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Eesti Juristide Liit 

 

Üldkogu koosoleku protokoll 

 

Tallinna Tehnikaülikool                                                                               14. oktoober 2014 

Ehitajate tee 5, Tallinnas 

 

Algus kell 16:00 

Lõpp kell 17:30 

 

Juhataja:     Mai Palmipuu 

Protokollija: Triinu Äkke 

 

 

Osa võtsid: 95 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel) 

Puudusid: 967 hääleõiguslikku liiget (loetelu registreerimislehel) 

 

 

Päevakord: 

 
1. Üldkogu avamine ja koosoleku juhi valimine. 

2. Justiitsminister hr Andres Anvelt´i ettekanne „Õigusloome suunad, eesmärgid  ja 

kavad aastaks 2015.a.” 

3. Akadeemik Lauri Mälksoo ettekanne „Rahvusvahelise õiguse rikkumisest Eesti-

Vene  piiri-intsidendis.” 

4. MTÜ Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 52.4 muutmine. 

5. Vaba vestlusring ja arengusuundade arutelu. 

 

 

1. Üldkogu avamine ja koosoleku juhi valimine. 

 

EJL üldkogu avas tegevpresident Mai Palmipuu, kes tervitas kohalviibijaid ning tegi 

ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Mai Palmipuu, koosoleku protokollijaks Triinu Äkke 

ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Eda Ilves ja Jana Kitter. 

 

Üldkogul osalejad hääletasid ühehäälselt Mai Palmipuu ettepaneku poolt. 

 

 

2. Justiitsminister hr Andres Anvelt´i ettekanne „Õigusloome suunad, eesmärgid  ja 

kavad aastaks 2015.a.” 
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Justiitsminister tutvustas üldkogul osalejatele ministeeriumi õigusloome suundi.  

 

3. Akadeemik Lauri Mälksoo ettekanne „Rahvusvahelise õiguse rikkumisest Eesti-Vene 

piiriintsidendis.” 

 

Akadeemik Lauri Mälksoo käsitles oma ettekandes  riikide erisusi rahvusvahelise õiguse 

tõlgendamisel. 

 

4. MTÜ Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 52.4 muutmine. 

 

Käeolev põhikirja p 52.4 muudatus on tingitud nõudest põhikirjadele, mis on  kehtestatud 

Euroopa Liidu tõuke ja toetusfondidesse projekte ja taotluse esitatavatele eraõiguslikele 

juriidilistele isikutele. EL on omalt  poolt kehtestatud nõude, et eraõiguslik juriidiline isik peab 

oma põhikirjas määrama likvideerimise järgselt isikute ringi, kellele lähevad üle liidu 

allesjäänud varad.  

Muudetud redaktsioon: 

52. Likvideerijad: 

52.4 jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara analoogsele, 

õigusalase valdkonnaga tegelevale mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik 

õiguslikule juriidilisele isikule.  

Koosoleku juhataja pani hääletusele üldkogu otsuse nr 1 – muuta Eesti Juristide Liidu 

põhikirja punkti 52.4.  

Otsus muuta Eesti Juristide Liidu põhikirja punkti 52.4 võeti vastu ühehäälselt. 

Otsustati:   

Võeti vastu otsus nr 2/1 konsensuse alusel. 

Otsus on protokollile lisatud. 

 

5. Vaba vestlusring ja arengusuundade arutelu. 

 

Üldkogu juhataja Mai Palmipuu kuulutas üldkogu lõppenuks, kuna sõna soovijaid ei olnud.  

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Mai Palmipuu                                                                                             

Koosoleku juhataja                                                                                

                                                                                               /allkirjastatud digitaalselt/ 

                                                                                          Triinu Äkke                                                                                                                

                                                                                                                Protokollija 


