EJL Ettevõtlusjuristide Ühenduse 2013 tegevuse kokkuvõte
EJL Ettevõtlusjuristide Ühendus on tegutsenud alates 2000.a. 26.aprillist, kui toimus
asutamiskoosolek.
Liikmeskond on pidevalt kasvanud. 6.12.12 seisuga oli liikmeid nimekirjas 165, tänase
seisuga on ühenduse liikmete arv 186.
2013.a. tegevuse kohta on mainida tegevused, mis ei kaasanud küll kogu ettevõtlusjuriside
peret, kuid siiski tegutseti ettevõtlusjuristide huve silmas pidades ja arvestusega, et kõik,
kellel huvi, saavad osaleda.
EEJÜ juhatus on tegutsenud pidevalt ja oma tegevusest vastavalt ka liikmeskonda teavitanud.
Põhilised teated on seondunud juhatuse tegevusest informatsiooniga, võimalustega osaleda
üritustel ja üleskutsetega, midagi teha või öelda välja oma arvamus.
2012 suvest ellukutsutud JURISTIDE KLUBI on leidnud alalised liikmed. Ca 15-20 inimest
on osalenud igal klubi üritusel. Osalejatest vanuseliselt saan välja tuua, et praktiliselt kõik
generatsioonid on esindatud. JK teemade/esinejate ideekonkursile, mille viisime läbi juulist
septembrini, laekus palju ettepanekuid. Kõikide ettepanekute kohta arutati juhatuse liikmete
poolt. Hääletuse tulemusel kinnitati esinejateks Kersti Kracht, Margus Viigimaa, Andres
Kasekamp, Andres Arrak, Tõnis Härm, Jaan Ginter, Priidu Pärna. JK käivitasime oktoobris ja
see kestab kuni juunini 10.06.2014.
Euroopa Ettevõtlusjuristide Assotsiatsiooni ECLA
liikmelisus on andnud meile püsiva
tegutsemise suuna, milleks on muuhulgas ka ettevõtte juristi kutse teadvustamine. EEJÜ
kuulub ECLAsse alates aprillist 2000.a. ECLA tähistas oma 30. sünnipäeva 26.09.2013
Brüsselis Palais d'Egmont `is koos 200 kolleegi, 7 endise ECLA esimehe ja Euroopa Liidu
Kapitali ja Ettevõtete peadirektoraadi siseturu ja teenuste grupi direktori hr Ugo Bassi`ga.
Esmakordselt kogu ECLA 30-aastase ajaloo jooksul oli kaasatud EL nii kõrge ametnik.
Enamgi veel, ettevõttejuristide suurfoorumil andis Ugo Bassi kinnituse, et ettevõttejuristi
kutse saab piisava tähelepanu ja selle teemaga tegeletakse edaspidi jätkuvalt.
26.09 2013 ettevõtlusjuristide foorumi ettekanded on kõik jälgitavad, kui klõpsate
http://www.youtube.com/channel/UCLPa-urtMEzmqjzrdHhvlEQ
ECLA tegevussuund lähitulevikus on ettevõtte juristi professiooni laiem teadvustamine.
Seetõttu on ECLA juhatus välja töötanud visiooni ja missiooni ehk tulevikupildi ja
ülesandepüstituse,
millega hõlmatakse ettevõttejuristi kutsestaatuse kõiki aspekte.
Koondnimetus all White Paper - Ettevõttejuristide üleeuroopalise kutsekirjelduse
minimaalselt nõutavad elemendid jätkab töögrupp. Töögruppi juhib ECLA koostööpartner
Prof. Christophe Roquilly Director of LegalEdhec Research Centre Co-Director of the LL.M
Law & Tax Management Head of Faculty
http://www.edhec.edu/
Esitasime juhatusega ECLA White Papers projekti kaks Eesti ülikoolide juures tegutsevat
esindajat: Aare Kruuseri meie liikmekonnast ja Aleksandr Popovi, kes on EJL kutsekomisjoni
liige. Tänases seisuga on Aare Kruuser on omalt poolt juba esitanud ka ettepanekud WP
töögrupi juhile kirjalikult ja saanud positiivse tagasiside.
ECLA 30.sünnipäeva foorumil 26.09 ja sügisesel ECLA juhatuse koosolekul 27.09 osalemise
tegi võimalikuks KÜSK-ilt saadud reisitoetus. Reisitoetuse saamiseks oli vajalik koostada
põhjalik toetuse taotlus ja esitlus. Selle juures aitas mind palju EJL büroo.
Ühenduse liikmed ja juhatuse liikmed on pidevalt olnud kaasatud EJL volikogu töösse,
revisjonitoimkonna töösse ja kutsekomisjoni töösse.
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Kõigiul meie ühenduse liikmetele oli hiljuti võimalus seisukoht kujundada ja esitada läbi
ühenduse juhatuse ja EJL Eestii Justiitsministeeriumile sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise
näidisjuhendi teemal. Kuna liikmete hulgast ettepanekuid ei tulnud ja juhatuse liikmed
praktilisi probleeme määruse kohaldamisega seoses ei näinud, siis sel korral EEJÜ oma
arvamust ei formuleerinud.
Kahjuks üks tegevustest, mida planeerisime 2013 aastaks - Tartusse sõit, mille käigus oli soov
tutvuda Tartu Ülikooli Kliinikumiga ja sealsete õigusprobleemidega, jäi korraldamata. Seda
plaani ei mata maha, kuid soovitus on see edasi lükata ja tulla tagasi teemaga, kui arutatakse
2015 aasta tegevuskava.
Päris mitmed EEJÜ liikmed osalesid 2013 talvel-kevadel EJL Naisjuristide algatusel loodud
Flamenco projektis. Projekti finaaliks olid edukad esinemised.
Nagu ka eelmisel aastal teen EEJÜ juhatuse liikmete nimel üleskutse, et otsekohe, kui
ühenduse nooremad liikmed leiavad endis soovi ja aega, et Ettevõtlusjuristide Ühenduse
tegevuse juhtimises kaasa lüüa, on nii mõnigi praeguse juhatuse liikmetest valmis ulatama
teatepulga. Oleme avatud igale ettevõttejuristile, kes tooks värskeid tuuli ühenduse ellu.
Teades, kui palju tegelikult kasutame oma energiat ühenduse tegevustele, leian, et juhatuse
liikmed on olnud tublid ja me võime lugeda aasta 2013 kordaläinuks.
Tänan kõiki, kes EEJÜ tegevuses on kaasa löönud.
Lugupidamisega
Ingrid Siimann
Juhatuse esimees
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