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1 Üldkogu avamine 
Üldkogu avab EJL tegevpresident Jüri Heinla, protokollijaks määratakse Margit 
Kikas. Kinnitatakse ühehäälselt päevakord.   
 
 
2. Volikogu 2011. aasta tegevuse aruande ärakuulamine ja hinnangu andmine 
 



Ülevaate annab Jüri Heinla. Ettekandja sõnul on olnud üldkogu raames kombeks 
vaadata tegevused üle kuni üldkogu toimumise ajani, kaasates ka juba jooksva aasta 
tegevusi. Paljud 2011.aasta tegevused on oma edukuses lõppenudki aga juba sel 
aastal, neist märkimisväärseim kindlasti rahvusvaheline FIDE XXV kongress 
Tallinnas. 
 
Oleme osalenud projektides, mis annaksid ühiskonnale tagasi juristi panuse – nt 
Õigusmess, Õigusring, portaal „Jurist aitab“, Õigusapteek. Kõik need projektid on 
suunatud elanikkonnale, kelle jaoks on õigusabi eeskätt majanduslikel põhjustel 
halvasti kättesaadav. 
Õigusring oli töös AEF toel, käesoleval aastal see projekt jätkub.  
Lisaks FIDE konverentsile korraldasime ka konverentsi „Lübecki linnaõigus“, mis 
osutus huvitavaks ja menukaks ürituseks. Samuti valmistume sel sügisel 
asetleidvateks 32. Õigusteadlaste Päevadeks.  
 
Lubasin oma tegevpresidendi ametiajal pöörata rohkem tähelepanu organisatsiooni 
sisse. Liikmetelt tagasiside saamiseks viisime sügisel läbi küsitluse, mille tulemuste 
pinnalt kavandame liidu tegevusi. Küsitluse tulemused on avaldatud EJL veebilehel. 
Sarnane küsitlus saab aset leidma igal aastal, on väga tänuväärne kui leiate aega seda 
täita. 
Alustasime presidentuuri ja volikogu protokollide avaldamist EJL veebilehel. Sellel 
aastal alustasime igakuiste tegevusülevaadete saatmist liikmetele. 
Volikogu on heaks kiitnud auliikme ja tänukirja statuudi, et saaks tänada ja 
autasustada meie aktiivsemaid liikmeid tubli tulemuse eest.  
Tänaseks oleme välja heitnud ligikaudu 100 liiget, kelle aastamaks oli tasumata 3 ja 
enam aastat.  
Oluline volikogu poolt kinnitatud eesmärk kutse arendamine, kutseeksameid 
kavandame  läbi viia käesoleva aasta sügisel.  
Õiguspoliitika toimkond on andnud rea arvamusi eelnõude kohta, analüüsinud seadusi 
ja andnud oma seisukoha „hea“ ja „halva“ seaduse osas. Alates 2011.a. sügisest 
osaleme projektis „Valitsuse valvurid“, kus koos teiste vabakondade esindajatega 
anname hinnanguid valitsuse lubaduste täitmisele. 
 
Eraldi tahaks ära märkida eelmisel aastal asutatud naisjuristide aktiivset tegevust. 
Naisjuristide poolt on osaletud inimkaubandust käsitlevate eelnõude menetluses 
Riigikogus.  
 
 
3. Eesti Juristide Liidu ühenduste 2011.a tegevuste ülevaate ärakuulamine 
3.1.  Ettevõtlusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade 
 
Ettekande teeb Ingrid Siimann. Ettekandja sõnul on ühendus oma tegevuse suhtes ise 
pisut murelik. Aastal 2000 sai initsiatiivikalt alustatud, hetkel hoog enam nii suur ei 
ole. Südamelähedane on kutsestandardite väljatöötamine ja kutsenõukogu tegevus 
ning kutsete andmine.  
Soovime käivitada juristide nö klubilise kokkusaamise traditsiooni. Esimene selline 
kohtumine leiab aset 19. Juunil kell 17 restoranis „C est la Vie“.  
 
Ingid Siimanni ettekanne lisatud protokollile. 
 
3.2. Haldusjuristide ühenduse tegevuse ülevaade 



 
Ettekande teeb Sulev Lääne. Paljudel konverentsidel poliitikutelt saadud lubadused 
KOV reformimise ja arengu teemadel ei ole kuhugile liikunud. Eesmärk oleks 
vajalike võrgustike areng, mitte vaid konverentside pidamine. Kavandatavad 
tegevused ettekandest. 
 
Sulev Lääne ettekanne lisatud protokollile. 
 
3.3. Euroopa Õiguse ühenduse tegevuse ülevaade 
 
Priidu Pärna räägib lühidalt FIDE kongressist. 
 
Julia Laffranque ettekanne lisatud protokollile. 
 
3.4 Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade 
 
Ettekande teeb Külli Kaldvee. Ühendus on värske, loodud sai see 16.06.2011 seitsme 
naisliikme poolt, ühenduse põhimäärus kinnitati volikogus 27.10.2011. 
Palju tegeleb ühendus pereprobleemide ja perevägivalla juhtumitega, samuti 
inimkaubandusega seonduvate probleemidega.  
Senised ja kavandatavad tegevused toodud ettekandes. 
 
Külli Kaldvee, Maarika Pähklemäe ja Jana Kitteri koostatud ettekanne lisatud 
protokollile. 
 
4.     Aukohtu 2011.aasta tegevuse ärakuulamine 
 
Ettekande teeb Peeter Milvere. Hea märk on see, kui aukohtul on vähe tööd. Selles 
valguses on aukohtu töö olnud tänuväärne, kaebusi oli 2. Ühel juhul kaebaja loobus, 
teine kaebus on hetkel menetluses. 
 
Peeter Milvere ettekanne lisatud protokollile. 
 
5. 2011.majandusaasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine 
 
Jüri Heinla: aruanne on liikmetele varem saadetud, loodetavasti olete saanud tutvuda. 
Aruandest nähtuvalt tundub, nagu oleks MASU läbi – oleme kasvatanud 
koolitustegevust, vahendeid on jäänud alles rohkem. Büroo on leidnud nutikaid 
lahendusi koolitusturul, mis on toonud majanduslikult edu. Paranenud on 
liikmemaksude laekumine. 
Aruanne lisatud protokollile. 
 
6. Revisjonitoimkonna 2011. aasta tegevuse aruande ärakuulamine ja 
kinnitamine 
 
Ettekande teeb Aapo Greebe, ettekanne lisatud protokollile. 
 
Jüri Heinla paneb hääletusele eelnevalt välja saadetud kavandite alusel otsused nr 1 ja 
2. 
 



Ühehäälselt kinnitatakse 2011. Majandusaasta aruanne koos tegevusaruandega ja 
revisjonitoimkonna aruanne. Võetakse vastu otsused nr 1 ja 2.  
 
7. EJL põhikirja muutmine ja täiendamine. 
Jüri Heinla esitab volikogu ettepaneku ja selgitab kavandatavaid muudatusi: 
1.  Muuta põhikirja punkti 33.10 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: 
„kujundab liidu õiguspoliitilised põhiseisukohad, eesmärgid ja suunad, võtab vastu 
õiguspoliitilised otsused olulisemates õigusküsimustes .“ 
 
2. Muuta põhikirja punkti 41.4 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: 
„sõlmib liidu nimel lepinguid või volitab selleks direktorit presidentuuri poolt 
määratud ulatuses.“; 
 
3. Muuta põhikirja punkti 45.4 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: 
„käsutab liidu vara vastavalt presidentuuri otsustele ja sõlmib presidentuuri poolt 
määratud ulatuses lepinguid.“; 
 
4. Täiendada põhikirja punktiga 18.7: 
„annab ühenduse nimel arvamusi aktuaalsetes õigusküsimustes arvestades volikogu 
poolt vastu võetud õiguspoliitilisi seisukohti ja suundi. Antud arvamustest teavitatakse 
volikogu ja presidentuuri.“. 
 
Advig Kiris leiab, et volikogu pädevust ei tohiks sellisel moel laiendada, andes 
õiguse kujundada Liidu eesmärke ja suundi. 
 
Jüri Heinla vastab, et volikogu kujundab eesmärgid ja suunad nagunii, üldkogu 
volitusi antud juhul ei ole kitsendatud.  
 
Maido Pajo teeb ettepaneku täiendada põhikirja punkti 33.10 sõnadega „kooskõlas 
põhikirjaga“ 
 
Jüri Heinla paneb hääletusele Advig Kiris’e ettepaneku – kes on poolt, et jätta välja 

ettepaneku punktist 1 sõnad „… eesmärgid ja suunad…“ 
 
Ettepanek leidis poolthäälte enamusega toetust. 
 
Jüri Heinla teeb ettepaneku põhikirja muudatused vastu võtta, arvestades üldkogu 
poolt vastu võetud parandust. 
 
Ühehäälselt võetakse vastu otsus nr 3.  
 
8. Sõnavõtud 
 
Jüri Heinla märgib, et FIDE kongress viidi läbi suurepäraselt, tagasiside on olnud 
rahvusvahelisel tasandil ülivõrdes. Arvestades seda suurt tööd, mis ürituseda soeses 
aastaid tehti, otsustas EJL presidentuur autasustada sellega seotud liikmeid ja 
koostööpartnereid ning anda üle tänukirjad. Presidentuur otsustas anda tänukirjad 
järgmistele isikutele:  
Julia Laffranque, Anneli Albi, Siiri Aulik, Kadri Elias, Alla Kuznetsova,  Marika 
Linntam, Liisa Ojamaa, Krista Paal, Evelin Pärn-Lee, Merike Saarmann,  



Merli Vahar, Kristiina Ojuland, Agu Sorainen, Tanel Kerikmäe, Sulev Lääne, Toomas 
Sepp, Mihkel Oviir, Märt Rask ja Kristi Värk. 
 
Antakse üle tänukirjad kohalviibijatele. 
 
Priidu Pärna lisab, et korralduskomitee esimehena hindas ta FIDE kongressi 
taasiseseisvusaja tõsiseimaks õigusteaduslikuks kongressiks. Nii esinejate kui 
osalejate arv ja nimistu oli aukartusäratav. Korraldus kestis 4 aastat, kõigilt võttis see 
palju energiat. Iseenda eest räägib fakt, et korralduskomitees olid lisaks Priidu Pärnale 
vaid naised. Tänusõnad kõigile toetajatele. 
 
10. Üldkogu lõpetamine 

 
Jüri Heinla tänab osavõtjaid, tervitab uut tegevpresidenti Priidu Pärna’t ja lõpetab 
üldkogu. 
 
 
 
 
Jüri Heinla       Margit Kikas 
Juhataja        protokollija  
     


