
 

1 

 

 

 
                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 23       Tallinn, 6. veebruar 2020 
 
 
Koosolek toimus EJL büroos, Tõnismägi 3A, Tallinn 
 
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu Meelis Pirn ja Enn Tonka . 
Koosolekut juhatas: Mai Palmipuu 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 16.00 
Lõpp kell: 17.00 
 
Päevakorras: 

1. EJL e-volikogu istungi korraldamine. 
 

2. Ülevaade Õigusteadlaste Päevade korralduskomisjoni tegevusest ja 
programmist. 

 
3. Ülevaade EJL ühenduste tegevuse koordineerimisest.  

 
4. Ülevaade EJL eelarvest. 

 
5. EJL aastapäeva tähistamine.  

 
 
Päevakorrapunkt 1.  
EJL e- volikogu istungi korraldamine. 
Mai Palmipuu 
Tänaseks on laekunud liidu liikmeks astumise sooviavaldusi. Vajalik  korraldada e-  
volikogu. Ettepanek korraldada e- volikogu istung 27.02.2020 kell 12.00 
Bürool valmistada ette ja saata volikogu liikmetele otsuse projekt.  
 
Otsustati: 
Korraldada EJL e-volikogu istung 27.veebruaril 2020 kell 12.00.  
 
Päevakorrapunkt 2.  
Ülevaade Õigusteadlaste Päevade korralduskomisjoni tegevusest ja 
programmist. 
 
Mai Palmipuu 
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7.-9.10. 2020 toimuvad 36.Õigusteadlaste Päevad Tartus. Teemaks „Põhiseadus 100“. 
Tänane, esialgne kava (pole veel kinnitatud), keskendub põhiseaduse rakendamisele ja 
väljunditele nii avalikus kui eraõiguses. Korralduskomisjon on aktiivselt ja edukalt 
programmile lähenenud ning peamised käsitlusteemad ja jutupunktid on lukku pandud. 
Enamused teemad on lektoritega kaetud.  
Külalisesinejaid on 2 ning seetõttu on tagatud 1 päeva (8.10) plenaaristungi tõlkimine 
inglise keelde. 
Meelis Pirn 
Kui ÕTP-l on tagatud tõlge, siis me võiksime kutsuda oma kolleege Soomest, Norrast ja 
Lätist. Kindlasti on neil huvitav ja hariv osaleda Eesti juristide suurfoorumil.  
Bürool palun saata meie partneritele eelteated.  
Enn Tonka 
Nõustun täielikult.  
Ülevaade võeti teatavaks.  
 
Päevakorrapunkt 3.  
Ülevaade EJL ühenduste tegevuse koordineerimisest.  
 
Krista Paal 
Väga aktiivselt ja hästi tegutseb Euroopa Õiguse Ühendus, kelle juhatus korraldab 
koostöös Tartu Ülikooliga kord kuus 2- 3 h tasuta loenguid EL seadustest või Euroopa 
Kohtu aktuaalsetest küsimustest. Osavõtt eelnimetatud loengutest on väga suur, kuid 
enamus (95%) osalejatest ei ole juristide liidu liikmed. Kui loengul on 50 osalejat, siis 3-
4 inimest on meie liikmed.  
Probleemiks see, et EJL tasub lektori lennupiletid või muu kulu eest, kuid loengut 
kuulavad mitteliikmed ja neil puudub ka igasugune huvi ja motivatsioon liikmeks 
astumiseks. 
Meelis Pirn 
Igale ühendusele on eelarves ette nähtud 2000€ aastas ja kui seda kasutatakse oma 
ühenduse tegevuseks, siis on kõik korras. Samas peaks motiveerima liikmeskonna 
suurendamist.  
Ühenduse poolt korraldatavad loengud võiksid olla meie liikmetele tasuta, kuid mitte 
liikmetele sümboolse 10€ maksumusega.  
Enn Tonka 
Loengute korraldamine on väga eesrindlik ja liitu arendav tegevus. Samas oleks mõistlik 
mitteliikmetele osalustasu, 10€, kinnitamine.  
Mai Palmipuu 
Noorjuristide ühendus korraldab aprillis kohtumise ja välisreisi Brüsselisse. 
Külastatakse Euroopa Parlamenti ja külastust koordineerib parlamendisaadik Jaak 
Madison. Delegatsioon 10 liikmeline.  
Koheselt on aktiviseerunud juristide liidu liikmeks astumiste taotluste esitamine ja 
seega kasvab ka meie liikmeskond. See motiveerib noori liiduga ühinema.  
Korraldame kohtumise Euroopa Õiguse Ühenduse juhatusega ja arutame loengute 
korraldust.  
Büroo võtab ühenduse juhatusega ühendust ja lepib kohtumisaja kokku.  
 
Ülevaade võeti teatavaks ning kinnitati tegevuskava.  
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Päevakorrapunkt 4.  
Ülevaade EJL eelarvest. 
 
Mai Palmipuu 
Andis ülevaate eelarve laekumisest. Põhiline sissetulek töötukassa hangetest. Tallinna 
linnaga Õigusapteekide korraldamise toetus.  
Liikmemaksud laekuvad ka stabiilselt.   
Erakordseid väljaminekuid büroo teinud ei ole. Märtsis tähistame EJL 31.aastapäeva ja 
siis võib suuremaid väljaminekuid esineda.    
 
Krista Paal 
Tänase seisuga on 17 võlanõustamise kohta lepingutega kaetud. Võlanõustajate tegevus 
on aktiivne ja tulus.  
Uusi tegevusi ei ole ette näha. Välisministeerium peaks arengukoostöö programmi 
veebruari lõpus välja kuulutama. Kui teemad kattuvad meie liidu tegevusega, siis 
kindlasti taotluse projektis osalemiseks esitatakse.  
Väliskoolitusele  Islandi Vabariiki on registreerunud 21 osalejat. Proovime veel 4 kohta 
komplekteerida.  
 
Meelis Pirn 
Justiitsministeerium ei ole tasuta õigusabi konkurssi veel kuulutanud.  
 
Ülevaade EJL eelarvest võeti teatavaks.  
 
Päevakorrapunkt 5.  
EJL aastapäeva tähistamine.  
 
Mai Palmipuu 
10.märtsil täitub EJL 31.aastat asutamisest. Kuidas seda tähistada? 
Meelis Pirn 
Seekord võiks korraldada kohtumise Euroopa Parlamendi saadikutega. 2019.a. valiti uus 
parlamendi koosseis ja millised on nüüdse parlamendi tegevuse suunad? 
Korraldame MEP-idega kohtumise 13.märtsil. 
Bürool korraldada EP saadikutega kokkulepped.  
 Krista Paal 
Väga väärikas koht kohtumise korraldamiseks on Õiguskantsleri Kantselei 
konverentsisaal.  
Enn Tonka 
Kiidan heaks EJL 31.aastapäeva tähistamise.  
 
Otsustati: Korraldada EJL 31.aastapäeva konverents / kohtumine 13.märtsil algusega 
kell 13.00 Õiguskantsleri Kantseleis.  
 
 
Koosolek lõppes kell 17.00 
  
Mai Palmipuu 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


