Eesti Juristide Liit

Üldkogu koosoleku protokoll
Tallinna Botaanikaaed
Kloostrimetsa tee 52, Tallinn

01. juuni 2016

Algus kell 16:00
Lõpp kell 18:00
Juhataja: Meelis Pirn
Protokollija: Kerli Green
Osa võtsid: 84 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel)
Puudusid: 895 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel)
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Üldkogu avamine.
Eesti Juristide Liidu põhikirja muutmine.
Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande ärakuulamine.
Revisjonitoimkonna 2015.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande kinnitamine.
Eesti Juristide Liidu ühenduste 2015.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.
6.1. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.
6.2. Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.
6.3. Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade.
6.4. Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
Eesti Juristide Liidu aukohtu 2015.a. tegevuse ärakuulamine.
Sõnavõtud.
Üldkogu lõpetamine.

1

1. Üldkogu avamine.
Eesti Juristide Liidu1 2016. aasta üldkogu avas tegevpresident Meelis Pirn, kes tervitas
kohalviibijaid ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Meelis Pirn ning koosoleku
protokollijaks Kerli Green. Ühtlasi tegi ta ettepaneku muuta üldkogu päevakorda:
1. Üldkogu avamine.
2. Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande ärakuulamine.
3. Revisjonitoimkonna 2015.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
4. Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande kinnitamine.
5. Eesti Juristide Liidu põhikirja muutmine.
6. Eesti Juristide Liidu ühenduste 2015.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.
6.1. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.
6.2. Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.
6.3. Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade.
6.4. Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade
7. Eesti Juristide Liidu aukohtu 2015.a. tegevuse ärakuulamine.
8. Sõnavõtud.
9. Üldkogu lõpetamine.
Üldkogul osalejad hääletasid ühehäälselt Meelis Pirn´i ettepanekute poolt.
2. Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande ärakuulamine.
Majandusaasta aruannet tutvustava ettekande tegi president Mai Palmipuu.
Ettekandes tutvustati tegevuskava, bilansi, tulemi- ja rahavoogude aruannet ning
majandusaasta aruande lisasid.
Kohalviibivatel EJL liikmetel oli võimalus esitada majandusaasta aruande kohta küsimusi.
Küsimusi esitanud liikmed tundsid huvi muude tulude, projektide ja liikmemaksude
laekumiste kohta.
3. Revisjonitoimkonna 2015.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe andis ülevaate revisjonitoimkonna tööst.
Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse nr 1 – kinnitada revisjonitoimkonna aruanne.
Otsus kinnitada revisjonitoimkonna aruanne võeti vastu ühehäälselt.
Otsustati: Kinnitada EJL revisjonitoimkonna aruanne, vastu võetud üldkogu otsus nr 1.
Otsus on protokollile lisatud.
4. Eesti Juristide Liidu 2015. majandusaasta aruande kinnitamine.
Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse nr 2 – kinnitada Eesti Juristide Liidu 2015.
majandusaasta aruanne. Otsus kinnitada majandusaasta aruanne võeti vastu ühehäälselt.
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Otsustati: Kinnitada EJL 2015. majandusaasta aruanne, vastu võetud üldkogu otsus nr 2.
Otsus on protokollile lisatud.
5. Eesti Juristide Liidu põhikirja muutmine.
President Jüri Heinla tutvustas EJL põhikirja muudatusi ja põhjendas nende muudatuste
vajalikkust. Kohalviibivatel EJL liikmetel tekkis küsimus põhikirja punkti kohta, mis sätestab
üldkogul lubatud volikirjade arvu. President Jüri Heinla selgitas, et kolm volikirja välistab
olukorra, kus häälteõigus koondub ühe inimese kätte ning põhikirja toimkond ja volikogu
leidsid, et need on parimad valikud.
Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse nr 3 – kinnitada Eesti Juristide Liidu põhikirja
redaktsiooni muutmine. Otsus kinnitada EJL põhikirja redaktsiooni muutmine võeti vastu
ühehäälselt.
Otsustati: Kinnitada EJL põhikirja redaktsiooni muutmine, vastu võetud üldkogu otsus nr 3.
Otsus on protokollile lisatud.
6. Eesti Juristide Liidu ühenduste 2015.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.
6.1. Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate ühenduse juhatuse
esimees Aare Kruuser, kes märkis, et EJL majandusaasta aruandes on ühenduse
tegevus hästi kajastatud. Ta leidis, et edaspidi tuleb rohkem tähelepanu pöörata
ettevõtlusõigusele ja ettevõtlus eetikale ning kaasta ühenduse tegevusse
rohkem noorjuriste.
6.2. Haldusjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate juhatuse esinaine Eve East,
kes märkis, et haldusjuristid on abistanud korraldada ja ka ise korraldanud
erinevaid konverentse ning osalenud teemakohastel koolitustel. Lisaks on
korraldatud kohtumisi erinevate riigi institutsioonidega ning osaletud
haldusreformi aruteludes ja plaanis on esitada ka endapoolsed ettepanekud.
6.3. Euroopa õiguse ühenduse tegevusest andis ülevaate juhatuse esimees Kari
Käsper, kes märkis, et põhitegevus on olnud seotud hiljuti Budapestis
toimunud FIDE kongressi ettevalmistamisega ning Eesti aruannete koostamise
ja edastamisega. Ta märkis, et plaanis on sügisel aktiivsemalt tegutsema hakata
ning korraldada ka üldkoosolek, kuna juhatuse liikmete ametiaeg on lõppenud.
6.3. Naisjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate juhatuse esinaine Jana Kitter,
kes märkis, et ühenduse põhitegevus on hetkel seotud SA Autistikaga ning
samuti on plaanis korraldada sügisel üldkoosolek. Juhatuses on hetkel 7 liiget,
kes käivad koos kord kvartalis.
7. Eesti Juristide Liidu aukohtu 2015.a. tegevuse ärakuulamine.
EJL aukohtu esimees Peeter Milvere andis ülevaate aukohtu tegevusest perioodil 20152016.a. Ta märkis, et antud ajavahemikul on olnud aukohtu menetluses kaks asja, mis
mõlemad olid seotud endise EJL liikmega.
Aukohtu esimees tänas ühtlasi EJL direktorit Krista Paali ja kõiki aukohtu liikmeid.
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8. Sõnavõtud.
Tegevpresident Meelis Pirn märkis, et käimas on vähekindlustatud isikutele esmatasandi
õigusabi andmist käsitlevad kohtumised Justiitsministeeriumis. Ta andis täpsema ülevaate
kohtumiste sisust ja tuleviku plaanidest.
Üldkogul osalenud uutele liikmetele anti üle EJL liikmetunnistused.
Maido Pajo kiitis EJL juhtkonda ning märkis, et tulevikus võiksid ka toimkonnad üldkogul
oma tegevusest ülevaate esitada.
EJL noorjuristide projektijuht Katarina Kiiver andis ülevaate noorjuristide tegevusest 2015.
aastal.
Tegevpresident Meelis Pirn andis tegevpresidendi tiitli pidulikult president Jüri Heinlale üle.
President Jüri Heinla märkis, et järgmise aasta üldkogul toimub uue presidentuuri valimine
ning seoses sellega võiks juba mõelda sellele, kes järgmisena presidendiks kandideerivad.
Direktor Krista Paal andis teada, et 8. juunil toimuma pidanud Juristide Klubi üritus lükkub
edasi ja toimub 29. juunil. Seekordsel klubi üritusel on külaliseks Siim Kallas ning augustis
on plaanis korraldada klubi üritus, kuhu kutsuda külaliseks Allar Jõks.
Tegevpresident Meelis Pirn märkis, et igaüks võiks ise soovitada inimesi, keda kutsuda
Juristide Klubisse.
President Jüri Heinla andis ülevaate õiguspoliitika toimkonna tegevusest.
Tegevpresident Meelis Pirn märkis, et põhikirja toimkond on tegelenud põhikirja redaktsiooni
muutmisega.
Enn Tonka andis ülevaate kutsekomisjoni tegevusest.

9.

Üldkogu lõpetamine.

Üldkogu lõpetas justiitsminister Urmas Reinsalu ettekanne teemal „Õigusloome perspektiive
ja õigusteenuste kättesaadavuse arengukava“, millele järgnes seltskondlik koosviibimine.

(allkirjastatud digitaalselt)
Meelis Pirn
EJL tegevpresident
(allkirjastatud digitaalselt)
Kerli Green
protokollija
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