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Päevakord 

Konverentsi ettevalmistav tegevus: 

- esialgne temaatika 

- aeg ja koht 

- järgmise koosoleku aeg ja koht 

……………………………………………………… 

 

Jüri Heinla juhatab koosoleku sisse tervitades kõiki ja märkides, et on aeg hakata 

tegelema 2016. aasta Õigusteadlaste Päevade organiseerimisega. Heinla selgitab, et 

sel korral esindavad Juristide Liitu ürituse korralduskomisjonis Priidu Pärna ning 

presidentuuri esindajana tema.  

 

Teemast  

 

Peep Pruks – oluline, et korraldustoimkond paneks taaskord lauale ärksaid ideid ÕTP 

sisustamiseks, kuna sisu pärast ju kokku tullaksegi.  

Priidu Pärna on väiksemale ringile edastanud idee keskenduda sel korral 

rahvusvahelisele õigusele ja inimõiguste kaitsele, mis meid läbi pagulaste teema ning 

nö Kohvri kaasuse üsna teravalt hetkel puudutavad. Priidu nägi idee teostamisel 

võimalust kasutada Tallinna Ülikooli ja Tehnikaülikooli vastavaid spetsialiste, mina 

omalt poolt pakun välja lugupeetud akadeemiku Tartust, prof Lauri Mälksoo. Lisaks 

kindlasti Katre Luhamaa, kes just hiljuti kaitses oma doktorikraadi teemal 

„Universaalsed inimõigused siseriiklikus kontekstis: lapse õiguste rakendamine 



Eestis, Soomes ja Venemaal“. Kindlasti kaasame endised Euroopa Inimõiguste Kohtu 

inimesed jm. 

Kõnesolev teema kõnetab juba ammu paljusid, prof Mälksoo on juba aastaid sellele 

tähelepanu juhtinud, kuid kuidagi on see viimastel ÕTP-del ikkagi kõrvale jäänud. 

 

Jüri Heinla – Priidu Pärna põhjendas temaatika aktuaalsust eeskätt 20 aasta 

möödumisega inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ratifitseerimisest 

ning jõustumisest Eesti osas. Kohe osalusinfo saamisel korraldustoimkonda mõtlesin 

ma ka ise, sarnaselt paljudega, just rahvusvahelisele õigusele.  

 

Nele Parrest – kas me räägime kõnesoleva teema käsitluse puhul vaid täispaneelist 

või oleks see juhtmotiiviks ka sektsioonide töös? 

 

Peep Pruks – plenaaristungil oleme tavapäraselt teinud üldise sissejuhatuse, mida 

sektsioonides sügavuti laiendame. Aga loomulikult ei ole selline süsteem kivisse 

raiutud – kõik uudsed ettepanekud oodatud. 

 

Nele Parrest märgib, et tegelikult see ju puudutabki kõiki õigusvaldkondi (nt kasvõi 

nö kooseluseadus on peamises puutumuses just tsiviilõigusega jne) 

 

Jüri Heinla pakub, et rahvusvaheline õigus on pigem taustaks, inimõigused aga 

siduvaks temaatikaks. Tõstatab küsimuse, kas kõik kohalolijad on samal meelel?  

Kõik nõus. 

 

Peep Pruks küsib omakorda, kas on mõnel juristide sihtgrupil veel teemasid, mis 

kuidagi kripeldavad või tahaksid suuremat kajastust? 

 

Airi Mikli – küsisin eelnevalt oma tuttavatelt juristidelt, sh just ka noortelt, mis oleks 

nende huvi hetkel sellise ürituse kontekstis? Üldine ühtne kiire reaktsioon oli ikkagi 

julgeolek, ootus piiriülesele kaitsele ja õigustele. 

 

Jüri Heinla lisab, et kõnesolev temaatika võimaldab luua ka täiesti eraldi 

rahvusvahelise õiguse sektsiooni. 

 

Ajast ja kohast 

 

Peep Pruks märgib, et tavapäraselt on üritus toimunud neljapäeval-reedel. Oleme 

korraldanud seda nii septembri lõpus kui oktoobri erinevatel nädalatel, seega 

mingisugust ajaloolist traditsiooni korralduse kuupäevades ei ole. Septembri lõpp 

tundub pisut vara, seega pigem oktoober. Kui kutseorganisatsioonidel on juba plaanis 

oma üritusi oktoobrisse 2016, on mõistlik sellest teada anda, püüame kattuvust 

vältida. Hetkel kalendrisse vaadates pakuks välja 13.-14.10.2016.  

Kõik nõus. 

 

Õigusteadlaste Päevad otsustati korraldada 13.- 14. oktoobril 2016 Tartus  

 

Pruks jätkab, et asukoha linna osas vist enam vaidlust ei teki, selleks on kujunenud 

aastate lõikes Tartu. 

Eeltööna saab märkida, et vanast Tartu Kaubamajast on kerkimas uus 7-korruseline 

hoone, kus on muuhulgas konverentsikeskus koos hotelli ja SPA-ga. Hoone peaks 



valmima 2016 juunis ning ruumi konverentsisaalis peaks jätkuma 700 inimesele, mis 

meile ideaalselt sobib.  

Kuivõrd hetkel hoonet ei ole, tuleb loomulikult mõelda ka alternatiividele ja 

broneerida teisi variante.  

Teine idee on ERM, mis 2016 sügiseks kindlasti avatud on. Tõnis Lukasega on sellest 

juttu olnud ning tema haakus mõttega. Mõistlik oleks seal korraldada kas ava- või 

lõpuüritus, kuna konverentsisaali ERM-is ei ole. 

 

Kristel Voltenberg – ERM-is võiks olla pidulik õhtu, mida siis ühendada ka väikeste 

ekskursioonidega soovijaile nii enne üritust kui ürituse ajal. Samalaadne praktika on 

advokatuuril nt KUMUga, toimib väga hästi.  

 

Nele Parrest – pisut probleeme võib olla majutusega, kuivõrd oleme harjunud olema 

südalinnas, kus kõik käe-jala juures.  Samas on ka ERMi lähedal hotell. 

 

Avaüritusest: 

 

Peep Pruks – saabumispäeva avaõhtu ei ole kunagi väga suur üritus olnud, alati 

oleme end kuhugile ära mahutanud. Ürituse korraldus käinud nö külakorda, seekordne 

temaatika on taaskord selline, mis eeldaks koostööpartnerit Euroopa suunalt.  

 

Nele Parrest – Välisministeerium koos Välispoliitika Instituudiga? 

 

Peep Pruks – mõistlik idee! Ma uurin välisminister Marina Kaljurannalt.  

 

Eelarvest: 

 

Peep Pruks – kuivõrd kõik institutsioonid hakkavad sügisel 2016 aasta eelarveid 

tegema, oleks palve arvestada ka Õigusteadlaste Päevadega. Meil on traditsiooniliselt 

u 70 esinejat, lisaks korraldustoimkond ning eelarve peaks kompenseerima muuhulgas 

eelnimetatute kulud. Seega välja kujunenud 2000 € toetus on see, millest allapoole me 

tulla ei saaks.  

 

Jüri Heinla küsib, kuidas on seni toimunud nö PR – millal ja millistes liinides hakkab 

liikuma info, kuivõrd kuupäevad ja üldteema ju teada. 

 

Peep Pruks nõustub, et kuupäevi ootavad juba nüüd paljud, see tuleks kohe teatavaks 

teha.  

 

Jüri Heinla – EJL, EAÕS ja kõik teised organisatsioonid võiksid ses osas ühtsena 

oma liikmeskonnas ja infokanalites vastavat infot levitada. 

 

Margit Kikas palub järgmiseks koosolekuks institutsioonidelt indikatsiooni rahaliste 

toetuste osas, et Peep saaks hakata eelarvet kujundama.  

 

 

 

 

 

 



Otsustati: 

1. korraldada XXXIV Eesti Õigusteadlaste Päevad 13.-14.10.2016 Tartus  

 

2. Peep Pruks selgitab välja kas Välisministeerium on valmis korraldama 

avaõhtu vastuvõtu. 

 

3. 20. oktoobriks formuleerida kõigil oma ideed teemade kohta ja edastada 

need Margiti e-aadressile margit.kikas@emta.ee  Läbiv teema saab olema 

„Inimõigused ja rahvusvaheline õigus“, lisaks traditsioonilistele avaliku-, 

era- ja karistusõiguse töötubadele võiks luua ka rahvusvahelise õiguse 

töötoa/sektsiooni.  

Ettepanekuid saata nii  era-, avaliku-, karistus- kui rahvusvahelise õiguse 

aktuaalsete teemade osas.  

 

4. järgmine kohtumine 18.11.2015 kell 15.00 Justiitsministeeriumis. 
 

5. järgmisel, 18. novembri koosolekul anda institutsioonidel tagasisidet 

finantseerimise ulatuse osas. Kes koosolekul ei osale, annavad oma 

tagasiside finantseerimise ja teemade kohta kirjalikult 20. oktoobriks. 
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