korteriühistus. 

Vandeadvokaat Mxxx on aga Pxxxga  tööalases alluvussuhtes, msitõttu on kaheldav ka tema 

sõltumatus KÜ esindamisel kõnealuses vaidluses- kuidas saaks Mxxx  seista sõltumatult oma 

kliendi- KÜ huvide eest, kui  seda tehes on  vaja säilitada ka oma tööandja  Pxxx soodustused 

korteriühistus, mis ei ole aga mõistlikult võttes teiste KÜ liikmete huvides (miks peaks näiteks  

koduomanikust pensionär tasuma lisaks oma kodukuludele korteriühistus ka Pxxx ettevõttele 

kuuluva garaaži kulude eest ainuüksi seepärast, et  nii on Pxxxle äriliselt kasulik...) 

3) Märkimisväärne on ka asjaolu, et mõlemad vandeadvokaadid peavad kostja 

esindamisel võimalikuks õigustada ebaseaduslikke olukordi-  hagejalt nõutakse 

teadvalt ohtliku küttesüsteemi kasutamist, mille  riiklikult tunnustatud ekspert on 

ohtlikuks tunnistanud  ning lisaks õigustatakse KÜ üldkoosoleku otsuse tagantjärele 

ümbersõnastamist lõpp-protokollis, väites, et selline tegvus on lubatav, kui  muudetud 

sõnastus  ei kitsenda kellegi õigusi.  

Vandeadvokaatide poolne kohtuvaidluses esindamine  peaks olema suunatud ju siiski üksnes  

seaduslike huvide kaitsele, mida seadusevastaste olukordade õigustamine päris kindlasti ei 

ole. 

Kuna olen hagejana ka ise kostjaks oleva KÜ liige ja sellest tulenevalt kostja käekäigust ja 

otsustest  otseselt mõjutatud, olen seisukohal, et selline esindusviis ei lähtu kostja tegelikest 

huvidest, pigem on tegu  vandeadvokaat Pxxx teadliku manipulatsiooniga- esiteks tekitab ta 

oma vandeadvokaadi ametiga kaasnevat usaldust ärakasutades KÜ üldkoosolekutel teadlikult  

ebamõstlikke ja omakasupüüdlikke olukordi ning seejärel üritab omaenda tekitatud probleeme 

veel ka kohtus õigustada. Kusjuures oma soodustuste säilimise tagamiseks korteriühistus on 

vandeadvokaat Pxxx valmis esindama  KÜ liikmeid nende endi teadmata,  nimetades  oma 

tegevust advokatuuriseadusega kooskõlas olevaks parimaks võimalikuks kliendi huvide 

kaitseks. Juhul, kui KÜ liikmest vandeadvokaat sooviks korteriühistus oma ärihuve kaitsta, 

võiks ta seda teha kolmanda isikuna iseenda nimel, mitte aga KÜ esindamise nime all ja KÜ 

poolt finantseerituna. 
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4) Eelnimetatut arvestades  juhtisin kohtu tähelepanu asjaolule, et juhul, kui KÜ liikmete 

esindamine toimub nende endi teadmata, ilma korrakohaste volitusteta, on tegevus  

käsitletav esindusõiguseta, volituseta  esindamisena, mis on aga seadusevastane ning 

sellisel viisil hagile antud vastus ei ole käsitletav kostja vastusena menetlusõiguse 

tähenduses.  Nõudsin  kostja esindusõiguse tõendamist. 

5) Pxxx ja Mxxx keeldusid, viidates, et ”vandeadvokaadi volitusi eeldatakse”. 

6) Pärast korduvat esindusõiguse tõendamise nõudmist, esitas Pxxx esindusõiguse 

tõendamiseks tühise lepingu, mille oli sõlminud KÜ üksikliikmega, kellel puudus KÜ 

põhikirja järgi korteriühistu ainuisikuliseks esindamiseks õigus, kuivõrd KÜ põhikirja 

kohaselt võib KÜ juhatus võtta otsuseid vastu vaid häälteenamusega. Seega puudus KÜ 

juhatuse üksikliikmel õigus mistahes otsuste tegemiseks korteriühistu nimel, sh lepingute 

sõlmimiseks, kui seda ei olnud eelnevalt korteriühistu üldkoosoleku  poolt või korteriühistu 

juhatuse poolt häälteenamusega  otsustatud ja otsut korrakohaselt korteriühistu liikmetele 

teatavaks tehtud. Ka MTÜS § 27 lg 2 kohaselt  võib  MTÜ põhikirjas  ette näha, et juhatuse 

liikmed või mõned neist võivad esindada mittetulundusühingut ainult ühiselt ning 

korteriühistus Rxxx xx see põhikirja kohaselt justi nii toimubki. Ja kuna antud juhul puudub KÜ 

Rxxx xx juhtorgani otsus ehk juhatuse otsus või üldkoosoleku otsus kõnealuses   tsiviilasjas 

hagi mitte õigeksvõtmise ja esindaja kaudu kostjana vaidluses osalemise kohta, siis sellest 

tulenevalt   puudub ka juhatuse üksikliikmel õigus  sellesisulisi lepinguid korteriühistu nimel  

sõlmida ning seda tehes ületas juhatuse liige oma  volituste piire. Lisaks oli juhatuse liikme 

volituste puudumisest  eelnimetatud kliendilepingu  sõlmimise hetkel  teadlik ka  lepingu teine 

pool- OÜ  Advokaabibüroo Pxxx juhatuse liige vandeadvokaat Pxxx,  kes kuulub ka ise KÜ 

Rxxx xx liikmete hulka (OÜ Axxx juhatuse liikmena)  ja on sellest tulenevalt kõigist KÜ Rxxx xx 

juhtorganite otsustest või nende puudumisest informeeritud . Seega sõlmisid mõlemad 

lepingu pooled kõnealuse esinduslepingu teadvalt seadusevataselt  oma volituste piire 

ületades.  

7) Kuna korteriühistu juhtorgani otsusteta ja korteriühistu liikmeid informeerimata 

sõlmitud esindusleping võib tuua kaasa õiguslikult väga keerulisi tagajärgi,  on  

avaldaja  hinnangul eriti oluline, et advokaat, kes esinduslepingu sõlmib, kontrolliks 

lepingu sõlmimiseks vajalike volituste olemasolu.  Vandeadvokaadi pädevus peaks 

mõistlikut võttes tagama, et vähemalt advokaadibüroode vahendusel  korrakohaste 

volitusteta esinduslepinguid kohtumenetlusteks ei sõlmitaks. Juhul, kui korteriühistute 

nimel saaks korteriühistu juhtorgani otsuseta sõlmida esinduslepinguid kontrollimatult 

kõik korteriühistu liikmed, sh need, kellel selleks  põhikirja järgi õigust pole,  võiksid  

pahauskselt isikud oma volituste piire ületades kümnetes erinevates 

advokaadibüroodes korteriühistu  esindamiseks erinevaid lepinguid sõlmida ning 

seejärel oma korteri näiteks võõrandada, pärast mida  ei teaks korteriühistus enam 

keegi, mitmes kohtuasjas ja kelle poolt esindatuna korteriühistu liikmed osalevad  ja 

milliseid õiguslikke tagajärgi selline tegevus endaga kaasa toob.  

8) Hagejana tegin kohtule ettepaneku lähtuda asjaolust, et hagile ei ole korrakohaselt 

vastatud ning  hagi tagaseljaotsusega rahuldada. Lisaks teavitada vandeadvokaatide 

ebaseaduslikust ja õigusemõistmist takistavast tegevusest advokatuuri. 

9) Kohus ei ole tänaseni minu eeltoodud  seisukohtadele vastanud. Hagiavalduse 

esitamisest on möödunud 1 aasta ja 10 kuud. 

Minule, kui ebamõistlike ja seadusevastaste otsuste tõttu kahjustatud isikule jääb 

arusaamatuks, mismoodi eelnimetatud viisil kohtuvaidlus minu  kui kahjustatud KÜ lihtliikme 

seadulikke huve kaitseb, kui kohus ei pea vajalikuks isegi 1 aasta ja 10 kuu jooksul minu 

korduvatele palvetele vaatamata võtta seisukohta lihtsas küsimuses- kas minu esitatud hagile 
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on kostja poolt üldse vastatud või mitte (st kas  korrakohaste volitusteta  antud vastused on 

käsitletavad kostja vastustena ). Selle asemel sunnib kohus  mind hagejana väitlema suvalise  

isikuga, kes ennast kostja esindajaks nimetab, ilma , et oleks  kontrollitud kosja väidetava  

esindaja esindusõiguse olemasolu.  Vandeadvokaadi volituste eeldamise mõte on ettenähtud 

ilmselt siiski teistlaadseteks    olukordadeks, kui antud olukord, st pigem situatsioonideks, kus 

esindusõiguse kontrollimisele kuluv aeg kahjustaks isiku õigust kiirele professionaalsele 

kaitsele vms. 

KÜ kahjustavate otsuste tõttu  vajaksin kohtult abi veel mitme KÜ organi  otsuse 

tühistamiseks, kuid samalaadse menetluse juures ei näe ma uute vaidlustega  kohtusse 

pöördumiseks sisulist mõtet- milleks maksta ära kallis riigilõiv ja kulutada ressurssi hagi 

koostamiseks  ning  kohtu poolt nõutud sisuliste  vastuste andmiseks kostjale, kui kohus ei 

suuda mulle menetluse käigus 1 aasta ja 10 kuu jooksul  tagada isegi seda, et kostjana esinev 

isik ka seaduse mõistes kostjaks kvalifitseeruks...  

Lisaks on kohtumenetluse juures häiriv ka poolte ebavõrdne kohtlemine-menetlusdokumente 

vastuvõttes tunneb kohus huvi üksnes selle vastu, kas hagiavaldus on esitatud isiku 

seadusega kaitstud huvi ja õiguse kaitseks, kuid sama parameetri alusel ei hinnata kostja 

vastust hagiavaldusele-  kostjale  on lubatud absoluutselt  kõik jaburused ning  kohut  ei huvita  

üldse, kas kostja seisukohad on sarnaselt hageja omadele suunatud  seadusega kaitstud huvi 

ja õiguse kaitsele või millelegi muule.  Tulemuseks on olukord, kus ühe  osapoole ehk  hageja  

tegevus kohtumenetluses toimub  seaduse raames  ja teine osapool - kostja-  lahmib , kuidas 

tahab, sest tema tegevuse seadusele vastavust ei hinnata ning see võimaldab tal raisata 

vastutustundetult ja mõnuga  vastaspoole ressurssi jaburuste ümberlükkamiseks ja kohtu 

aega materjalide läbitöötamiseks. 

Leian, et võimalus esitada  kohtule  karistust kartmata mistahes jaburaid ja ilmselgelt 

seadusega vastuolus olevaid  seisukohti  leiab praktikas advokaadibüroode ja õigusbüroode 

poolt liialt  palju ärakasutamist. Tulu, mida vahendajad (esindajad) sedalaadi tegevusega 

teenivad on ilmselt vägagi ahvatlev ning  kuna advokaadid, õigusteenuse osutajad ja  

kohtunikud on paljudel juhtudel ka endised kursusekaaslased kooliajast või muidu ammused 

tuttavad, ollakse kergekäeliselt  valmis üksteise ebaeetilisele tegevusele läbi sõrmede vaatama. 

Paraku näitab praktika, et just sedalaadi   tegevusest saab mõistliku õigusemõistmise sisuline 

takistus.  

Näiteks 14 omanikuga Korteriühistuga Rxxx xx on isiklikult seotud 1 advokaadibüroo omanik ja 

1 õigusbüroo omanik, kes kannavad  oma büroole klientide  saamise eesmärgil hoolt selle eest, 

et ükski küsimus korteriühistus ei saaks lahendatud vaidluseta. Kohati tundub, et nad on 

ühistu nimel vaidlemise lausa omavahel ära jaganud- kord saab võimaluse oma büroole tulu 

teenuda  üks, siis teine.  Ja mõistagi ei huvita neid tegelasi KÜ nimel vaidlemise tulemus- 

nemad teenivad tulu üksnes vaidluse pikkuse pealt ja  tasu  selle tegevuse eest tuleb maja 

pensionäride jt väheteadlike elanike taskust, kes sedalaadi tegevusest midagi ei taipa. 

Eelkirjeldatud viisil toimuva kohtumenetluse  juures jääb paratamatult  mulje,  et  

kohtupidamine  on vaid  mingi kitsa seltskonna kummaline ajaveetmise ja rahateenimise vorm, 

mille juures isikute õiguste kaitse ei oma mingit tähtsust . 

Seoses eelkirjeldatuga palun anda  õiguskantsleril hinnang selle kohta, kas eelkirjeldatud viisil 

KÜ osavõtul toimuv kohtupidamine toimub kõigi KÜ liikmete huvides ja aitab tagada isikute 

õiguste kaitset õigusriigile kohaselt ning kooskõlas EV põhiseadusega. 

3. Järgnevalt palun anda õiguskantsleril  hinnag Eesti Advokatuuri tegevusele 

advokatuuriseadusega  advokaatidele sätestatud kohustuslike  nõuete täitmise kontrollimisel  

[välja jäetud] 
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4. Järgnevalt  palun õiguskantsleri abi Korteriühistus Rxxx xx  häälteenamusel põhinevate 

otsuste tõttu aset leidnud elu , tervist ja vara kahjustava olukorra lahendamisel. 

Avaldaja poolt  on tänaseks läbi proovitud kõik olemasolevad võimalused abi saada ja oht 

likvideerida, kuid see ei ole õnnestunud ja oht püsib tänaseni, kuna ametiasutused, mille 

pädevuse võimaldaks ohu likvideerimiseks abi osutada, keelduvad seda tegemast. 

Seoses eelnimetatuga palun õiguskantsleri abi olukorra lahendamiseks ja õiguskantsleri 

hinnangut järgnevalt kirjeldatavale ametkondade tegevusele, kelle  poole  ohtliku olukorra 

lõpetamiseks abisaamiseks pöördusin, kuid abi ei saanud. 

Nagu eelpool märgitud, elan  kortermajas, millel  katus on 2010 aasta mais  riiklikult tunnustatud 

eksperdi  poolt oltlikuks tunnistatud (tuulutuse puudusest on konstrukstioonid läbimädanenud ja 

kandevõime prognoosimatu).  

Katuse ekspertiisis väljatoodud katuse spetsiifilisi kahjustusi arvestades (tuulutuse puudumisest 

tingitud seente vohamine ja talade pehastumine) on katuselt tulenev oht on valdavalt kahesugune:  

a) prognoosimatu kandevõimega talade alla kukkumisest tingitud tervisekahjustuste võimalus , 

b) seente vohamisest põhjustatud tervisekahjustuste tekkimise võimalus. 

Kui talade alla kukkumine on selgelt tuvastatav ja seda praeguseks veel juhtunud pole,  

 siis seente vohamisest tekkida võivad kahjustused on raskemini tuvastatavad, kuna 

kahjustuste tagajärjed (sh püsivad tervisekahjustused ja isegi surm) ei pruugi saabuda kohe, 

mis aga ei tähenda, et kahjustusi ei ole. Lisaks pole  tuulutuse puudumisest tingitud seente 

levikut soodustavate tingimuste  jätkumise korral  välistatud ka majavammi teke, mida 

teatavasti ei ole võimalik eemaldada muul moel kui,  maja lammutades ning sellisel juhul pole 

kaitstud ka naabermajad, millega kõnealune maja mõlemat külge pidi ühendatud on (kõik 

kõnealused majad on arhitektuurimälestised). 

Tänaseks olen  ohu kõrvaldamiseks ja süsteemide ehitusseaduses sätestatud ohutusnõuetega 

vastavusse  viimise saavutamiseks  (lisaks katusele on hoones ka ohtlik küttesüsteem) 

kasutanud ära kõik seaduses ettenähtud võimalused,  kuid soovitud tulemust saavutanud ei 

ole ja vara on endiselt ohtlik: 

1) Kuna elan katusekorteris ja minu korter piirneb ohtliku katusega  ning ühistu keeldus 

ohu ilmnenisel katust korda tegemast,  võtsin selleks  suure laenu, mille eest tegin 

korda vahetult enda korteri peal oleva  katuseosa, mille kordategemise kulud võrduvad 

minu korteri 10 aasta majandamiskuludega. Teised korteriomanikud mulle kulutusi 

hüvitada ei soovi, kuna see pole neile kasulik. Ees seisab kohtuvaidlus, mille 

alustamine on lükkunud edasi, kuna ma ei suuda tasuda kohtumenetluse alustamiseks 

nõutavat  riigilõivu (olen ju niigi  ¼ kortermaja katusest üksi korda teinud ja sunnitud 

tasuma sellega seotud kulusid). 

2) Oma korteri kohalt korda tehtud katuseosa ei vabasta mind mõistagi vastutusest teiste 

ohtliku katuseosade eest ning ka hallitusseente vohamine kordategemata katuse- 

osades  kahjustab jätkuvalt maja konstruktsioone ja majas elavate  inimeste, sh minu ja 

minu pereliikmete  tervist. 

3) Olen pöördunud KÜ juhatuse poole kirjalikult  palvega võtta mulle ühise katuse osalise 

kordategemisega ja ülejäänud katuselt  ohu likvideerimisega seotud investeeringud KÜ 

majanduskavva. KÜ juhatus on kirjalikult keeldunud, öeldes, et minul kui KÜ 

üksikliikmel pole selliste ettepanekute tegemiste õigust. 
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4) Kuna ehitusseaduse nõuete täitmise üle teostab järelevalvet kohalik omavalitsus, antud 

juhul Tallinna Linnavalitsus läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (TLPA), sai 

varisemisohust teavaitatud seda ametkonda. Amet tegi ettekirjutuse ohu 

likvideerimiseks ja hoone kõigi süsteemide (katus, küte) ehitusseaduse nõuetega 

vastavusse viimiseks, kuid KÜ juhatuse nõudel tühistati ettekirjutus selle halvasti 

motiveerituse tõttu ning lubati teha uus, mida aga tänaseni tehtud pole ja oht kestab 

edasi juba üle 2 aasta.  

Vajadusele kohustada omanikke ehitisest tulenevat ohtu likvideerima on Tallinna linnapea 

tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler oma soovituse kaudu  2011 aasta lõpus, mida linn paraku 

täitma ei soostunud. 

5) Ohuolukorrast olen teavaitanud ka Tehnilise Järelevalve Ametit, kust selgitati, et 

kehtivast seadusandlusest tulenevalt ei saa olukorras, kus kohalik omavalitsus 

rikkumist (ohuolukorda) menetleb Tehnilise Järelevalve Ameti sekkuda, kestku 

kohaliku omavalitsuse poolne menetlemine või aastaid, sest seadus ei sätesta 

menetluse pikkusele tähtaega... 

6) Kuna katuse seisundis on osaliselt süüdi ka kotetriühistule häälteenamusega 

vastuvõetud otsuse alusel korrashoiu teenust osautav haldusfirma Kxxx OÜ, mis 3 

aastat kestnud tasulise haldusteenuse käigus katuse puudusi (kokkuvaltsimata plekk) 

tuvastada ei suutnud, pöördusin Tarbijakaitseameti poole ja andsin teada,  sellest 

ebakvaliteetseid teenuseid osutavast haldusfirmast, mille  teenuste kasutamine  loob 

väärettekujutusi vara seisukorrast ja põhjustab ohtu elule, tervisele ja varale. Eeldasin, 

et Euroopa Liidus  pole tarbijatele ohtlikud teenused lubatud. Tarbijakaitseametist 

selgitati, et amet saaks mind aidata üksnes juhul, kui ma tarbiksin (haldus)teenust 

eraisikuna, kuivõrd Tarbijakaitseameti tegevus on suunatud eraisikutest tarbijatele, 

kuid  antud juhul pole ma haldusteenust tarvitades eraisik, vaid juriidiline isik – KÜ 

Rxxx xx liige.      

NB! Tuleb välja, et omaenda kodus viibides ei saa ma  tagada  endale ega oma alaealisele 

lapsele turvalist ja ohutut elu, kuna ma ei ole oma kodus mitte eraisik, vaid juriidilise isiku 

lihtliige ja ka minu laps on  omaenda kodus üksnes juriidilise isiku ruumides viibiv juriidilise 

isiku lihtliikme sugulane, kes kasutab ruume sellistel tingimustel, nagu see juriidilise isiku 

poolt häälteenamusega on otsustatud, olgu need tingimused või eluohtlikud... 

7) Kuna  eeldades, et õigus elu, tervise ja vara kaitsele on Eesti Vabariigis sätestatud 

põhiõigustena, mille peaks tagama oma kodanikele RIIK ,  esitasin avalduse 

prokuratuurile, palvega selgitada välja  Kxxx OÜ poolt erinevatele kortermajadele 

osustatud  fiktiivse haldusteenuse maht ja seeläbi tekitatud kahju ulatus ning võtta 

kasutusele meetmed uute kahjustavate juhtumite ärahoidmiseks . 

Nimetatud ettevõtte poolt osutatav teenus on fiktiivne , kuna teenuse eest  võetakse tasu, kuid 

korrashoidu, mida teenuslepingus lubatakse reaalselt  ei tagata ning asjaolude põhjal on alust 

arvata, et  100-le kortermajale haldusteenuseid osutava  ettevõtte  rikkumsied ei piirdu ühe 

majaga ning teenuse kaudu ohtu sattunud hooneid võib olla omanike teadmata teisigi. 

Lisaks palusin prokuratuuril selgitada, miks ei täida TLPA oma seadusest tulevat kohustust 

ega kohusta Rxxx xx omanikke hoone ohtlikke süsteeme korda tegema ehkki ohust ollakse 

teadlikud juba 2 aastat.  

Prokuratuur ei pidanud vajalikuks  nimetatud asju  mentlusse võtta, leides, et  olukord  ei 

põhjustavat kellelegi reaalset kahju , lisaks ei selguvat minu avaldusest täpset 

kuriteokoosseisu ja prokuratuurile jäävat mõned momendid ebaselgeks ning lisaks puuduvat 

prokuratuuri hinnangul ehitusseaduses tähtaeg, mille jookusl oht likvideerida tuleb. Seega 
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polevat mitmeid aastaid prognoosimatu kandevõimega katuse all ja hallitusseeni levaitavate 

katusetalade all elamine prokuratuuri hinnangul  midagi sellist, mis kiiret sekkumist vajaks...  

8) Riigiprokuratuur jäi ringkonnaprokuratuuri seisukohtade juurde, viidates oma vastuses 

minu võimalusele pöörduda soovi korral oma õiguste kaitseks kohtusse. 

Kas peaksin eeldama, et prokuratuur ja kohus lähtuvad ohuolukordade hindamisel erinevatest 

seadustest, mistõttu see, mis pole saavutatav prokuratuuri kaasabil (prokuratuur rikkumisi ei 

tuvastanud), saab võimalikuks kohtus, kuhu ma mõistagi ainult raha eest  pöörduda saan... 

Antud teema võib võtta kokku järeldusega, et Eesti Vabariik sätestab põhiseaduses küll  

põhiõigustena elu, tervise ja vara kaitse, kuid praktikas ei pea vajalikuks seda valdavale osale 

riigi elanikkonnast tagada (fakt on see, et enamus Eesti elanikest elab kortermajades ja 

korteriühistutes).  Ehkki korteriühistute sundliikmed maksavad riigile makse ja peavad üleval 

nii kohalikku omavalitsust, kellel lasub ohtlike ehitiste üle järelevalvekohustus ning Tehnilise 

Järelevalve Ametit, Tarbijakaitseametit, politseid, prokuratuuri ja riigiprokuratuuri, kes kõik 

saaksid oma pädevusest lähtudes olukorra normaliseerimisele kaasa aidata, pole 

korteriomanikul neilt asutustelt ohtlike teenuste ega ohtlike ehitiste osas kaitset loota. Üksi 

eelnimetatud amet ei näe oma osa kodanike põhiõiguste - elu, tervise ja vara kaitse tagamisel. 

Samas näitavad kõik eelnimetatud asutused üles ülimat leidilikkust, et hättasattunule reaalset 

abi mitte osutada- abivajavat kodanikku käsitletakse läbisegi füüsilise-ja juriidilise isikuna ehk 

nii nagu äraütlemiseks parasjagu vaja on; hättasattunule heidetakse ette, et ta ei ole esitanud 

kõrgel professionaalsel tasemel  rikkumisi täiuslikult ja igakülgselt kirjeldavaid 

tõendusmaterjale , et prokuratuuril neid mugav menetleda oleks, sest ega “prokuratuur ei pea 

ise oletama ja uurima “. Prokuratuur justkui ei teaks, et isikul  puudub uurimisõigus ning see 

seab  tegevusele piirid – rikkumisi omal käel uurides  ja tõendusmaterjale kogudes võin  

sattuda ise kriminaalkuriteo toimepanijaks ebaseadusliku jälitustegevuse tõttu...  

Asjaolusid arvestades on enam kui tõenäoline, et käesolevas avalduses kirjeldatud  haldusettevõte 

Kxxx OÜ tegevuse eesmärk ongi ebaseadusliku ja fiktiivse tegevuse kaudu tulu teenimine, mida oleks 

põhjust karistada ettevõtluskeelu ja juriidilise isiku likvideerimisega ning see oleks hõlpsati tuvastatav 

100 hallatava maja dokumente uurides, milleks  minul kui eraisikul õigus puudub.  Miks ei näe 

prokuratuur isikute elu tervise ja vara kahjustavas ettevõtluses probleemi? Mille alusel võtab 

prokuratuur endale õiguse väita, et  seentest vohavate varisemisohtlike talade all elamine ei olegi teab 

mis suur probleem, et eeldaks riigi sekkumist  ning seaduses  polegi antud tähtaega ohu 

kõrvaldamiseks, mistõttu polevat midagi ette heita ka ohtlike ehitiste üle järelevalvet teostavatele 

ametkondadele (TLPA ja Tehnilise Järelevalve Amet) . 

Jääb arusaamatuks, millal on siis üldse prokuratuuri hinnangul   kohane rakendada 

ehitusseaduse sätteid, mille kohaselt peab ehitis olema ohutu KOGU OMA KASUTUSEA 

VÄLTEL? Kui Eesti riik (prokuratuuri seisukohtade kaudu)  inimeste elu, tervise ja vara 

ohustamises üldse probleemi ei näe, tuleks ehk algatada põhiseaduse muudatus ning elu, 

tervist ja vara väärtustada ja kaitsta lubavad sätte põhiseadusest eemaldada... 

Paraku ei muuda ametiasutuste pahatahtlikud tõlgendused  olematuks fakti,  et minu koduks 

oleval majal on seentest vohav ohtlik katus, mille eoseid elanikud igapäevaselt sisse hingavad 

ja sellest kodust pole hädasolijal  kuhugile minna, sest raha eest, mida on võimalik saada 

varisemisohtliku katusega majas oleva  korteri müügist, pole võimalik uut kodu soetada. Ja 

sellises Tallinna kesklinna korteris elab ka 12 aastane laps. Isegi laps saab aru, et seente eosed 

levivad õhus kontrollimatut ja nende sissehingamine on tervisele kahjulik. Kuid kes on oma 

kodus - kortermajas elav laps Eesti riigi jaoks?  Kas inimene, kelle inimõigused, sh  õigus riigi 

poolsele elu ja  tervise kaitsele?  Ei, tuleb välja, et ta on vaid juriidilise isiku ruumes viibiv 

juriidilise isiku lihtliikmest sugulane, kes peab alluma juriidilise isiku juhtorganite 

häälteenamusega vastuvõetud otsustele, kas siis,  kui otsus seab ohtu tema elu ja 
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tervise...ning tema lapsevanem peab seda kõike abitult  pealt vaatama, sest riigi hinnangul on 

olukord mõistlik ja pole põhjust sekkuda… 

Leian, et Korteriühistu Rxxx xx näite varal on leidunud igakülgset tõendamist, et kehtiva 

seadusandluse kohaselt ühistu  kümne tegevusaasta jooksul  toimunud häälteenamusel 

põhinevate otsuste järgi korteriühistu majandamine on viinud kaoseni- arhitektuurimälestiseks 

tunnistaud hoone on muutunud  ohtlikuks ning vara kahjustamise kõrval on oht mõjutamas ka 

inimeste elu ja tervist ning ühe KÜ üksikliikme vastutustundlik käitumine – oma võimaluste 

piires  pangalaenu abil osaliselt ohu kõrvaldamine  ning ametkondadelt abi palumine ohu 

likvideerimisele kaasaaitamiseks ja teiste samalaadsete juhtumite ärahoidmiseks ei ole  

vastutustundliku sundliikme jaoks  peale võlgade ja ajakulu midagi muud  kaasa toonud. 

Olen seisukohal, et antud avalduses toodud näidete varal on selge, et häälteenamusega 

vastuvõetavad otsused ei sobi mitte igasse eluvaldkonda ning elu, tervist ja vara kahjustada 

võivat käitumist peab regeuleerima riik oma seadustega. 

5. Ettepanekud korteriühistute tegevust reguleeriva seadusandluse muudatusteks, mille abil 

tagada korteriomanike   elu, tervise ja vara reaalne  kaitse. 

Avaldaja hinnangul piisab korteriühistute olukorra normaliseerimiseks sellest, kui lahendada 

korteriühistute toimimise regulatsioon sarnaselt  mõne teise hästitoimiva valdkonnaga, kus 

isikute õigused ja kohutused   selgesõnaliselt seaduse alusel sätestatud on  , ilma et keegi neid 

häälteenamuse alusel enda kasuks muuta saaks. 

Positiivne  näide kogu ühiskonda puudutavast detailideni reguleeritud valdkonnast on liiklusseadus, 

millest nähtub  üheselt, et  õigusi ja kohustusi  on võimalik seadusega väga  üksikasjalikult ja 

seejuures väga  laiale auditooriumile arusaadavalt reguleerida,  nagu näiteks  liiklemist suvel ja 

talvel, töö-ja puhkepäevadel, asulas ja väljaspool seda, pea-ja kõrvalteedel,  jalgsi või  

mootorsõidukiga liigeldes jne, jne.  Miks ei võiks sama detailset  ja selgesõnalist  regulatsiooni 

kehtestada  ka korteriühistute valdkonnas, mis samuti väga suurele hulgale inimestele suunatud on? 

Pealegi oleks see kordades lihtsam, kuna  korteriühistute tegevuses on reguleerimist vajavaid 

toiminguid ja olukordi  sadu kordi väiksem kui liikluses. 

Teoreetiliselt oli ka liiklusseaduse loojatel võimalus panna  kogu liikluse korraldus   liiklejatele endile, 

andes neile võimaluse lahendada liiklemise küsimusi häälteenamusega otsuseid langetades või teiste 

liiklejatega kokkuleppides, põhimõttel, kellel suurem liiklusvahend , sellel on rohkem õigusi, kuid 

millegipärast eelistati sellele selgesõnalist õiguslikku regulatsiooni, mis arvestab võrdselt kõigi liiklejate 

huve ilma võimaluseta seda häälteenamusega muuta.  

Lisaks kehtib sõidukitele  üldise ohutuse  tagamiseks tehnilise seisukorra kohustuslik  kontroll ning 

kõik see, mis jääb väljapoole võimalikke ohuolukordi (väljaspoole kohustuslikku tehnoseisundi ja  

liiklemise nõudeid),  jääb sõidukiomaniku enda pädevusse, nagu näiteks otsused selle kohta kuna ja 

kuidas autot puhastada, kellel sellega sõita lubada jne. Võimalus, et auto-omanikule määratakse mingi 

teise eraikiku või eraisikute grupi poolt sõidukiga seotud sundteenuseid või makseid, on täielikult 

välistatud. Eelkirjeldatud regulatsiooni  plussiks on  SELGUS  KÕIGES - samad reeglid kehtivad üle 

kogu riigi ning vajadusel on igal  liiklejal võimalus  saada tasuta abi  selgitusi seaduse  mõstmiseks, 

ilma , et iga küsimust peaks vaidlusena käsitlema ja üksnes kohtus lahendama. 

Samalaadne ühtne ja selgesõnaline  regulatsioon peab olema võimalik ka kortermajade puhul- 

seadusega tuleb sätestada kortermajade perioodilise tehnoülevaatuse kohustus elanike elu, 

tervise ja vara kaitse tagamiseks (sarnaselt autode tehnohooldusele), lisaks tuleb sätestada 

seadusega ühetaoliselt üle kogu riigi  kortermaja  kõigi omanike õigused ja  kohustused,  ilma  

võimaluseta kõigi omanike huvidest lähtuvat korda häälteenamusega kellegi  kasuks muuta. 

Kõikvõimalikud sundteenused ja sundmaksed tuleb omaniku jaoks välistada- kohustuslik saab 
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olla vaid ohu kõrvaldamine (kui oht on tuvastatud eksperdi poolt), kõik muu olgu 

omanikevahelise kokkuleppe küsimus . 

Sundteenuste ja sundmaksete kaotamisega (v.a. ohu tõrjumine) taastub kindlasti  ühistustes  

ka mittetulundustegevuse idee järgi majandamine, kuna võimaluseta kaaskodanikele 

kohustuslikke kulusid määrata taanduvad KÜ juhtimisest ka pahatahtlikud ja 

omakasupüüdlikud tegelased, kes praeguse regulatsiooni võimalusi ärakasutades end 

kaaskodanikele määratavate sundmaksete abil varjatult  elatavad.   Lisaks  väheneks ka 

kohtute koormus, kuna kaoks ära vajadus praegusel kujul üksikjuhtumite menetlemiseks - 

seadus kaitseks korteriomanikke kahjustavate otsuste vastu  ning sarnaselt teistele 

eluvaldkondadele ei peaks KÜ liige vaidlema võõraste kulude maksmisest vabanemiseks, kuna 

seadus välistaks nende määramise õiguse korteriühistus.  

Selgesõnalise ja detailse korteriühistute tegevust reguleeriva seadusandluse vastu hakkavad  kindlasti 

protestima kõikvõimalikud liidud ja ühingud (kes praegugi agaralt kavandatavate  seadusemuudatuste 

osas sõna võtavad) , kuna  selgesõnaline regulatsioon jätaks nad ilma praeguse korralageduse  

tingimustes  toimuva   sisutühjade nõuannetega tuluteenimise võimalusest.  

Kokkuvõtteks leian, et korteriühistute tegevust reguleeriva keskpunkti tuleb seada iga 

(üksik)omaniku  õigused, sest ainult iga üksiku korteriomaniku õigusi väärtustades ja kaitstes 

on võimalik tagada kõigi  kortermajades elavate inimeste  elukorraldus  õigusriigile kohaselt.  

Lisaks tuleb seadusega  välistada olukord, kus põhiõigusi - elu, tervise ja vara kaitset ning 

ohtu põhjustavaid fiktiivseid teenuseid puudutavad juhtumid jäetakse vaid üksikisikute 

lahendada , põhimõttel, et isik saab neis küsimustes kaitset vaid siis, kui ta on võimeline selle 

endale oma raha eest kohtus välja võitlema. Elu, tervise ja vara kaitse tagamine peab olema ja 

jääma   riigi ülesandeks ning seda mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas- elu tervise ja vara 

kaitset puudutavates  küsimustes peab riigi poolne  abi olema mõistliku aja jooksul  

kättesaadav kõigile, kes seda vajavad. Seega tuleb tõhustada ka ametiasutuste sisulist 

kohustuslikku tegevust ja vastutust isikute põhiõiguste tagamisel. 
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PS 

1.  Korteriomandi ja -ühistu seaduse eelnõus on 
praegu kirjas:  ....kuni kümne korteriomandiga 
majal ei ole vaja juhatust jne... 
Meil on 12 korteriga korteriühistu, mida olen 
juhtinud algusaegadest peale (so siis alates 
1995 aastast). 
Kui juhatusse tuleb praeguse seaduse järgi 
valida vähemalt 3 liiget - siis see on väga raske 
teha 12-e korteriomaniku hulgast.  
Minu praktiline kogemus on, et nii väikesel 
majal piisab täiesti üldkoosolekul valitud 
valitsejast.  
Olen varemalt teinud ettepaneku, et kuni 
kaheteistkümne korteriomandiga majal ei ole 
vaja juhatust jne...., nii väiksel majal ei peaks 
olema ka raamatupidamise aastaaruande 
esitamise kohustust. 
Korteriühistu küsimuste lahendamine oleks 
märksa lihtsam.   
Nüüd näen, et minu ettepanekut ei ole 
arvestatud. 

MA  
Kehtiv seadus ega eelnõu ei nõua juhatusse 3 
liikme valimist. Kui korteriomanikud on ise 
põhikirjaga sellise nõude kehtestanud, siis 
tuleks kaaluda selle muutmist.  
Valitseja või juhatuse kasuks otsustamine on 
korteriomanike pädevuses. Ka juhul, kui 
juhatust ei pea olema, võib selle (või valitseja) 
ikkagi valida.  
Majandusaasta aruande mitteesitamine on 
põhjendatud ainult juhul, kui korteriomanikud 
juhivad ja esindavad korteriühistut ühiselt, st 
ilma juhatuse või valitsejata.   

SA 

1.  Igas korteriühistuses on ühiseid pindasid, 
millisteks on koridoorid, keldriruumid jne. Meie 
majas näiteks veel pesukuivatusruumid. 
Praeguses Mittetulundusühingute Seaduses 
(selle kasutamisele viitab olemasolev 
korteriühistute seadus) on öeldud, et kui 
ainuomandis olevate ja ühiselt kasutatavate 
pindade andmed ei vasta kinnistusraamatu 
andmetele, siis vastutavad selle eest nii juhatus 
kui ka ühistu asutajad solidaarselt. See pole 
õiglane, seletan miks. 
Meie majas (KÜ K x) kahele juhatuse liikmele 
makstakse palka ja nemad ka jagavad 
üldpindasid ainuomandisse mõnedele 
korteriomanikele kõigi teiste korteriomanike 
arvelt. Need juhatuselt loa saanud 
korteriomanikud suurendavad oma kortereid nö 
maksevaba pinna arvelt(osa koridoori pinna 
arvelt, täiendavad keldriruumi boksid jne), st ei 
maksa selle täiendava pinna eest midagi. Need 
õnnelikud on alati kõigi juhatuse 
omakasupüüdlike ettevõtmiste eest poolt, 
teistele korteriomanikele aga pannakse nö 
suud kinni ettepanekuga tulla "ise korteriühistu 
majandust juhtima nii väikse palga eest". 
Selline olukord on vist enamikele tuttav. 
Aastaid kirjutan juhatusele sellest, et me 
peame inventeerima oma üldpindasid ja liitma 
ainuomandina kasutatavaid üldpindu nende nö 
mitteametike ainukasutajate korteritele, ehk 
legaliseerima olemasolev olukord 
üldpindadega, tegema vastavaid parandusi 
kinnistusraamatusse.Igal juhul tegelikud 
andmed peavad vastama kinnistusraamatu 
andmetele.Minu võitlus sel teemal on lootusetu, 
sest et meie maja võimu juures olevad mehed 
ei soovi selliseid muudatusi oma 

S 
MTÜS-s ei ole sellist sätet, millele märkuses 
viidatakse. Võimalik, et silmas on peetud MTÜS 
§ 10

1
, mis näeb ette mittetulundusühingute 

asutajate ja juhatuse liikmete solidaarse 
vastutuse mittetulundusühingu asutamisel 
valeandmete või puudulike andmete 
esitamisega või muude kohustuste rikkumisega 
mittetulundusühingule tekkinud kahju eest. See 
säte ei reguleeri neid andmeid, mis on 
korteriomandite kohta kinnistusraamatusse 
kantud. Neid andmeid saavad muuta ainult 
korteriomanikud omavahelisel kokkuleppel, 
mitte korteriühistu juhatus või üldkoosolek 
häälteenamusega.  
Sama põhimõte kehtib ka korteriomandi 
kaasomandi osa kasutamise kohta – 
korteriühistul puudub pädevus seda otsustada. 
Seda kinnitab ka Riigikohtu 18.01.2011 määrus 
tsiviilasjas nr 3-2-1-151-10. Selles asjas vaieldi 
küll õues olevate parkimiskohtade kasutamise 
üle, kuid sama järeldus kehtib ka hoones sees 
olevate pindade kasutamise kohta.  
Eelnõu kohaselt saab iga korteriomanik nõuda 
eriomandi kokkuleppe muutmist, kui 
olemasoleva olukorra säilitamine oleks 
vastuolus hea usu põhimõttega ja 
muudatusega ei kahjustata ühegi 
korteriomaniku õigustatud huve (eelnõu § 9 lg 
2). Üheks kokkuleppe muutmise nõudmise 
aluseks võib olla ka see, et ruumide tegelik 
kasutus erineb olemasolevast kokkuleppest. 
Selle juures tuleb arvestada, et eelnõu kohaselt 
toimub majandamiskulude jagamine mitte 
eriomandi eseme ruutmeetrite järgi, vaid 
kaasomandiosa suuruse järgi. Seega tuleks 
juhul, kui kellegi eriomandi eseme ulatus 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-151-10
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korteriplaanides kuna ei soovi maksta 
üldalustel korteriüüri täiendavate muidu saadud  
pindade eest. Kohtusse pöördumiseks on vaja 
arvutada materiaalne kahju, see aga kahjuks 
pole tavalise korteriühistu liikme jaoks 
jõukohane. 
Ettepanek: vastutus tegelike andmete 
vastavuse eest kinnistusraamatu andmetele 
peab olema solidaarne korteriühistu juhatusel, 
mitte aga korteriühistu liikmetel(asutajatel) ja 
palgalistel juhatuse liikmetel vastutus peab 
olema isegi materiaalne. See oleks õiglane. 

suureneb, leppida kokku ka selles, et suureneb 
tema osa majandamiskulude kandmisel. 
Teiseks võimaluseks on sätestada 
majandamiskulude kandmine pindala või 
ruumala põhiselt korteriühistu põhikirjas, kuid 
tuleb arvestada, et põhikiri on korteriomanike 
enamuse häältega muudetav.  

SM 

1.  Uues korteriomandi-ja korteriühistuseaduse 
eelnõus tuleks kulude arvestust korteriühistutes 
muuta tänase m2 põhiselt arvestuselt 
korteripõhiseks arvestuseks. 
Kuidagi pole veenvalt põhjendatud kulude 
jaotus ruutmeetri põhiselt järgmistelt teenustelt: 
raamatupidamise teenus, elektrikäidu juhtimine, 
haldusteenus, porivaipade vahetus, prügivedu, 
sisekoristus, väliskoristus, tuletõrjesüsteemi 
hooldus jne. 
Näiteks kahetoalises 52 m2  korteris elab 5 
liikmeline perekond ja kõrval olevas  
kolmetoalises korteris 78 m2 elab üks inimene. 
Mõni näide kulude ebamõistlikust jaotusest 
1) Raamatupidamine: 0,05 senti/m2  
Kahetoalises 52*0,05 = 2,6 eur ehk 0,52 senti 
inemese kohta. 
Kolmetoalises 78*0,05 = 3,9 eur ehk 3,9 eur 
inimese kohta. 
2) Prügivedu: 0,06 senti/m2 
Kahetoalises 52*0,06 = 3,12 eur ehk 0,624 
senti inemese kohta. 
Kolmetoalises 78*0,06 = 4,68 eur ehk 4,68 eur 
inimese kohta 
3) Sisekoristus: 0,04 senti/m2 
Kahetoalises 52*0,04 = 2,08 eur ehk 0,416 
senti inemese kohta. 
Kolmetoalises 78*0,04 = 3,12 eur ehk 3,12 eur 
inimese kohta 
Ja neid näiteid võib tuua veel ja veel kus 
ruutmeetrite järgi kulude jaotus on ebainimlik. 
Kuna väiksema m2 arvuga korteri omanikud 
saavad põhjendamata soodustust 
inimeste/elanike arvelt kes elavad/omavad 
suurema m2 arvuga korterit. 
M2 põhiselt saab õiglaselt jagada hoone 
konstruktsiooniga kaasnevaid kulusid. 

MA 
Eelnõu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et 
seadusjärgne kulude jaotus on samasugune, 
nagu kehtivas KOS II-s ja AÕS-s kaasomanike 
vahel üldiselt – kulud jagatakse vastavalt 
kaasomandiosa suurusele.  
Erisusi saavad korteriomanikud kehtestada 
põhikirjaga, st häälteenamusega või 
kokkuleppega.  
Vt ka vastupidist arvamust UV p 1 ja 2.   

SN 

1.  Väikestes (näit kuni 4 korteriga) eramajadeks 
ehitatud majades tuleks seadusjärgne 
kaasomaniku korteriomandi ostueesõigus 
võimaldada. 
Korteriomandi esemest 2/3 on kaasomand 
(maatükk ja ehitise osad:vundament, katus...), 
eraomand on ainult 1/3 (ehitise reaalosa).  
Kehtiva KOS II § 1 lg-s 3 ja §-s 7 sisalduvad 
normid.  

MA 
Kaasomanike ostueesõiguse üheks oluliseks 
eesmärgiks on vältida omandi jagunemist 
paljude kaasomanike vahel, mis muudab 
omandi teostamise keeruliseks. Korteriomandi 
puhul on omand kokkuleppeliselt ära jagatud ja 
eelduslikult ongi igal korteriomandil eri omanik. 
Seega ei teeniks seadusjärgne ostueesõigus 
sama eesmärki, mida tavalise kaasomandi 
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Esimene lõige sätestab korteriomandi 
eriomandi ja kaasomandi osa ühtsuse, need 
korteriomandi koostisosad on käibes 
lahutamatult koos. Ei ole võimalik omandada 
ainult ühte korteriomandi koostisosa ilma 
teiseta.  
Teine lõige sätestab korteriomandi 
hoonestusõigusega koormamise võimatuse. 
Arvestades hoonestusõiguse ja korteriomandi 
tähendust, on see võimatus paratamatu.  
Kolmas lõige sätestab erandi AÕS § 73 lg 2 
suhtes. Selle sätte kohaselt on kinnisasja 
mõttelise osa võõrandamisel kolmandale isikule 
teistel kaasomanikel ostueesõigus. 
Korteriomandi puhul tähendaks üldine teiste 
korteriomanike ostueesõigus väga suurt 
koormust õiguskäibe kiirusele ja kindlusele, 
seetõttu on eelnõus säilitatud seadusjärgse 
ostueesõiguse välistamine korteriomandi puhul. 
Kuidas vältida õiguskäibe ülekoormamist 
kirjutab Ilmar-Erik Aavakivi 16.12.2011 
www.ehitusuudised.ee. Mida tasub teada 
kinnisasja ostueesõigusest? (Äripäeva 
ehitusuudiste portaal, 16. detsember 2011) 
Notaritel vaja lepingusse paar rida (lepingust 
taganemise võimalus ja kahjunõude esitamine) 
juurde kirjutada. Oleks ülekoormamise 
probleem lahendatud. 

puhul.  
Samas on korteriomanikel soovi korral võimalik 
koormata oma korteriomandid tehingulise 
ostueesõigusega teise korteriomaniku või 
korteriühistu kasuks.  

UV 

1.  Tutvusin korteriomandi- ja korteriühituseaduse 
eelnõuga ja leian, et see on ikka väga toores ja 
läbimõtlemata seadus. Sellist seaduseelnõud 
küll ei tohi vastu võtta. Elagu sovjetlik 
mõtlemine ja tulgu majavalitsused tagasi ning 
heiskame punalipud KÜ-tel. Ennem olla 
praegune seadus edasi ja ainullt muutke 
Korteriühistuseaduse paragrahv 15 lõiget 1 
nii,et seadusest välja võtta lause lõpp, kui 
korteriühistu põhikirjas ei sätestada teisiti. 
Leian, et seaduses tuleks sätestada, et kulud 
tuleb arvestada eluruumi üldpinna ühe 
ruutmeetri kohta või kulud kantakse võrdeliselt 
kaasomandiosa suurusega. Kui kulud 
jagatakse korterite arvuga, siis on maksete 
arvestuse aluse põhimõtted vastuolus hea 
halduse normidega ja diskrimineerivad 
väiksemate korteriomanikke. Need põhimõtted 
rikuvad võrdse kohtlemise reegleid, sest seal ei 
arvestata korteriomandiosa suurust, vaid 
maksete arvestuse aluseks on võetud korter. 
Kuidas saab võrdsustada väiksemaid ja 
suuremaid korteriomandeid? 
Kui see seaduseelnõu võetakse vastu, siis 
hakatakse veel rohkem väiksemaid 
korteriomankke diskrimineerima ja soodustab 
ebavõrdset kohtlemist. 

MA 
Eelnõu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et 
seadusjärgne kulude jaotus on samasugune, 
nagu kehtivas KOS II-s ja AÕS-s kaasomanike 
vahel üldiselt – kulud jagatakse vastavalt 
kaasomandiosa suurusele.  
Erisusi saavad korteriomanikud kehtestada 
põhikirjaga, st häälteenamusega või 
kokkuleppega.  
Vt ka vastupidist arvamust SM p 1.   

2.  Tutvusin veelkord korteriomandi ja 
korteriühistuseaduse eelnõuga. Pean kahjuks 
tõdema ikkagi, et see on ikka väga toores ja 
halb seaduseelnõu. See seaduseelnõu on veel 

Vt p 1.  

http://www.ehitusuudised.ee./
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rohkem diskrimineeriv väiksemate 
korteriomanike suhtes, kui praegune vastav 
seadus. Valimistel lubati, et viiakse kodukulud 
alla, kuid praegu väiksematel korteriomanikel 
kodukulud ainult tõusevad. Olen käinud mitmel 
korral justiitsministeeriumis selgitusi saamas 
antud seaduseelnõu kohta, kuid vastuseks on 
ainult demagoogia ja sovjetlik jutt. 
Seaduseelnõuga tahatekse majavalitsusi tagasi 
teha.  

3.  Par 9 lõige 3 Palun ära muuta lause lõpp: üle 
poole kõigist häältest nende korteriomanike 
poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi 
suurusest. 
See on ilmne väiksemate korteriomanikke 
diskrimineerimine. See par 9 lõige 3 on olulise 
tähtsusega, sest seaduseelnõu mitmetes 
punktides viidatakse, kui korteriomanike 
üldkoosolek on vastu võtnud otsuse käesoleva 
paragrahvi seaduse par 9 lõike 3 tingimustel. 
Lause lõpp peaks olema: korterimanike 
üldkoosoleku otsuse poolt peab olema 
kvalifitseeritud häälteenamus ehk 2/3 
korteriomanikke. 

MA 
Selle häälteenamuse tõstmine kaitseks 
väikeste korterite omanikke ainult juhul, kui 
neile kuulub piisav hulk hääli, et otsuse 
vastuvõtmist takistada. Seega ei saa vähemuse 
kaitse tugineda otsuste tegemiseks vajaliku 
häälteenamuse tõstmisele, vaid peab olema 
tagatud muude vahenditega. Peamiseks 
erinevuseks võrreldes kehtiva õigusega on 
nõue, et korteriühistu põhikirjas seadusjärgsest 
kulude jaotusest kõrvale kaldumine ei tohi 
ülemääraselt kahjustada ühegi korteriomaniku 
õigustatud huve (eelnõu § 39 lg 2).  

4.  Par 17 lõige 1. Jääb arusaamatuks, et 
korteriühistul võib olla põhikiri. 
Leian, et KÜ-l peab olema põhikiri. Samas 
paragrahvis võiks olla kindlaks määratud, et 
põhikiri võetakse vastu ja seda saab muuta 
ainult kvalifitseeritud häälteenamusega ehk 2/3 
korteriomanikke on selle poolt. 

MA 
Vt EKÜL p 7.  

5.  Seaduseelnõust ei selgu, kes on korteriühistu 
kõrgem juhtorgan? Peaks ikka sätestama, et 
KÜ kõrgemaks juhtorganiks on KÜ üldkoosolek.  

MA 
„Kõrgema juhtorgani“ kohta ei ütle midagi ka 
kehtiv seadus. MTÜS § 18 lg 1 esimese lause 
kohaselt on mittetulundusühingu kõrgeimaks 
organiks selle liikmete üldkoosolek.  
Eelnõu sätestab korteriühistu eri organite 
pädevuse piisavalt selgelt.  

6.  Seaduseelnõus peaks sätestama, et KÜ peab 
olema revident ja aastaaruande kontrollimise 
audiitori poolt. 

MA 
Nii revidendi kui ka audiitorkontrolli määramise 
võimalus on eelnõus olemas. Kohustusliku 
audiitorkontrolli nõude kehtestamine kõigile 
korteriühistutele oleks liiga koormav.  

7.  Par 20 lõige 1 diskrimineerib jälle väiksemaid 
korteriomanikke. Kirjas on, et üldkoosolekul 
võetakse otsusesid vastu häälteenamusega. 
Leian, et peaks olema kirjas, et korterimanike 
üldkoosolekul otsuse poolt  peab olema 
kvalifitseeritud häälteenamus ehk 2/3 
korteriomanikke. 

MA 
Selline muudatus ei tagaks vähemuse kaitset, 
küll aga võiks selline nõue ohtu seada 
korteriühistute toimimise jätkusuutlikkuse.  
Vt ka p 3.  

8.  Par 20 lõige 2 on kirjas, et üle poole häältest ja 
üle poole kaasomandi suurusest. 
Leian, et siin peaks olema kirjas, et kohal peab 
olema vähemalt 2/3 korteriomanikest ja mitte 
seda siduma korteriomandite suurusega. 
Samas peaks olema selge, mitu nädalat ennem 
saadetakse teated korteriomanikele välja 
üldkoosoleku toimumise kohta ja mis 
küsimused on päevakorras. 

MA 
Üldkoosoleku kokkukutsumise kohta kehtib 
MTÜS § 20.  
Otsustusvõime tõstmise osas vt ka p 3.  

9.  Par 20 lõige 3 on kirjas, et üldkoosoleku teates MA 
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kus on võimalik tutvuda dokumentidega. 
Leian, et siin peaks olema kirjas, et vähemalt 
14 päeva ennem üldkoosoleku algust juhatus 
saadab paberkandjal või elektroonselt kõigile 
korteriomanikele üldkoosoleku päevakorras 
olevate teemade materjalid sh majanduskava 
eelnõu, majandusaasta aruande, 
revisionikomisjoni aruande, audiitori otsuse, 
põhikirja või selle muudatuste ettepanekud. 
Peale üldkoosoleku lõppu saadab korteriühistu 
juhatus kõigile korteriomanikele 5 päeva 
jooksul üldkoosoleku protokolli ja muud sinna 
juurde kuuluvad materjalid. 

Kõigi nende dokumentide saatmine 
paberkandjal oleks liiga kulukas, küll aga tuleb 
seda teha, kui teade saadetakse e-postiga.  
MTÜS § 21 lg-tes 6 ja 7 on sätestatud nõuded 
üldkoosoleku protokollimisele. Protokoll peab 
olema MTÜ liikmetele kättesaadav 14 päeva 
möödumisel koosoleku toimumisest (MTÜS § 
21 lg 7). Need sätted kehtivad KÜ kohta nii 
praegu kui ka uue seaduse jõustumisel. 

10.  Par 22 lõige 2 jätta välja lause lõpp, et häälte 
arvu määrab korteriomandi kaasomandi 
suurus. See on ilmne väiksemate 
korteriomanike eriline diskrimineerimine. 
Samas on pandud maksetega kohustused, et 
maksad samapalju, kui suurem korter ja 
takkapihta on suurematel korteritel suurem 
sõnaõigus. Elagu ebaõiglus. Nt Xxxx korterite 
maksed so halduskulud, üldelekter, sisemine 
koristus, välis heakord, tehnosüsteemide 
hooldus, valvekaamerad, fono lukkude 
paigaldus, lumekoristus, üldvesi ja 
haldusteenus jagatakse korterite arvuga, mitte 
aluseks ei võeta korteriomandi suurust. Selle 
ebavõrdse kohtlemise tulemusena on 
väiksemate korterite ruutmeetri üldkulud ligi 
kolm korda suuremad. 

MA 
Ilmselt on silmas peetud § 22 lg 1 teist lauset. 
Eelnõu § 40 lg 2 kohaselt peab seadusjärgsest 
erinev kulude jaotus olema mõistlik ega tohi   
ülemääraselt kahjustada ühegi korteriomaniku 
õigustatud huve.  
 

11.  Par 22 lõige 2, jääb arusaamatuks, mida selle 
öelda tahatekse. Kas piirata korteriomanikke 
õigusi? Kes määrab?  Leian, et lõige 2 tuleb 
üldse välja jätta. Leian, et igal korteriomanikul 
on õigus osaleda üldkoosolekul. 

MA 
Vt TKN p 17. 

12.  Par 23 lõige 1 peaks ikka määrama minimaalse 
osalejate arvu teistkordsel üldkoosolekul, nt 50 
% korteriomanike arvust. 

MA 
Sama võimaluse sätestab ka kehtiva KOS II § 
19 lg 3. Ilma sellise võimaluseta muutuks 
paljude kortermajade valitsemine võimatuks.  

13.  3. jaotis.  Par 26 Valitseja ja par 27 Vastutav 
isik. See peatükk võiks üldse ära jätta. Tuletab 
nii sovjetlikku majavalitsust meelde ja täitsa 
mõttetud paragrahvid. 

MA 
Korteriomandite valitseja näeb ette ka kehtiv 
KOS II (§ 20 jj), selle võimaluse kaotamine 
seaks ohtu kortermajade majandamise 
jätkusuutlikkuse.  

14.  Par 28 lõige 3 tuleb kindlasti ära muuta, 
korteriühistu organi otsuse kehtetuks 
tunnistamise nõude esitamise tähtaeg on 30 
päeva otsuse vastuvõtmisest arvates.  
See tähtaeg peaks olema kindlasti kolm kuud 
nagu praegugi. Sest 30 päeva jooksul ei saa 
tavaliselt KÜ juhatuselt protokolli kätte. Kui oled 
kirjalikult pärinud KÜ juhatuselt aru, siis nad 
vastavad sulle alles kuu aja pärast ja ongi 30 
päeva täis. Mõned vastuvõetud otsuste 
tulemused selguvad alles pikema aja jooksul, 
aga siis juba hilja protestida. Nt kvartaalsed 
maksed  

OA 
Kui korteriühistu juhatus ei tee protokolli 
korteriomanikele kättesaadavaks seaduses 
ettenähtud aja, 14 päeva jooksul (MTÜS § 21 
lg 7), siis on võimalik taotleda tähtaja 
ennistamist.  
Seletuskirja on täiendatud.  
Vt ka PMW p 8.  
 

15.  Riigilõivu [korteriühistu organi otsuse kehtetuks 
tunnistamise nõude esitamisel] peaks ka 
vähendama 20 korda. Praegu ju riigilõiv 300 

OA 
Alates 01.07.2012 on hagihind juriidilise isiku 
organi otsuse kehtetuks tunnistamise ja otsuse 
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eurot. tühisuse tuvastamise nõude korral 3500 eurot 
(TsMS § 132 lg 11 ja lg 4 p 8), millele vastav 
riigilõivu täismäär on 300 eurot, samas 
avalduse elektroonilisel esitamisel veebilehe 
www.e-toimik.ee kaudu on riigilõiv 250 eurot.  

16.  3. jagu korteriomandi eseme kasutamine. Mulle 
jääb arusaamatuks, et kuidas on seaduses 
sätestatud rõdude kasutamine ja nende 
remontide eest tasumine. Praegu on see väga 
segane. Mulle on tehtud selgeks, et rõdud 
kuuluvad nagu ühistule. Kuid see ju totrus, sest 
rõdu kuulub korteri juurde. Ei saa ju teine 
inimene minna teise korterisse ja ütleb, et ma 
lähen sinu rõdule nüüd. Kuid rõdude 
remondiraha kogutakse kõigilt korteriomanikelt 
võrdselt. Nt meil väiksematel korteritel ei ole 
rõdusid ja suurematel on kaks rõdu, aga peame 
maksma kõik korteripõhiselt, see ikka täitsa 
jama. 

S 
Kui rõdusid remonditakse selleks, et tagada 
ehitise ohutus, siis ei saa korteriomanik kulude 
kandmisest keelduda, sest ehitise ohutuse 
tagamise eest vastutavad kõik korteriomanikud. 
Teatud juhtudel võib kulude jaotamine samal 
alusel kõigi korteriomanike vahel siiski olla 
vastuolus hea usu põhimõttega. Eelnõu § 40 lg 
3 kohaselt on korteriomanikul sellisel juhul 
õigus keelduda kulude kandmisest.  

17.  Par 3 lõige 1 on kirjas, et nõude esitamise üle 
otsustavad korteriomanikud häältteenamuse 
alusel. 
Leian, et siin peaks otsuse poolt peab olema 
kvalifitseeritud häälteenamus ehk 2/3 
korteriomanikke. 

MA 
Ilmselt on silmas peetud § 31 lg 3.  
Tegemist on kehtiva KOS II § 14 lg-ga 3. 
Lõpliku otsuse võõrandamiseks teeb nagunii 
kohus.  

18.  Par 32. See on täitsa sovjetiaegne klausel 
Tuleb ikka saada, et korteriomand on 
eraomand. Tee olete teinud seaduse  eelnõu 
nagu korteriomanikud oleksid kellegi üürnikud, 
mitte omanikud. 

MA 
Tegemist on kehtiva KOS II § 14 lg-ga 5.  

19.  Par 34. lõikes 1 on kirjas, et korteriomanike 
kaasomandi osa eseme valitsemise küsimuste 
üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse 
alusel. 
Leian, et siin peaks olema kirjas, et valitsemise 
küsimuste üle otsustavad korteriomanikud 2/3 
häälteenamuse alusel. Muidu jagatakse kõik 
kulud taas korteripõhiselt, mitte arvestatuna 
korteriomandi suurust. 

MA 
Kulusid saab jagada ainult põhikirjas või 
kokkuleppes ettenähtud alusel.  

20.  Par 35 laenu võtmise korral peab olema 
kindlasti sisse kirjutatud, et laenu võtmise 
otsuse poolt  peab olema kvalifitseeritud 
häälteenamus ehk 2/3 korteriomanikke. 

MA 
Suure laenu võtmiseks ongi vaja 
kvalifitseeritud, st tavapärasest erinevat 
häälteenamust.  

21.  Par 39 lõikes 1 tuleks välja jätta ettemaksmise 
nõue, sest see põhjustab ainult 
raamatupidamiselt ainult segadusi, sest kuu 
lõpus tuleb teha tasaarveldusi. Siin tuleks 
sätestada, et kulud tuleb arvestada eluruumi 
üldpinna ühe ruutmeetri kohta või kulud 
kantakse võrdeliselt kaasomandiosa 
suurusega. 

MA 
Vt RK p 4.  

22.  Par 39 lõige 2 tuleb kindlasti välja jätta lõik, et 
korteriühistu põhikirjas võib ette näha 
paragrahvi 39 lõikes 1 sätestatud erineva 
kohustuste jaotuse.  Kui kulud jagatakse 
korterite arvuga, siis on maksete arvestuse 
aluse põhimõtted vastuolus hea halduse 
normidega ja diskrimineerivad väiksemate 
korteriomanikke. Need põhimõtted rikuvad 
võrdse kohtlemise reegleid, sest seal ei 

MA 
Vt UV p 10.  



119 
 

arvestata korteriomandiosa suurust, vaid 
maksete arvestuse aluseks on võetud korter. 
Kuidas saab võrdsustada väiksemaid ja 
suuremaid korteriomandeid? Kui seda lõiget 2 
ei muudeta, siis on seaduseelnõu mõttetu ja 
endine olukord säilib so lõige 2 annab 
võimaluse suurematel korteriomanikel 
diskrimineerida väiksemaid korteriteomanikke. 

23.  Par 40 lõige 2 tuleb kindlasti sätestada, et 
majanduskava kehtestavad korteriomanikud 
kvalifitseeritud häälteenamusega ehk 2/3 
korteriomanikke peab olema otsuse poolt. 

MA 
Majanduskava kehtestamine on tavapärase 
valitsemise hulka kuuluv tegevus ja selle jaoks 
kvalifitseeritud häälteenamuse kehtestamine ei 
ole põhjendatud.  

24.  Par 43 lõikes 1 tuleb sätestada, et KÜ juhatus 
on kohustus vastata korteriomanike kirjadele ja 
arupärimistele 15 päeva jooksul. Praegu ütleb 
juhatus, et neil ei olegi kohustust vastata 
arupäringutele ja tavaliselt nad ei vastagi 
kirjadele. 

MA 
Eelnõu § 45 lg-s 3 on vastamise tähtaeg 
sisuliselt olemas – kui nelja nädala jooksul võib 
esitada kohtule avalduse, siis järelikult peaks 
vastama selle aja jooksul.  

25.  Par 43 lõikes 3, kuidas Te kujutate ette 
olukorda. KÜ juhatus pole korteriomaniku 
kirjale vastanud. Kas korteriomanik saab kokku 
kutsuda üldkoosloleku sellepärast, see on ju 
naeruväärne ja demagoogiline. 

TV/S 
Vt NK p 8.  

26.  Par 44 lõikes 2 tuleb kindlasti ära võtta 
kohustus, et korteriomanik peab teatama 
korteriühistule oma olemasolevate 
sidevahendite andmed, eelkõige telefoni või 
elektronposti aadressi. Leian, et minu 
telefoninumber ja emaili aadress on 
isikuandmete kaitse seaduse alusel seotud 
mimu eraeluga. Vastavalt Eesti Vabariigi 
Põhiseadusele on igal inimesel õigus eraelu 
puutumatusele. Antud lõige tuleb sõnastada nii, 
et korteriomanik peab teatama korteriühistule 
teatama oma kontakt aadressi ja kahepoolsel 
kokkuleppel võib anda KÜ-le oma 
elektroonposti või telefoni andmed. 

MA 
Korteriühistul võib olla vajadus võtta 
korteriomanikuga kiiresti ühendust ja 
kontaktaadress ei pruugi sellisel juhul olla 
piisav.  

27.  Par 46. Tuleb kindlasti sõnastada, et 
reservkapitali suuruse üle otsustavad 
korteriomanikud kvalifitseeritud 
häälteenamusega ehk 2/3 korteriomanikke 
peab olema otsuse poolt. Reservkapital tekkis 
juba ühistu loomisel, kus iga korter tegi 
sissemakse vastavalt oma korteriomandi 
suurusele 10 Eurot elamispinna ruutmeetri 
koha. Üldiselt seda seaduseelnõu punkti polegi 
vaja. 

MA 
Reservkapital on vajalik, et tagada korteriühistu 
maksevõime.  

ÜT 

1.  Tekst on identne EKFL omaga.  Vt EKFL p 1 jj.  

TR 

Tekst, millest isikuandmed on eemaldatud, paikneb järgmistel lehekülgedel. 

1.  Võrdne õigus omada parkimiskohta kõigile 
ühistu liikmetele olenemata auto olemasolust.  

MA 
Nii praegu kui ka eelnõu kohaselt saavad 
korteriomanikud parkimiskohti jagada ainult 
kokkuleppega, mitte enamuse otsusega, vt ka 
RKTKm 18.01.2011, nr 3-2-1-151-10. See 
tähendab, et kõigil korteriomanikel ongi võrdne 
õigus oma kinnisasjal parkida (kui ei ole kokku 
lepitud teisiti), kuid kui kohti kõigile ei jätku, siis 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-151-10
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ei pruugi selle õiguse teostamine igal hetkel 
võimalik olla.  

2.  Ühistutele kohustus luua kortermaja välisuste 
kõrvale märgistatud parkimiskoht invavahendi, 
kiirabiauto parkimiseks. 

MA 
EhS § 3 lg 10 alusel kehtestatud Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri 28.11.2002 määruse 
nr 14 § 3 lg 2 kohaselt on ehitise omanikul 
kohustus luua üldkasutatavate ehitiste juurde 
parkimiskohad „invaautodele“ (ilmselt on silmas 
peetud „liikumispuudega juhi või 
liikumispuudega või pimedat inimest 
teenindava sõiduki juhi juhitud sõidukit“ LS § 68 
tähenduses). Korteriomandite esemeks võib 
olla ka üldkasutatav ehitis ja sellisel juhul 
kohaldubki see nõue ka  korteriomanikele kui 
ehitise omanikele ja korteriühistule kui nende 
ühise huvi teostajale.  
Ka juhul, kui laiendada selliste parkimiskohtade 
rajamise kohustust muude kui üldkasutatavate  
ehitiste omanikele, ei saa see kohustus sõltuda 
sellest, milline on ehitise omandivorm, st kas 
see on korteriomandite esemeks või mitte. 
Tegemist on küsimusega, mis vajaks eraldi 
põhjalikku analüüsi ja mõjude hindamist, 
seetõttu ei ole võimalik selle lahendamine 
praeguse eelnõu raames.   
Lisaks tuleb arvestada, et kohustuslikud 
invaparkimiskohad üldkasutatavate ehitiste 
juures ei ole mõeldud ühe konkreetse isiku 
liikumisvajaduse rahuldamiseks, vaid kõigile 
selliste vajadustega isikutele. Kui küsimus on 
ühe korteriomaniku või tema pereliikme 
erivajaduses, siis see tuleb lahendada 
korteriomanike kokkuleppega. Eelnõu § 9 ja § 
13 annavad igale korteriomanikule õiguse 
nõuda sellise kokkuleppe sõlmimist, mis 
arvestaks iga korteriomaniku õigustatud 
huvidega.  
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VR 

Tekst, millest isikuandmed on eemaldatud, paikneb järgmistel lehekülgedel. 

10.  Majandamiskulude jagamise alus. MA 
Ettekujutus sellest, milline on õiglane 
majandamiskulude jaotuse alus, on väga 
erinev, vt SM p 1, UV p 1 ja p 2.  

11.  Jätta välja võimalus viia läbi korduv koosolek, 
mis on otsustusvõimeline sõltumata osalejate 
arvust (§ 23) ja asendada see kirjaliku 
hääletusega.  

MA 
Osalejate arvust sõltumatu korduskoosoleku 
läbiviimise võimalus on vajalik, et tagada 
korteriühistu toimimine. Otsuse tegemine ilma 
koosolekut kokku kutsumata on olemas lisaks 
sellele (§ 21).  

12.  Mitme kinnisasja majandamiseks asutatud 
korteriühistud.  

S 
Korteriomanikel on võimalik otsustada mitme 
kinnisasja majandamiseks asutatud 
korteriühistu tegevuse jätkamine (§ 64).  

13.  Täpsustada osamaksu tähendust. MA 
Eelnõu sellist mõistet ei kasuta, § 46 kohaselt 
peab korteriühistul olema reservkapital.   
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