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Eesti Juristide Liit 

 

Üldkogu koosoleku protokoll 
 

    12 juuni 2019 

 

Õiguskantsleri Kantselei,  

Kohtu tn 8 Tallinn 

 

Algus kell 16:00 

Lõpp kell 18:00 

 

Juhataja: Meelis Pirn 

Protokollija: Krista Paal  

 

 

Osa võtsid: 78  hääleõiguslikku liiget, neist 31 volituse alusel (loetelu registreerimislehel) 

Puudusid: 745 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel) 

 

 

Päevakord: 

 

1. Üldkogu avamine  

2. Eesti Juristide Liidu 2018. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande 

ärakuulamine 

3. Revisjonitoimkonna 2018. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine 

4. Eesti Juristide Liidu 2018. majandusaasta aruande kinnitamine  

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest 

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine  

7. Sõnavõtud 

 

 

1. Üldkogu avamine 

 

Eesti Juristide Liidu 2019. aasta üldkogu avas tegevpresident Meelis Pirn, kes tervitas 

kohalviibijaid, tutvustas päevakorda.  

Üldkogul osalejad valisid koosoleku juhatajaks tegevpresident Meelis Pirni  ning protokollijaks 

direktor Krista Paali.  

 

Aare Kruuser esitas taotluse päevakorra täiendamiseks. Koolituse korraldamiseks toetuse 

andmine. 

Hääletati: päevakorra täiendamise poolt oli 13 , vastu 65. 

Kontrollinud kvoorumi olemasolu, tegi koosoleku juhataja ettepaneku kinnitada päevakord.  

Otsus päevakorra kinnitamise osas võeti vastu ühehäälselt.  

Otsustati: Kinnitada päevakord. 
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Tegevpresident Meelis Pirn andis üle auliikme nimetuse Märt Raskile. 

 

Ettekanne justiitsminister Raivo Aeg´ilt. 

 

 

 

 

2. Eesti Juristide Liidu 2018. aasta tegevus- ja majandusaasta aruande ärakuulamine 

 

Majandusaasta aruandest andis ülevaate president Mai Palmipuu. Oma sõnavõtus peatus ta 

bilansi, tulemi- ja rahavoogude aruannetel. 

 

President Mai Palmipuu tõi välja, et liidu liikmete maksedistsipliin on aruande kohaselt 

paranenud. Majandusaasta tulem on kahjuks negatiivne. Oluliselt on vähenenud tulu 

koolitustest, aga tulud ettevõtlusest ( võlanõustamine) on kasvanud. Lisaks peatus president 

Mai Palmipuu finantsinvesteeringutel ja tõi välja, et varade koosseisus on püsinud 

märkimisväärsete muutusteta.  

 

Kohalviibijail oli võimalus esitada aruande kohta küsimusi. Et küsimusi ei esitatud, tegi 

president Mai Palmipuu ettepaneku kuulata ära revisjonitoimkonna aruanne ning andis 

võimaluse küsimuste esitamiseks ka peale seda. 

 

Otsustati: Kuulata ära revisjonitoimkonna aruanne. 

 

 

3. Revisjonitoimkonna 2018. aasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine 
 

Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe andis ülevaate revisjonitoimkonna tööst. Liidu 

raamatupidamine vastab heale tavale ning liikmemaksu tasuvate liikmete arv moodustas 2018. 

aastal 53,4% liikmeskonnast. 

 

Revisjonitoimkonna varasemaid soovitusi on arvestatud ning pikaajalisi liikmemaksu võlglasi 

on järjepidevalt välja arvatud. 

 

Revisjonitoimkond soovitab selgitada jätkuvalt välja pikaajalised liikmemaksu võlglased ja 

arvata nad välja EJL liikmete hulgast.  

 

Revisjonitoimkonna esimees tegi ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne. Koosoleku 

juhataja pani hääletusele otsuse kinnitada revisjonitoimkonna aruanne. 

 

Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 1 ning kinnitada revisjonitoimkonna aruanne. Otsus on 

protokollile lisatud. 

 

 

4. Eesti Juristide Liidu 2018. majandusaasta aruande kinnitamine 

 

Kohalviibijail oli täiendav võimalus esitada küsimusi president Mai Palmipuule, ent küsimusi 

ei olnud tekkinud ka peale revisjonitoimkonna aruande ära kuulamist.  

 

Koosoleku juhataja pani hääletusele kinnitada Eesti Juristide Liidu 2018. majandusaasta 

aruanne. Otsus kinnitada majandusaasta aruanne võeti vastu ühehäälselt. 
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Otsustati: Võtta vastu üldkogu otsus nr 2 ning kinnitada EJL 2018. majandusaasta aruanne. 

Otsus on protokollile lisatud. 

 

 

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste tegevusest 

 

Üldkogule oli välja saadetud ühenduste tegevuste ülevaated.  

Lühikeste sõnavõtuga esines Tiina Sepa ettevõtlusjuristide ühendusest, kes toonitas, et 

ühenduse eesmärgiks on propageerida ja arendada 7.taseme õigusnõustaja kutse andmist.  

 

 

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu aruande ärakuulamine  

 

Aukohtu esimees Peeter Milvere teavitas kohalviibijaid, et aukohtu menetluses ei olnud 2018. 

aastal ühtegi juhtumit, millest on hea meel järeldada, et liidu liikmed on olnud oma tegevuses 

eetilised.  

 

 

7. Sõnavõtud 

 

Mati Kadak esines toetussõnavõtuga Aare Kruuseri ettepanekule, toetada juristide liidu poolt 

Tallinna Ülikooli taotlust EL koolitusprogrammi korraldamiseks.  

Kristi Kraavi -Käerdi soovis eelnimetatud koolitusest täpsemat informatsiooni saada, kuna 

teave puudulik.  

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Meelis Pirn 

EJL tegevpresident  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Krista Paal 

protokollija 


