
 

Eesti Juristide Liidu Euroopa Õiguse Ühendus 

Korraldab 25. aprillil 2022 

paneeldiskussiooni veebis 

 "PÕHIÕIGUSTE JA ÕIGUSRIIGI TAGAMINE KEERULISTEL AEGADEL. 
KOLME KOHTU KOGEMUSED. 

Kas põhiõigused ja õigusriik on vaktsineeritud koroona vastu?  

 

AJAKAVA: 

15.30 – 15.40          Kristi Kraavi-Käerdi avasõnad  
 
15.40 - 16.00    Julia Laffranque sissejuhatus teemasse: olukord Eestis ja 

Riigikohtu olulisemad lahendid koroonaasjades  
 
16.00 – 16.20  Küllike Jürimäe kuidas on koroonakriis mõjutanud Euroopa 

Kohtu tööd, millised koroonakriisiga seotud kohtuasjad on 
jõudnud Euroopa Liidu Kohtusse  

 
16.20 – 16.40  Peeter Roosma vaktsiinikohustusest Euroopa Inimõiguste 

Kohtu praktika läbi, millised koroonateemalised vaidlused on 
jõudnud Euroopa Inimõiguste Kohtusse  

 
16.40 – 17.00  Kuulajate küsimused ja kommentaarid. Paneeldiskussioon,  

milles osalevad kõik ettekandjad.  
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Kuidas jäävad õiguse üldpõhimõtted ja põhiõigused püsima 
koroonavaidlustes Euroopa Inimõiguste Kohtus, Euroopa Liidu Kohtus ja 
Riigikohtus? Millised koroonameetmetega seotud õigusvaidluses on jõudnud 
Eesti Riigikohtusse, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ning Euroopa Kohtusse? 
Milliseid õigusküsimusi need vaidlused kõige sagedamini õiguseteadusliku debati 
keskmesse lükkavad. Kas nendest lahenditest on midagi õppida või kaasa võtta ka 
Euroopa ning tegelikult terve maailma ees seisva järgmise akuutse kriisi – Putini 
agressiooni rahuarmastava, demokraatliku Euroopa riigi Ukraina vastu -  
lahendamisele ja õigusliku hinnangu andmisele. Kas kolm kohut on suutnud 
kohaneda koroonapandeemia poolt peale sunnitud piirangutega kohtumenetluse 
ümberkorraldamisel, kuidas on see mõjutanud kohtupraktikat? 

Neile ja paljudele teistele küsimustele aitavad vastuseid otsida tuntud ja 
tunnustatud Eesti ja Euroopa õiguse asjatundjad: 

JULIA LAFFRANQUE, õigusteaduste doktor, Tartu Ülikooli külalisprofessor, 
Riigikohtunik, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 2011-2020, Eesti Euroopa 
õiguse ühenduse asutaja ja aupresident.  

PEETER ROOSMA, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, varasem riigikohtunik.   

KÜLLIKE JÜRIMÄE, Euroopa Kohtu kohtunik, Euroopa Kohtu kolmanda koja 
president, endine Euroopa Üldkohtu kohtunik ja Tallinna ringkonnakohtu kohtunik.   

KRISTI KRAAVI-KÄERDI, Eesti juristide Liidu presidentuuri ja Eesti Euroopa 
õiguse ühenduse juhatuse liige, Eesti Valitsuse esindaja Euroopa Liidu Kohtus 
aastatel 2013-2016.   

REGISTREERIMINE: 
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466. 

Osalemine on kõigile soovijatele tasuta. Link osalemiseks edastatakse 
kõigile registreerujatele eraldi e-kirjas. 

Jälgi meid ka Facebookis 
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