
  
EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE 
 
LIIKMETE KOOSOLEKU PROTOKOLL  
 
Aeg: 28.12.2016. a (kell 17.45-19.25) 
 
Koht:     Tondi 17, Tallinn  
  Kohvik Veskaru 
 
Enne koosolekut esines agentuuri HUNT juht ja omanik Lee Murrand teemal 
„Kodulehe kontseptsioon = ettevõtte nägu“. 
 
Kohal oli 16 liiget, osavõtjate nimekiri lisatud. 
 
Avamine 
Aare Kruuser avas koosoleku. 
 
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 
Koosoleku juhatajaks valiti Aare Kruuser 
Koosoleku protokollijaks valiti Mare Hiiesalu  
 
Koosoleku päevakord 
Koos üldkoosoleku kutsega oli osalejatele saadetud  järgmine päevakord: 
 
1. Ülevaade 2016. aasta  tegevusest 
2. Ülevaade European Company Lawyers Association (ECLA) tegevusest aastal 2016 
3. EEJÜ tegevuskava 2017.a. arutamine ja kinnitamine 
4. Juhatuse liikme valimine (EEJÜ põhimäärus p. 5.2) 
 
 
1. Ülevaade 2016. aasta tegevusest  

 
Kuulati: 
 
Aare Kruuser esitas ülevaate 2016. aasta tegevusest.  
 
Ettekandja käsitles EEJÜ tegevusi lähtuvalt Eesti Juristide Liidu (EJL) põhikirjalistest 
eesmärkidest ja EJL volikogu otsusega kinnitatud 2015 – 2017 põhieesmärkidest. 
 
1) EEJÜ osales EJL põhikirja muutmise ettevalmistamises. Muudatustega täpsustati 
EJL liikmelisuse nõudeid ja lisati tegevusi. Muudatused annavad võimaluse kaasata 
EJL tegevusse noorliikmeid. Muudatused kinnitati 01.06.2016 üldkogu otsusega.  

 
2) EEJÜ osales juristi kutse arendamisega seotud tegevuses: koostöö Kutsekojaga ja  
osalemine EJL kutsekomisjoni töös, osalemine kõrgkoolide õppekavadele hinnangu 
andmises. Jätkuvalt on püütud teha ettepanekut õiguslikuks regulatsiooniks, et 
õigusteenuse osutajal oleks nõutav kutse olemasolu. Kutsekomisjon arutas kohtunike 
hulgas küsitluse läbiviimist, et saada teada, milline on väljaspool advokatuuri 
kohtumenetlustes osalevate juristide tase.  
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3) EEJÜ juhatus on arutanud, kuidas kaasa aidata EJL põhieesmärgi „Organisatsiooni 
arendamine ja liidu liikmete osaluse suurendamine liidu tegevuses“ täitmisele.  
EEJÜ-l oli koosoleku kutse saatmise ajal 242 liiget, kahjuks osaleb tegevuses vaid 
10% liikmeskonnast.  
 
4) EJL üheks põhikirjaliseks ülesandeks on juristide ühistegevuse arendamine. Üheks 
sellekohaseks tegevuseks on EEJÜ liikmed algatanud Juristide Klubi üritused ja 
tantsuprojekti.  
 
5) EEJÜ osaleb aktiivselt ECLA töös, mille kohta teeb ettekande Tiina Sepa.  
 
6) EJL põhieemärgi „Õiguspoliitiliste otsuste mõjutamine ja kodanikuühiskonna 
arendamine“ täitmiseks osalevad EEJL liikmed mitmes töörühmas. Aare Kruuser ja 
Maido Pajo osalevad õiguspoliitika toimkonnas, millega seoses märkis Aare Kruuser 
ära Maido Pajo aktiivsuse. Samuti osalevad Mai Palmipuu töörühma põhiliikmena 
ning Aare Kruuser asendusliikmena ühinguõiguse revisjonis.  
 
7) EEJÜ juhatus on teinud ettepaneku, et edaspidi toimuvad juhatuse koosolekud üks 
kord kahe kuu jooksul. Juhatuse liikmete vahel jagatakse ära vastutusvaldkonnad.  
 
Mare Hiiesalu andis ülevaate õigusnõunik, tase 7 kutse andmisest ja kutsekomisjoni 
tööst:  
2016. aastal esitas taotluse kutse saamiseks 4 juristi. Kahe taotleja dokumendid olid 
nõuetekohased ja neile otsustati portfoolio põhjal anda õigusnõunik, tase 7 kutse. 
Kahe taotleja dokumendid olid puudulikud, küsiti lisadokumente, mida 
hindamiskomisjon praegu menetleb.  
Kutsekomisjon on kavandanud mitmeid tegevusi, et teadvustada juristi kutse 
omandamise vajalikkust: artikkel ajalehes, kohtumine Eesti Tööandjate Keskliiduga, 
koostöö CV Onlinega jne.  
 
Ingrid Siimann meenutas, et EJL alustas kutsestandardite väljatöötamist ja kutse 
andmise ettevalmistamist 13 aastat tagasi just ettevõtlusjuristide initsiatiivil.  
 
Aare Kruuser märkis, et vajalik oleks kutsestandardi väljatöötamine bakalaureuse 
kraadiga juristidele, millega EJL peaks ka hakkama tegelema.  
 
Otsustati:  
 
Võtta ülevaade EEJÜ tegevusest 2016. aastal teadmiseks.  
 
2. Ülevaade European Company Lawyers Association (ECLA) tegevusest aastal 
2016 
 
Kuulati:  
 
Tiina Sepa andis ülevaate (lisatud, lisa 1).  
 
Mare Hiiesalu tundis huvi, kui suured on rahalised kohustused seoses ECLA liikmeks 
olekuga.  
 
Tiina Sepa selgitas, et EJL eelarvest maksame liikmemaksu 500 eurot aastas. 
Liikmemaksu suurus sõltub liikmesorganisatsiooni liikmete arvust. Kui on üle 250 
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liikme, siis on liikmemaks 1000 eurot aastas. Lisaks on EJL aastaeelarves ette nähtud 
1000 eurot ECLA koosolekutel osalemise kulude katteks.   
 
Ingrid Siimann pidas vajalikuks jälgida, et EJL ei maksaks suuremat liikmemaksu 
seoses sellega, et EEJÜ liikmete arv on nimekirja järgi üle 250, kuid kõik nimekirjas 
olijad ei vasta EEJÜ põhimääruses liikmele esitatud nõuetele või ei osale EEJÜ töös.  
 
Aare Kruuser pidas EEJÜ liikmete nimekirja korrastamist väga oluliseks ja 
informeeris, et sellega tegeletakse.  
 
Otsustati:  
 
Võtta ülevaade European Company Lawyers Association (ECLA) tegevusest aastal 
2016 teadmiseks.  
 
 
3. EEJÜ tegevuskava 2017.a. arutamine ja kinnitamine 
 
Kuulati:  
 
Aare Kruuser tutvustas EEJÜ juhatuse ettepanekut 2017. aasta tegevuskava kohta.  
 
Maido Pajo tegi ettepaneku võtta tegevuskavva väikeettevõtjate ja -tootjate poolt 
tõstatatud õiguslik küsimus, mis on üles kerkinud suhetes kaubakettidega ja teiste 
suurfirmadega, kes kasutavad oma jõupositsiooni ülejõukäivate lepingutingimuste ja 
ebamõistlike rahaliste kohustuste pealesurumiseks väiksematele partneritele.   
Selleks teha koostööd EVEA-ga. Küsimus on põhimõtteline ja see võib mõjutada 
õiguskeskkonda.  
 
Tiina Sepa märkis, et EEJÜ on EVEA koostööpartneriks olnud juba aastaid.  
 
Jelena Mets palus koosolekust osalejate arvamust väljapakutava EEJÜ kirja- pealdise 
ja slogani kavandi kohta (lisatud, lisa 2).  
 
Koosolekust osavõtjad pidasid vajalikuks kaasata kavandi autelusse EEJÜ liikmeid.  
 
Otsustati:  
 
3.1. Kinnitada EEJÜ 2017. aasta tegevuskava järgmiselt.  
 
1. ECLA liikmelisus ja koosolekutel (2 x aastas) osalemine 
2. Ühinguõiguse revisjoni töörühmas osalemine 
3. Muus õigusloomes ja õppekavade arenduses osalemine  
4. Õigusnõuniku kutse taotlemise vajalikkuse selgitamine (meedias, selgitamine EJL 
koolitustel osalejatele), EJL kutsekomisjoni töös osalemine. 
5. EJL ühendustevaheline koostöö, osalemine Juristide Klubis ja teistel EJL üritustel, 
konverentsidel ja koolitustel 
6. EJL veebilehe EEJÜ allosa korrastamine ja ajakohastamine, kui EJL eraldab selleks 
rahalised vahendid 
7. EEJÜ liikmete andmebaasi (nimekirja) analüüs ja ajakohastamine 
8. Koostöö Tööandjate Liiduga ja CV Online’ga – projekti „COMPANY LAWYER“ 
raames 
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9. Muud võimalikud koostöövaldkonnad ja koostööpartnerid  
10. Koostöö jätkamine EVEAga, sealhulgas lepinguõiguse ja konkurentsiõiguse 
küsimuste käsitlemine  
11. Liikmete kaasamiseks korraldada ühenduse liikmete seas arvamusküsitlus EEJÜ 
kirjapealdise ja slogani väljatöötamise vajalikkuse üle.  
 
3.2. Aktsepteerida ja kinnitada EJL eelarvest vahendite jaotus ja kasutamise kava 
EEJÜ-le aastatel 2016 ja 2017: ECLA liikmemaks 500 eurot, ECLA koosolekutest 
osavõtukulud 1000 eurot ja EEJÜ koosolekute korraldamise kulud 200 eurot.  
 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtjad.  
 
 
4. EEJÜ juhatuse liikmete valimine 

 
Aare Kruuser selgitas, et EEJÜ põhimääruse punkti 5.2 järgi valivad ühenduse 
liikmed kuni 10 (kümne) liikmelise juhatuse. Juhatuse liikme volituste kehtivusaeg on 
kolm aastat, kusjuures igal aasta valitakse 3 (kolm) liiget ümber.  
17.12.2015 liikmete üldkoosolekul valiti 8-liikmeline juhatus. Meelika Kiilmaa on 
teatanud soovist juhatusest lahkuda seoses emapuhkusel viibimisega.  
 
Jelena Mets esitas juhatusest tagasiastumise avalduse.  
 
Otsustati:  
 
4.1. Kutsuda juhatusest tagasi Meelika Kiilmaa, Jelena Mets ja Alpo Greebe. 
4.2 Valida EEJÜ juhatuse liikmeteks Ants Kuningas ja Merike Roosileht. 
 
EEJÜ juhatuse koosseis (7-liikmeline) on:  
Mare Hiiesalu 
Ants Kuningas  
Aare Kruuser  
Viktoria Mets 
Merike Roosileht  
Tiina Sepa 
Lembit Ülper   
  
Otsuste poolt olid kõik koosolekust osavõtjad.  
    
5. EEJÜ juhatuse tööle hinnangu andmine  
 
Otsustati  
 
Kiita EEJÜ juhatuse töö 2016. aastal heaks.  
 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtjad.  
 
(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt)  
 
 
Aare Kruuser      Mare Hiiesalu 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


