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EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 6

Tallinn, 6.august 2013.a.

Koosolekust võtsid osa: presidendid Priidu Pärna, Jüri Heinla ja Tiina Sepa.
Kutsutud: direktor Krista Paal.
Protokollis: Triinu Äkke
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naisjuristide Ühendus
Haldusjuristide Ühenduse taaskäivitamine
Õigushariduse konverents
Karistusseadustiku eelnõu kooskõlastus
Põhjamaade juristide koosoleku korraldus
ECLA koosolekud
Kutse andmise korraldamine
Presidentuuri ja volikogu järgmised koosolekud
Jooksvad küsimused
- Kodulehekülg
- Kanal 12 „Jututuba“

1. Naisjuristide ühendus
Tiina Sepa ja Krista Paal annavad lühikese ülevaate 14.06.2013 toimunud ümarlauast „Naine,
sa oled rohkem väärt“ ja Naisjuristide Ühenduse uue juhatuse valimisest. EJL volikogu
25.06.2013 otsusega muudeti Naisjuristide Ühenduse põhikirja, mille alusel on nüüd võimalik
juhatuse liikmete arvu suurendada. Käesoleval hetkel on juhatuse liikmeteks Jelena Mets,
Külli Kaldvee ja Maarika Pähklemäe.
01.07.2013 on registrisse kantud MTÜ Naisjuristide Liit.
EJL presidentuur on seisukohal, et demokraatiat ja põhiõigusi tuleb austada ning ei ole saa
piirata liikmete vabadust kuuluda teistesse vabaühendustesse. Samas on tõenäosus suur, et
kaks sarnase nimetusega ühendust nagu EJL Naisjuristide Ühendus ja MTÜ Eesti
Naisjuristide Liit tekitab segadust koostööpartnerite seas ning rahvusvahelistel kohtumistel.
Seega on selgitustöö ja koostööpartnerite teavitamine vajalik.
Otsustati: Teha EJL-i liikmetele sisekommunikatsioon, milles kinnitada EJL-i Naisjuristide
Ühenduse tegevuse jätkumist. Presidentuur toetab EJL-i Naisjuristide Ühenduse tegevust ning
aidab kaasa põhimäärusele vastavate tegevuste arendamisele ja korraldamisele (sh osalemisele
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Euroopa Naisjuristide organisatsioonis töös). EJL büroo korraldab koostööpartnerite
teavituse.
2. Haldusjuristide Ühenduse taaskäivitamine
Haldusjuristide Ühenduse juhatuse volitused on lõppenud ning aktiivset tegevust pole
viimasel neljal aastal toimunud. Vajalik on uue juhatuse valimine. 05.06.2013 toimunud EJL
Üldkogul andis Sulev Lääne teada, et 2013. sügisel on plaanis Haldusjuristide Ühenduse
üldkoosoleku kokkukutsumine ja juhatuse valimine.
Otsustati: Anda Haldusjuristide Ühendusele võimalus omal initsitiivil üldkoosoleku
korraldamiseks. EJL tegevpresident ja direktor täpsustavad Sulev Läänega üldkoosoleku
toimumise ajakava.
3. Õigushariduse konverents
Meedias on viimasel ajal laialt kajastamist leidnud teema, millises kõrgkoolis on kõige
kvaliteetsem õigusharidus. EJL presidentuur ei võta debatist osa ega eelista ühtegi konkreetset
õppeasutust ent peab vajalikuks korraldada käesoleva aasta sügisel õigushariduse konverents,
kuhu kutsutakse osalema kõrgkoolide, ministeeriumite, tööandjate ja avaliku sektori
esindajad.
Otsustati: Korraldada oktoobris või novembris 2013 õigushariduse teemaline konverents.
4. Karistusseadustiku eelnõu kooskõlastus
EJL presidentuur arutas eelnõu kommenteerimise vajalikkuse üle. Seaduseelnõu on
konstruktiivne ja mahukas. Omapoolsete seisukohtade ja kommentaaride andmise tähtaeg on
23. august 2013. Senise praktika järgi ei ole EJL kommenteerinud kõiki eelnõusid, küll aga
olulisemaid ja avalikkuse suuremat tähelepanu leidnuid ja eelnõusid, millise valdkonna
eksperte EJL-i liikmeskonnas on. Karistusseadustiku eelnõu on oluline, ent EJL
liikmeskonnas ei ole teadaolevalt karistusseadustiku eksperte ning Õiguspoliitika toimkonnale
oleks mahuka seadustiku läbi töötamine antud aja jooksul põhjendamatult suur kohustus.
Otsustati: Õiguspoliitika toimkonda kokku ei kutsuta, aga saadetakse meeldetuletus
kommenteerimise võimaluse kohta EJL liikmetele.
5. Põhjamaade Juristide koosoleku korraldus
Põhjamaade Juristide koosolek leiab aset Tallinnas, 03.09 - 05.09.2013. Konverentsi ametlik
osa toimub Hotellis Meriton Grand Conference ja Spa, reserveeringud ja programm kõigiks
päevadeks on tehtud ning ühine transport organiseeritud. 9. augustiks 2013 tuleb teatada Eesti
esindajate nimed.
6. ECLA koosolekud
Arutati Ingrid Siimanni taotlust. Ettevõtlusjuristidel on 2013. aasta eelarves ettenähtud
vahendid ära kasutatud ent arvestades, et EJL on ECLA 2014. aasta koosoleku korraldaja, on
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kohalolek ECLA üldkoosolekul 27.09-28.09.2013 vajalik ning täiendavad vahendid Ingrid
Siimanni lähetuseks leitakse erakorraliselt. Järgmise aasta eelarve koostamisel tuleb suuremat
tähelepanu pöörata ühenduste vahenditele. Reegel, mille kohaselt ühendustele võimaldatakse
igal aastal ühel rahvusvahelisel kohtumisel osalemine, jääb jõusse.
Otsustati: Võimaldada eelarvest vahendid Ingrid Siimann’i osalemiseks Brüsselis toimuval
ECLA üldkoosolekul ning ECLA 30. aastapäevale pühendatud konverentsil 27.0928.09.2013.
Pakkuda ECLA Tallinna koosoleku toimumise ajaks 29.-31 mai 2014.
7. Kutse andmise korraldamine
Kutse andmisega seotud viimased dokumendid on kooskõlastamisel ning EJL koduleheküljel
on kutsestandard ja kutse andmise kord avalikustatud. Kutsekomisjoni 17.06.2013 koosolekul
otsustati, et avalduste vastuvõtmise tähtaeg on 21. oktoober 2013 ning kutse taotlemise eest
võib tasuda kahes osas tingimusel, et dokumentide esitamise ajaks on laekunud kogu summa.
EJL büroo korraldab info levitamise ja selle jõudmise sihtgruppideni.
Hindamiskomisjoni koosseis kinnitatakse kutsekomisjoni ettepanekul septembris 2013.
8. Presidentuuri ja volikogu järgmised koosolekud
EJL tegevpresident Tiina Sepa ettepanekul võiks järgmine EJL volikogu aset leida peale
Põhjamaade Juristide koosolekut, 11.09.2013. Vastuväiteid ei olnud.
EJL liikmeks soovib käesoleval hetkel astuda 5 füüsilist isikut ja üks juriidiline isik.
Järgmine EJL presidentuuri istung toimub EJL büroos 29.08.2013.
Otsustati: EJL presidentuuri istung toimub 29.08.2013 ning volikogu istung 11.09.2013.
9. Jooksvad küsimused
-

EJL uus kodulehekülg. Presidendid tutvuvad EJL uue koduleheküljega ning
esitavad oma tähelepanekud 29.08.2013 toimuval presidentuuri istungil.

-

Kanal 12 „Jututuba“. Kanal 12 tegi ettepaneku osaleda saates „Jututuba.“
Tegemist on saatega, kus osalevad erinevate eluvaldkondade esindajad. EJL
presidentuur on seisukohal, et ettepanek on huvitav ning kindlasti võiks osaleda.
Läbi tuleb mõelda teema ja EJL esindajad.

Tiina Sepa
Tegevpresident, koosoleku juhataja
Triinu Äkke
nõunik, koosoleku protokollija

