EESTI JURISTIDE LIIT
Presidentuuri istungi protokoll nr 11

Tallinn, 12. jaanuar 2022

Koosolek toimus elektrooniliselt.
Koosolekul osalesid: Mai Palmipuu, Heino Junolainen, Kristi Kraavi- Käerdi
Koosolekut juhatas: Kristi Kraavi - Käerdi
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 15.00
Lõpp kell: 16.45
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.

Õigusteadlaste Päevade lõpp-paneeli korraldamine ja teemade valik.
Aukohtu otsuse EJL liikme Eneken Roots Kangro liikmest väljaheitmine arutelu.
Ekspresidentide ettepanekute arutelu.
EJL volikogu istungi korraldamine.

Päevakorrapunkt 1.
Õigusteadlaste Päevade lõpp-paneeli korraldamine ja teemade valik.
Krista Paal
Liikmetele sai välja saadetud üleskutse ideekorjeks ning sellele vastas 4 liiget, kes
pakkusid omapoolseid teemasid ÕTP lõpp-paneeliks.
Ettepanekud presidentuurile välja saadetud ja nendest peaksime alustama.
Kristi Kraavi- Käerdi
Liikmetele suurimad tänud kaasamõtlemise eest. Esitatud teemad on kahtlemata
aktuaalsed ning me saama teha ettepaneku ÕTP korraldustoimkonnale,
integreerida osad neist teemades juba kokkulepitud paneelide päevakorda. Eraldi
paneel enam neil teemadel korraldada ei saa, sest suur osa teemasid on juba kokku
lepitud. ÕTP lõpp paneeli pealkiri võiks laias laastus olla „Teadmiste põhine õigus“.
Kuna õigusteadlast päevade avapaneel on ajalukku tagasivaatav (20 aastat
õigusreforme ja põhiseadus 30), sellele järgnevad paneelid keskenduvad aga
aktuaalsetele probleemidele, siis lõpupaneel peaks olema tulevikku vaatav ning
keskenduma valikule ühiskonna eest seisvatest väljakutsetest, sh (aga mitte
tingimata ainult) digipööre, rohepööre ning kriisiõigus. Interdistsiplinaarses
arutelus keskenduksid panelistid sellele, kuidas need väljakutsed mõjutavad
õiguse kujunemist või kuidas nad võiks/peaks muutma õiguse kujunemist. Sh:
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1) Kriisiõiguse kui väljakutse õiguskorrale raames tuleks arutleda kehtestud
piirangute mõju pikemas perspektiivis põhiseadusliku korra arengule,
samuti seda millist rolli on mänginud uute normide kujundamisel teiste
valdkondade spetsialistid (teadmiste ja tõenduspõhine õigus). Milline peaks
olema õiguskorra kujundamisel juristide ja teiste valdkondade
spetsialistide vaheline tasakaal?
2) Rohepööre. Kui kliima ja keskkonna eesmärkide saavutamiseks on vajalik
need integreerida kõigisse eluvaldkondadesse, siis kuidas peaks õigus
sellele väljakutsele vastama. Seejuures jällegi keskne teema teadmiste
põhine õigus.
3) Digipööre. Kuidas luua tehnoloogianeutraalset õigust, mis võimaldab
innovatsiooni, kuid ei jäta tähelepanuta inimeste põhiõigusi ning
tarbijaõigust. Mis on Eesti panus Euroopa ja globaalses kontekstis, kas
eelkõige meie nn lawtech e õigustehnoloogia õigusriigi ja läbipaistvuse
põhimõtete järjepidev rakendamise tagamisel.
Mai Palmipuu
Teemad aktuaalsed ning peame need saatma volikogule.
Heino Junolainen
Need teemad vajaksid ka teiste eluvaldkondade sisendit. Väga palju seotud
majanduse ja IT-ga.
Kristi Kraavi- Käerdi
Peaksime
kaasama teistest eluvaldkondadest diskuteerijaid ja kontseptsiooni
kokkusõlmijaid.
Mai Palmipuu
Rohepööre on kõige aktuaalsem ja valulikum küsimus. See puudutab meid kõiki ja täna
on see kriis, mida peaksime kõik lahendama. Kui ka ajutiselt kriis jaanuaris/ veebruaris
lahendtakse, siis septembrist on see teema taas aktuaalne.
Heino Junolainen
Tegi ettepaneku pöörduda Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi poole
digipöörde teemaga.
Kristi Kraavi- Käerdi
Tegi ettepaneku diskuteerijatena kutsuda lõpp- paneeli erinevate valdkondade
esindajad. Näiteks: Kaja Tael; Ülle Madise; Jüri Raidla; Rainer Kattel, Kersti Kaljulaid;
Margit Sutrop.
Võttis teema kokku: esitada ülalnimetatud teemad ja esinejate nimed volikogule
arutamiseks ja seisukoha võtuks.
Ettepanekud kiideti heaks. Otsustati arutada ÕTP Lõpp-paneeli korraldust volikogu
istungil.
Päevakorrapunkt 2.
Aukohtu otsuse EJL liikme Eneken Roots Kangro liikmest väljaheitmine arutelu.
Kristi Kraavi- Käerdi
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Aukohtu 12.01.2022 otsusega tehakse volikogule ettepanek heita Eesti Juristide Liidust
välja Eneke Roots Kangro. Alus: dokumentide võltsimine ja juriidilise kõrghariduse
puudumine.
Heino Junolainen
Aukohtu otsus on motiveeritud ja alus liidust väljaheitmiseks olemas.
Ettepanekud kiideti heaks. Otsus esitatakse volikogule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 3.
Ekspresidentide ettepanekute arutelu.
Mai Palmipuu
2021.a. kogunesid esmakordselt ekspresidentid. Nad on soovinud osaleda meie
töös ja liidu arendamises. Nüüdki on Maido Pajo ja Priidu Pärna teinud
omapoolseid ettepanekuid juristide liidu tegevuse suuna muutmiseks.
Heino Junolainen
Ekspresident Jüri Heinla pidi omalt poolt koostama ettepanekud ja suunised. Seda veel
ei ole.
Kristi Kraavi- Käerdi
Ekspresidendid tegid ettepaneku korraldada laiendatud volikogu istung, kus arutaks
edasisi tegevusi ja suuniseid.
Mai Palmipuu
Tänane koorona seisukord ei võimalda suurimaid rahvamasse kokku ajada. Piirduksime
volikogu liikmete ja ekspresidentide osalemisega.
Ettepanekud kiideti heaks. Otsustati kutsuda järgmisele volikogu istungile kõik
ekspresidendid.
Päevakorrapunkt 4
EJL volikogu istungi korraldamine.
Kristi Kraavi- Käerdi
Korraldada EJL volikogu istung hübriidkorras. Veebi teel ja personaalse osalemise
korras.
Tegi ettepaneku korraldada volikogu istung 9.veebruaril 2022.a. kell 17.00
Kõik olid selle ettepaneku poolt ning EJL büroo koostab kutsed ja otsuse projektid.
Koosolek lõppes kell 16.45
Kristi Kraavi- Käerdi
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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