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1. Tutvustus 

 

1.1 Eesti Judoliit (edaspidi nimetatud Liit või EJL)  on mittetulundusühing, mis on loodud 

tähtajatult ning mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi põhiseadusest ja EJL 

põhikirjast. 

1.2 EJL on mittepoliitiline organisatsioon. EJL ei tohi diskrimineerida kedagi rassi, usu, soo 

või poliitiliste arvamuste tõttu. 

1.3 Eesti Judoliit koosneb Eesti Judoliidu liikmesklubidest ja nende liikmetest. 

1.4 Kõik EJL liikmeklubid ja liikmed peavad austama Judo vaimu ning käituma vastavalt 

üldisele judo eetikale ja EJL eetikakoodeksile. 

1.5 Distsiplinaarjuhtumitega tegeleb EJL Aukohus, mis on loodud ja kinnitatud EJL juhatuse 

poolt. 

 

2. Liikmete kohustused 

 

2.1 Liikmed täidavad kõiki Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud kohustusi 

täies ulatuses ja järgides sealhulgas judoga seotud rahvusvahelisi võistlusreegleid ja - 

juhendeid. 

2.2 Liikmed kohustuvad järgima ausa sportimise ja sporditegevuse üldtunnustatud reegleid 

ja häid tavasid, toetades Liikmete sportlikke pürgimusi ja saavutusi.  

2.3 Liikmed kohustuvad tunnistama ja täitma EJL üldkogu, EJL juhatuse ning Aukohtu 

otsuseid, mis on vastavuses Liidu põhikirjaga, käesoleva Eetikakoodeksi ja Eesti 

Vabariigi seadustega.  

2.4 Liikmete suhted Liidu ja teiste Liikmetega rajanevad vastastikkusel austusel ja usaldusel. 

Liige suhtub teistesse Liikmetesse heatahtlikult, ausalt, viisakalt ja korrektselt, on 

abivalmis ja koostööaldis. Liikmetevahelistest suhetest ei kasutata sõimu, 

ebatsensuurseid sõnu ja väljendeid.  

2.5 Liikmed kohustuvad oma tegevuses järgima ühiskonnaeetilisi käitumisnorme.  

2.6 Liige ei laima, kritiseeri ega alaväärista EJL-i või teisi Liikmeid avalikkuse ees, vaid 

lahendab üleskerkivaid probleemid või kitsaskohad konstruktiivselt koos teise Liikme 

ja/või EJL-ga.  

2.7 Liikmed vastutavad enda või oma esindaja(te) poolt väljendatud seisukohtade eest.   

2.8 EJL liikmetel on keelatud oma tegevustes kasutada ebaausaid võtteid või sooritada 

ebaseaduslikke toiminguid, sh osaleda judovõistlustega seotud ennustustes, kihlvedudes, 

totalisaatorites, jms hasartmängudes hasartmänguseaduse tähenduses. 

2.9 Võistlustest ja isiklikest küsimustest tekkinud lahkhelisid Liikmete vahel püütakse 

lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib Liikmetevahelise vaidluse 

lahendamiseks pöörduda Liidu juhatuse või Aukohtu poole. 

 



3. Liikme poolt ühe või mitme eelnimetatud Eetikakoodeksi kohustuse rikkumisel:  

 

3.1 Juhatus või Liige, kellel on põhjust uskuda, et teine Liige on rikkunud käesolevat 

Eetikakoodeksit, esitab sellekohase kirjaliku kaebuse Aukohtule.  

3.2 Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast kaebuse esitamist saadab Aukohus kirja koos 

kaebuse koopiaga vastavale Liikmele nõudega esitada Aukohtule seletus esitatud 

kaebusele.  

3.3 Aukohus vaatab esitatud seletuse läbi ja võtab vastu otsuse nelja nädala jooksul pärast 

seletuse esitamist vastavuses alljärgnevaga:  

3.3.1 juhul, kui Aukohus otsustab, et esitatud seletus on rahuldav ning käesoleva 

Eetikakoodeksi rikkumist ei tuvastatud, saadab Aukohus vastavasisulise kirja 

mõlemale osapoolele ning loeb juhtumi lõpetatuks;  

3.3.2 juhul, kui Aukohus leiab, et esitatud kaebus on põhjendatud ning tegemist on 

käesoleva Eetikakoodeksi rikkumisega, määrab Aukohus vastava karistuse 

alljärgnevatest ning teavitab asjaosalisi otsusest kirjalikul teel:  

a) hoiatus;  

b) ametlik noomitus;  

c) väljaarvamine Liidust, Liidu juhatusest, litsentsi või õiguse peatamine või koostöö 

lõpetamine sõltuvalt Liikme staatusest.  

3.3.3 Määratud karistus avalikustatakse alljärgnevate põhimõtete alusel: a) hoiatus 

avalikustatakse Liikmetele; b) noomitus avalikustatakse Liikmetele ja Juhatuse otsuse 

alusel avalikkusele; c) väljaarvamine Liidust avalikustatakse Liikmetele ja 

avalikkusele.  

3.4 Kõikidel Liikmetel on õigus esitada mistahes ajal mistahes tõendeid Aukohtule ja/või 

EJL juhatusele oma seisukohtade kaitseks.  

3.5 Liidu liikmed, kes on Eetikakoodeksi rikkumise tõttu liikmeskonnast välja arvatud 

omavad õigust taotleda liidu liikmeks saamist 2 aastat pärast väljaarvamise kuupäeva, 

eeldusel, et nad võtnud tarvitusele meetmed Liidust väljaarvamise põhjuste edaspidiseks 

vältimiseks ja suudavad seda ka rahuldavalt tõendada.  

3.6 Vastuolu korral Liidu põhikirja ja käesoleva Eetikakoodeksi sätete vahel on ülemuslik 

esimene. 

 


