
 

 

 EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE (EEJÜ) 

   JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

          13. märtsil 2019 

Koosolek toimus Telia konverentskõne (Telco) vormis. 

 

 Koosolek algas kell 17.00, lõppes kell 17.30.  

 

Koosolekul osalesid EEJÜ juhatuse liikmed:  

Mare Hiiesalu 

Aare Kruuser  

Merike Roosileht 

Tiina Sepa 

Viktoria Mets 

 

EEJÜ juhatuse liikmetest puudusid: 

Lembit Ülper 

 

Vastavalt EEJÜ põhimääruse punktile 5.10 on ühenduse juhatus otsustusvõimeline, kui kohal 

viibib vähemalt pool juhatuse liikmetest. 

 

Koosolekut juhatas Tiina Sepa, protokollis Mare Hiiesalu.  

 

Koosoleku päevakord: 

 

Ülevaade tegevusest  

 

Kuulati:  
 

Tiina Sepa informeeris, et andis veebruari alguses ECLA koostööpartneriks olevale UK 

büroole tunniajase intervjuu ECLA General Counsel Report jaoks. Intervjuus käsitleti Eestis 

kohaldatavat head juhtimistava, ettevõtte õigusnõuniku (peajuristi) rolli ja positsiooni 

juhtorganites ning ka Tiina karjääri ja ühiskondlikku tegevust. Momendil ei ole veel teksti 

ülevaatamiseks saadetud.      

 

Tiinal on kokku lepitud kohtumine noorjuristide ühendusega 25.03.2019 Swedbanki 

peamajas. Kohtumisel annab Tiina ülevaate oma karjäärist Swedbankis ja tegevusest ECLA-s, 

sealhulgas tutvustab noorjuristidele ECLA eesmärke ja pakutavaid võimalusi. Ehk EEJÜ 

tegevusplaani võetud kohtumine leiab aset märtsis. 

  

Tiina Sepa osaleb ECLA koosolekul 22.-24.05.2019 Brüsselis, kus toimub ECLA suur 

aastakonverents.  

 

Mare Hiiesalu ja Tiina Sepa andsid ülevaate osalemisest Eesti Juristide Liidu 

mentorlusprogrammis ja soovitavad ühenduse kogenud liikmetel järgmises 

mentorlusprogrammis osaleda.   
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Juhatuse liikmed arutasid õigusnõuniku kutse andmise jätkamise küsimust.  

 

Aare Kruuser tegi ettepaneku, et juristi ühtse kutse andmise vajaduse peaks tõstatama 

Euroopa tasemele. Tiina Sepa vastas, et  seda on ECLA raames arutatud, kuid ettevõttejuristi 

positsiooni erinevuste tõttu (mitmes riigis on ettevõttejuristid advokaadi kutsega) ei leitud 

ühist eesmärki. Ka ei jõudnud elluviimise staadiumi algatus anda ettevõttejuristidele EL 

„roheline kaart“ (nagu nt inseneridel on).   

 

Juhatuse liikmed leidsid, et kui ettevõttejuristil ei ole kutse omamise kohustust, et peeta 

vajalikuks seda ka taotleda. Eeltingimuseks on Eesti Juristide Liidu poolne tõhusam 

selgitustöö, nii juristide kui ka tööandjate hulgas. Tegemist on ühiskonnale vajaliku 

initsiatiiviga, et kaitsta inimesi ja ettevõtteid ebapädeva õigusnõu eest.  

 

 

Otsustati: 

 

1. Võtta teadmiseks ülevaade EEJÜ  tegevusest. 

2. Toetada Eesti Juristide Liidu kutse andmise alase tegevuse jätkamist ning toonitati 

vajadust teha sellekohast selgitustööd.  

 

EEJÜ juhatuse järgmine koosolek toimub 31. mail 2019. a algusega kell 15.00 Sagadi 

mõisas.  

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)  

 

 

Tiina Sepa       Mare Hiiesalu 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  

 

 

 

 

Saata: EEJÜ juhatuse liikmed, Eesti Juristide Liit 


