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Eesti Juristide Liidu organite
valimisprotseduur
Eesti Juristide Liidu üldkogu kinnitab valimisprotseduuri
põhikirja punkti 27 alusel.
§ 1. Kandidaatide esitamine
(1) Igal Eesti Juristide Liidu (edaspidi EJL) liikmel on
õigus esitada EJL liikmete seast kandidaate volikogu,
presidentuuri,
aukohtu
ja
revisjonitoimkonna
koosseisu.
(2) Presidentuuri ei saa kandideerida EJL noorliige.
(3) Presidentuur koostöös EJL bürooga selgitavad välja
kandidaadid ja nende nõusolekud kandideerimiseks
enne üldkogu toimumist. Kandidaate saab esitada ka
üldkogul.
(4) EJL büroo saadab kandidaatide nimekirjad kõigile
liikmetele enne üldkogu.
(5) Iga üldkogust osa võttev liige võib üles seada
kandidaate nende nõusolekul
EJL organitesse
üldkogul. Sel juhul täiendatakse kandidaatide
nimekirja kandideerimiseks nõusoleku andnud
liikmetega.

(6) Kandidaadiks võib esitada ka liikme, kes küll kohal ei
viibi, ent kelle kirjalik nõusolek kandideerimiseks on
olemas.
§ 2. Salajase või avaliku hääletuse korraldamine
Pärast kandidaatide nimekirja sulgemist otsustab üldkogu iga
organi puhul eraldi, kas korraldada salajane hääletamine
hääletamissedelitega või avalik hääletamine käega poolthääle
märguande andmisega.
§ 3. Häälestussedelite väljaandmine
(1) Salajasel hääletamisel antakse üldkogul osalejale
hääletussedelid välja osaleja registreerimisel või pärast
kandidaatide nimekirja sulgemist.
(2) Kui üldkogu osalejal on kirjalik allkirjastatud volitus
teise liikme, kes ei saa üldkogust osa võtta,
esindamiseks, siis antakse hääletussedel ka tema eest
hääletamiseks. Selle kohta tehakse märge nimekirja.
(3) Hääletussedel antakse välja esitatud volituste arvu
arvestades, kuid mitte rohkem, kui üldkogult puuduva
kolme liikme esindamiseks.
(4) Kui hääletamisest osavõttev liige rikub hääletussedeli,
siis selle tagastamisel antakse talle välja uus
hääletussedel ja selle kohta tehakse märge nimekirja.
§ 4. Hääletamine
(1) Igal üldkogust osavõtjal on võimalik anda iga valitava
organi koosseisus ettenähtud kohtade arvule vastav
hulk hääli ja vastav hulk hääli volituste arvu
arvestades.

(2) Avalikul hääletamisel annab iga liige käega märku
oma poolthäälte andmiseks.
(3) Kui avalikul hääletamisel on liikmel volitus üldkogul
mitteosaleva EJL liikme eest hääletamisel, siis teatab
ta sellest pärast poolt hääle märguannet ja see
protokollitakse häältelugemiskomisjoni poolt koos
antud häältega märkides ka hääletaja nime.
(4) Salajasel hääletamisel täidab üldkogust osavõttev liige
hääletussedeli iseseisvalt ja teiste eest varjatult.
(5) Salajasel hääletusel märgistab hääletaja kandidaadi,
kelle poolt ta hääle annab.
(6) Salajasel hääletamisel märgistab hääletaja kandidaadi,
kelle poolt ta hääletab, järel olevas lahtris numbriga
vastavalt organi liikmete arvule:
1) presidentuuri valimisel 1 kuni 3;
2) volikogu korral 1 kuni 14;
3) aukohtu korral 1 kuni 5;
4) revisjonitoimkonna korral 1 kuni 3.
(7) Märgistatud hääletussedeli paneb hääletaja pitseeritud
valimiskasti.
§ 5. Hääletustulemuste kindlaks tegemine
(1) Hääled loeb selleks üldkogu poolt moodustatud
häältelugemiskomisjon.
(2) Avaliku hääletusel häältelugemiskomisjon protokollib
loetud hääled, kas iga kandidaadi kohta või kui
hääletatakse nimekirja poolt, siis kõik nimekirja poolt
antud hääled. Eraldi peab häältelugemiskomisjon
arvestust volituse alusel antud hääletaja ja häälte arvu
kohta.
(3) Salajasel hääletusel häältelugemiskomisjon:
1) avab pitseeritud valimiskasti;

2) loeb valimiskasti lastud sedelite arvu;
3) igale kandidaadile antud häälte arvu;
4) kehtetute valimissedelite, millest ei selgu hääletaja
tahe, arvu;
5) viib läbi liisuheitmise sama palju hääli saanud
kandidaatide vahel, kui need osutuks valitavasse
organisse valituks;
6) lahendab vajadusel protestid;
7) teeb kindlaks EJL liikmed, kes valitavasse
organisse on valitud ning esitab need nimekirjana
üldkogule kinnitamiseks.

