EESTI JURISTIDE LIIDU ETTEVÕTLUSJURISTIDE ÜHENDUSE (EEJÜ)
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

02.05.2022
Koosolek toimus Tallinna Ülikooli Astra majas
Tallinnas Narva mnt 29.
Koosolek algas kell 17.30 ja lõppes kell 19.30.
Koosolekul osalesid EEJÜ juhatuse liikmed:
Mare Hiiesalu
Aare Kruuser
Victoria Mets
Erki Pisuke (Zoom rakenduse kaudu)
Merike Roosileht
Puudus: Tiina Sepa
Koosolekut juhatas Aare Kruuser, protokollis Mare Hiiesalu.
Kinnitati koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.

Juristi kutseeksamiga seonduvad küsimused
Ühenduse tegevusaruanne
Ühenduse tegevuskava
Koosolekul tõstatud küsimused

1. Juristi kutseeksamiga seonduvad küsimused
Kuulati:
Erki Pisuke märkis, et seoses kooskõlastamisele saadetud juristi kutseeksami
väljatöötamiskavatsusega (VTK) tuleks teema tõstatada EJL volikogu koosolekul. Kuna
teadaolevalt EJL ei esitanud VTK kohta oma seisukohta, millele ettepanekuid sai esitada kuni
21.03.2022, siis peaks EJL siiski arutama kutseeksami vajalikkuse küsimust ja otsustada, kas
kutseeksami sisseseadmine on põhjendatud.
Victoria Mets ja Aare Kruuser andsid ülevaate kohtumisest Kutsekojas, kus jäi kõlama
Kutsekoja esindajate arvamus, et senise süsteemi kohaselt juristi kutseeksam ei ole vajalik, kuna
selle vastu puudub huvi.
Aare Kruuser arvates on juristi kutseeksam vajalik, ei ole oluline, missugune tunnustatud
institutsioon selle läbi viib. Eesmärk on sama, tõsta õigusteenuse kvaliteeti. Ta avaldas
arvamust, et kutse andjaks võiks olla asutatav avalik-õiguslik juriidiline isik.
Erki Pisuke märkis, et Eesti on õiguskutse reguleerimise seisukohalt seni olnud liberaalse
lähenemisega riik ja VTK-s esitatud andmed ei toeta, et see peaks kuidagi muutuma. Ei tasu
unustada, et väga suur probleem õigusmaastikul on see, et inimesed ei jaksa õigusteenuste eest
maksta ning täiendav regulatsioon muudaks teenuse veel kallimaks ja kättesaamatumaks.
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Tuleks otsustada ja esitada arvamus ka EJL tasandil, kas kutseeksami sisseseadmine üldse on
põhjendatud või on see pigem kõrghariduse probleem, millega peaks tegema.
Koosolekust osavõtjad pidasid vajalikuks märkida, et Eesti Juristide Liidu 2021-2024
põhieesmärkide kohaselt on üheks (esimeseks) põhieesmärgiks juristi kutse arendamine ja
selleks ettepanekute tegemine seaduse muudatusteks juristi kutse õiguslikuks reguleerimiseks
ja kliendi kohtus esindamiseks. EEJÜ põhimäärus sätestab, et ühenduse eesmärgiks on osavõtt
ettevõtlusjuristide kutsetegevuse õiguslike regulatsioonide väljatöötamisest.
Eeltoodust tulenevalt peab EEJÜ väga oluliseks selle teemaga tegelemist ja seetõttu on vajalik,
et EJL oma seisukoha juristi kutseeksami teemal kindlasti esitaks.
Otsustati:
1.1.Kuna juristi kutseeksami teema on äärmiselt aktuaalne, siis teha EJL volikogule
ettepanek võtta küsimus volikogu 25.05.2022 istungi päevakorda. Teha ettepanek
teemaga tegelemiseks ja Justiitsministeeriumile seisukohtade esitamiseks, moodustada
selleks töörühm.
1.2.Teha EJL büroole ettepanek küsida EJL liikmete arvamust juristi kutseeksami
vajalikkuse kohta.
1.3. Küsida ECLA-lt infot, missune on juristi kutsega seonduv regulatsioon teistes Euroopa
Liidu liikmesriikides ning milline on ECLA poliitika ja tegevuskava selles valdkonnas
(Tiina Sepa).
2. Ühenduse tegevusaruanne
Kuulati:
Koosolekust osavõtjad arutasid EJL üldkogule esitatavat EEJÜ tegevusaruannet ja kiitsid selle
heaks. Aruandes kajastatakse juristi kutseeksami küsimuste arutamist ja õigusteaduse
õppekavades osalemist, lisaks juhatuse koosolekutel arutatud teemad.
Otsustati:
Victoria Mets vormistab aruande ja esitab EJL büroole.
3. Ühenduse tegevuskava
Otsustati:
3.1.Uurida Wise`i Tallinna kontorist ettevõtte külastamise võimalusi (Mare Hiiesalu)
3.2.Küsida EJL büroolt andmeid EJL liidu liikmeskonnast lahkunud liikmete kohta, et
korrastada EEJÜ nimekiri (Victoria Mets).
4. Koosolekul tõstatud küsimused
Kuulati:
Aare Kruuser andis ülevaate kohalike omavalitsuse (KOV) päevade korraldamisel osalemisest,
toimunud kohalike omavalitsuse päevade ja kavas olevate kohalike omavalitsuse päevade
programmidest ning võimalusest nende korraldamisel osaleda. Viljandis toimuvatel KOV
päevadel kavas olevat tervishoiu teemat peeti oluliseks ning toetati mõtet siduda see võimalusel
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töötervishoiu teemaga. Ühtlasi arutati vajadust korraldada arutelusid töötervishoiu ja
töökeskkonna teemal.
Otsustati:
Võtta Aare Kruuseri ülevaade KOV päevade kohta teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Aare Kruuser
Koosoleku juhataja

Mare Hiiesalu
Koosoleku protokollija

Saata: EEJÜ juhatuse liikmed, Eesti Juristide Liit

