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                                         EESTI JURISTIDE LIIT 

 

 

 

Presidentuuri istungi protokoll nr 2   Tallinn, 26.märts 2013.a.  

 

 

Koosolekust võtsid osa: liidu presidendid Priidu Pärna, Jüri Heinla, Tiina Sepa. 

Kutsutud direktor Krista Paal.  

Protokollis: Krista Paal 

 

Päevakorras:  

1) Väliskoolituse korraldusest.  

2) Põhjamaade juristide nõupidamise korraldamine.  

3) Kohtusse pöördumise võimalustest ( Õigusapteek). 

4) Eelarve ülevaade. 

5) EJL üldkogu koosoleku korraldamine.  

6) Jooksvad küsimused. 
 

1. EJL 2013.a sügisese väliskoolituse korraldamine 

Priidu Pärna:  

Arutati 2013.a. koolituskava ja koolitusvajadusi. Kevadsessioonil külastatakse Haagis resideeruvaid 

õigusinstitutsioone ning sügisel peaks traditsiooniliselt korraldama pikema õigussüsteemiga tutvumise. 

Täna on laual 2 alternatiivset pakkumist- Tsehhi Vabariik ja Malta Vabariik.  

Maltal on teistsugune õigussüsteem, mis baseerub anglo- ameerika õigussüsteemile. See on EL 

väheesinev ja uudne. Samas peab EJL büroo leidma kontaktid ja sõlmima kokkulepped malta 

õigusinstitutsioonidega, et Malta väliskoolitus oleks maksimaalselt kaetud õigusalaste kohtumiste ja 

teadmiste omandamisega.  

Tiina Sepa 

 Toetan Malta õigussüsteemiga tutvumist. 

Jüri Heinla 

Bürool võtta ühendust välisministeeriumiga ja leida kontakte Malta õigusinstitutsioonidega.  

Otsutati: 

Korraldada EJL sügisene väliskoolitus Malta Vabariiki. Väliskoolituse aeg: 11.09- 18.09.2013.a.  

 

2. Põhjamaade juristide nõupidamise korraldamine.   
Arutati  EJL 2013.aasta  septembris Tallinnas toimuva Põhjamaade juristide kohtumise kava. 

Kohtumine aeg 03-09- 05.09.2013.a. Täpsustati ürituse ja programmi kavasid. 

Bürool vajalik võtta ühendus Soome esindajaga ja täpsustada programmi ja osavõtjate arvu. 

 

Otsustati: 

EJL bürool teha kohtumiste täpne kava ja kalkulatsioon.  

 

3. Kohtusse pöördumise võimalustest (Õigusapteek). 

Antud arutelust taandas end president Jüri Heinla.  
 

EJL esitas Justiitsministeeriumile konkursitaotluse tasuta õigusabi osutamiseks 2013.a. Justiitsministri 

käskkirja nr 32 kohaselt määrati kogusumma SA Õigusteenuste Büroo.  
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EJL büroo esitas Justiitsministrile kaebuse vaidlustades käskkirja p 2.1, millega ei rahuldatud EJL 

taotlust. Vastust veel justiitsministeeriumist pole, kuid võib eeldada, et minister käskkirja ei muuda. 

Arutati võimalusi halduskohtusse pöördumiseks.  

Tiina Sepa 

Soovitas oodata justiitsministeeriumi vastus ära ja siis teha ostus.  

 

Ostaustati:  

Lükata kohtusse pöördumine otsuse tegemine edasi kuni Justiitsministeeriumist saadud vastuseni. 

 

 4.EJL 2013.a. eelarve ülevaade. 
Arutati 2013.a. esimese  3 kuu laekumisi ja kulutusi. K. Paal tegi ülevaate hetkeseisust ja laekumistest. 

Kahjuks on vähenenud koolitustellimused ja sellega seoses ka sellest planeeritud sissetulek. EJL 

eelarvet saaks parandada kutsetunnistuste omistamise protsessi läbi.  

 

Otsustati: 

Jätkata konservatiivset eelarvepoliitikat ja valmistada järgmisele volikogule ette ülevaade.  

 

5. EJL üldkogu koosoleku korraldamine.  
Traditsiooniliselt koguneb juunikuu esimesel nädalal EJL üldkogu.  

Priidu Pärna: 

Seekordsele üldkogule on kutsutud justiitsminister hr Hanno Pehvkur, kes andnud sellekohase 

nõusoleku. 

 

Otsustati: 

Korraldada EJL üldkogu koosolek 5.juunil 2013.a.  

 

6. Jooksvad küsimused. 
 

Arutati EJL organisatsioonilisi tegevusi. Erilise luubi alla võeti EJL koduleht ja selle 

ümberkujundamise vajadused. Eelarves on planeeritud 2013.a. kodulehe uuendamine ja inglise 

keelse variandi väljatöötamine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priidu Pärna                                                                               

Tegevpresident, koosoleku juhataja                                            

 

 

 Krista Paal 

direktor, koosoleku protokollija 

 

 

                                                                                                   

 


