
KORTERIÜHISTUD

JURIST: Parkimiskorda määraku korteriomanikud või kohus, mitte ühistu

Parkimine tekitab kortermajades ränka peavalu
Parkimine on üha sagedasem tüliallikas, sel-~

gus Ida prefektuuris toimunud korteriühistu-
te infopäeval. Näiteks pöördus üks Jõhvi korter-
maja elanik kohtusse, sest pole nõus parkimis-
koha eest ühistule sadu eurosid maksma.

Sirle Sommer-Kalda
sirle@pohjarannik.ee

Jõhvi-Iisaku konstaablijaos-
konna piirkonnavanem Siim
Linnard nentis eelmisel näda-
lal toimunud infopäeval "Tur-
valisus kortermajas", et pea-
mised probleemid on öörahu ja
avaliku korra rikkumised, kuid
palju muresid on seotud ka
parkimisega. Näiteks pargi-
takse autosid kohtade puudu-
sel haljasalale, aga see on liik-
lusseadusega keelatud.
Kes aitab?

"Osa ühistuid on parkimis-
kohad märgistanud japannud
üles liiklusmärgid, aga tihtiei
peeta neist kinni. Viimasel ajal
oleme kokku puutunud prob-
leemiga, kus parkimiskohti on
märgistatud rehvide jakanist-
ritega. Seda just lumisel ajal.
On ühistuid, kes on küsinud
linnalt maad juurde, et raja-
da lisaparkimiskohti," rääkis
Linnard.

Kuulajad tundsid huvi, mil-
listel juhtudel võib loota kor-
rakaitsjate abile.

Mitme Jõhvi korteriühistu
esimees Riho Arus rääkis, et
on saanud politseilt vastakaid
signaale.

"Oli juhus, et auto oli par-
gitud konteineri juurde, nii et
prügiauto ei pääsenud ligi. He-
listasin politseisse ning sealt
võeti ühendust autoomaniku-
ga. Viimasel talvel oli prob-
leem, et auto jäi ette lumeko-
ristusele. Politseist küsiti, kel-
le maaga on tegemist, jakuul-
des, et see kuulub ühistule,
soovitati probleem ise ära la-
hendada. Kuigi ma ei tea, kes
on autoomanik, ega saa se-
da ka kusagilt järele vaadata.
Kuhu sellisel juhul pöörduda,
kui olukord vajab kiiret lahen-
dust?"

Linnard soovitas helistada
sellistel juhtudel otse piirkon-
napolitseinikule.

Mitmed korteriühistujuhid
kurtsid, et parkimiskohti ki-
puvad hõivama teiste majade
elanikud. Uuriti, kas selle väl-
timiseks võib kehtestada tasu-
lise parkimise, nii et autooma-
nikul tekiks õigus hoida oma
sõidukitkindla koha peal.

Eesti korteriühistute liidu
jurist Margus Saulep laitis sel-
le mõtte maha. Tema sõnul on
kortermaja hoovis võimatu vä-
listada võõraste sõidukite lii-
kumist, kui just pole paigalda-
tud tõkkepuud.

"Mis puudutab tasulist par-
kimist, siis kuidas saab ühistu
küsida omanikult tema omandi
kasutamise eest tasu? Ma saan
inimlikult murest aru, aga la-
hendus peaks olema seadus-
lik."

Teine probleem on Saule-
pi sõnul see, et isegi kui auto-
omanik on nõus tasu maksma,
ei saa parkimiskohti üldkoos-
oleku otsusega määrata. "Par-
kimiskorra kinnitamine, nii et
Atsi koht on siin ja Tõnu koht
seal, on ühistu pädevuse väline
küsimus. Parkimiskohti saab
määrata ainult kõigi korteri-
omanike nõusolekul. Loodan,
et te õpite teiste ühistute vi-
gadest, kes on pidanud kohtu-
kuludeks maksma tuhandeid
eurosid."
Kohus lõpetab vaidlused

Juhul kui korteriomani-
kud ei saa kokkuleppele, võib
alternatiivina pöörduda Vi-
ru maakohtusse, kes määrab
kindlaks parkimiskorra. "Sel-
lekohase avaldusega peaks
pöörduma kohtusse mittekor-
teriühistu, vaid korterimani-
kud või omanik. Avalduse esi-
tamisel on riigilõiv 50 eurot.
Kohtumäärus tagab õigus-
kindluse ja õigusrahu, pannes
lõputule vaidlusele pitseri," üt-
les Saulep.

Korteriühistus Puru tee
18a on praegune parkimis-
kord kehtinud mitu aastat, nii
et parkimiskohad on märgis-
tatud korterinumbritega. Mai
lõpus hakkab Viru maakohus
arutama majaelaniku Küllike
Kulli avaldust. Viimane pöör-
dus kohtusse, sest peab kehti-
vat korda ebaseaduslikuks.

Kull ostis Puru tee 18a asu-
vasse majja korteri aasta taga-
si. Eelmisel korteriomanikul

ei olnudautot, seega ka parki-
miskohta. "Ühistu pakkus või-
malust osta parkimiskoht 400
euro eest. Aga kui majja tuleb
järgmine elanik, kes tunneb
seadusi, siis kuidas ma tões-
tan, et see on minu koht?"

Praegune parkimiskord on
määratud ühistu üldkoosoleku,
mittekõigi korteriomanike ot-
susega, lisas Kull. "Konsultee-
risin juristiga ja tutvusin ühe
samasuguse kohtuasjaga, mis
lõppes korteriomaniku võidu-
ga. Taotlen seda, et parkimi-
ne korraldataks ümber, nii et
kellelgi poleks kindlat kohta
jakõigil korteriomanikel oleks
võimalik auto oma maja õue-
le parkida."

Kui küsimust, mida tuleb la-
hendadakõigi korteriomanike
nõusolekul, reguleeritakse üld-
koosoleku otsusega, on see tü-
hine ja seda võib igal ajal vaid-
lustada, kinnitas Saulep, kes
pole selle kohtuasjaga seotud.
Korteriühistu otsuseid võib ül-
diselt vaidlustada kolme kuu
jooksul, aga sellistel juhtudel
ei ole mingeid kaebetähtaega-
sid, lisas ta.

Kõigi või enamuse
nõusolek?

Korteriühistu üldkoosole-
ku otsusest ei piisa ka juhul,
kui on soov rajada haljasalale
parkla. Saulepi sõnul on prae-
gune kohtupraktika selline, et
kui täies ulatuses muudetak-
se maatükikasutuse otstarvet,
näiteks haljasalast saab park-
la, on selle eelduseks korte-
riomanike sajaprotsendiline
nõusolek.

"Kui otsustate sellise küsi-
muse korteriomanike enamu-
sega ja keegi selle vaidlustab,
võib ta hagi juurde lisada ha-
gi tagamise taotluse. Lihtsalt
öeldes palub ta kohtult, et see
keelaks korteriühistul igasu-
guste ehituslepingute sõlmi-
mise, kuni põhiküsimus on la-
hendatud ja välja selgitatud,
kas on vaja kõigi või enamu-
se otsust."

Küll aga võib korterioma-
nike enamuse nõusolekust pii-
sata olemasolevaparkla laien-
damisel.

"Narva linnas soovis üks
korteriühistu laiendada park-
lat paari meetri võrra. Samas
majas elav korteriomanik pa-
lus kohtul tunnistada üldkoos-
oleku otsus parkla laiendami-
se kohta kehtetuks. Vaidlus
jõudis riigikohtusse, kes lei-
dis, et tegemist on olukorra-
ga, kus pole vaja kõigi omani-
ke nõusolekut. Piisab omani-
ke enamuse otsusest ja sellele
enamusele peab kuuluma ka
suurem osa ruutmeetritest,"
vahendas Saulep.

Rääkides korteriühistu ot-
susest laiendada parklat, mee-
nus juristile veel üks kohtuasi.
Tüli algas sellest, et üks korte-
riomanik polnud nõus oma au-
tot ehitustööde ajaks mujale
viima. Kuna see oli pargitud
hoovi selliselt, et takistas ehi-
tustegevust, ja autoomanik ei
reageerinud korduvatele pal-
vetele, tellis korteriühistu sõi-
duki teisaldamise.

Korteriomanik viibis auto
teisaldamise juures ja talle
anti võimalus auto vabataht-
likult teise kohta viia, aga ta
keeldus taas. Selle asemel
nõudis ta kohtu kaudu ühis-
tult kahju hüvitamist. Kahju
seisnes sõiduki teisaldami-
se ja hoidmise kulus. Vaidlus
jõudis Tallinnaringkonnakoh-
tusse, kes leidis, et kahju tek-
kis hagejast tulenevatel asja-
oludel, mistõttu ühistu ei pea
kahju hüvitama.

"Teisaldamine peaks olema
kõige äärmuslikum abinõu.
Kõigepealt tuleks ikkagi otsi-
dakontakti valestiparkijatega
ja kui see ei õnnestu, siis kas
helistada politseisse või kor-
raldada ise teisaldamine," soo-
vitas Saulep korteriühistu juh-
tidele. "Arvestades seda, et ta-
sulisedparklad võivad olla eri
kaugusel, tuleks valida lähim,
et kulud oleksid võimalikult
väikesed. See hoiab ära vaid-
luse, kus omanik ütleb, et tei-
saldamise kulud olid ebamõist-
likud, kuna auto viidi linna tei-
se otsa," märkis ta.

MARGUS SAULEP
Parkimiskohti saab määrata
ainult kõigi korteriomanike
nõusolekul.

Korteriühistud on püüdnud parkimiskaost lahendada nii parkimiskohti märgistades kui liiklusmärgiga võõrastele parkimist keelustades.

Margus Saulep rääkis korteriühistute juhtidele, kuidas seaduslikultparkimisprobleeme lahendada. 2xPEETERLILLEVÄLI
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Rõõmusta ema raamatuga,
kodukandi raamatuga!

*

Lähiajalugu rohkem kui sajas intervjuus
Ida-Virumaaga seotud tuntud inimestega.

Emadepäeva nädalal
Põhjaranniku Jõhvi toimetusest
ostes kehtib soodushind

18,80 € (tavahind 24 €)

mam


