EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 4

Tallinn, 02.oktoober 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: 17:30
Päevakorras:
1. EJL septembrikuu koolituste kokkuvõte ja majanduslik analüüs.
2. EJL septembrikuu töötukassa lepingute täitmisest.
3. Ülevaade Moldova delegatsiooni päevakavast.
4. Tasulise õigusabi.
5. Jooksvad küsimused ja arutelu.
Päevakorrapunkt 1.
Mai Palmipuu tegi analüüsi, milliseid püsikulusid EJL iga-aastaselt kannab. Vaadati üle
tulude ja kulude bilanss.
Krista Paal andis ülevaate septembrikuu koolitustest ning nende tulemuslikkusest ja
kasumlikkusest.
Diskussioon ja arutelu.
Ettekanne võeti teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2.
Krista Paal tegi ettekande töötukassa lepingutest. Kehtivate lepingute kohaselt EJL
võlanõustab töötukassast suunatud kliente Tallinnas, Paides, Võrus, Tõrvas, Haapsalus,
Viljandis, Valgas, Rakveres. Kõik lepingud on aasta lõpuni või kuni nõustamistundide
lõppemiseni.
Täna lepingud kasumlikud, kuid sõltub alati hangetest. Vajalik tegevuspiirkonda laiendada.
Diskussioon ja arutelu.
Ettekanne võeti teadmiseks.
Päevakorrapunkt 3.
Moldova Vabariigi delegatsiooni visiit Eestisse.
Krista Paal
16.10.2017 kuni 21.10.2017 toimub Moldova 10 –liikmelise delegatsiooni visiit Eestisse.
Seda VM arengukoostööprojekti raames.
Presidentuurile on esitatud programm ja ajakava.
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Koolitused, kohtumised ja külastused on osapooltega kokkulepitud ja kooskõlastatud.
Presidentuur peab jagama omapoolsed kohtumised.
Enn Tonka
Programm on kõikehaarav ja hea.
Presidentide vahel kooskõlastati vastuvõtud ja esindamised.
Arutelu ja diskussioon. Programm tunnistati heaks ja täidetavaks.
Ettekanne võeti teadmiseks.
Päevakorrapunkt 4.
Tasulisest õigusabist.
Enn Tonka
Eelmine volikogu andis presidentuurile ülesande vaadata üle tasulise õigusabi osutamise
võimalusel büroos.
Toetan mõtet tasulise õigusabi teenuse jätkamist büroos. Tänane teenusehind ( 30€/h) on väga
madal ja rikub konkurentsi. Teen ettepaneku tõsta tasulise õigusabi tunnihind 50€ / h + km.
Teenuse eest esitab EJL kliendile arve, mis laekub EJL arvele. Siis on täpne ülevaade.
Meelis Pirn
Klienti teenindava juristi või õigusnõustajaga sõlmitakse teenusleping, millega nõustaja võtab
endale kohustused ja õigused. EJL ei saa võtta endale vastutust nõustaja ja kliendi vahelistes
vaidlustes või nõuetest.
Teen teeninduslepingu projekti ja saadan presidentuurile tutvumiseks.
Mai Palmipuu
Tasulise õigusabi jätkamine büroos on eelkirjeldatud tingimustel võimalik ja vajalik. Nõus
teenustasu tõstmisega 50€/h eest. Lisandub käibemaks.
Kõik olid selle ettepaneku poolt.
Otsustati:
Tõsta tasulise õigusabi teenushind 50€ ühe tunni eest. Lisandub käibemaks.
Võeti vastu ostus nr 9.
Päevakorrapunkt 5.
Jooksvad küsimused
Krista Paal
Esitas presidentuurile tutvumiseks 09.10- 14.10.2017 toimuva Albaania Vabariigi
väliskoolituse kava ja kohtumiste nimistu.
Enn Tonka
Järgmine presidentuuri istung toimub 6.11.2017 kell 16.00 EJL büroos.
Meelis Pirn
Bürool on vajalik teha pidevalt ja intensiivsemalt tööd liikmemaksu võlglastega.
Koosolek lõppes kell 17.30

Enn Tonka
Koosoleku juhataja

Krista Paal
Koosoleku protokollija
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