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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 1              Tallinn, 19. juuni 2017                              

 

Käesolev presidentuuri istung toimus EJL büroos   

 

Koosolekul osalesid: Enn Tonka, Mai Palmipuu ja Meelis Pirn. 

 

Koosolekut juhatas: Enn Tonka 

Protokollis: Krista Paal 

 

Algus kell: 16:00 

Lõpp kell: 19:10 

 

Päevakorras: 

1. EJL presidentuuri juhtimise jaotus 

2. Põhjamaade juristide aastakoosolekust osavõtja määramine. 

3. Kohtuvaidluses Stanislav Tšerepanovi  versus EJL menetlusdokumentide vastuvõtja ja 

esindaja määramine. 

4. Revisjontoimkonna ettekirjutuste arutelu ja analüüs. 

5. Büroo töökorralduse analüüs ja edasised tegevused.  

6.  Direktorile volituste andmine. 

 

Päevakorrapunkt 1.  
Põhikirja p 36 kohaselt määrati presidentide tegevuse järjekord. 

Alates 14.06.2017 kuni 2018 üldkoguni juhib presidentuuri Enn Tonka 

Alates 2018 üldkogust kuni 2019 üldkoguni juhib presidentuuri Meelis Pirn 

Alates 2019 üldkogust kuni 2020 üldkoguni juhib presidentuuri Mai Palmipuu 

 

Otsustati:  
Kinnitada presidentuuri järjekord eelnimetatud järjekorras. Otsus nr 1.  

 

 

Päevakorrapunkt 2.  
Põhjamaade juristide aastakoosolek toimub septembris 2017 Soome Vabariigis. 

EJL osaleb president Meelis Pirn 

 

Otsustati:  
Põhjamaade juristide aastakoosolekul osaleb Meelis Pirn. Otsus nr 2. 
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Päevakorrapunkt 3.  
Kohtuvaidluses Stanislav Tšerepanovi versus EJL menetlusdokumentide vastuvõtja ja 

esindaja määramine. 

  

Meelis Pirn: S.Tšerepanov esitas kaebuse kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni otsuse peale. 

Menetlusdokumente võib vastu võtta Mare Hiiesalu. Esindajaks võin kohtuvaidluses olla 

mina. 

 

Otsustati:  
Volitada Mare Hiiesalut võtma vastu kohtudokumente, koostama kohtule vastuse ja määrata 

kohtuvaidluses esindajaks Meelis Pirn.  

Otsus nr 3. 

 

 

Päevakorrapunkt 4 
Revisjontoimkonna ettekirjutuste arutelu ja analüüs. 

 

Meelis Pirn:  

Revisjontoimkond esitas 14.juunil 2017.a. EJL üldkogul ülevaate, kus toodi välja EJL 2016.a. 

sõlmitud lepingutest. Revisjontoimkond leidis rida rikkumisi lepingutes ning tegi 

presidentuurile alltoodud ettepanekud: 

1. Paluda EJL bürool tellida raamatupidajalt analüüs Eesti Töötukassa raamlepingu 

(summas 68 421,35 eurot), Eesti Välisministeeriumi eraldise (summas 54 591,8 eurot) ja 

Justiitsministeeriumi eraldise (summas 41 000 eurot) osas, näidates ära nende kolme 

projektiga seotud kulud ning tuues välja rahalise tulemi, mida sai nendest projektidest 

Eesti Juristide Liit. 

 

2. Kuna EJL tegevused ei pea ainult olema õiglased, vaid ka näima õiglased siis palume 

presidentuuril kaaluda ettepanekut igasuguste huvide konflikti vältimiseks mitte osaleda 

edaspidi õigusabi andmisel ega praktikantide juhendamisel ning samuti EJL büroo 

töötajatel teenuste osutamisel nendele kuuluvate ettevõtete kaudu. 

 

3. Edaspidi osaleda rohkem sellistes hangetes ja projektides, mis oleksid kasumlikumad EJL 

büroole ja nende liikmetele tervikuna.  

 

Krista Paal 

Raamlepingud on sõlmitud Eesti Töötukassaga võlanõustamisteenuse osutamiseks. 

Raamleping iseenesest ei anna EJL rahalist sissetulekust, vaid seab raamistiku, kes võivad 

osaleda antud raamlepingu ulatuses minikonkurssidel. Raamlepingus märgitud 

maksimumsummast ei tohi pakkuja üle minna, kuid allapoole küll. Eeldades loomulikult, et 

pakkumissumma oleks reaalne ja rentaabel.  

Raamleping sõlmitakse maksimaalselt 2 aastaks ja praktikas on välja kujunenud, et selle aja 

jooksul korraldatakse 3-4 minikonkurssi. Minikonkursi tulemusel sõlmitakse võitja 

(vähempakkujaga) leping, kus siis konkreetsed summad, nõustamismaht (tunnid) ja 

nõustamiskoht ja nõustaja sees.  

Välisministeeriumi arengukoostöö projekt on rangelt seotud projekti eelarvega. Eelarves on 

täpselt määratud ära valdkonnad ja kulutused, mida projekti raames teha tohib ja saab. MTÜ-d 

ei ole moodustatud kasumi teenimiseks ja projekti eelarve ei luba ka mingit kasumit projekti 

sisse kirjutada. Projekti eelarve ridadel on võimalus katta projektiga seotud 

administratsioonikulusid ( ruumi rent, internet, sidekulud, paber ja kontoritarbed, elekter jms).  
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See peab olema konkreetselt summaliselt eelarves märgitud. Lisada siia kasum, see ei ole 

abikõlbulik ja maksja poole pealt aktsepteeritav. 

Välisministeeriumi projektile tehakse juunis 2017 audit, siis saab ka ülevaate kulude mahust 

ja projekti otstarbekusest. 

Justiitsministeeriumi projektid (eraldise leping 4-7/ 34 ja 4-7/ 36) lõppesid 1.maist 2017.a. 

antud eraldise lepingute alusel teostas EJL e-õigusabi teenust ja pidas üleval eesti- ja 

venekeelset e-õigusabi portaali. Ka eraldise lepingus oli täpselt määratud ära konkreetsed ja 

kindlad kulu artiklid ja kasumit toota / saada polnud lubatud.  

Siinkohal saab märkida, et eraldise lepinguga oli ette nähtud eelarve, kus ühe kuluartiklina 

lubati katta büroo tegevusega ja projekti täitmisega kaasnevaid administratiivkulusid. Selleks 

olid veebiportaali ülalpidamisega seotud kulud ja sidega seotud kulud.  

Näiteks eraldise lepingu nr 4-7/ 34 (venekeelne portaal) kohaselt olid adm.kulud perioodil mai 

2016 kuni mai 2017 1241,63€. 

Eraldise lepingu 4-7/ 36 (eestikeelne portaal) olid kohaselt olid adm.kulud perioodil mai 2016 

kuni mai 2017 539,87€.  

Tasuline õigusabi toimub EJL büroos vastavalt 2009.a. volikogu otsusele. Tasulist õigusabi 

osutavad Krista Paal ja Jana Kitter ning kõik tasulise õigusabiteenuse summad laekuvad 

arvete alusel EJL eelarvesse. 2017.a. on EJL eelarvesse laekunud tasulise õigusabi eest 

9002,42€.See kajastub meie raamatupidamises. 

Lepingud iseendaga: olen MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi asutaja ja üks juhatuse liikmest. 

Antud MTÜ on osutanud ja osutab EJL teenust e-õigusabi portaalis küsimustele vastamisel 

(Krista Paal) ja teine juhatuse liige Anne Hindpere- Raudsik võlanõustamisteenust (Sillamäe, 

Paide, Tallinn).  

Mõlemal juhatuse liikmel on võrdsed õigused lepingute sõlmimiseks ja allkirjastamiseks. 

Saan aru, et võib jääda mulje, nagu oleks sõlmitud lepingud iseendaga, kuid õiguslikult seda  

ei ole. Tegemist on ikkagi eraldi juriidilise isikuga, kellede liikmed on seotud EJL-ga.  

Presidentuur on teinud otsuse, mille kohaselt sõlmib edaspidi kõik lepingud vaatab üle, 

kooskõlastab ja vajadusel sõlmib tegevpresident, siis see küsimus / kahtlus on likvideeritud. 

 

Otsustati:  
Bürool teha järgmiseks presidentuuri istungiks põhjalik analüüs Eesti Töötukassa, VM-ga 

sõlmitud lepingute tulususest ja tulemuslikkusest.  

 

 

Päevakorrapunkt 5 
Büroo töökorralduse analüüs ja edasised tegevused.  

Meelis Pirn 

Büroo ei ole viimasel ajal keskendunud oma põhitegevusele. Töö liikmetega on ebapiisav. 

Puudub liikmete poolne tagaside vajadustest ja soovidest liidule. Liikmemaksud laekuvad 

halvasti. Koolituste maht on vähenenud ja toodab kahjumit. Büroo ei ole kooskõlastanud 

presidentuuriga koolituskavasid.  

Juristide klubi ei korraldata regulaarselt. Büroo peab olema avatud kõikidele liikmetele ja 

ühendustele ning andma neile võimaluse siin liiduga seotud tegevusi, koosolekuid ja 

toiminguid teha.  

Büroo peab ühe ruumi kujundama ümber koosoleku ruumiks ja tagama väikese töökoha antud 

ruumis.  

Koosoleku ruumi saavad kasutada ühendused, presidentuur, juristide klubi oma kohtumiste ja 

nõupidamiste korraldamiseks. Väikese töökoha loomine tagaks meie liikmetele võimaluse 

kiireloomulised ülesanded ära teha.  
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Lisaks peaks büroo leidma võimaluse sõlmida koostöölepinguid erinevate firmadega, kes 

saaksid EJL liikmetele pakkuda soodustingimustel teenuseid. 

Mai Palmipuu 

Bürool on vajalik soetada uus sülearvuti koolituste tarbeks. Tänased töövahendid 

amortiseerunud ja moraalselt vananenud. 

 

Otsustati:  
Kujundada üks ruum büroos ümber nõupidamiste ruumiks. Bürool keskenduda senisest enam 

suhtlemisele liidu liikmetega, kes ei ole pikemat aeg osalenud ühelgi liidu üritusel. Küsida 

neilt ettepanekuid koolituste teemade jms. kohta. Otsida koostööd erinevate teenuste ja 

kaupade pakkujatega, võimaldamaks liidu liikmetel, kel puuduvad liikmemaksu võlad, 

kasutada teenuseid või osta kaupasid soodustingimustel.  

Vaadata läbi EJL eelarve ja teha investeeringukava. 

 

 

Päevakorrapunkt 6. 
Direktorile volituste andmine. 

Tegevpresident  Jüri Heinla tunnistas kehtetuks oma otsusega 14.06.2017.a. direktori 

ametijuhendi p 5,millega reguleeriti EJL vara käsutamise ja eelarve täitmise kord. 

J.Heinla poolt 14.06.2017.a. kehtestatud presidendi ostus on vastuolus EJL põhikirjaga.  

 

Krista Paal 

Minu tööaja jooksul ei ole ma sõlminud ühtegi lepingut, millega võtaksin EJL kohustusi 

10 000€ ulatuses.  

 

Enn Tonka 

Ei pea vajalikuks, et  kõiki lepinguid allkirjastab presidentuur/ president. Näiteks koolituse 

lektori lepingud.  

 

Otsustati:  
Tühistada direktori ametijuhendi p 5 alapunkt 2 senises sõnastuses ja asendada see punktiga 

järgmises sõnastuses: 

 

Lubada direktoril sõlmida EJL nimel lepinguid ühekordse tehinguväärtusega kuni 1 500,00 

eurot, teavitades sellest  presidentuuri.  Otsus nr 4. 

 

 

 

 

Enn Tonka 

Koosoleku juhataja 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          

 


