
Selgitustaotlus. 
 

From: Katrin.Kiris@swedbank.ee [mailto:Katrin.Kiris@swedbank.ee]  
Sent: Wednesday, June 14, 2017 4:36 PM 
To: Vaike Murumets <Vaike.Murumets@just.ee> 
Subject: [VÄLJAST] mõned küsimused uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisel 
 
Tere! 
Oleme sel aastal asunud intensiivselt tegutsema uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse nõuete 
analüüsiga ja hindame hetkel mõjusid, mis see meie protsessidesse ja ka toodetesse kaasa toob.  
Eeltooduga seoses on meil mõned küsimused, kus vajaksime hädasti sinu, kui selle seaduse ühe 
olulisema väljatöötaja, arvamust. Loodan, et vaatamata kiirele ajale, saad sa meid aidata 
 

1) KrtS-s on mitmete §-ide juures viited nende rakendamiseks vajalikele määrustele.   Meie 
igapäevatööd mõjutavad enim § 6 lg 7 ja § 7 lg 3 viidatud. Ega JM ei oma infot, millal need 
määrused võiksid valmis saada? Hetkel ei oma ma täit selgust, kas need jäävad üldse kõik JM 
valitsemisalasse, pigem eeldan, et vähemalt § 7 lg 3 puudutav on MKM ala. Kuna eriomandite 
pindade suurust uute korteriomandite puhul enam kinnistusraamatust ei näe, siis oleks 
hoonejaotusplaanist arusaamine meile ülioluline. 

2)  KrtS § 72 näeb ette korteriühistu pandiõiguse rakendussätte  hüpoteekide suhtes, mis on seatud 
korteriomandile enne 01.01.2018.  Millist regulatsiooni tuleks kohaldada juhul, kui enne 
01.01.2018 seatud hüpoteek loovutatakse uuele võlausaldajale (ja see hakkab tagama uut nõuet) 
peale 01.01.2018 või kui muudetakse näiteks vaid olemasoleva hüpoteegi tagatiskokkulepet? Kas 
KrtS § 72 või KrtS § 44?  

3)  KrtS § 21 lg 2 kohta on meil kaks küsimust- mõlemad puudutavad otsuse vormistuslikku külge. 
Kuidas vormistatakse korteriühistu otsused, mis on vastu võetud üldkoosolekut kokku 
kutsumata- kirjalikult  paberil (all protokollija ja juhatuse liikmete nimed ja allkirjad) või 
digiallkirjastatult ? Ja teine küsimus- kuidas peab olema vormistatud ja allkirjastatud 
korteriomanike seisukohad- lihtsalt e-mail teel edastatud sõnas „jah, nõus“ (suvaliselt 
meiliaadressilt all nimi Mati), e-maili teel edastatud digitaalselt allkirjastatud seisukoht.  

4) KrtS § 63 lg 3 p.11 kohaselt kantakse KÜ registrikaardile märkus KrtS §-s 36 sätestatud laenu 
kohta. Kas oskad täpsustada, mis andmed sinna kantakse? Kas ainult paljasõnaline fakt, et 
sellises suuruses laen on võetud? Või kirjutatakse laenusumma, tähtaeg, laenuandja vms? Ja kas 
laenusummat peab/võib ka näiteks igal aastal nn. uuendada ehk summat vähendatakse 
tagasimakstud laenusumma võrra.  

5) Kas korteriühistud, kus kuni 10 korteriomandit, esitavad ka KÜ registrile mingiski vormis ülevaate 
oma majandusaastast?  

6) KrtS § 15 reguleerib ühise korteriomandiga kaasnevat. Selle kohaselt  võivad ühised 
korteriomandi omanikud teostada korteriomandiga seotud õigusi üksnes ühiselt. See ei kehti aga 
KÜ suhtes, kui ühine omand ei ole kinnistusraamatusse kantud. Lõige 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“. Kas see põhimõte reguleerib vaid KÜ 
ja KÜ liikmete vahelisi suhteid ning ei kehti 3.isiku suhtes. Näiteks, kui on tegemist alla 10 
korteriga KÜ-ga ja igal korteriomandil on kaks omanikku (kas siis abikaasa või elukaaslase näol), 
siis kas näiteks sellist KÜ-d esindavad pangas kõik 20 omanikku või siis igast korterist üks 
omanik? 



7) KrtS 28 lg 1 - kas valitseja peab majahaldurile üle andma kõik valitseja ülesanded või ta võib 
valida, mis ülesandeid ta volitab majahaldurit täitma ja millised ülesanded jätab endale?   Näiteks 
ei anna majahaldurile õigust laenulepinguid  KÜ nimel sõlmida. 

 
Olen südamest tänulik, kui saad meie küsimustele vastata! 
 
Ette tänades, 
Katrin 
 
 
 


