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                                                         EESTI JURISTIDE LIIT 
 
 
Presidentuuri istungi protokoll nr 8       Tallinn, 2. september 2021 
 
 
Koosolek toimus Teams portaali  kaudu. 
 
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu, Heino Junolainen, Kristi Kraavi- Käerdi  
Koosolekut juhatas: Kersti Kraavi - Käerdi 
Protokollis: Krista Paal 
 
Algus kell: 17.00 
Lõpp kell: 18.45 
 
Päevakorras: 

1. 7.taseme õigusnõuniku kutse andmine. EJL tegevussuunad.  
2. EJL e- volikogu korraldamisest ja volikogu otsuse projekti kinnitamine.  
3. JUM-i poolt väljasaadetud „Eelnõu väljatöötamiskavatsus kohtuesinduse 

kvaliteediprobleemide lahendamiseks“ arutelu ja EJL ettepanekute 
tegemine.  

4. Tallinna Halduskohtusse vastuse/ arvamuse koostamine.  
5. Muud küsimused.  
 
Päevakorrapunkt 1.  
7.taseme õigusnõuniku kutse andmine. EJL edasised tegevussuunad.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
SA Kutsekoda on EJL vastanud, et nemad ei pea vajalikuks välja kuulutada 
konkurss 7.taseme õigusnõuniku kutse omistamiseks. Samas on see meie 
liikmetele oluline ja tegevuskavas ning põhieesmärkides kinnitatud põhitegevus.   
 
Heino Junolainen 
Peame tegema meie liikmete hulgas küsitluse, kes on huvitatud ja nõus omandama 
7.taseme õigusnõuniku kutse. Antud olukorras ja seadusbaasi juures ei too 
7.taseme õigusnõuniku kutse staatus juristile kaasa konkurentsieelise. See peab 
muutuma, et tekiks huvi ja väärtus 7.taseme kutse vastu.    
Kristi Kraavi- Käerdi 
Avas diskussiooni seadusemuudatuse vajalikkusest. Justiitsministeerium on saatnud 
arutamisele ja kooskõlastamisele Eelnõu väljatöötamiskavatsus kohtuesinduse 
kvaliteediprobleemide lahendamiseks , mis peaks olema aluseks 7.taseme õigusnõuniku 
kutse propageerimiseks ja arendamiseks.  
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 Krista Paal 
Antud väljatöötamiskava on väga advokatuurikeskne ja see ei ole juristidele, kes 
advokatuuri ei kuulu, üldse vastuvõetav ja piirab juristide konkurentsi ja ettevõtluse 
vabadust.  
Mai Palmipuu 
Peame kaitsma juristide liidu liikmete huve ja tagama selle, et lisaks advokatuuri 
liikmetele saavad kohtus võrdsetel alustel esindada kliente 7.taseme õigusnõuniku 
kutset omavad  juristid ning neile oleks tagatud võrdsed võimalused kohtus esindamisel.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Lepiti kokku läbirääkimiste ja oma seisukohtade tutvustamiseks teekaart. SA Kutsekoda 
ja JUM.  
 
Päevakorrapunkt 2.  
EJL e- volikogu korraldamisest.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Volikogu kogunes viimati 1.06. ning tänaseks on laekunud avaldusi liitu astumiseks ja 
välja arvamiseks. Otsuse projekt bürool esitatud ja see vastab nõuetele.  
Mai Palmipuu 
01.06.2021 .a volikogul jäi üles kahe persooni taotlused, kes küll soovisid meie liikmeks 
astuda, kuid volikogu palus täiendavaid andmeid.  
Krista Paal 
Need isikud võtsid oma avaldused tagasi ja EJL kandis liikmeks astumise tasu (15€) 
nende arvetele tagasi.  
Heino Junolainen 
Tegi ettepaneku korraldada 17.09.2021 kell 12.00 Eesti Juristide Liidu e- volikogu.  
 
 
Hääletati, kõik olid selle ettepaneku poolt ning Eesti Juristide Liidu elektrooniline 
volikogu korraldatakse 17.septembril 2021 kell 12.00.  
 
Päevakorrapunkt 3.  
JUM-i poolt väljasaadetud „Eelnõu väljatöötamiskavatsus kohtuesinduse 
kvaliteediprobleemide lahendamiseks“ arutelu ja EJL ettepanekute 
tegemine.  
 
Mai Palmipuu 
Saatsime oma liikmetele selle väljatöötamiskava välja ja palusime 1.augustiks tagasisidet 
või arvamust. Palus ülevaadet tagasisidest.  
 
Krista Paal 
Laekus 1 arvamus. Suvi tegi oma korrektuurid. JUM-ile pidi vastama 13.08.2021.a.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Kuna väljatöötamiskava puudutab otseselt juristide liidu liikmeid, nende kutsesobivust 
ja õigusteenuste kvaliteedi tõstmist, siis peaksime veelkord saatma liidu liikmetele 
väljatöötamiskava välja. Peame saama arvestamisväärse tagasiside.  
Tehti kohustuseks bürool veelkordselt väljatöötamiskava saata välja ja juhtida 
tähelepanu juristi kohtus esindusõigust puudutavatele küsimustele.  
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Heino Junolainen 
Nõustub eelnimetatuga. Hetkel väljatöötamiskava halvendab juristide õigusi ning ei taga 
õigusteenuste kättesaadavust madalama sissetulekuga isikutele. Kui kõik õigused 
kohtusse pöördumiseks ja seal esindamiseks lähevad advokaatidele või 
vandeadvokaatidele, siis pole see rahaliselt paljudele kättesaadav.  
 
Arutelu võeti teadmiseks.  
 
Päevakorrapunkt 4 
Tallinna Halduskohtusse vastuse/ arvamuse koostamine.  
 
Mai Palmipuu 
 Tallinna Halduskohtust tuli kohtumäärus, kus 17.09 soovitakse meiepoolset arvamust 
JUM-i vastusele. Selle peab koostama. Kas on arenguid HUGO LEGAL -i poolt lepingu 
täitmise tagamisel.  
 
Krista Paal 
JUM on oma vastuses toonud, et klientidele ei saagi vastata 1 päeva jooksul, kuna meie 
poolt esitatud ajavahemikule langes ka nädalavahetus. Samas Hugo Legali pakkumises 
oli sõnaselgelt vastamise tähtajaks 1 kalendripäev ( meil 3 kalendripäeva). Konkursi 
tingimustes kirjas kalendripäevad. 
Leian, et JUM on teadlikult oma vastuses vassinud.  
 
Heino Junolainen 
Hugo Legalile on loodud JUM-i poolt ebavõrdsed tingimused. 2017.a. andis JUM lepingu 
Eesti Õigusbüroo OÜ-le, kes siis mingi aeg ümber kujundati või muudeti Hugo Legaliks. 
Riik JUM-i näol pani 4 aasta jooksul riigieelarvest suuri summasid nii IT kui muu 
tehnilise toe loomiseks ja rakendamiseks sinna asutusse. See on konkurendi eelis ja seda 
tuleb märkida.  
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
Ebavõrdne kohtlemine ja seda peaks ka kohtule vastama.  
 
Krista Paal 
Koostan EJL nimel vastuse ja saadan presidentuurile kinnitamiseks.  
 
Arutelu võeti teadmiseks.  
 
Päevakorrapunkt 5 
Muud küsimused.  
 
Mai Palmipuu 
Andis ülevaate ÕTP korralduskomitee esimesest kokkusaamisest. Vajalik liikmetelt 
küsida sisendit päevateemade kohta. Täna oli see väga avaliku õiguse poole. Vajalik 
eraõiguse poolt juurde tuua. 
Ettepanekuga nõustuti. 
 
Kristi Kraavi- Käerdi 
EJL tegevus noorjuristidega. Vajalik taaselustada ja tuua liikmeskonda uusi suundi. 
Pakkus välja juristide klubi raames EL alaseid koolitusi, konverentse veebinare jms.  
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Mai Palmipuu 
 
Oktoobris 2021 toimub Kopenhagenis Põhjamaade Juristide Liitude aastakonverents. 
Meie poolt on osalenud Meelis Pirn. Teen ettepaneku, et EJL esindaks sellelgi korral 
Meelis.  
Presidendid olid selle ettepanekuga nõus.  
 Arutelu võeti teadmiseks.  
 
 
 
Koosolek lõppes kell 18.40 
  
Kristi Kraavi- Käerdi 
Koosoleku juhataja 
(allkirjastatud digitaalselt)      Krista Paal 

Koosoleku protokollija                          
(allkirjastatud digitaalselt)   


