EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE (EEJÜ)
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

1. juulil 2020
Koosolek toimus RMK Sagadi metsakeskuses.
Koosolek algas kell 15.15 ja lõppes kell 17.00.

Koosolekul osalesid EEJÜ juhatuse liikmed:
Mare Hiiesalu
Aare Kruuser
Victoria Mets
Alvar Kaljurand
Merike Roosileht
Tiina Sepa
ja EJL president Meelis Pirn.
Puudus Erki Pisuke.
Koosolekut juhatas Victoria Mets, protokollis Aare Kruuser.

Kinnitati koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Kokkuvõte EEJÜ liikmete nimekirja korrastamisest ja selle tulemustest
Ülevaade ECLA 25.06.2020 üldkogust (videokoosolekust)
Edasiste tegevuste arutelu
Ülevaade TRAIL projektist
Muud küsimused

1. Kokkuvõte EEJÜ liikmete nimekirja korrastamisest ja selle tulemustest
EEJÜ juhatuse liikmete poolt viidi läbi kavandatud EEJÜ liikmete nimekirja kontroll. EEJÜ
liikmete nimekiri on esitatud EJL büroole taotlusega võtta see EEJÜ liikmete listi aluseks.
Tuleb kontrollida, kas listi nimekri on uuendatud. Nimekirjast esitame Lexology`le nimed ja epostiaadressid.
Kontrollime, kas EJL büroo poolt on listist välja on arvatud, kes ei soovinud olla EEJÜ
nimekirjas. Kontrolli teostab Aare Kruuser. Tähtaeg: august 2020.
Vastati Meelis Pirn`i Lexology`t puudutanud küsimustele.
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2. Ülevaade ECLA 25.06.2020 üldkogust (videokoosolekust)
Tiina Sepa andis ülevaate ECLAst ja selle üldkogust. Päevakorras oli aruannete kinnitamine,
uuete liikmete vastuvõtmine (Šotimaa tuleb tagasi). Juhatuse valimine. Erki Pisuke sai
võimaluse osaleda Legal Technology kompetentsikeskuse tegevuses. Tiina Sepa läheb
üldjuhtimise kompetentsikeskusesse.
Arutati liikmemaksuga seonduvat. Kuni 500-liikmelises organisatsioonis on liikmemaks 500
eurot. Erandkorras saab esitada taotluse liikmemaksu osaliseks maksmiseks või maksmata
jätmiseks. Otsustati esitada taotlus liikmemaksu 1/3 võrra vähendamiseks põhjendades seda
EJL eelarves tulude vähenemisega. Taotluse valmistab ette Tiina Sepa. Meelis Pirn palub Mai
Palmipuu`l esitada vajalikud andmed.
Järgnes detailsem ülevaade ECLA ja selle büroo tegevusest ning sellest, et ECLA
kliendisaladuse hoidmise teemaga seonduvalt on vaidlus Hollandi Shellil. Toimus arutelu
teemal, keda tunnustatakse menetluses esindajana ning millised võiksid olla selles valdkonnas
kehtestatavad nõuded ning esindaja õigused.

3. Edasiste tegevuste arutelu
Meelis Pirn tutvustas EJL büroo tegevust, sh tasuliste teenuste osutamist, ning vastas
küsimustele EJL teiste ühenduste kohta.
Kõige aktiivsem on Euroopa Õiguse Ühendus. EJL maksab lektorite kulu. Sügisel jätkab
juristide klubi. 24.09.2020 toimuval EJL üldkoosolekul oodatakse EEJÜ poolt EJL presidendi
kandidaati. Meelis Pirn pidas seda oluliseks. Ise kandideerida ei soovi. Maido Pajo tegi
ettepaneku kandideerimiseks Tiina Sepa`le. Tiina Sepa ei pea võimalikuks ja põhjendas seda.
Arutati võimalikke kandidaate. Otsustati võtta aega mõtlemiseks.
Mare Hiiesalu teavitas, et Transferwise Ltd Eesti filiaali poolt on kooskõlastatud Veerenni
tänaval asuva kontori külastamine. Ettepanek on korraldada külastus üldkoosolekuna
kolmapäeval 18. novembril 2020.

4. Ülevaade TRAIL projektist
Aare Kruuser teavitas, et EL tsiviil- ja äriõiguse koolitusprojekt TraiL on käima läinud ning
EEJÜ hakkab saama vastavat infokirja. EEJÜ-lt oodatakse projekti arenedes esimese asjana
arvamusi koolitusprogrammide osas.
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5. Muud küsimused
EEJÜ juhatuse järgmise koosoleku aeg lepitakse kokku täiendavalt e-kirja teel.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Victoria Mets
Koosoleku juhataja

Aare Kruuser
Koosoleku protokollija

Saata: EEJÜ juhatuse liikmed, Eesti Juristide Liit

