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EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 6    Tallinn, 4. detsember 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: 17:00 

Lõpp kell: 18.00 

 

Päevakorras: 

1. Volikogu otsuse projektide arutelu ja volikogule esitamine. 

2. Ühenduste tegevusest 

3. Väliskoolituse korraldamine 

Päevakorrapunkt 1.  
Volikogu otsuste projektid 

 

Presidentuuril oli ette valmistatud 11.12.2017 volikogu otsuse projektid: 

1.1 EJL 2018 eelarve 

1.2 EJL 2018 tegevuskava 

1.3 EJL liikmemaksu kehtestamine 

1.4 EJL liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine  

 

Büroo oli ette valmistanud otsuse projektid. 

 

Enn Tonka 

Esmakordselt on EJL eelarve planeeritud miinusega. See on väga halb. Peame vaatama üle 

kulutused ning tegema kärped. 

Kas on vajalik kuuluda kõikidesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, mis 

lõppkokkuvõttes EJL tegevusele kuidagi kaasa ei aita? 

Presidentuur kontrollis ja arutas planeeritava eelarve tulude- ja kulude proportsioone. 

 

EJL kuulub Avaliku Sõna Nõukokku, mis ei ole seotud EJL põhikirjaliste tegevustega.  

Büroole tehti kohustuseks valmistada ette Avaliku Sõna Nõukogust välja astumise otsuse 

projekt ja see lisada volikogu päevakorda. 
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EJL on ühendused, mis praktiliselt on oma tegevuse lõpetanud. Seda eriti Euroopa Õiguse 

Ühendus, haldusjuristide ühendus ja ettevõtlusjuristide ühendus.  

2017.a. jooksul ei ole need ühendused kogunenud ja tegevusi teinud. 2018a. ei saa neile ka 

eelarvest raha planeerida.  

EJL kuulub rahvusvahelisse naisteorganisatsiooni EWLA, ettevõtlusorganistsooni ECLA ja 

Euroopa Õiguse Ühendusse FIDE. Kõikidesse eelnimetatud organisatsioonidesse kuulumise 

eest maksab EJL liikmemaksu. Need on kulu eelarvele ja siit oleks võimalik kärpida.  

Volikogul tuleks arutada rahvusvahelistest organisatsioonidest välja astumist.  

Mai Palmipuu 

Negatiivses eelarves pole midagi kummalist, kuna me olemegi mittetulundusühing ja tulu 

teenimine ei ole meie peamine eesmärk. 

Me peame lähtuma reaalsest olukorrast. Kui EJL sissetulekud ületavad kulusid, siis peame 

kulusid kärpima. Sissetulekud saavad sõltuda vaid lepingutest ja liikmemaksu laekumisest. 

 

Meelis Pirn  

Kas me ei peaks liikmemaksu laekumist suuremas mahus prognoosima? Täna eelarves 

14000€.  

Leiti, et see on täiesti reaalne ja täidetav summa.  

 

Presidentuur arutas 2018.a. EJL tegevuskava ja täpsustas noorjuristide ja büroopidajate 

ühenduse tegevussuundasid ja kavasid. 

 

 EJL 2018 liikmemaksu kehtestamine. Tehakse ettepanek liikmemaksu suuruse muutmiseks.  

 

Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsuse projekt kiideti heaks. 

Otsustati: 

Esitada otsuse projektid volikogule arutamiseks.  

 

Päevakorrapunkt 2.  

Ühenduste tegevusest. 

 

Enn Tonka 

Nagu eelnimetatud ei tegutse juba aastaid aktiivselt Euroopa Õiguse Ühendus, Haldusjuristide 

Ühendus ja Ettevõtlusjuristide Ühendus. Neil puudub eesmärk, sisu ja tegevus.  

Mõistlik oleks arutada antud ühenduste edasise jätkamise või lõpetamise võimalust järgmisel 

volikogul.  

Kõikide ühenduste põhimääruste kohaselt saab volikogu nende tegevuse ka lõpetada.  

 

Mai Palmipuu 

Aktiivselt tegutsevad naisjuristide, noorjuristid ja tegevust tahab käivitada büroopidajate 

ühendus. Loodame, et värsked ideed ja soovid saavad algatuseks ettevõtlusjuristide ühenduse 

poolt seatud eesmärkide realiseerimiseks.  

 

Otsustati: 

Algatada volikogul arutelu ühenduste tegevuse lõpetamiseks. 

 

Päevakorrapunkt 3.  

Väliskoolituse korraldamine 

Meelis Pirn 

Peaksime kaaluma, kas korraldada jooksvas aastas 2 või 1 väliskoolituse? 

Meie väliskoolitused on hinnalt kallid ja inimesed ei saa seal osaleda. Jääb võimalus ühe 

välikoolituse korraldamine. 
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Enn Tonka 

Kevadise ja sügisese väliskoolituse sisu ja eesmärk on erinevad.  

Kevadel on fookuses ühe konkreetse õigusinstitutsiooni külastamine. Sügisel kogu riiki 

hõlmava õiguskorraga tutvumine.  

Leian, et mõlemad väliskoolitused on vajalikud ja seda pole mõtet muuta.  

Mai Palmipuu 

Väliskoolitused on olnud kasumlikud. Jätkame kahe väliskoolitusega.  

 

Arutelu ja ülevaade võeti teadmiseks.  
 

Koosolek lõppes kell 18.00 

 

 

Enn Tonka  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          

 

 


