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Kaitseliidu Juristide Sektsiooni põhikiri
Põhikiri kehtestatakse Kaitseliidu kodukorra § 32 lg 1 alusel.

1. Üldsätted
1.1 Põhikirjaga sätestatakse Kaitseliidu Juristide Sektsiooni (edaspidi sektsioon) eesmärk,
ülesanded, tegevuse korraldamine, Kaitseliidu liikmete kaasamine ja tegevuse lõpetamine.
1.2 Sektsioon on huviring Kaitseliidu kodukorra § 32 lõike 1 tähenduses, mis koondab
Kaitseliidu üleselt Kaitseliidu liikmeid, kes valdavad juriidikat või omavad juriidilist haridust
ning soovivad panustada Kaitseliidu tegevust puudutava õigusloome arendamisesse, et toetada
sellega Kaitseliitu tema ülesannete täitmisel.
2. Sektsiooni eesmärk
2.1 Sektsiooni eesmärgiks on hoida ja edendada Kaitseliidu tegevusi, osaledes Kaitseliidu
toimimise aluseks olevate õigusaktide eelnõude ja projektide väljatöötamises,
ettevalmistamises ning aruteludel.
2.2 Tagatakse Kaitseliidu liikmete kaasamine ja arvamuse paljusus Kaitseliidu õigusloome
kujundamises.
2.3 Suurendatakse Kaitseliidu liikmete õigusalaseid teadmisi ja selle rakendamise oskusi.
3. Sektsiooni ülesanded
3.1 Arutab Kaitseliidu keskorgani poolt väljatoodud Kaitseliidu tegevust reguleerivates
õigusnormides esinevaid kitsaskohti ning pakub välja kitsaskohtade kõrvaldamiseks õiguslike
lahendusi.
3.2 Teeb Kaitseliidu keskjuhatusele ettepaneku esitada Kaitseliidu keskkogule Kaitseliidu
tegevust reguleerivates õigusnormides esinevate kitsaskohtade kõrvaldamiseks kaitseliidu
seaduse ja/või Kaitseliidu kodukorra muutmise algatamise või mittealgatamise otsuse
tegemiseks.
3.3 Viib läbi Kaitseliidu struktuuriüksuste juhtorganite liikmetele õigusseadmiste alaseid
koolitusi Kaitseliidu tegevuste aluseks olevast õigusnormistikust, selle loomis- ning
rakendamisprotsessidest.
4. Tegevuse kavandamine ja korraldamine
4.1 Sektsiooni tegevust kavandab ja korraldab Kaitseliidu ülema õigusnõunik (edaspidi
õigusnõunik).
4.2 Tegevuste kavandamise aluseks on Kaitseliidu keskorgani poolt väljatoodud Kaitseliidu
tegevust reguleerivates normides tekkinud muudatuste või probleemide lahendamise või uute
õigusaktide vajadus.

KINNITATUD
Kaitseliidu keskjuhatuse 20.02.2020
otsusega nr K-0.1-1/20/5308PR

4.3 Sektsioonile kavandatud ülesannete täitmiseks korraldab õigusnõunik koosolekuid,
arutelusid, seminare jmt., mis võivad olla kontaktsed e. vahetud või elektroonilised.
4.4 Sektsioon kujundab oma seisukohad ja ettepanekud lihthäälteenamusel kohalolnutest, ning
vormistab selle kirjalikku taasesitatavas vormis, mis esitatakse õigusnõuniku vahendusel
keskjuhatusele.
4.5 Analüüsib ja esitab ettepanekuid õigusaktide eelnõusid väljatöötavatele ja kinnitavatele
struktuuridele ;
4.6 Võib osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamisprotsessis.
4.7 Õigusnõunik annab Kaitseliidu keskjuhatusele vähemalt üks kord aastas ülevaate sektsiooni
tegevusest.
5. Sektsiooni tegevusse kaasatavad
5.1 Sektsiooni tegevusse võib kaasata:
5.1.1 Kaitseliidu kollegiaalse organi ja struktuuriüksuse juhatuse poolt nende endi liikmete
hulgast määratud Kaitseliidu tegevliiget;
5.1.2 Kaitseliidu struktuuriüksuse erialapealik juristi;
5.1.3 eksperdina Kaitseliidu peastaabi juriidilise teenistuse juristi.
5.2 Sektsiooni liikmel on õigus osaleda sektsiooni tegevuses ja panustada sektsiooni
eesmärkide saavutamiseks.
5.3 Sektsiooni tegevuses osalemine toimub liikme enda vabatahtlikuse alusel selle eest tasu
saamata.
6. Tegevuse alustamine ja lõpetamine
6.1 Sektsioon loetakse asutatuks põhikirja kinnitamisest Kaitseliidu keskjuhatuses.
6.2 Sektsiooni tegevuse lõpetamise otsustab Kaitseliidu keskjuhatus.

