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                                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 7       Tallinn, 21. juuni 2021 
 
 
Koosolek toimus Teams portaali  kaudu. 
 
Koosolekul osalesid: Kristi Kraavi- Käerdi, Mai Palmipuu, Heino Junolainen  
Koosolekut juhatas: Kristi Kraavi- Käerdi 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 15.00 
Lõpp kell: 16.00 
 
Päevakorras: 

1. Õiguspoliitika toimkonna moodustamine.  
2. Justiitsministeeriumi seadusloome väljatöötamiskava arutelu. 
3. Õigusteadlaste Päevade korraldamine 2022.  
 
Päevakorrapunkt 1.  
Õiguspoliitika toimkonna moodustamine.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Viimasel volikogu istungil (1.06.2021) anti presidentuurile nõusolek luua ja 
moodustada töö- või huvigruppe, kes erinevate valdkondade kaupa saaks ja võiks 
anda arvamust või teha ekspertiisi seadusloomele või seaduste muudatustele.  
Heino Junolainen 
Alustame õiguspoliitika toimkonna moodustamisega. Igale seaduse muudatusele me 
reageerida ei saa ega pole ka mõtet. Teen ettepaneku moodustada huvigrupid liikmetest, 
kes on antud asjast huvitatud ja soovivad sellega tegeleda. Näiteks perekonnaseaduse 
muudatus, mis 2022.a. peaks jõustuma. Kindlasti on meie liikmeskonnas huvilisi, kes 
sellel teemal on asjatundjad ja soovivad sõna sekka öelda.  
 
Mai Palmipuu 
Minu huvi on äriõigus ja sellega tegeleb JUM-i poolt kokku kutsutud huvigrupp.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Võiksime moodustada töögrupid vastavalt teemale ja vajadusele. Statsionaarselt 
töötavat töögruppi ei moodusta. Palun bürool saata välja üleskutse liikmetele 
töögruppides osalemiseks. 
Ülevaade  võeti teadmiseks.  
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Päevakorrapunkt 2.  
Justiitsministeeriumi seadusloome väljatöötamise kava arutelu. 
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
JUM -i poolt välja saadetud seadusloome väljatöötamise kavas on märgitud Juristide 
Liidu ettepanek 7.taseme õigusnõuniku kutse vajadus, mis tagaks õigusteenuste 
kvaliteedi ja korrastaks õigusteenuste osutajate ridasid.  
Heino Junolainen 
Meie põhieesmärk on õigusteenuste kvaliteedi tõstmine ja juristi kutse parandamine. 
Peame leidma võimaluse õigusnõuniku kutse taastamiseks. Miks vahepeal katkes? 
 
Krista Paal 
Puudub seaduslik sund. Täna saab iga inimene ennast juristiks nimetada ja pole 
võimalik kontrollida. Isegi juuksur peab omama tegevusluba ja tõendama oma 
kategooriat. Juristil selline kohustus puudub. Kui seaduses sellist nõuet ei ole, siis kaob 
vajadus 7.taseme õigusnõuniku kutse järele.  
 
Heino Junolainen 
Vajalik on küsida väljatöötamise kavale arvamust meie liikmetelt.  
Kristi Kraavi- Käerdi 
Teeme ideekorje ja küsime oma liikmeskonnalt ettepanekuid ja moodustame töögrupi, 
kes siis ettepanekud ja ideed läbi töötab ja JUM-ile esitab.  
 
Ülevaade  võeti teadmiseks. Bürool koostada kiri liikmetele.  
 
Päevakorrapunkt 3.  
Õigusteadlaste Päevade korraldamine 2022.  
 
Mai Palmipuu 
Iga 2 aasta tagant toimuvad Õigusteadlaste Päevad, kust võtab osa üle 700 juristi. 
Reeglina korraldatud Tartus ja EJL on üks korraldajatest.  
 
Krista Paal 
Korralduskomitee kokku kutsumine on olnud meie algatus ja oleme teinud seda 
tavapäraselt augustis/ septembris.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Kas on ideid ÕTP teemadeks? Kas peame enne korralduskomitee kokku kutsumist 
teemad ka lauale panema? 
Krista Paal 
Teemad kujunevad arutelu käigus, kus kõik osapooled oma ettepanekud teevad ja 
sõelutakse välja olulisem.  
 
Heino Junolainen 
Täna seda ei ole. Küsime oma liikmeskonnalt.  
 
Ülevaade  võeti teadmiseks. Bürool koostada kiri liikmetele.  
 
Koosolek lõppes kell 16.00 
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Kristi Kraavi- Käerdi 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


