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Kutsekomisjonile on teada järgmised asjaolud:
Mais 2018 lõppes Eesti Juristide Liidu (edaspidi EJL) kutse andmise õigus
õigusnõustaja 7. taseme andmiseks ning SA Kutsekoda kuulutas välja uue konkursi,
mille kohaselt saab kuni 17.09.2018. a. kandideerida õigusnõustaja kutse andmise
konkursil. EJL esitas taotluse ja vajalikud dokumendid SA-le Kutsekoda 4.09.2018. a.
07.09.2018. a saadeti SA-st Kutsekoda teade, et EJL poolt esitatud dokumendid on
vormindatud vanadele põhjadele ja need tuleb muuta ning selleks kasutada vaid SA
Kutsekoda poolt välja töötatud ja kehtestatud vorme. Samas selgitati, et kehtestada
tuleb nõuetekohane kutse andmise kord, teha uued vormikohased kalkulatsioonid ja
kõik need kooskõlastada kutsekomisjoni poolt.
Tutvunud SA Kutsekoda kinnitatud kutse andmise korra ja kalkulatsiooni vormidega
ja hinnates ajakava, kus nõuetekohased dokumendid peavad olema esitatud hiljemalt
17.09.2018, siis komisjon leidis, et kutse andmise kord on nii oluline dokument, mille
kehtestamine kahe-kolme päeva jooksul pole dokumendi olulisust arvestades võimalik
ja jätkusuutlik.
Kutsekomisjonil on kogemused, kus kutsekomisjoni negatiivse otsuse saanud taotleja
on esitanud halduskohtusse kaebuse kutsekomisjoni otsuste ja kordade peale ning
kohus on leidnud, et EJL kutse andmise aluseks olevad dokumendid on seaduslikud ja
õiged. Väga piiratud aja jooksul ei ole võimalik välja töötada uut nõuetekohast kutse
andmise korda.
EJL omas perioodil 2014- 2018 õigusnõuniku 7. taseme kutse andmise õigust. Antud
perioodi jooksul esitasid avalduse ja taotluse ning dokumendid õigusnõuniku 7.
taseme kutse saamiseks kokku 13 taotlejat, kellest kahe taotleja avaldust ei
rahuldatud. Seega võib märkida, et huvi õigusnõuniku kutse järele on vähene.
Õigusnõuniku 7. taseme kutset ei toeta ka tänane seadusandlus, sest ei ole
regulatsiooni, mis annaks kutse omanikule eelise teiste juristide ees ja tagaks sellega
konkurentsi tööjõuturul.
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Samas on kutsekomisjoni töö aja ja ressursimahukas ning kutse- ja
hindamiskomisjoni töö keerukas ja vastutusrikas. Õigusnõuniku 7. taseme kutse
andmine on EJL majanduslikult kahjulik tegevus.
OTSUSTATI:
1. EJL-il kaaluda, kas osaleda SA Kutsekoda välja kuulutatud õigusnõustaja konkursil
(dokumentide esitamise tähtpäev 17.09.2018).
2. EJL-l otsustada edasine kutse andmise jätkamine. Juhul kui EJL leiab, et kutse
andmine on prioriteetne tegevus ja seda on vajalik jätkata, siis:
2.1 Moodustada uus kutsekomisjon.
2.2 Töötada välja uus, nõuetekohane õigusnõustaja kutse andmise kord ning
kooskõlastada see SA-ga Kutsekoda.
Hääletustulemus: 4 poolt.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Mare Merimaa
Kutsekomisjoni esimees

Mare Hiiesalu
Protokollija

Lisa: otsuse eelnõu kohta kutsekomisjoni liikmete poolt saadetud vastuskirjad.
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