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1. Üldkogu avamine. 
 
Eesti Juristide Liidu korralise üldkogu avab president Enn Tonka, kes põhikirja 
p.41.6 järgi asendab tegevpresident Ingrid Siimanni. Enn Tonka  teatab, et üldkogu 
on otsustusvõimeline, kuna liidu põhikirja kohaselt on kvooruminõue 5 % 
liikmeskonnast täidetud, üldkogul liikmeid kohal 81  
Enn Tonka teeb ettepaneku kinnitada päevakord ja valida protokollijaks Margit 
Kikas. 
Võetakse ühehäälselt vastu otsus nr 1 „Eesti Juristide Liidu üldkogu päevakorra 
kinnitamine“ ja valitakse protokollijaks Margit Kikas. 
 
2. Volikogu 2009.a. tegevuse aruande ärakuulamine. 
 
Ettekande esitab president Enn Tonka. Ettekandja viitab, et tegevuses on lähtutud 
2009. aasta tegevuskavaga kinnitatust, täidetud on tegevuskava rahuldaval viisil. 
Peamine tegevus endiselt koolitus, toimus 28 koolituspäeva, keskmine osalus 20 
kuulajat, kokku osales koolitustel 560 kuulajat. Kuulajaskonna vähenemine on 
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märgatav. Väliskoolituse raames käidi Lõuna-Prantsusmaal, osales 36 juristi. Tänavu 
plaanis 2 väliskoolitust – juba toimunud Euroopa Kohtu külastus Luksemburgis ja 
sügisel Gruusia. 
Oluline osa ka tasuta õigusabi andmisel ning üliõpilaste õigusbüroo tegevusel.  
Enn Tonka ettekanne protokollile lisatud. (protokolli lisa nr 1) 
Sõna antakse revisjonitoimkonna esimehele, et kuulata ära revisjonitoimkonna 
aruanne 
Võetakse vastu ühehäälselt otsus nr 2 „Eesti Juristide Liidu volikogu tegevuse 
aruande ja majandusaasta aruande kinnitamine“. 
 
3. Revisjonitoimkonna 2009.a. tegevuse aruande ärakuulamine. 
Revisjonitoimkonna 2009.a. tegevuse aruande esitab toimkonna esimees Jüri Heinla, 
ettekanne lisatud protokollile (protokolli lisa nr 2). 
 
Positiivne on, et majandusaasta aruanne on muutunud selgemaks ja läbipaistvamaks. 
Negatiivne on, et majandusaasta oli negatiivne. Olulisim puudujääk ikka 
liikmemaksude laekumises – rohkem kui 1000 liikmest maksis liikmemaksu 357 
inimest. Samale asjaolule on toimkond tähelepanu pööranud ka eelmisel aastal, kuid 
olukord ei parane. 
Ettepanek volikogule ja presidentuurile võlglased liidust välja heita. 
Arvestades üldist majandusolukorda, on büroo kenasti hakkama saanud, kulusid on 
vähendatud. 
Ettepanek võõrandada EJL põhitegevusega mitteseotud väärtpaberid. 
Võetakse vastu ühehäälselt otsus nr 3 „Eesti Juristide Liidu revisjonitoimkonna 
tegevuse aruande kinnitamine“ 
4. Ühenduste 2009.a. tegevuse ülevaate ärakuulamine 
4.1. Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade. 
 
Krista Paal’i sõnul Haldusjuristide Ühenduse esindaja kahjuks ei saanud koosolekule 
tulla, kuid ühendus toimib kenasti. 
Sulev Lääne on saatnud ühenduse tegevusest paraku ainult inglisekeelse ettekande 
(protokolli lisa nr 3) 
 
4.2. Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade. 
 
Ülevaade on kõigile e-kirjaga saadetud ning lisatud protokollile (protokolli lisa nr 4). 
 
4.3.Euroopa Õiguse Ühenduse tegevuse ülevaade. 
 
Ülevaade on kõigile e-kirjaga saadetud ning lisatud protokollile (protokolli lisa nr 5). 
FIDE korralduskomitee tegevustest annab ülevaate Krista Paal. 
 
5. Aukohtu 2009.a. tegevuse ärakuulamine 
Aukohtu esimees Peeter Milvere teatab, et 2009. aastal aukohtu menetluses ühtegi 
asja ei olnud. 
 
6.Juristi kutsestandardi väljatöötamisest ja kutsekvalifikatsiooni 
arengusuundadest  
 
Ülevaate annab Aare Kruuser. Pärast juurastuudiumi lõpetamist ei ole juristidel 
kutsetunnistusi ette näidata. Pidasime vajalikuks kutsestandardi väljatöötamist, idee 
sai alguse ettevõtlusjuristide ühendusest. 2006. aastal valmis õigusnõustaja 
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kutsestandard. Juristid peaksid saama pädevuse oma tegevusalal töötamiseks, 
suutlikkus peaks olema tõendatud. Kutsekojas ollakse meiega samal seisukohal. Kui 
1995-1997 tekitas küsimusi, kas sellise kutse andmine vajalik, siis täna on sellise 
tegevuse arendamiseks lausa kutseseadus ja – standardid. Vajalik nö baastegevus 
seega olemas. Ääretult oluline oleks ühtse juristikoolituse õppekava väljatöötamine. 
Omaaegne kutsestandardi formaat ei ole enam sobiv.  Vajalik uus, mis rakenduks 
aastast 2012. Ka Justiitsministeeriumi tööplaanis on ühtse kutseeksami sisseviimine. 
Ettepanek ka integreeritud õppekavade sisseviimiseks, mis tähendaks meie puhul 
Bologna süsteemi ehk 3-2 süsteemi muutmist. Täisjõus juristina töötamiseks peaks 
olema omandatud vähemalt magistrikraad, peab tõendama kutsesobivusele vastavust. 
Hetkel on EJL poolt välja antud 36 õigusnõustaja kutsetunnistust.  
 
7.   Häältelugemiskomisjoni valimine 
Enn Tonka – kuna meie hulgast on lahkunud pikaaegne revisjonitoimkonna  liige    
Hillar Eller, oleme täna sunnitud valima tema asemele uue liikme. 
Vajalik valida 2-liikmeline  häältelugemiskomisjon,  
ettepanek Eda Ilves ja Külli Kaldvee. 
Võetakse ühehäälselt vastu otsus nr 4 „Häältelugemiskomisjoni valimine“ 
 
8. Revisjonitoimkonna liikme valimine 
 
Kandidaatide esitamine revisjonitoimkonda – ettepanek Karin Tenisson-Alev. Kohal 
ei ole, aga nõusoleku andnud.  
Võetakse vastu 68 poolthäälega otsus nr 5 „Eesti Juristide Liidu revisjonitoimkonna 
liikme valimine“ 
 
9. Sõnavõtud. 
 
Enn Tonka sõnab, et kuna päevakorra aruandluspool on ära kuulatud ja otsused vastu 
võetud, siis on kätte jõudnud aeg sõnavõttudeks ja kutsub liikmeid üles oma arvamusi 
avaldama. 
 
Tõnis Härm leiab, et liidul tegevust sisuliselt ei ole. Kõik ühendused annavad paari 
minutiga ülevaate, tegevus meenutab roheliste rattaliikumist. Eelmisel aastal räägiti 
juristide klubist, millest sel aastal ei ole sõnagi räägitud ega midagi tehtud. EJL 
liikmete hääli ühiskonnas toimuva osas kuulda ei ole. Ühenduste olemaolu on tore, 
kuid tegevust ei ole. Kutsestandardite teema on huvitav kuid arusaamatuks jäi vahe 
akadeemilise ja rakendusõppe vahel.  
 
Lauri Vitsut ei ole EJL tegevuse osas nii kriitiline. Alati ei pea asjade arutamiseks 
klubis käima, aitab ka sellest kui saame omavahel arutleda. Probleemid on 
õigusloomega. Käib naeruväärne kemplemine Toompea ja Tallinna linna vahel. 
Valitsus toodab kalleid eelnõusid, mille tõhusus ühiskonnas väike (nt nö võlast vabaks 
eelnõu, nö preventiivse vangistuse seadus jne). EJL liikmed peaksid õigusloomest 
rohkem osa võtma, et eeltoodud näiteid vähem esineks.  
 
Aare Kruuser selgitab, et me oleme läbinud akadeemilise kursuse, mis on 
võrdsustatuid magistrikursusega. Samas käsitleme ka rakendus- ehk kutsehariduse 
raames õigust õppinuid kui juriste – kuid kas nad on õigustatud saama juristikutset? 
Juristikutse peaks saama akadeemilise hariduse ehk magistrikursuse lõpetanu. Täna 
siseneb turule kutsehariduse saanud juriste, kelle osas tuleks läbi viia kutsesobivuse 
eksam. Ka siin soovitan EJL liikmetel valjemat häält teha. 
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Priidu Pärna tuletab kõigile meelde, et EJL on MTÜ, mille asja ajame me kõik oma 
vabast ajast muude tegevuste kõrvalt. Liit on just nii tugev, kui palju oleme me ise 
oma vaba aega valmis sellele panustama. EJL on kõvasti oma ressursse vähendanud, 
leppides kokku, mis on meie prioriteedid ja vastavalt ka tegutsenud. Prioriteedid on 
täna tasuta õigusabi, tulevased Õigusteadlaste Päevad, koolitus ja muidugi ka 2012 
toimuv FIDE. Nõus, et Liit peab olema nähtav. Oleme samas ka viimasel aastal olnud 
korduvalt pressis – Krista Paal televisioonis, Lauri Vitsut, mina ise samuti. Kindlasti 
peaksime olema aktiivsemad õiguspoliitika väljakujundamisel ja kui kellelgi on 
energiat ja mõtteid, tulge EJL õiguspoliitika töögruppi! MTÜ peamine probleem just 
sellest, et reageerida tuleb õigusloome arengutele kiiresti, kuid aeg ongi probleem.  
Tasuta õigusabi – vabatahtlus ei ole see, et Justiitsministeerium või keegi teine annab 
tegevuse eest raha. Vabatahtlus on millegi tegemine tasuta. 
Kas ja kes oleksid saalisviibijatest nt kord kvartalis tasuta õigusabi andma. Terve saal! 
Väga hea tulemus. 
 
11.  Üldkogu lõpetamine. 
 
Enn Tonka tänab üldkogul osalejaid, lõpetab koosoleku ning palub liikmeid suupistete 
juurde. 
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