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1. Üldkogu avamine ja koosoleku juhi valimine.
EJL üldkogu avas tegevpresident Tiina Sepa, kes tervitas kohalviibijaid ning tegi ettepaneku
valida koosoleku juhatajaks Enn Tonka ning koosoleku protokollijaks Triinu Äkke.
Üldkogul osalejad hääletasid ühehäälselt Tiina Sepa ettepaneku poolt.
EJL üldkogu juhatajaks valiti Enn Tonka ning protokollijaks Triinu Äkke.
Üldkogu juhataja Enn Tonka juhatas sisse kutsutud esineja Justiitsministeeriumi kantsleri
Margus Sarapuu.

2. Õigusloome arengusuunad
Margus Sarapuu keskendus oma ettekandes Justiitsministeeriumi arengusuundadest ülevaate
andmisele ning ministeeriumi prioriteetide tutvustamisele.
Sõnavõtu alguses kiitis kantsler Eesti Juristide Liidtu kui väga head ja usaldusväärset
koostööpartnerit. Eesti Juristide Liit haldab tasuta õigusabi portaali „Jurist aitab“ 01.05.2014
– 30.04.2016. Ministeeriumi soov on teha tasuta veebipõhine õigusabi kättesaadavaks ka
venekeelsele elanikkonnale.
2014. aasta lõpuks on kavas tõlkida õigusaktid ka inglise keelde.
Margus Sarapuu rõhutas Justiitsministeeriumi rolli juristkonna huvide konsolideerimisel.
Kantsleril puudus ülevaade, kui palju ministeeriumi töötajaid Juristide Liitu kuulub, ent
toonitas, et tegemist on hea võimalusega olla erialaselt aktiivne ka väljaspool tööaega ning
teostada ennast kolmandas sektoris.
Justiitsministeeriumi käesoleva aasta prioriteedid on menetlustähtaegade lühendamine,
riikliku alkoholipoliitika väljatöötamine, perevägivalla ning korduva kuritegevuse
ennetamine.
Olulisimad poliitikat kujundavad strateegilised dokumendid on: „Kriminaalpoliitika
arengusuunad kuni 2018“ ning „õiguspoliitika arengusuunad kuni 2018.“
Oluliseks arengusuunaks peab kantsler põhjaliku eeltöö rakendamist õigusaktide
väljatöötamisel. Õigusaktide vastuvõtmisele eelneb põhjendatud väljatöötamiskavatsus, kuhu
kaasatakse ka seotud osapooli ning eksperte. Kui 2013. aastal oli 15 väljatöötamiskavatsust,
siis 2014. aasta esimeses pooles juba 18.
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Seadusloome väljatöötajana on Justiitsministeerium Eesti ministeeriumide seas teisel
postisoonil,
esimene
on
Rahandusministeerium
ning
kolmas
Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeerium.
Justiitsministeeriumil on kahju, et neil puudub võimalus õigushariduse andmise
reguleerimiseks.

3. Päevakorra kinnitamine
Üldkogu juhataja Enn Tonka kontrollis kvoorumi olemasolu ning tegi seejärel ettepaneku
kinnitada päevakord. Kohal viibis 47 liiget ning oma volituse oli edastanud 31 liiget. EJL
põhikiri näeb ette, et üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 5% liikmetest.
Kohal viibis 7% liikmetest.
Ettepanek päevakorra kinnitamiseks võeti vastu ühehäälselt.
Ühtlasi lepiti kokku, et kõikide hääletamisele minevate küsimuste puhul arvestatakse
poolthääli ning vastuhääli eraldi ei loeta.

4. Volikogu 2013.a. tegevuse aruande ärakuulamine ja hinnangu andmine.
Tiina Sepa andis ülevaate EJL volikogu 8. koosseisu olulisematest tegevustest viimasel aastal.
Volikogu 8. koosseis on valitud 2. juunil 2011 ning selle aja jooksul on toimunud 17 volikogu
istungit.
Oma ettekande oli Tiina Sepa üles ehitanud EJL 2012 - 2014 põhieesmärkide lõikes:
1) Juristi kutse arendamine
2013. aastal andis EJL kutsekomisjon „Õigusnõunik, tase 7“ kutsetunnistuse 6 taotlejale.
2) Kõrgetasemelisteõigusalaste foorumite korraldamine
Volikogu 8. koosseisu tegevusaja jooksul on korraldatud 67 koolitust Eestis ning 6
rahvusvahelist. Kõrgetasemelise konverentse on korraldatud 7 ning 2. - 3. Oktoober toimuvad
Tartus 33ndad Õigusteadlaste päevad, mille korralduskomitees EJL samuti on.
3) Organisatsiooni arendamine ja liidu liikmete osaluse suurendamine liidu tegevuses
Liidu liikmete arv on püsinud viimastel aastatel võrdlemisi stabiilne, välja on küll arvatud
pikaajalisi liikmemaksu võlglasi, ent hea meel on tõdeda, et uusi ühineda soovijaid on
samaväärselt.
3

Liikmetele suunatud tegevustest on olulisimad Naisjuristide ühenduse asutamine ning
rahvusvahelise naisjuristide ühenduse EWLA-ga liitumine, Haldusjuristide ühenduse tegevuse
taaskäivitamine ning Juristide Klubi traditsiooni loomine Ettevõtlusjuristide ühenduse poolt.
2013. aastal loodi uus EJL kodulehekülg, käidi Aegviidu lähistel õigusmatkal, korraldati
jõulupidu ning küsiti liikmetelt tagasisidet liidu tegevuse osas.
Laienenud on rahvusvaheline koostöö – 2013. septembris võõrustas Eesti Juristide Liit
Põhjamaade juristide liite ning novembris 2013 osalesid naisjuristide EWLA kongressil
Roomas, mais 2014 toimus Tallinnas ECLA koosolek, mille raames korraldati ka
kõrgetasemeline rahvusvaheline kongress „Juristi positsioon Euroopa Liidus.“
4) Õigusabi kättesaadavuse ja õigusteadlikkuse parandamine
Alates 2012. aastast on Eesti Juristide Liit osalenud võlanõustamise riigihangetel ning osutab
võlanõustamise teenust erinevates piirkondades üle Eesti.
Justiitsministeeriumi tasuta õigusabiprojekti raames korraldati vahemikus august 2013 –
veebruar 2014 7 tasuta õigusabipäeva üle Eesti ning Tallinna Linnakantselei projekti raames
on korraldatud 3 tasuta õigusabi päeva Tallinnas ning sügisel leiab aset veel 2.
Jätkub tasuta õigusnõustamine „Üliõpilaste
teenindussaalis ning Laagri Kultuurikeskuses.

õigusbüroo“

Tallinna

Linnakantselei

Justiitsministeeriumi 2013. aasta lõpus korraldatud konkursi tulemusena haldab Eesti Juristide
Liit taas tasuta õigusabiportaali „Jurist aitab.“
5) Õiguspoliitiliste otsuste mõjutamine ja kodanikuühiskonna arendamine.
Eesti Juristide Liit on avaldanud oma seisukoha mitmete oluliste seaduseelnõude osas:
novembris 2011: Hinnang haldusreformile;
novembris 2012: Õigusriigis peavad lahendused tulema põhiseadusest;
mais 2013: Seaduste tõlkimine vene keelde;
detsembris 2013: Seisukoht käibemaksuseadusele.

5. Eesti Juristide Liidu 2013.a. majandusaasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
Majandusaasta aruannet tutvustava ettekande tegi EJL direktor Krista Paal.
EJL 2013. aasta majandusaasta aruanne on negatiivne, -11 175 eurot. Aasta lõppedes oli liidul
vahendeid summas 114 021 eurot. Tulu ettevõtlusest oli 2013. aastal 160 303 eurot. Hoiustele
on paigutatud 80 000 eurot ning kontodel on 35 000 eurot.
Negatiivne majandusaasta aruanne on tingitud mitmete osavõtutasuta ürituste korraldamisest
ning kutse andmise taaskäivitamisest.
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Langenud on koolitustest osavõtjate hulk, mistõttu on liit otsinud ka uusi väljundeid. Üheks
selliseks projektiks on riigihangetes osalemine ning võlanõustamise teenuse osutamine Eesti
Töötukassa klientidele Tartus, Jõgeval, Põlvas, Tõrvas, Võrus, Valgas, Paides, Raplas,
Kiviõlis, Sillamäel, Rakveres, Narvas, Pärnus.

2013. aastal toimus Õigusapteek koostöös Justiitsministereiumiga kuuel korral ning 2014.
aastal sama lepingu alusel kahel korral. 2014. aastal toimub EJL Õigusapteek koostöös
Tallinna Linnavalitsusega vähemalt kolmel korral: 21.05.2014.a. Vene Kultuurikeskuses,
septembris Lasnamäe Linnaosavalitsuses ning novembris Kultuurikeskuses Lindakivi.
2013 .a. töötas liidus 4 töötajat, 2 töötajat töölepingu alusel ning kaks töötajat töövõtulepingu
alusel ½ kohaga. Võrreldes 2012. aastaga on tööjõukulud vähenenud.
Üldkogu juhataja Enn Tonka tegi ettepaneku kinnitada liidu 2013. aasta majandusaasta
aruanne.
EJL president Jüri Heinla tegi ettepaneku anda sõna revisjonitoimkonnale ning kinnitada
esmalt revisjonitoimkonna aruanne ning seejärel EJL majandusaasta aruanne.
Kiideti heaks Jüri Heinla ettepanek kuulata ära revisjonitoimkonna aruanne ning seejärel
kinnitada revisjonitoimkonna ja EJL majandusaasta aruanne.

6. Revisjonitoimkonna 2013.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
Revisjonitoimkonna esimehe Alpo Greebe ettekanne:
Majandusaasta tulem on negatiivne. Võrreldes eelmise majandusaastaga (2012. aastal 7 250
eurot) on tulem kahanenud -11 175 euroni. Majandustegevuse raha jääk 2013. aasta lõpuks oli
103 679 eurot. Võrdlusena oli 2012. aasta lõpuks majandusaasta raha jääk 112 496 eurot.
Revisjonitoimkond saab temale esitatud majandusaasta aruande ja dokumentide põhjal
järeldada, et raamatupidamisarvestus 2013. aastal vastas õigusaktidega ettenähtule ja lähtus
heast raamatupidamistavast.
Positiivne on asjaolu, et liikmemaksude tasumise osakaal on tõusnud pea 2600 euro võrra.
2012. aasta aruande põhjal tegi revisjonitoimkond ettepaneku pikaajalisi liikmemaksu võlglasi
aktiivsemalt välja arvata. 2013. aastal arvas EJL välja 61 pikaajalist liikmemaksu võlglast.
Oma ettekande lõpetas revisjonikomisjoni esimees ettepanekuga kinnitada EJL 2013. Aasta
majandusaasta ja tegevusaruanne.
Koosoleku juhataja Enn Tonka pani hääletusele otsuse nr 1 – kinnitada revisjonitoimkonna
aruanne.
Otsus kinnitada revisjonitoimkonna aruanne võeti vastu ühehäälselt.
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Koosoleku juhataja Enn Tonka pani hääletusele otsuse nr 2 – kinnitada EJL majandusaasta ja
tegevusaruanne.
Otsus kinnitada EJL 2013. aasta majandusaasta ja tegevusaruanne võeti vastu ühehäälselt.
Otsustati:
Kinnitada EJL revisjonitoimkonna aruanne, vastu võetud üldkogu otsus nr 1.
Kinnitada EJL 2013. aasta majandusaasta ja tegtevusaruanne, vastu võetud üldkogu otsus nr
2.

7. Eesti Juristide Liidu ühenduste perioodi sügis 2013 kuni kevad 2014 tegevuse
ülevaate ärakuulamine:
i.
ii.
iii.
iv.

Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade;
Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade;
Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade;
Naisjuristide ühenduse tegevuse ülevaade.

Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate ühenduse juhatuse esinaine Ingrid
Siimann.
EEJÜ juhatus on tegutsenud pidevalt ja oma tegevusest vastavalt ka liikmeskonda teavitanud.
Põhilised teated on seondunud juhatuse koosoleku protokolli edastamisega ja tegevusest
informatsiooniga, võimalustega osaleda üritustel ja üleskutsetega, midagi teha või öelda välja
oma arvamus.
Populaarsust on kogunud iga kuu teisel teisipäeval toimuv Juristide Klubi.
Septembris 2013 osales Ingrid Siimann Brüsselis toimunud ECLA koosolekul ning 29-31.
mail 2014 toimus ECLA üldkoosolek Tallinnas, mille raames korraldas Ettevõtlusjuristide
ühendus koostöös EJL bürooga ka väga kõrgetasemelise konverentsi „Ettevõtte juristi
positsioon Euroopa Liidus.“
Pikemas perspektiivis oli konverentsi eesmärgiks saavutada tulevikus ettevõttejuristidele
õigus esindada oma ettevõtet ka riigikohtus.
Ettevõtlusjuristide ühendus on tegutsenud väga laiaaardeliselt ja rahvusvaheliselt.

Haldusjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate juhatuse endine esimees Sulev Lääne.
08. mail 2014 toimus Haldusjuristide ühenduse üldkoosolek, kus ühendusele valiti uus juhatus
ning uueks juhiks Eve East.
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Vaatamata liidule ja liidu liikmetele nähtava aktiivse tegevuse puudumisele loetles Sulev
Lääne mitmeid erinevaid koostööprojekte ning toimunud arutelusid, milles Haldusjuristide
ühenduse liikmed osalenud on. Aasta jooksul toimusid mitmed kohtumised koostööpartnerite
esindajatega, samuti president Arnold Rüütliga.
Euroopa Õiguse ühenduse tegevusest andis ülevaate ühenduse juhatuse esimees Kari Käsper.
Osaletakse 33. Õigusteadlaste päevade korraldustoimkonnas. 33. Õigusteadlaste päevade
juhtmõte on “Kümme aastat õiguslõimet. Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud.”
Nõustati Taani kolleege FIDE kongressiga seotud küsimustes. Osaleti 23.-24. mail 2013.
aastal Taanis Kopenhaagenis FIDE Comite Directeuri kohtumisel (Merli Vahar) ning FIDE
kongressil Taanis 28.05 – 30.05.2014.
Korraldati esseekonkurss üliõpilastele, millele laekus kahjuks ainult üks töö. Kavas on viia
läbi uus esseevõistlus.
Naisjuristide ühenduse tegevusest andis ülevaate juhatuse esinaine Mai Palmipuu.
Naisjuristide Ühenduse tähtsamad tegevused aruandeperioodil:






Kohtumine Kaagvere kooli direktoriga Maire Reestiga;
Alustati projekti „Laste ja lastevanemate õigused ja kohustused“ ettevalmistamist;
Osaleti 07.03.2014 korraldatud Naiste Kongressil korraldustoimkonnas;
Väljatöötamisel koostööprojekt sihtasutusega autistlikele täiskasvanutele õigusalase
teenuse osutamiseks;
Juhatuse liige Tiina Titma osales EAHL (European Association of Health Law)
konverentsil ja satelliitüritusel 28.-30.04.2014.

8. Eesti Juristide Liidu aukohtu perioodi sügis 2013 kuni kevad 2014 tegevuse
ärakuulamine.
EJL aukohtu esimehe Peeter Milvere ettekanne:
2013. aastal ei laekunud ühtegi avaldust aukohtule arutamiseks. Seega saab aukohus nentida,
et EJL liikmed on oma kutsetegevuses ja töös järginud liidu põhikirjas ja eetikakoodeksis
kehtestatut ja pole eksinud kutseeetika vastu. Arvestades EJL liikmete suhteliselt suurt arvu ja
tegevusvaldkondade laia ulatust ja keerukust, annab see tunnistust EJL liikmete heast
ettevalmistusest ja eetlisest tegutsemisest oma kutsetöös 2013. aastal.
2014. aasta ei ole võrdluses 2013. aastaga sama hea. Aukohtule on esitatud mitmeid avaldusi
EJL liikmete tegutsemise peale ning vähemalt kahte otsustas aukohus menetleda. Esimese
menetluses oleva juhtumi puhul otsustas kaebuse esitaja selle tagasi võtta ming teise juhtunmi
puhul ei leidnud juristi kutse-eetika vastu eksimine kinnitust.
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9. Eesti Juristide Liidu juhtorganite valimisprotseduuri kinnitamine.
Eesti Juristide Liidu president Jüri Heinla töötas välja juhtorganite valimisprotseduuri.
Juhul, kui kandidaate EJL juhtorganitesse on rohkem, kui kohti, toimub hääletamine salaja
ning oma eelistuste sedelitele märkimisega.
Oma kandidatuuri EJL juhtorganitesse võib üles seada iga üldkogul kohalviibiv EJL liige ning
esitada võib ka liikme, kes küll kohal ei viibi, ent kelle nõusolek juhtorganite töös
osalemiseks on kandidaadi esitajale teada.
Oma valiku teevad üldkogul osalejad kirjalikult neile registreerumisel kätte antud sedelitel.
Sedelile kirjutatakse presidentuuri valimisel kolm eelistust ning volikogu valimistel neliteist
eelistust. Sedelid murtakse seejärel kokku ning lastakse pitseeritud valimiskasti.
Häältelugemiskomisjon tühjendab kasti, loeb kokku valimissedelid, arvutab hääled ning
vormistab valimistulemused protokollina. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

10. Häältelugemiskomisjoni moodustamine.
EJL direktori Krista Paali ettepanek oli nimetada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Külli
Kaldvee, Eda Ilves ning Heli Põder.
Saalist tehti ettepanek valida häältelugemiskomisjoni
revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe.

lisaks

eelnimetatutele

ka

Ettepanek häältelugemiskomisjoni moodustamiseks koosseisus Külli Kaldvee, heli Põder, Eda
Ilves ning Alpo Greebe võeti vastu ühehäälselt.
Otsustati:
Kinnitada EJL häältelugemiskomisjon, vastu võetud üldkogu otsus nr 3.

11. Valimine
11.1. Presidentuuri valimine
EJL presidentuuri kandidaatidena seati üles: Kari Käsper, Jüri Heinla, Meelis Pirn,
Ingrid Siimann ning Mai Palmipuu. Kõik nimetatud kandidaadid kinnitasid oma
nõusolekut kandideerimiseks ning tutvustasid lühidalt oma seisukohti.
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Lisaks tehti saalist ettepanek nimetada EJL presidendikandidaatideks ka Tiina Sepa ja
Priidu Pärna. Mõlemad nimetatud kandidaadid tänasid usalduse eest, ent kinnitasid, et
nad ei soovi suurenenud töökohustuste tõttu oma põhitöökohal EJL presidendiks
kandideerida. Samas ei välista nad kandideerimise soovi ja võimalikkust tulevikus.
Üldkogu juhataja Enn Tonka tegi viie kaniddaadi olemasolul ettepaneku sulgeda
kandidaatide nimekiri ning jätkata hääletamisprotsessiga.
Ettepanek nimekirja sulgemiseks kiideti heaks ühehäälselt.
EJL üldkogul osalejatele anti aega oma eelistuste tegemiseks. Igal liikmel oli niipalju
hääli, kui oli presidentuuris kohti.
Kui hääletamine oli lõppenud, avas häältelugemiskomisjon valimiskasti ning luges
kokku kastis oleva sedelite arvu.
Valimiskastis oli 77 sedelit ning hääled jagunesid järgmiselt:
- Meelis Pirn: 60 häält;
- Mai Palmipuu: 49 häält;
- Ingrid Siimann: 26 häält;
- Jüri Heinla: 57 häält;
- Kari Käsper: 37 häält.
EJL presidentuuri valimistulemuste põhjal osutusid valituks Meelis Pirn, Mai Palmipuu
ning Jüri Heinla.
Üldkogu juhataja Enn Tonka pani hääletusele otsuse nr 4 – kinnitada presidentuuri
koosseis.
Otsus nr 4 võeti vastu häälteenamusega ning kinnitati EJL presidentuur koosseisus
Meelis Pirn, Mai Palmipuu ning Jüri Heinla.
Otsustati:
Kinnitada EJL presidentuuri koosseis, vastu võetud üldkogu otsus nr 4.

11.2. Volikogu valimine
EJL põhikirja punkt 29 sätestab, et volikogu on liidu 11-17-liikmeline juhtorgan, mille
valib üldkogu liidu liikmete seast kolmeks aastaks. Volikogu koosseisu kuuluvad
presidentuuri liikmed.
Volikogu liikmete arvu üle otsustamine on EJL üldkogu pädevus.
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Koosoleku juhataja Enn Tonka pani hääletusele küsimuse, kas volikogu jätkab oma tööd
17-liikmelisena, või peab üldkogu vajalikuks liikmete arvu muutmist.
Otsus valida volikogu 17-liikmelisena võeti vastu ühehäälselt.
EJL volikogu kandidaatidena seati üles: Kari Käsper, Lauri Mälksoo, Heino Junolainen,
Mati Kadak, Ingrid Siimann, Aare Kruuser, Maido Pajo, Eve East, Mai Treial, Priidu
Pärna, Tiina Sepa, Enn Tonka, Kai Amos ja Lüüli Junti.
Algselt seati üles ka Sulev Lääne kandidatuur, ent tervislikel põhjustel palus Sulev
Lääne oma kandidatuur taandada ning asendada see Maido Pajoga.
Üldkogu juhataja Enn Tonka tegi ettepaneku neljateistkümne volikogu liikme
kandidaadi nimetamise järel nimekiri sulgeda ning seejärel hääletada volikogu
koosseisu kinnitamise poolt.
EJL üldkogu hääletas ühehäälselt nimekirja sulgemise poolt.
Üldkogu juhataja Enn Tonka pani hääletamisele otsuse nr 5 – EJL volikogu koosseisu
kinnitamine.
Otsus nr 5 võeti vastu ühehäälselt ning kinnitati volikogu koosseisus Kari Käsper, Lauri
Mälksoo, Heino Junolainen, Mati Kadak, Ingrod Siimann, Aare Kruuser, Maido Pajo,
Eve East, Mai Treial, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Enn Tonka, Kai Amos ja Lüüli Junti.
Otsustati:
Kinnitada EJL volikogu koosseis, vastu võetud üldkogu otsus nr 5.

11.3. Revisjonitoimkonna valimine
EJL direktor Krista Paal tegi ettepaneku nimetata revisjonitoimkonna kandidaatideks
senised toimkonna liikmed: Alpo Greebe, Arvo Rodi ning Külli Kaldvee.
Ühtegi vastuväidet Krista Paali ettepanekule ei esitatud. Üldkogu juhataja Enn Tonka
tegi ettepaneku nimekiri sulgeda. Ettepanek kiideti ühehäälselt heaks.
Üldkogu juhataja Enn Tonka pani hääletusel otsuse nr 6 – revisjonitoimkonna koosseisu
kinnitamine.
Otsus nr 6 võeti vastu ühehäälselt ning kinnitati EJL revisjonitoimkond koosseisus Alpo
Greebe, Arvo Rodi ning Külli Kaldvee.
Otsustati:
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Kinnitada EJL revisjonitoimkonna koosseis, vastu võetud üldkogu otsus nr 6.

11.4. Aukohtu valimine
EJL direktor Krista Paal tegi ettepaneku nimetada EJL aukohtu kandidaatideks senised
liikmed Peeter Milvere, Uno Feldschmidt ning Epp Mitt.
Saalist tuli ettepanek nimetada aukohtu liikme kandidaatideks Advig Kiris ning Heli
Põder.
Üldkogu juhataja Enn Tonka tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
EJL üldkogu hääletas ühehäälselt nimekirja sulgemise poolt.
Üldkogu juhataja Enn Tonka pani hääletusel otsuse nr 7 – aukohtu koosseisu
kinnitamine.
Otsus nr 7 võeti vastu ühehäälselt ning kinnitati EJL aukohus koosseisus Peeter
Milvere, Uno Feldschmidt, Advig Kiris, Epp Mitt ning Heli Põder.
Otsustati:
Kinnitada aukohtu koosseis, vastu võetud üldkogu otsus nr 7.

12. Sõnavõtud
Keegi kohalolijaist sõna võtta ei soovinud.
Valimiskomisjoni häälte lugemise ajal tutvustas EJL liige ja TÜ Avaliku õiguse instituudi
juhataja Tartu Ülikooli senati poolt vastu võetud uut põhikirja, kaotatakse õigusteaduskond ja
selle asemel moodustatakse instituut.
Suurim muudatus võrreldes ülikooli kehtiva põhikirjaga on nelja suure teaduskonna
moodustamine, st senine valdkondlik koordinatsioonitasand muutub juhtimistasandiks. Need
neli teaduskonda on filosoofiateaduskond, sotsiaalteaduskond, arstiteaduskond ning
loodusteaduskond.
Eesti Juristide Liidu üldkogust osavõtjad taunivad Tartu Ülikooli senati poolt vastu võetud
põhikirja, mille kinnitamisel lõpetab Eesti üks vanimatest akadeemilistest üksustest õigusteaduskond, oma tegevuse 2016. aastast. Eesti Juristide Liit loodab, et Tartu Ülikooli
Nõukogu kaalub ülikooli juhtimiskorralduses selliseid muudatusi, mis tagavad
õigusteaduskonna säilimise ja selle akadeemilise arengu ning Eesti Juristide Liit kutsub kõiki
juristide kutse- ja ametiühendusi Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tegevuse lõpetamise kava
kohta oma seisukohti väljendama.
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Üldkogul formuleerunud seisukoht on vormistatud EJL presidendi Jüri Heinla eestvedamisel
pressiteatena ning saadetud üleskutsena meediasse ning juriste koondavatesse
institutsioonidesse.
Üldkogu juhataja teatas üldkogust osavõtjatele võimalusest esitada vastuväiteid vastuvõetud
otsustele või märkuseid ja tähelepanekuid üldkogu läbiviimise osas. Vastuväiteid ega
tähelepanekuid ei esitatud ning üldkogu juhataja Enn Tonka kuulutas üldkogu lõppenuks.
Järgnes seltskondlik koosviibimine.

(allkirjastatud digitaalselt)
Enn Tonka
Koosoleku juhataja

Triinu Äkke
Protokollija
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