EESTI JURISTIDE LIIT

Presidentuuri istungi protokoll nr 17

Tallinn, 09. novembril 2022

Koosolek toimus hübriidsena. Kohapeal osales Mai Palmipuu ja Heino Junolainen.
Veebi teel Kristi Kraavi- Käerdi.
Koosolekut juhatas: Heino Junolainen
Protokollis: Krista Paal
Algus kell: 17.00
Lõpp kell: 18.20
Päevakorras:
1. EJL volikogu istungi korraldamine.
2. Tegevuskava arutelu ja ettevalmistamine.

3. Uued tegevused ja õigusabi kättesaadavuse arutelu.
4. Lisatasu maksmine.
Päevakorrapunkt 1.
EJL volikogu istungi korraldamine.
Heino Junolainen
Selle aasta viimase volikogu istung korraldatakse laiendatud koosseisus. Saaksime
kokku Ja räägiksime EJL arengusuundadest ning eesmärkidest. Omapoolse sisendi või
ettepanekud võiksid teha expresidentide kogu.
Loomulikult ootame ühenduste poolseid ettepanekuid ja tegevussuundi. Saaksime seda
ühiselt arutada ja see annaks ka liikmetele kaasatuse tunde.
Mai Palmipuu
Volikogu ajaks pakuti 14.detsember 2022 kell 17.00. Kui laiendatud volikogu, siis
peaksime leidma suurema ruumi.
Kristi Kraavi- Käerdi
Palub korraldada volikogu hübriidsena.
Otsustati: korraldada EJL laiendatud volikogu istung 14.detsembril 2022 kell 17.00.
Asukoha valib ja liikmeid teavitab büroo.
Päevakorrapunkt 2.
Tegevuskava arutelu ja ettevalmistamine
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Krista Paal
Tegevuskava ja eelarve on omavahel otseselt seotud, need projektid koostan koos ja
esitan esmaspäevaks presidentuurile täiendamiseks.
Heino Junolainen
Peame leidma uusi tegevusi, kus me saaksime liidu liikmete huve kaitsta.
Mai Palmipuu
Täna on meedias suur poleemika riigi õigusabi korraldusest. Meie kapatsiteedi ja
võrgustiku kaudu ja läbi saaksime osutada ja osaleda riigi õigusabi andmisel. Selleks
peaksime pöörduma tagasi 7.taseme õigusnõustaja kutse andmisele.
Krista Paal
Me oleme korduvalt proovinud justiitsministeeriumis, RK õiguskomisjonis jms selgitada
ja pakkuda võimalust TsMS-i muutmiseks, et legaliseerida ja võrdsustada 7.taseme
õigusnõustaja kutset advokaadi kutsega. Tulutult.
Vajalik oodata ära justiitsministeeriumis välja töötamisel olev juristi kutseeksami
väljatöötamise kava ning võib -olla on seal meile sobiv regulatsioon olemas.
Heino Junolainen
Vaatamata väljatöötamiskavale peame tegema kutseorganisatsioonidele omapoolse
märgukirja/ pöördumise, kus pakume EJL abi riigi õigusabi korraldamiseks.
Kristi Kraavi- Käerdi
Väljatöötamiskavaga võib aega minna ja valimised on ka tulemas. Peame tegutsema
kiiresti ja tegema pöördumise.
Mai Palmipuu
Seoses koroonaga jäi 2 aastal ära EJL aastapäeva tähistamise konverents. 2023.a märtsis
tuleb see korraldada.
Krista Paal
Aprillis väliskoolitus Aserbadžaani. Ka seda pole kahel aastal korraldatud.

Otsustati: Büroo valmistab ette õigusinstitutsioonidele pöördumise ja saadab selle
presidentuurile kooskõlastamiseks.

Päevakorrapunkt 3.
Uued tegevused ja õigusabi kättesaadavuse arutelu.
Heino Junolainen
EJL tegevus peab olema suunatud liikmeskonna suurendamisele ja noorte kaasamisele
meie tegevusse.
Uue tegevusena võiksime organisatsiooni tutvustada messidel.
Soome Lakimiesliitoga koostöö süvendamine.
Kristi Kraavi- Käerdi
Taaselustama 7.taseme õigusnõustaja kutse. Selleks vajalik nn käilakuju, kes seda
teemat saaks tutvustada ja suunata.
Sotsiaalmeedia kanali loomine, kus saame omavahel kiiresti suhelda.
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Päevakorrapunkt 4
Lisatasu maksmine.
Heino Junolainen
Selle kohta võetakse vastu eraldi otsus.
Otsustati: kinnitada eraldi otsusega EJL direktori

Koosolek lõppes kell 18.20
Heino Junolainen
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Paal
Koosoleku protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)
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