EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 17.12.2015. a (kell 17.30-20.00)
Koht:

Toompea 8 (Kaitseliidu maja)
Kohvik „Kaarli Keller“

Kohal oli 13 liiget, osavõtjate nimekiri lisatud.
Avamine
Ingrid Siimann avas koosoleku.
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Koosoleku juhatajaks valiti Ingrid Siimann
Koosoleku protokollijaks valiti Mare Hiiesalu
Koosoleku päevakord
Koos üldkoosoleku kutsega oli osalejatele saadetud järgmine päevakord:
1. Ülevaade 2015. aasta tegevusest. Ettekandja Ingrid Siimann
2. Ülevaade European Company Lawyers Association (ECLA) tegevusest aastal
2015. Ettekandja Tiina Sepa
3. Kes saab olla ja kes peaks saama olla Eesti Juristide Liidult (EJL) liige ja
noorliige. Ettekandja Aare Kruuser
4. EEJÜ ootused EJL-lt ja EJL teistelt ühendustelt. Ettekandja Aare Kruuser
5. EEJÜ juhatuse liikmete valimine
1. Ülevaade 2015. aasta tegevusest
Kuulati:
Ingrid Siimann esitas ülevaate 2015. aasta tegevustest.
EEJÜ juhatus tegutses 2015. aastal kooskõlas juhatuse poolt kinnitatud
tegevuskavaga. Tegevuskava kohaselt pidid Juristide Klubi (JK) üritused toimuma
EEJÜ vedamisel kord kuus, kuu teise teisipäeva õhtuti. Tavapärane sügis-talvise
hooaja JK üritus oli planeeritud juunikuuks. Klubi hooajalõpuürituse kuupäev ja
Naisjuristide Ühenduse ürituse kuupäev kattusid, mistõttu jäi klubi üritus osalejate
vähesuse tõttu ära. Kokkuleppel EJL tegevdirektoriga toimuvad alates sügishooajast
2015 JK üritused EJL büroo poolt tuleva algatuse korras, et välistada ühenduste ja
muude EJL ürituste kattuvust.
Olulise üritusena EEJÜ jaoks oli kavas EEJÜ 15. aastapäeva ja ECLA liikmeksoleku
15. aastapäeva tähistamine. Kahjuks jäi see üritus ära, sest toimumise aeg langes
kokku hiljem väljakuulutatud konverentsiga TTÜ-s, korraldajaks Sulev Lääne.
Planeeritud väljasõiduüritus Türi-Paide ja ettevõtluskeskuse ning kutsehariduse
võimalustega tutvumine on lükatud edasi. Aare Kruuser on eestvedaja ja teavitab
uuest ajast.
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Möödunud aastate jooksul on osaletud ECLA koosolekutel ja üritustel, samuti on neid
ka ise läbi viidud. Suureks tööks on olnud juristi kutsestandardi väljatöötamine ja
arendamine.
EEJÜ liikmed (Kruuser, Sepa, Hiiesalu, Siimann, Tonka jt) osalesid EJL volikogu
töös ja töörühmades.
Osaleti EEJÜ juhatuse liikme Jelena Metsa poolt korraldatud tantsuprojektis.
Tantsuprojekt jätkub ka 2016. aastal.
Ingrid Siimann tänas juhatust tehtud töö eest ja andis teada EEJÜ juhatuse tööst
taandumisest ja soovist mitte kandideerida EEJÜ juhatusse järgmiseks põhimäärusega
sätestatud 3-aastaseks perioodiks (2016-2018 k.a).
Otsustati:
Võtta EEJÜ 2015. a tegevusaruanne teadmiseks.
2. Ülevaade European Company Lawyers Association (ECLA) tegevusest aastal
2015.
Kuulati:
Tiina Sepa esitas ettekande (ettekanne ja ECLA positsioon TTIP kohta lisatud).
Otsustati:
2.1.Toetada ECLA TTIP positsiooni kõigi nelja põhipunkti osas.
2.2. Kui TTIP positsioon on ECLA poolt kinnitatud, paluda EJL bürool avaldada see
EJL veebilehel.
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtjad.
3.Kes saab olla ja kes peaks saama olla Eesti Juristide Liidult (EJL) liige ja
noorliige
Kuulati:
Aare Kruuser andis ülevaate EJL volikogu istungi arutatust ning sellest,
et päevakorda on võetud küsimus, kes saab olla EJL liige ja noorliige. Põhjuseks on
EJL põhikirja sätted, mis ei esita konkreetset kõrghariduse nõuet. Põhikirja
vastuvõtmisel ei vajanud see täpsustamist. Arengud on viinud aga selleni, et
põhikirjas sätestatud tingimused võivad teatud tõlgendamisel anda võimaluse
liikmeks võtta ka kutsehariduse tasemele akrediteeritud õiguse õppekava läbinu.
Oleme aktseptinud, et kõrghariduse annab ka rakenduskõrgharidus ja
bakalaureuseõpe. Sellega seonduvalt tuleb aga teadvustada asjaolu, et Bologna
süsteemi kohaselt peab ka bakalaureuse kraadiga lõpetanu saama siseneda tööturule
ning praktikas on tööl järjest rohkem sellise haridustasemega isikuid, s.h ka
juristidena. Magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridust nõutakse üksnes seaduses
nimetatud kõrgkvalifikatsiooni eeldavatel ametikohtadel (kohtunikud, advokaadid,
notarid jne). Seega on kujunenud olukord, mida on vajalik täiendavalt analüüsida ning
välja pakkuda asjakohased seisukohad, m.h küsimuses, kas on vaja muuta EJL
põhikirja; kas on vajalik välja töötada kuuenda taseme kutsestandard jne. Teema
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juurde tullakse volikogul tagasi uuel aastal. EEJÜ peaks selleks ajaks ka oma
seisukoha kujundama.
Meelis Pirn selgitas, et EJL põhikirja kohaselt saab liikmeks astuda kutseharidusega
jurist. EJL põhikirja toimkonnale anti ülesanne teemaga tegeleda. Koos diplomiga
peaks saama anda ka kutse. Põhikirjas tuleks sätestada, kuidas toimub üleminek
noorliikmest täisliikmeks. Eesmärk on kaasata EJL tegevusse rohkem noori.
Otsustati:
Võtta Aare Kruuseri ettekanne teadmiseks.
4. EEJÜ ootused EJL-lt ja EJL teistelt ühendustelt
Kuulati:
Aare Kruuser tutvustas EEJÜ seisukohta, missugused on EEJÜ ootused EJL-lt ja
teistel ühendustelt. Kokkuvõtvalt, on vajalik tihedam koostöö. EEJÜ tegevus on
vajalik, et tugevdada Eesti ettevõttejuristide positsiooni nii Eestis kui Euroopas.
EEJÜ soovib teada:
1. Missugused on EJL järgmiste aastate tegevussuunad;
2. Missugused on arvamused õigusloome osas;
3. Missuguseid üritusi kavandatakse ja läbi viiakse.
Aare Kruuser tõi esile suurt tööd, mida on tehtud kutsestandardi arendamisel ja
õppekavade väljatöötamisel. Sellesse töösse on kaasatud EJL, juristid, tööandjad,
õppejõud. Ühtlasi märkis ära vajaduse jätkata tööd suunal, et kutse omamise nõue ja
kutse andmise praktika laieneks. Konkreetsete tegevustena peaks olema kavandatud
kutsestandardi koostamine kuuenda taseme juristile, õppekavade arendamine koostöös
ülikoolidega, millises osas on olemas hea praktika, ning ettepaneku esitamine, mille
kohaselt esimese juristi kutse annab õppeasutus ja õigusteenuse pakkuja ja juristina
tegutsev isik peab omama vähemalt seitsmenda taseme kutsetunnistust.
Otsustati:
Võtta Aare Kruuseri ettekanne teadmiseks.
5. EEJÜ juhatuse liikmete valimine.
Otsustati:
5.1 Valida EEJÜ juhatus 8-liikmeline.
5.2 Valida EEJÜ juhatuse liikmeteks:
Alpo Greebe
Mare Hiiesalu
Melika Kiilmaa
Aare Kruuser
Jelena Mets
Viktoria Mets
Tiina Sepa
Lembit Ülper
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Otsuste poolt olid kõik koosolekust osavõtjad.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Ingrid Siimann
Koosoleku juhataja

Mare Hiiesalu
Protokollija

