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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 10                                  Tallinn, 1. aprill 2016.a.  

 

Koosolekust võtsid osa: Meelis Pirn, Jüri Heinla ja Mai Palmipuu. 

Kutsutud direktor Krista Paal ja projektijuht Jana Kitter. 

Protokollis: nõunik Kerli Green 

 

Algus kell: 9.00 

Lõpp kell: 9.45 

 

Päevakorras:  

1. Volikogu kokkukutsumine 

2. Üldkogu korraldamine 

3. Õiguspoliitika toimkonna ettepanek 

4. FIDE kongressi ettevalmistustoimkonnas osalemine 

5. Inimõiguste ühenduse loomine 

6. Muu 

1. Volikogu kokkukutsumine 

Volikogu on kindlasti vaja kokku kutsuda enne üldkogu. Üldkogu peaks toimuma mai lõpus-

juuni algul. Üldkogu ettevalmistav volikogu peaks seega toimuma maikuus. Samas oleks vaja 

juba aprillikuus volikogu poolt vastu võtta uusi liikmeid. Eesti Juristide Liidu
1
 direktor Krista 

Paal tegi ettepaneku korraldada liikmete vastuvõtmiseks ja väljaarvamiseks elektrooniline 

volikogu koosolek. Presidentuur oli ettepanekuga nõus. 

Presidentuur arutles volikogu ja üldkogu toimumise kuupäevade üle ja leidis, et volikogu 

koosolek peaks toimuma 17.05.2016 ja üldkogu 1.06.2016. 

Otsustati: Aprillikuus toimub volikogu  elektrooniliselt. Maikuus toimub volikogu koosolek 

17.05.2016. Üldkogu toimub 1.06.2016. 

2. Üldkogu korraldamine 

Presidentuur arutles üldkogu esineja ja teema üle. Tavapäraselt on olnud esinejaks 

justiitsminister ja teemaks antud etapi õigusloome reformid.  

                                                 
1
 Edaspidi EJL 



 

2 

 

Otsustati: Kutsuda üldkogule esinema justiitsminister; arutada teema üle volikogu 

koosolekul.  

3. Õiguspoliitika toimkonna ettepanek 

Presidentuur tutvus õiguspoliitika toimkonna poolt ettevalmistatud arvamusega 

eradetektiivindust reguleeriva seaduse väljatöötamise vajaduse üle. Presidentuur otsustas 

arvamuse  siseministrile edastada.  

Presidentuur leidis, et Riigikogu kodukorra seaduse muutmise osas (komisjonide istungite 

salvestamine) peaks arvamuse esitama volikogu.  

Otsustati: Tegevpresident allkirjastab ja büroo saadab välja Eesti Juristide Liidu arvamuse 

eradetektiivindust reguleeriva seaduseelnõu kohta. Büroo saadab välja teate volikogu 

liikmetele elektroonilise istungi toimumise kohta (päevakorras liikmete vastuvõtmise ja 

väljaarvamine). Samuti palub võtta volikogu liikmetel seisukoht Riigikogu komisjonide 

koosolekute salvestamise kohta.  

4. FIDE kongressil osalemine 

Otsustati: saata Eesti Juristide Liidu poolt esindaja FIDE kongressile Budapesti.  

5. Inimõiguste ühenduse loomine 

Merle Aruoja on teinud ettepaneku asutada inimõiguste ühendus. Presidentuur arutas ja leidis, 

et Merle Aruojale tuleb teha ettepanek koostada inimõiguste ühenduse põhikirja projekt ning 

esitada see volikogule. Samuti kaasata ühenduse loomisesse noorliikmeid.  

Otsustati: teha Merle Aruoja´le ettepanek koostada inimõiguste ühenduse põhikirja projekt 

ning esitada see büroole. Büroo saadab projekti presidentuurile.  

6. Muu 

EJL direktor Krista Paal andis presidentuurile ülevaate 31.03.2016.a. toimunud 

Õigusapteegist ning märkis, et tal on kokkulepe Risto Sepp´aga tutvustamaks Õigusapteegi 

projekti Põhja-Tallinna linnaosavanemale, eesmärgiga viia Põhja-Tallinnas läbi erakorraline 

Õigusapteek.  

2016. aasta teises pooles on plaanis korraldada veel kaks Õigusapteegi päeva, üks neist 

septembris või oktoobris ja teine novembris.  

Presidentuur arutles tänukirjade andmise üle ja otsustas luua traditsiooni, mille järgi 

koostööpartneritele antakse tänukirju EJL aastapäeva konverentsil ja oma liikmetele antakse 

tänukirju nii üldkogul, kui aastapäeva konverentsil. 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                      

Meelis Pirn                                                                          

Tegevpresident, koosoleku juhataja                                        

 

        (allkirjastatud digitaalselt) 

        Kerli Green 

        Nõunik, koosoleku protokollija 

 


