Eesti Juristide Liidu sümboolika kasutamise hea tava

§ 1. Eesti Juristide Liidu sümbolid
(1) Eesti Juristide Liidu (edaspidi EJL) sümboliteks on nimetus „Eesti Juristide Liit“ ja EJL
embleem.
(2) EJL embleemi kirjeldus on toodud EJL põhikirja punktis 48: „Liidu embleemiks on
ringikujulisel põhjal stiliseeritult kujutatud loorberilehed, mõõk ja kaalud. Embleemi
ülaservas on kiri “EESTI JURISTIDE LIIT”.

(3) EJL-i embleem on kasutusel must-valgena
ja värvilisena
.
(4) EJL nimetus ja embleem on registreeritud kaubamärgina 16.07.1998.a. reg.nr 26272.
§ 2. EJL sümbolite kasutamise hea tava
(1) EJL sümbolite kasutamise hea tava kehtestatakse EJL põhikirja punkt 9.4 alusel.
(2) Käesoleva otsusega kehtestatakse sümbolite kasutamise ja järelevalve kord.
(3) EJL sümboleid kasutatakse väärikalt ja austusega ning kooskõlas käesoleva otsusega.
§ 3. EJL nimetuse kasutamine
(1) EJL nimetust „Eesti Juristide Liit“ kasutakse EJL embleemil, trükistel, meenetel,
väljaannetel, veebilehtedel ja EJL üritustel ning nende reklaamimiseks.
(2) Iga EJL liige võib EJL nimetust kasutada viidates enda kuuluvusele liikmeskonda ja
staatusele selles.
(3) EJL nimetust ega ka selle lühendatud kujusid „EJL“ ja „juristide liit“ ei tohi EJL liige
kasutada äritegevuses ega muus enda poolt väljaspool EJL-i tegevust osutatava teenuse
osutamisel küll aga võib ta teenuste osutamisel viidata enda kuulumisele EJL-i liikmeskonda.
§ 4. EJL embleemi kasutamine
(1) EJL embleemi kasutatakse EJL pitsatil, märkidel, veebilehtedel, kirjaplankidel,
külaliskaartidel, muudel trükistel ja suveniiridel ning EJL ürituste tutvustamisel ja
reklaamimisel.
(2) EJL embleemi võivad EJL ühendused kasutada ürituste läbiviimisel, trükistel ja
elektroonilistel kandjatel.
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(3) EJL liikmel, noorliikmel, toetajaliikmel ja auliikmel on õigus kasutada EJL embleemi
enda nimekaardil, endaga seotud trükistel ja veebilehtedel.
(4) EJL embleemi on keelatud kasutada äritegevuses ja mittetulunduslikus vormis teenuse
osutamisel, kui see ei ole seotud EJL poolt korraldatava tegevusega.
(5) EJL embleemi virtuaalsel kujul kasutamiseks või väljatrükkimiseks teeb EJL büroo
embleemi kujutise kättesaadavaks veebilehel.
§ 5. Selgitused hea tava kohta ja järelevalve
(1) Selgitusi ja erandkorras loa EJL sümbolite kasutamise kohta käesoleva otsusega
sätestamata olukordades annab EJL presidentuur otsustades vajadusel vastavate kaubamärgi
kasutamise litsentsilepingute sõlmimise.
(2) EJL presidentuur ja büroo jälgivad sümbolite kasutamise heast tavast kinnipidamist ning
presidentuur võib juhtida tähelepanu vajadusele järgida käesoleva otsusega kehtestatud korda.
(3) Pöördumise korral EJL sümbolite kasutamise kooskõla kohta hea tavaga annab hinnangu
EJL aukohus.
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