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Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimi-
se ja korraldamisega käib kaasas nõue-
tekohase protokolli koostamine. Milli-
ne on nõuetekohane protokoll? Suuni-
sed korrektse protokolli koostamiseks 
annab mittetulundusühingute seaduse 
§ 21 lõige 6. Selle kohaselt kantakse 
üldkoosoleku protokolli koosoleku toi-
mumise aeg ja koht, koosoleku päeva-
kord, hääletustulemused ja vastu võe-
tud otsused ning muud üldkoosolekul 
tähtsust omavad asjaolud. Protokolli 
kantakse ka üldkoosoleku otsuse suh-
tes eriarvamusele jäänud liikme nõu-
del tema eriarvamuse sisu. Protokolli-
le kirjutavad alla üldkoosoleku juhata-
ja ja protokollija. Eriarvamusele kirju-
tab alla selle esitanud isik. 

Tähelepanekud ja soovitused

  Protokoll on dokument, mis koos-
tatakse üldkoosoleku käigu ja vastu 
võetud otsuste fikseerimiseks.
  Protokoll sisaldab viidet dokumen-
di liigile (üldkoosoleku protokoll).
  Protokollis märgitakse koosoleku 
kuupäev, aasta, koosoleku alguse ja 
lõpu kellaaeg; osalejate arv (näide: 
koosolekul osales nelikümmend 
kaks ühistu liiget).
  Protokollis tuuakse välja koosoleku 
päevakord, mis vastab üldkoosole-
ku kokkukutsumise teates märgitud 
päevakorrale.
  Vastavalt seadusele kantakse proto-
kolli muud üldkoosolekul tähtsust 
omavad asjaolud. Kuivõrd seadus ei 
täpsusta, millised on muud üldkoos-
olekul tähtsust omavad asjaolud, 
jääb igal üksikjuhtumil protokollija 
enda otsustada, mida ta kajastamis-
väärseks asjaoluks peab. Näiteks on 
protokollitud küsimused ja vastu-

sed, KÜ liikmete sõnavõttude kok-
kuvõtlik sisu, kes ja mis kell koosole-
kult lahkus jne.
  Protokolli tuleb kanda üksnes vastu 
võetud otsused. Seega juhul, kui 
mõne päevakorrapunkti juures ot-
sust vastu ei võeta, puudub vajadus 
«olematut otsust» protokolli kanda. 
Näiteks kui päevakorrapunkt nr 3 
sisaldab remondifondi tariifi tõst-
mist puudutavat küsimust ja koos-
olekul otsust tariifi muutmiseks vas-
tu ei võeta, võib protokollis piirdu-
da viitega otsuse mittevastuvõtmise 
kohta ja lisada hääletustulemused.
  Vastu võetud otsused tuleb formu-
leerida selgelt ja arusaadavalt. Toon 
siinkohal ühe näite, milleni viis 
problemaatiliselt sõnastatud otsus. 
KÜ üldkoosolekul otsustati avalda-
da umbusaldust juhatuse liikmetele. 
Pärast koosolekut esitas KÜ regist-
ripidajale avalduse juhatuse liikme-
te registrist kustutamiseks. Avaldu-
sele lisati üldkoosoleku protokoll. 
Vastuseks KÜ avaldusele teatati 
maakohtu registriosakonnast, et re-
gistripidaja ei saa teha kannet juha-
tuse liikmete kustutamiseks, kui-
võrd juhatuse liikmeid ei ole üld-
koosolekul tagasi kutsutud, neile on 
avaldatud ainult umbusaldust. Re-
gistriametnik nentis, et umbusaldu-
se avaldamine ei tähenda juhatuse 
liikmete tagasikutsumist.
  Hääletustulemused märgitakse 
numbriliselt (poolthäälte arv, vastu-
häälte arv).  
  Vastu võetud otsuse kohta esitatud 
eriarvamus tuleb protokolli kanda 
vaid juhul, kui eriarvamuse esitaja 
seda nõuab. Eriarvamused esitatak-
se koosoleku kestel. 
  Koosoleku juhataja ja protokollija 
allkirjastavad protokolli kõik lehe-
küljed.

  Lubatav on protokolli esialgne käsi-
kirjaline vormistamine ning selle hi-
lisem masinakirjas ümbervormista-
mine. 
  Korduskoosoleku protokoll sisaldab 
viidet selle kohta, et tegemist on 
korduskoosoleku protokolliga.

Protokolli lisad 

Protokolli lisadeks on üldkoosolekust 
osavõtnute nimekiri (koos osalejate all-
kirjadega), üldkoosolekule esitatud kir-
jalikud ettepanekud, avaldused, esinda-
jate volikirjad või nende ärakirjad jt do-
kumendid. 

Näiteks kui päevakorrapunkti raa-
mes viidatakse mõnele dokumendile ja 
see omab puutumust koosoleku otsu-
sega, lisatakse vastav dokument ka pro-
tokollile. Seega võib protokolli lisaks ol-
la ka koosolekul kinnitatud põhikiri, 
ühistu kodukord, majandusaasta tege-
vuskava, majandusaasta aruanne.

Liikmel on õigus saada 
protokolli ärakiri

Vastavalt mittetulundusühingute sea-
duse § 21 lõikele 7 peab pärast 14 päe-
va möödumist üldkoosoleku lõppemi-
sest olema protokoll liikmetele kätte-
saadav. Liikmel on õigus saada üldkoos-
oleku protokoll või selle osa ärakiri. 

Protokolli kättesaadavaks tegemine 
ei tähenda seda, et pärast 14 päeva 
möödumist koosoleku lõppemisest on 
KÜ juhatus kohustatud edastama iga-
le KÜ liikmele üldkoosoleku protokol-
li omal algatusel. Vastav kohustus tekib 
siis, kui liige protokolli ärakirja soovib.

Korduvalt on huvi tuntud selle 
vastu, kas ärakirja saamise õigus laie-
neb ka koosoleku protokolli lisadele. 
Liikme õigused ei ole kitsalt seotud 
protokolli sisulise osaga. Ärakirja saa-
mise õigus hõlmab ka põhidokumen-
di lisasid.

Nõuandeid korteriühistu 
üldkoosoleku protokolli 
koostamiseks
EKÜLi jurist Margus Saulep jagab Elamu lugejatega olulist 
teavet üldkoosoleku protokolli kohta: missugune on korrektne 
protokolli koostamine, millised peavad olema protokolli lisad ning 
missugused on protokolliga seonduvad liikme õigused.


