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1.

Päevakorra kinnitamine.
EJL tegevpresident Priidu Pärna tutvustab Üldkogu päevakorda ning teeb ettepaneku
päevakorra kinnitamiseks.
Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.

2.

Üldkogu avamine.
Priidu Pärna tervitab kohaletulnuid ning teeb ettepaneku määrata üldkogu juhatama
Enn Tonka ning protokollijaks Triinu Äkke.
Ettepanek kinnitatakse ühehäälselt.
Enn Tonka tutvustab Üldkogu reegleid ning registreerib hilisemad sõnavõtjad
järgmiselt: Tiina Sepa, Enn Tonka, Maarika Pähklemäe.

3.

Tervitustega ja ettevaatava sõnavõtuga esineb justiitsminister Hanno Pevkur.
Justiitsminister Hanno Pevkur annab ülevaate kriminaalseadustiku muutmise kavadest,
jälitustegevuse seaduse muutmise vajadusest lähtuvalt põhiõigustest ning
telefonipäringute ja järelevalve osas. Ministri arvates peaksid kõik telefonikõnede
pealtkuulamised läbi viidama ainult kohtu nõusolekul. On valminud väärteomenetluse
seadustiku uus redakstioon, mis on saadetud kooskõlastusringile. Redaktsioonis on
praegu sees videosalvestise kasutamine tõendina, mis võib tekitada vaidluse. Samuti
on valmimas ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse uus redaktsioon, mis peaks
kooskõlastusringile jõudma enne jaanipäeva. Valmimas on korteriühistute ja
korteriomandi seadused. Koostamisel
on perekonnaseaduse muudatused, mis
käsitlevad eelkõige kooseluküsimusi ning laste kasvatamist ja isaduse tuvastamise
probleeme. Oleks otstarbekam muuta Vabariigi Valitsuse seadust selle asemel, et iga
seadusemuudatusega riigikokku minna.
Enn Tonka annab Üldkogul osalejatele võimaluse küsida justiitsminister Hanno
Pevkurilt täiendavaid küsimusi.
Priidu Pärna: Kui kaugele on jõudnud kohtureform ja mis taustaga on uued
kohtujuristid?
Hanno Pevkur: I ja II astme kohtute haldamine peaks jääma täitevõimule.
Kohtujuristide konkursil kandideeris palju erasektoris töötavaid juriste, 1
prokuratuurist ja mitmed ka kohtutest. Ida-Virumaal on prokuröridest puudus, mistõttu
venib ka kohtumenetlus.
Maido Pajo: Kas põhiseaduse muutmise vajadus on endiselt päevakorral?

Hanno Pevkur: Hetkel ei ole otsest tungivat vajadust põhiseaduse muutmise järele.
Kari Käsper: Mis on saanud vaenu õhutamise vastase seaduse eelnõust? Lisaks palub
kommenteerida samasooliste isikute kooselu reguleerimisega seonduvat.
Hanno Pevkur: Vaenu õhutamise vastase seaduse eelnõu loodetakse valmis saada
sügiseks. Samasooliste isikute kooselu vaadatakse laste kasvatamise aspektist ning
perekonnaseadusega seonduvalt.
Meelis Pirn: Kas kohtute reform on ennast õigustanud?
Hanno Pevkur: Inimese jaoks on esmatähtis kiire kohtuotsus ning 2011. aastaga
võrreldes on otsuste vastuvõtmine kiirenenud.
Saima Laumets: Miks ei jagata pankrotihalduritele võrdselt tööd nagu on see näiteks
Soomes ja Lätis?
Hanno Pevkur: Antud küsimust tuleks arutada ja võimalik lahendus leida koostöös
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojaga.

4.

Volikogu 2012.a. tegevuse aruande ärakuulamine ja hinnangu andmine.
Priidu Pärna annab ülevaate olulisematest kahe Üldkogu vahele jäänud tegevustest.
Olulisimal kohal on erinevad õigusabi projektid: koostöö AEF-ga on lõppenud, jätkub
koostöö justiitsministeeriumi, Tallinna Linnavalitsuse ning Eesti Töötukassaga. 2012.
aastal osales Eesti Juristide Liidu koolitustel enam kui 700 inimest. Hästi sujusid
väliskoolitused Brüsselisse ja Sloveeniasse. Kutsekomisjoni töö on taas käivitunud
ning Eesti Juristide Liidule omistatid Kutsekoja poolt õigus hakata taas väljastama
õigusnõustaja kutset. Esimene taotlusvoor avaneb sügisel.
Ühtlasi teavitab Priidu Pärna Üldkogul osalejaid, et tegevpresidendi rolli hakkab alates
käesoleva Üldkogu lõppemisest täitma Tiina Sepa.
Maido Pajo: Kas tegevpresidentidel on kindlaksmääratud tööjaotus - kes millise
ühenduse töö eest vastutab?
Priidu Pärna: Sellist konkreetset ühenduste omavahelist jagamist ei ole aset leidnud.
Jüri Heinla: Haldusjuristide ühenduse taaskäivitamiseks tuleks kutsuda kokku
ühenduse liikmete koosolek uue juhatuse valimiseks. Sügisest hakkab tegutsema
põhimääruse muutmise komisjon.

5.

Eesti Juristide Liidu 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Eesti Juristide Liidu direktor Krista Paal annab ülevaate 2012. aasta liidu
põhitegevustest. Olulisel kohal on koostöö Eesti Töötukassaga ning hangetes
osalemine, justiitsministeeriumi poolt toetatud Õigusapteegi projekti ning üliõpilaste

õigusbürood. 2012 oli erandlik majandusaasta, sest toimus rahvusvaheline FIDE
kongress.
2012. aasta majandusaasta aruanne on protokollile lisatud.
Priidu Pärna teeb ettepaneku võtta vastu otsus nr 1 – kinnitada Eesti Juristide Liidu
2012. aasta majandusaasta aruanne.
Otsus nr 1 vastu võetud ühehäälselt.

6.

Revisjonitoimkonna 2012. a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.
Revisjonitoimkonna esimees Alpo Greebe esitab arvamuse 2012.a. majandusaasta
aruande, sealhulgas tegevusaruande kohta. Revisjonitoimkond saab temale esitatud
majandusaasta aruande ja dokumentide põhjal järeldada, et raamatupidamisarvestus
2012. aastal vastas õigusaktidega ettenähtule ja lähtus heast raamatupidamistavast.
Majandusaasta tulem on positiivne, kuid võrreldes eelmise majandusaastaga
kahanenud 7 250 euroni (võrdluseks, 2011. aastal 71 912 eurot). Maksmata
liikmemaksude osas soovitab revisjonikomisjon kaaluda pikaajaliselt liikmemakse
mitte maksnud liikmed Eesti Juristide Liidust välja arvata ja kaaluda ka võlgade
sissenõudmist.
Revisjonitoimkonna aruanne sisaldab järgmisi ettepanekuid:
1.
Tegeleda võlglastega intensiivsemalt;
2.
Kutsuda kokku haldusjuristide ühenduse üldkoosolek
haldusjuristidele uus juhatus;
3.
Kinnitada majandusaasta aruanne.

ning

valida

2012. aasta revisjonitoimkonna aruanne on protokollile lisatud.
Priidu Pärna teeb ettepaneku võtta vastu otsus nr 2 – kinnitada Eesti Juristide Liidu
revisjonitoimkonna 2012.a. aruanne.
Otsus nr 2 vastu võetud ühehäälselt.

7.

Eesti Juristide Liidu ühenduste 2012.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.
Koosoleku juhataja Enn Tonka annab sõna ühendustele andmaks Üldkogule ülevaade
2012. aasta tegevustest.
7.1. Ettevõtlusjuristide Ühenduse 2012. a. tegevuse ülevaade:
Ettekande teeb Ingrid Siimann.

Ühenduse tegevus on olnud aktiivsem. Ellu on kutsutud Juristide Klubi ning see on
liikmete hulgas hästi vastu võetud. Osaletakse aktiivselt Euroopa Ettevõtlusjuristide
Assotsiatsiooni tegevuses ning kavandatud on kohtumisi ettevõtetega.
Etteõtlusjuristide Ühenduse 2012. aasta tegevuse ülevaade on protokollile lisatud.
7.2. Haldusjuristide Ühenduse 2012. a. tegevuse ülevaade:
Ettekande teeb Sulev Lääne.
Probleemiks on, et mitmed Haldusjuristide Ühenduse juhatuse liikmetest ei osale
enam aktiivselt ühenduse tegevuses. Presidentuuri on informeeritud, et on vajadus
ühenduse liikmete koosoleku kokkukutsumise järele, kus valitaks uus juhatus.
Haldusjuristide Ühenduse 2012. aasta tegevuse ülevaade on protokollile lisatud.
7.3. Euroopa Õiguse Ühenduse 2012. a. tegevuse ülevaade:
Ettekande teeb kari Käsper.
Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse ühenduse 2012. a keskmes oli XXV FIDE
Kongressi korraldamine. Seoses sellega toimusid vähemalt kord kuus FIDE
korralduskomitee koosolekud. FIDE XXV Kongress ja sellega seotud FIDE
Noortekongress, samuti FIDE Comité Directeuri kohtumine leidsid aset vahemikus
30.05.2012–02.06.2012. Pärast Tallinnas toimunud kongressi on jätkunud Euroopa
õiguse ühenduse tihedad sidemed, teadmiste ja kogemuste vahetus FIDE praeguse
eesistujamaa Taaniga, kus toimub 2014. aasta FIDE kongress.
2012. aastasse jäi ka Euroopa õiguse ühenduse uue juhatuse valimine.
Euroopa Õiguse Ühenduse 2012. aasta tegevuse ülevaade on protokollile lisatud.
7.4. Naisjuristide Ühenduse 2012. a. tegevuse ülevaade:
Ettekande teeb Külli Kldvee.
2012. aasta oli naisjuristidele väga tegus, toimunud on mitmeid erinevaid üritusi ning
osaletud on diskussioonides ja konverentsidel. EJL Naisjuristide Ühendus on
edendanud ühenduste vahelist koostööd Eestis ja välispartneritega. On loodud
koostöövõrgustikke teiste ühendustega ühisprojektide läbiviimiseks. EJL Naisjuristide
Ühendus on algatanud ühisprojekte ja osaleb teiste ühenduste projektides.
EJL Naisjuristide Ühenduste koosolekutel on ettekannetega esinenud poliitikud,
teadlased, spetsialistid.
Otsustatud on moodustada 5 erinevat ümarlauda.
Naisjuristide Ühenduse 2012. aasta tegevuse ülevaade on protokollile lisatud.

8.

Eesti Juristide Liidu aukohtu 2012. a. tegevuse ärakuulamine.
Eesti Juristide Liidu aukohus ei tunne vajadust sõnavõtuks, sest eksimist Eesti
Juristide Liidu põhikirja ega juristi kutse-eetika vastu ei ole 2012. aastal aset leidnud.

9.

Sõnavõtud.
Tiina Sepa kinnitab, et on valmis üle võtma tegevpresidendi kohustused ning jätkab
Eesti Juristide Liidu aastateks 2011-2014 kinnitatud põhieesmärkide ellu viimist.
Priidu Pärna õnnitleb uut tegevpresidenti.
Enn Tonka annab ülevaate Eesti Juristide Liidu poolt moodustatud Kutsekomisjoni
senisest tegevusest ning kinnitab kutse andmise konkursi väljakuulutamist sügisel
2013.
Maarika Pähklemäe tänab omalt poolt teisi EJL ühendusi meeldiva koostöö eest ning
toonitab, et sotsiaalvõrgustikul on oluline roll ühenduste tegevuses.

10.

Üldkogu lõpetamine.
Enn Tonka annab sõna Priidu Pärnale 05.06.2013 Üldkogu lõpetamiseks.
Priidu Pärna annab Eesti Juristide Liidu presidentuuri nimel üle tänukirja Ingrid
Siimannile sisuka, algatusliku ning tulemusliku töö eest Eesti Juristide Liidu tegevuse
juhtimisel ja koordineerimisel.
Tänukirjad kuuluvad ka Siiri Oviirile aktiivse ja pikaajalise tegevuse eest Eesti
Juristide Liidus ning tulemusliku töö Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigussüsteemi
arendamisel ning Eesti Töötukassale aktiivse ning tulemusliku koostöö eest Eesti
Juristide Liidu projektides osalemise ja tegevusele kaasaaitamise eest. Kuna Siiri Oviir
ja Eesti Töötukassa esindaja ei saanud Üldkogul osaleda, siis toimetatakse neile
tänukirjad kätte hiljem.

Tiina Sepa
EJL tegevpresident
Triinu Äkke
protokollija

