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2018. aastal jõustub uus korteriomandi- ja 
korteriühistuseadus, mis koondab kokku erinevad 
korteriomandeid ja korteriühistuid puudutavad 
seadused.



  

Täna on korteriühistu loomine vabatahtlik. 

Seal, kus korteriühistut ei ole, tegutsetakse 
korteriomanike ühisusena. 

Alates 2018. aastast on korterihistu kohustuslik.



  

Korteriühistu tekib üheaegselt kinnistu jagamisega 
korteriomanditeks.

Piisab juba kahest korteriomandist (nt paarismaja või 
ridaelamu).

NB! Korteriühistut ei teki majades, kus ei ole 
korteriomandeid. 



  

Mis on korteriomand?

Korteriomand koosneb: 
 reaalosast ja 
 kaasomandiosast. 

Alates 2018. aastast lisandub liikmesus korteriühistus.



  

Alates 2018. aastast ei ole enam lubatud moodustada 
korteriühistut mitme kinnistu majandamiseks. 

Olemasolevad korteriühistud kas jagunevad eraldi 
korteriühistuteks või otsustavad jätkata endises 
olukorras. 



  

Kõik olemasolevad ja tulevikus moodustatavad 
korteriühistud kantakse uude korteriühistute registrisse. 

Korteriühistu registrikood kantakse samuti ka iga 
korteriomandi kinnistusraamatusse.



  

Korteriühistu nimi peab sisaldama ühistu aadressi. 

Näiteks täna on korteriühistu Kuuseke, hiljem kas:
 KÜ Kuuse 12 või 
 KÜ Kuuse 12 Kuuseke 



  

Korteriühistul võib aga ei pea olema põhikiri.

Korteriühistul ei pea olema ka juhatust, kui 
korteriomandite arv ei ole suurem kui 10. 



  

Korteriomanike ühisuse korral saab:

 füüsilisest isikust valitsejast korteriühistu juhatuse 
liige;

 juriidilisest isikust valitseja valitsejaks uue seaduse 
tähenduses.



  

Korteriühistu juhatust võib asendada valitseja. 
Valitseja esindab ja juhib korteriühistut 
käsunduslepingu alusel.

Valitseja määrab korteriühistule füüsilise isiku ehk 
majahalduri, kes tegeleb valitseja ülesannete täitmisega 
selles korteriühistus.
 



  

Avaldus juhatuse liikme või valitseja korteriühistute 
registrisse kandmiseks tuleb esitada hiljemalt 30. 
juuniks 2018. a.



  

Üldkoosoleku otsuseid on võimalik vastu võtta ilma 
koosolekut kokku kutsumata.

Iga korteriomanik peab esitama oma seisukoha. Kui 
korteriomanik ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu, 
loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 
poole korteriomanike häältest, kui põhikirjaga ei ole 
ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.



  

Korduskoosoleku kokku kutsumisest peab liikmetele 
teatama mitte varem kui 2 päeva pärast ja mitte hiljem 
kui 10 päeva möödumisel arvates ebaõnnestunud 
koosoleku toimuma pidamise ajast. 

Korduskoosolekust tuleb ette teatada vähemalt 7 
päeva.



  

2018. aastast ei ole enam vaja saata igale liikmele
majandusaasta aruande ja majanduskava projekti
vaid tuleb teatada, kus saab nendega tutvuda.



  

Alates 2018. aastast tuleb koosoleku teated,
otsused jms saata ühistu liikme e-posti aadressile,
kui liige on teatanud enda e-posti aadressi. 



  

Korteriomanike üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle
poole häältest ja üle poole kaasomandi osadest.

Ka uue seadusega võib sellest reeglist kõrvale

kalduda ja põhikirjaga ette näha teisiti.



  

Korteriühistu organi (üldkoosoleku, juhatuse) otsuse 
kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise nõue 
lahendatakse kohtus hagita menetluses. 

Nõude esitamise tähtaeg on 60 päeva otsuse 
vastuvõtmisest arvates. Kohus ei aruta korteriühistu 
organi otsuse kehtetuks tunnistamise nõude esitamisel 
asja enne, kui on möödunud nõude esitamise tähtaeg 
ehk 60 päeva otsuse vastuvõtmisest.



  

Muutub viivise määr. 

Tänase 0,07% asemel tuleb Euroopa Keskpanga
põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav
viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja
1. juulit, millele lisandub 8% aastas.



  

2018. aastast tagatakse korterühistu majanduskulude
nõue korteriomaniku vastu seadusejärgse
pandiõigusega korteriomandile.

 

Korteriühistu pandiõigusele kohaldatakse esimesel
järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.



  

Uudsena tekib korteriühistu juhatusel kohustus
lasta enne laenu võtmist kanda korteriühistute
registrisse sellekohane märkus. 

Olemasoleva laenu kohta peab korteriühistu
juhatus esitama avalduse märkuse registrisse
kandmiseks 31. detsembriks 2018. a.



  

Teie küsimused, palun
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