I PEATÜKK - ÜLDSÄTTED
Artikkel 1 - Põhiaated
Eesti Punane Rist asutati 24.veebruaril 1919.a. Tema tegevus ja põhikiri
lähtub 1864., 1906., 1929., 1949.a. Genfi konventsioonidest ning 1977.a.
lisaprotokollidest, milles Eesti Vabariik osaleb. Põhiaated on:

INIMLIKKUS - Inimlikkuse põhimõte on Punase Risti aateline alus.
Selle järgi on liikumise ülesanne kaitsta igas olukorras inimese elu, tervist
ja väärikust ning taotleda rahvaste üksteisemõistmist ja püsivat rahu.
Punase Risti eesmärk on leevendada kannatusi ja kaasa aidata humanismi
arengule.

VÕRDSUS - Punane Rist püüab esmajärjekorras aidata kõige suuremas
hädas olijaid, tegemata mingit vahet või andmata mingeid eeliseid
rahvuse, rassi, usutunnistuse või muude tunnuste järgi.

ERAPOOLETUS- Võrdõiguslikkus ja erapooletus on need nõuded,
millest kinnipidamise korral leiab Punase Risti tegevus kõikjal toetust;
neist kõrvalekaldumine, nagu poliitilised seisukohavõtud või mõne
osapoole eelistamine või ignoreerimine, oleks Punase Risti tegevusele
takistuseks või seaks selle üldse kahtluse alla.

SÕLTUMATUS- Punane Rist on sõltumatu. Rahvuslikud seltsi
peavad
toimima oma maa seaduste raames ja nende põhikirjaliseks ülesandeks on
abistada oma riigi kaitsejõudude meditsiini teenistusi ja muid ametikohti
rahvuslike katastroofide puhul. Rahvuslik selts peab alati säilitama oma
sõltumatuse, tegutsemaks igal ajal Punase Risti põhimõtete järgi.

VABATAHTLIKKUS- Punane Rist on kodanike vabatahtlik
organisatsioon ega taotle mingit materiaalset tasu.

ÜHTSUS-

Igas riigis saab olla vaid üks Punase Risti rahvuslik
ühendus. Selle liikmeks võib astuda iga antud riigi elanik ning selle
tegevus peab hõlmama kogu maa.

ÜLEMAAILMSUS- Punane Rist on ülemaailmne
organisatsioon,mille
kõikidel rahvuslikel seltsidel on võrdne staatus ning võrdsed kohustused
ja ülesanded üksteise abistamises.

Artikkel 2 - Rahvuslik ja rahvusvaheline
Eesti Punane Rist kui rahvuslik selts* on Eesti Vabariigis ametlikult
registree ritud eraõiguslik juriidiline isik. Ta tegutseb kodanikualgatuse
korras, aidates riigivõimul korraldada tsiviilelanike ja kaitsejõudude
meditsiinilist teenindamist vastavalt Genfi konventsiooni tingimustele.
Eesti Punane Rist on ainus Punase Risti organisatsioon Eesti Vabariigis.
Eesti Punase Risti keskbüroo asub Tallinnas, Eha tn.8
Eesti Punase Risti ametlik töökeel on eesti keel, rahvusvahelises
suhtlemises kasutatakse ka teisi keeli.
Artikkel 3 - Ülesehitus
Eesti Punasel Ristil on järgmised organid ja allüksused:
1.Keskvalitsus: kongress, peakomitee, peavalitsus ja selle täitevorgan
Eesti Punase Risti keskbüroo.
2.Maakondade ja linnade seltsid, mis luuakse vähemalt 100 tegevliikme
olemasolul.
3.Maakondade alluvuses on haruseltsid, valdades, asulates või ettevõtetes
osakonnad kui piirkonnas on vähemalt 10 tegevliiget.
Artikkel 4 - Sümboolika
Eesti Punase Risti embleemiks on punane rist valgel põhjal. Eesti
Vabariigis kasutatakse Punase Risti embleemi vastavalt embleemi
kasutamise eeskirjadele (vastu võetud Delegaatide Nõukogu poolt
Budapestis 1991.a.), EV seadusele ”Punase Risti nimetuse ja embleemi
kasutamise seadus” ja EPR embleemi kasutamise eeskirjadele. Peale
Punase Risti organite võidakse Eesti Vabariigis embleemi kasutada ainult
Eesti Punase Risti loal. Eesti Punasel Ristil võivad olla oma autasud ja
samuti auliikmed, mille statuudid kinnitab peakomitee.

*Märkus: edaspidi Eesti Punase Risti rahvuslik selts=Eesti Punane Rist

II PEATÜKK - TEGEVUSALA
Artikkel 5 - Põhieesmärgid ja ülesanded
Eesti Punase Risti kui humanitaar-heategevusliku organisatsiooni
ülesanne on aidata Eesti Vabariigi Valitsusel ennetada ja leevendada
raskusi, mis võivad tekkida katastroofide, nälja või relvakonfliktide
korral, abistades inimesi olenemata nende rahvusest, rassist, soost, usust
ja poliitilistest veendumustest. Eesti Punase Risti tulu võib kasutada
üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Eesti Punane Rist ei või
jaotada kasumit oma liikmete vahel. Selle ülesande täitmiseks tuleb eriti
silmas pidada järgmisi töösuundi:
1.Aidata hädaolukorda sattunud inimesi.
2.Rahuajal teha tarvilikke eeltöid selleks, et sõja korral igatpidi oleksid
kaitstud Eesti Punase Risti ja ta hoolealuste huvid. Sõja korral olla abiks
Eesti Vabariigi Valitsusele haavatud ja haigete kaitseväelaste eest
hoolitsemisel,muretseda neile abi. Valmistuda selleks, et sõjalise konflikti
korral täita kõrvalekaldumatult rahvusvahelisi kokkuleppeid ja lepinguid
sõjaohvrite abistamise kohta.
3.Toetada Eestimaa elanike tervishoiu edendamist.
4.Levitada teadmisi õnnetusjuhtumite ja katastroofidega seotud oludes
orienteerumiseks ja teostada väljaõpet elanikkonna hulgas nende
eesmärkide realiseerimiseks.
5.Haarata oma liikumisse töövõimelise elanikkonna kõrval võimalikult
palju noorsugu ja pensionäre.
6.Propageerida Eesti Punase Risti aateid.
7.Propageerida rahva hulgas tervislikku eluviisi.
8.Propageerida ja arendada veredoonorlust.
9.Tihendada sidemeid teiste riikide Punase Risti rahvuslike seltsidega.

III PEATÜKK - LIIKMESKOND
Artikkel 6 - Liikmed
Eesti Punase Risti liikmeks võivad olla kõik inimesed vaatamata
rahvusele,
rassile, soole, religioonile, varanduslikule seisundile või poliitilisel
veendu-

musele. Eesti Punasel Ristil on tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
Tegev- või toetajaliikmeks võtmise otsustab seltsi juhatus. Auliikmed
nimetab Eesti Punase Risti Kongress kooskõlas käesoleva põhikirja art.4
ja art.9. Eesti Punase Risti liikmetele antakse liikmekaart.
Artikkel 7 - Tegevliige
Eesti Punase Risti tegevliikmeks võib astuda igaüks, kes soovib tegutseda
Punase Risti eesmärkide saavutamise nimel.
Eesti Punase Risti tegevliikme õigused:
1.Võtta osa Eesti Punase Risti üritustest.
2.Võtta osa Eesti Punase Risti organite valimisest ja olla ise valitud.
3.Esitada valitavatele organitele arupärimisi Eesti Punase Risti töö
konkreetsete faktide vastavuse kohta põhikirjale.
4.Kasutada Punase Risti embleemi vastavalt embleemi kasutamise
eeskirjadele (vastu võetud Delegaatide Nõukogu poolt Budapestis
1991.a.).
5.Kasutada Punase Risti embleemi kooskõlas EV seadusega ”Punase Risti
nimetuse ja embleemi kasutamise seadus” ja EPR embleemi kasutamise
eeskirjadele.
Eesti Punase Risti tegevliikme kohustused:
1.Järgida rahvusvahelise Punase Risti liikumise põhimõtteid.
2.Täita Eesti Punase Risti põhikirja.
3.Osaleda Eesti Punase Risti ühe seltsi tegevuses.
4.Hoiduda Eesti Punast Risti häbistavatest tegudest.
Artikkel 8 - Toetajaliige
Toetajaliige on juriidiline isik aktiivses tegevuses oma esindaja kaudu.
Toetajaliikmel on õigus osaleda Punase Risti üritustel ja osa võtta Punase
Risti koosolekutest nõuandva hääleõigusega. Toetajaliige ei tarvitse
osaleda Punase Risti aktiivses tegevuses.
Artikkel 9 - Auliige
Auliige on isik, kes on vähemalt viis aastat aktiivselt osalenud Eesti
Punase Risti tegevuses ning kel on olulisi teeneid selle edendamisel.
Auliikme nimetuse annab Eesti Punase Risti kongress, kui selleks on
peavalitsusele ettepaneku teinud vähemalt kolme seltsi üldkogu. Eesti
Punase Risti auliikme nimed kantakse Eesti Punase Risti auraamatusse.
Auliikmel on kõik tegevliikme õigused.

Artikkel 10 - Liikmestaatuse kaotamine
Eesti Punase Risti tegev-, toetaja- või auliige võib vabatahtlikult loobuda
liikmestaatusest. Selleks peab ta esitama avalduse oma seltsile. Eesti
Punane Rist võib välja heita liikme, kes rikub tema põhikirja või on toime
pannud Punase Risti liikumist kompromiteeriva teo. Väljaheitmise
otsustab seltsi juhatus, kelle otsuse peale võib edasi kaevata üldkogule.
Viimase otsus on lõplik. Väljalangenuks loetakse need liikmed, kel on
tasumata kahe aasta liikmemaks. Liikmeks taastamine toimub üldistel
alustel.

IV PEATÜKK - KONGRESS
Artikkel 11 - Koosseis
Kongress on Eesti Punase Risti kõrgeim organ, mis vastab
mittetulundusühingute seaduses üldkoosolekule. Kongressi delegaadid
valitakse seltside üldkogude poolt võrdeliselt seltside liikmete arvuga,
mis on määratud jooksva aasta lõpuseisuga. Korralise kongressi
delegaatide esindusnormi määrab peavalitsus 6 kuud enne kongressi.
Erakorralise kongressi puhul rakendatakse eelmise korralise kongressi
kvoote. President, asepresidendid ja seltside esimehed kuuluvad
kongressi delegaatide hulka oma ametikoha järgi.
Artikkel 12 - Võimkond
1.Kongressi pädevuses on teha otsuseid Eesti Punase Risti
põhiküsimustes, määrata tegevussuunad, reorganiseerida Eesti Punase
Risti tegevust sõja- ja rahuaja tingimustele vastavalt ja muuta põhikirja.
2.Kongress kuulab ära presidendi tööaruande ja annab sellele hinnangu.
3.Kuulab ära ja kinnitab revisjoniaruande.
4.Valib presidendi, peakomitee, revisjonikomisjoni ning statuudi- ja
eetikakomisjoni.
5.Määrab Eesti Punase Risti liikmemaksu suuruse.
6.Määrab seltside poolt Eesti Punasele Ristile ülekantavate vahendite
suuruse.
7.Kinnitab üleriigiliselt finantseeritavate projektide loetelu.
Artikkel 13 - Kongressi kokkukutsumine

Peavalitsus kutsub kongressi kokku iga nelja aasta tagant. Peavalitsus
peab
kongressi kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult, põhjust ära
näidates vähemalt 1/10 EPR peakomitee liikmetest. Kui peavalitsus ei
kutsu kongressi kokku, võivad taotlejad kongressi ise kokku kutsuda
samas korras peavalitsusega. Kongressi kokkukutsumisest peab ette
teatama vähemalt l kuu.
Artikkel 14 - Kongressi protseduur
Kongressi avab president ning teeb ettepaneku kongressi juhataja
valimiseks.Kongress on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled
hääleõiguslikud delegaadid pluss 1 delegaat. Kui kongressi alguseks
kvoorumit ei ole, kutsub peavalitsus kolme nädala jooksul kokku sama
päevakorraga uue kongressi . Igal kongressi delegaadil on üks hääl.
Üldreeglina (kui kongress ei määra teisiti) tehakse kõik otsused lahtisel
hääletamisel lihthäälteenamusega. Peakomitee liikmed ja asendusliikmed
valitakse kinnisel hääletamisel. Peakomitee liikmeks saab 10 enim hääli
saanud isikut, asendusliikmeks 5 järgmist enim hääli saanut.

V PEATÜKK - PEAKOMITEE
Artikkel 15 - Koosseis
Peakomitee, mis vastab mittetulundusühingu
koosolekule, koosseis on järgmine:

seaduses

volinike

1.President
2.Seltside esimehed
3.10 kongressil valitud liiget
4.Kuni 5 Eesti vabariigi ministeeriumidest delegeeritud liiget.
5.Peakomitee poolt nimetatud varahoidja.
Kui kongressil valitud peakomitee liige ei saa mingil põhjusel enam
osaleda peakomitee töös, annab ta oma staatuse üle kongressil enim hääli
saanud asen dusliikmele. Kongress võib üht ja sama isikut valida
peakomiteesse korduvalt, kuid mitte rohkem kui kolm korda järjest.
Peakomitee valib oma liikmete hulgast kuni 3 asepresidenti ja kuni 5
peavalitsuse liiget. Peakomitee istungite vaheajal korraldab tööd
peavalitsus. Peakomitee ega peavalitsuse liikmed ei ole Eesti Punase Risti
palgatöötajad.

Artikkel 16 - Võimkond
Eesti Punase Risti peakomitee ülesanne on korraldada kongresside
vaheajal kongressi otsuste elluviimist. Eesti Punase Risti peasekretär
kinnitatakse tööle peakomitee poolt. Peakomitee kuulab regulaarselt
peavalitsuse tööaruandeid ja annab tehtule hinnangu. Peakomitee tööd
juhib president, kes kirjutab ka alla peakomitee otsusele.
Artikkel 17 - Istungid
Peakomitee istungid toimuvad kaks korda aastas. Erakorraline istung
kutsutakse kokku presidendi, peavalitsuse, revisjonikomisjoni või
vähemalt viie peakomitee liikme kirjalikul nõudel.
Artikkel 18 - Istungi protseduur
Peakomitee
istungeid
juhatab
president.
Peakomitee
on
otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled liikmed, nende seas
vähemalt 5 kongressi poolt valitud liiget. Igal liikmel on üks hääl.
Otsuseid tehakse üldreeglina lahtisel hääletamisel ja otsus loetakse
vastuvõetuks, kui selle poolt hääletasid vähemalt pooled kohalviibijad,
sealhulgas vähemalt 3 kongressi poolt valitud peakomitee liiget.

VI PEATÜKK - PEAVALITSUS
Artikkel 19 - Koosseis
Peavalitsus, mis vastab mittetulundusühingu seaduses juhatusele,
koosneb:
presidendist, asepresidentidest, varahoidjast ning kuni 5 liikmest, kelle on
oma liikmete seast valinud peakomitee, kokku mitte üle 9 liikme.
Peakomitee võib oma liikmeid peavalitsusse valida korduvalt.
Artikkel 20 - Võimkond
Eesti Punase Risti Peavalitsuse võimkonna määrab peakomitee.
Peavalitsus võtab tööle ja vabastab pearaamatupidaja. Kinnitab ürituste
kava aastaks. Kinnitab EPR eelarve ja vajadusel muudatused. Otsustab
kinnisvaratehingud. Peavalitsuse liikmetel on õigus esindada Eesti Punast
Risti kõikides õigustoimingutes. President esindab Eesti Punast Risti
ainuisikuliselt, teised Peavalitsuse liikmed esindavad Eesti Punast Risti
vähemalt kahekesi.

Artikkel 21 - Peavalitsuse koosolekud
Eesti Punase Risti peavalitsuse koosolekud toimuvad vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Peavalitsuse koosolekut
juhatab president või üks asepresidentidest. Peavalitsuse koosolek on
otsustusvõimeline, kui kohal viibib üle poole tema koosseisust. Oma
otsuseid
võtab
peavalitsus
vastu
lahtisel
hääletamisel
lihthäälteenamusega. Häälte pooleks jagunemisel
on
määravaks
koosoleku juhataja hääl.
Artikkel 22 - Eesti Punase Risti president
President esindab Eesti Punast Risti ja teostab selle üldjuhtimist.
Olukorras, kus peakomitee ja peavalitsus ei saa kokku tulla, teeb
president kiiret lahendamist nõudvates küsimustes otsused ainuisikuliselt
ja informeerib neist otsustest järgmist peakomitee ja peavalitsuse
koosolekut.
Artikkel 23 - Peasekretär
Peasekretär on Eesti Punase Risti kõrgeim täidesaatev palgaline töötaja.
Tema ülesanne on korraldada peavalitsusele alluva Eesti Punase Risti
keskbüroo tööd ning viia ellu peakomitee ja peavalitsuse otsuseid.
Peasekretär annab Eesti Punase Risti keskbüroo tegevuse korraldamiseks
välja käskkirju ja korraldusi, võtab tööle ja vabastab töölt selle töötajaid
(välja arvatud pearaamatupidaja), kirjutab alla lepingutele, kohustustele ja
volitustele. Rahalistele dokumentidele kirjutab peasekretär alla koos
pearaamatupidajaga.

VII PEATÜKK - SELTSID
Artikkel 24 - Seltside üldiseloomustus
Eesti Punase Risti peavalitsuse nõusolekul asutatakse maakondades ja
linnades vähemalt 100 tegevliikme olemasolul Eesti Punase Risti
struktuuriüksusena seltsid, kes viivad selles maakonnas või linnas ellu
Eesti Punase Risti aateid. Selts registreeritakse Eesti Punase Risti
põhikirja ja peavalitsuse otsuse alusel ning tal on pitsat, blankett ja
pangaarve. Selts majandab end iseseisvalt, osa oma sissetulekust kannab
ta Eesti Punase Risti arvele üleriigiliste projektide finantseerimiseks. Oma
tegevuses täidab selts Eesti Punase Risti põhikirja, peakomitee ja
peavalitsuse ning oma üldkogu otsuseid. Selts on oma üldkogu ja Eesti
Punase Risti peavalitsuse ees aruandekohustuslik, samuti allub ta Eesti

Punase Risti kontrollile. Vastavalt oma võimalustele võtab selts tööle
sekretäri ja teisi palgatöötajaid. Seltsi juhatuse otsusega võib luua
valdades vähemalt 10 tegevliikme olemas olul vabatahtlikest koosnevad
osakonnad või haruseltsid, mille tegevus peab vastama Eesti Punase Risti
põhikirjale ja millede tegevuse üle teostab kontrolli kohaliku seltsi
juhatus. Seltsi sekretäri kinnitab ametisse Eesti Punase Risti peavalitsus
seltsi juhatuse ettepanekul.

Artikkel 25 - Seltsi juhtimine
Seltsi kõrgeim organ on üldkogu, kes valib kuni 15-liikmelise seltsi
juhatuse, need enda hulgast valivad juhatuse esimehe, aseesimehe, laekuri
ning jaotab isekeskis muud tööülesanded vastavalt kohalikele vajadustele.
Seltsi üldkogul valitakse kuni 5-liikmeline revisjonikomisjon. Seltsi
juhatusse võidakse olla valitud korduvalt, kuid mitte enam kui 8 korda
järjest. Selts otsustab oma küsimused autonoomselt, juhindudes Eesti
Punase Risti põhikirjast. Keskvõimu otsuste rakendamine on seltsis
kohustuslik.
Artikkel 26 - Üldkogu
Seltsi üldkogu aruande-valimiskoosolek kutsutakse kokku iga nelja
aasta tagant. Korralise üldkogu kutsub kokku juhatuse esimees.
Erakorralise üldkogu kokkukutsumise õigus on Eesti Punase Risti
presidendil, seltsi juhatusel, seltsi revisjonikomisjonil või vähemalt 30
seltsi liikmel, kes esitavad vastava kirjaliku taotluse. Seltsi üldkogust
võtavad osa kõik liikmed, kui eelmisel üldkogul ei otsustatud, et tuleb
valida delegaadid. Erakorralise üldkogu kokkukutsumisel lähtutakse
eelmise korralise üldkogu kokkukutsumise korrast. Üldkogu on
otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled selle liikmed
(delegaadid). Kui kvoorum puudub, kutsub juhatus 3 nädala jooksul
kokku uue üldkogu. Üldkogu koosolek on pädev vastu võtma otsuseid
küsimustes, mis on
üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
Küsimustes, mida ei ole üldkogu koosoleku kokkukutsumisel teatavaks
tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogu koosolekul osalevad kõik
liikmed. Üldkogu koosolekul võib osaleda ja hääletada üldkogu liige või
tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla
ainult EPR liige.

Artikkel 27 - Juhatus, esimees
Seltsi juhatuse ülesanne on korraldada seltsi tegevust üldkogude vahelisel
perioodil, viimaks ellu üldkogu otsuseid ja lahendamaks üleskerkivaid
probleemeEesti Punase Risti põhikirja raames ja vastavalt keskvõimu
poolt püstitatud ülesannetele. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 6
korda aastas, erakorralise juhatuse koosoleku kokkukutsumise õigus on
Eesti Punase Risti presidendil, Eesti Punase Risti peasekretäril, kolmel
juhatuse liikmel, vähemalt ühe revisjonikomisjoni liikme taotlusel või
vähemalt 10 antud seltsi liikme kirjalikult motiveeritud taotluse alusel.
Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse otsused
võetakse
vastu üldreeglina lahtisel
hääletamisel lihthäälteenamusega. Juhatuse otsusega võetakse tööle ja
vabastatakse töölt seltsi palgatöötajad. Seltsi sekretäri kinnitab tööle EPR
peavalitsus seltsi juhatuse ettepanekul. Seltsi esindab seltsi juhatuse
esimees ja juhatuse liikmed seltsi juhatuse esimehe volitusega. Seltsi
juhatuse esimees on ka juhatuse koosolekute kokkukutsuja ja eesistuja,
kirjutab alla juhatuse otsustele ning seltsi nimel lepingutele, kohustustele
ja volitustele. Rahalistele dokumentidele kirjutavad alla seltsi juhatuse
esimees (esimese allkirjaõigusega) ja seltsi sekretär, kes kannab vastutust
varade arvestuse eest.
Artikkel 28 - Rahalised allikad
Eesti Punase Risti sissetulekud moodustuvad järgmistest allikatest:
1.Liikmemaksud
2.Eraldised riigieelarvest
3.Eraldised omavalitsustelt
4.Muud riiklikud vahendid, asutuste, ettevõtete, organisatsioonide,
fondide ja üksikisikute annetused
5.Kinnisvarade rent, laenuprotsendid, dividendid ja muud väärtpaberitest
saadavad tulud
6.Tuluürituste, loteriide ja oksjonide sissetulekud
7.Pärandused
8.Laekumised majandustegevusest
9.Kirjastustegevus
10.Muud laekumised
Artikkel 29 - Majandusküsimuste korraldus
Kõikide seltside ja Eesti Punase Risti keskbüroo vara moodustab kokku
ühtse Eesti Punase Risti vara, mille üle peetakse struktuuriüksuste kaupa
eraldi arvestust. Eesti Punase Risti varalise seisukorra eest vastutab

peasekretär. Seltsides vastutab varalise arvestuse eest sekretär seaduses
ettenähtud korras ja alustel kohustusliku aruandlusena EPR keskbüroole.
Artikkel 30 - Majandusaasta
Eesti Punase Risti majandusaasta ühtib Eesti Vabariigi majandusaastaga.

Artikkel 31 - Eelarve
Seltside ja Eesti Punase Risti bürool on igaühel oma eelarve. Eesti Punase
Risti aastaeelarve projekti koostab EPR peasekretär. Eelarve
kooskõlastatakse varahoidjaga ning esitatakse kinnitamiseks peavalitsuse
istungile. Kui peavalitsus eelarvet ei kinnita, esitab president kuu aja
jooksul eelarveprojekti peakomiteele, ning kui ka seda ei kinnitata,
kutsutakse järgmise kahe kuu jooksul kokku Eesti Punase Risti
erakorraline kongress uue presidendi ja peakomitee valimiseks.
Peasekretär kannab Eesti Punase Risti eelarve täitmise eest isiklikku
vastutust. Kohaliku seltsi aastaeelarve võtab vastu juhatus ning esitab
selle kinnitamiseks EPR peavalitsusele.
Artikkel 32 - Revideerimine
Põhikirja täitmise ja majandustegevuse kontrollimiseks valitakse Eesti
Punase Risti kongressil ja seltside üldkogudel vastava tasandi kuni 5liikmelised revisjonikomisjonid, kes teostavad vastavalt vajadusele (kuid
mitte harvem kui kord aastas) oma tasandi revisjoni. Kongressil valitud
revisjonikomisjonil on õigus revideerida kõiki seltside struktuuriüksusi.
Revisjonikomisjoni liikmed ei ole Eesti Punase Risti palgatöötajad.
Revisjonikomisjon allub teda valinud organile.
Artikkel 33 - Varahoidja
Eesti Punase Risti peakomitee nimetab varahoidja. Tema töö eesmärk on
Eesti Punase Risti varalise heaolu kindlustamine.
Selle ülesande täitmiseks:
1.töötab koos peavalitsusega või majanduskomisjoniga välja Eesti Punase
Risti majandusstrateegia,
2.konsulteerib Eesti Punase Risti ja seltside eelarvete koostamist ning
täitmist,

3.otsib uusi sissetulekuallikaid,
4.juhendab struktuuriüksuste majandusalaseid õppusi.
5.Annab seisukoha EPR kinnisvara omandamise ja võõrandamise
küsimuses.
Varahoidja seisukohaga mittenõustumise korral peab peavalitsus seda
motiveerima. Varahoidja ülesandeks ei ole tegelda operatiivse
raamatupidamistööga. Varahoidja kuulub hääleõigusliku liikmena
peavalitsuse koosseisu ning tal on vaba juurdepääs organisatsioonisisesele
informatsioonile.
Artikkel 34 - Majanduskomisjon
Majandusküsimuste lahendamiseks võidakse vajaduse korral moodustada
majanduskomisjon. Majanduskomisjoni liikmed kinnitab peakomitee
varahoidja ettepanekul. Komisjoni ülesanne on nõustada varahoidjat
majandusküsimustes. Majanduskomisjoni liikmed ei ole Eesti Punase
Risti töötajad.
Artikkel 35 - Suhted Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja
Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooniga
Järgides rahvusvahelise Punase Risti liikumise põhimõtteid, võib Eesti
Punane Rist oma võimaluste piires abistada teisi rahvaid suurte õnnetuste
korral ning pakkuda humanitaarabi riikidevahelistes relvakonfliktides
kannatada saanuile. Oma põhimõtete elluviimiseks peab Eesti Punane
Rist sidet Rahvusvahelise Punase Risti keskorganitega ning teiste riikide
Punase Risti rahvuslike seltsidega.

IX PEATÜKK - JURIIDILISED PROTSEDUURID
Artikkel 36 - Kooskõla rahvuslike seadustega
Eesti Punane Rist lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest,
Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning käesolevast põhikirjast.
Artikkel 37 - Põhikirjas muudatuste tegemine
Käesolevasse põhikirja muudatuste tegemiseks peab nende poolt
hääletama vähemalt 2/3 kongressi hääleõiguslikest liikmetest. Põhikirja
muudatus peab olema kooskõlas Rahvusvahelise Punase Risti liikumise
põhimõtetega ja Eesti Vabariigi seadusandlusega. Põhikirja parandused
registreeritakse seaduses ettenähtud korras. Põhikirja tehtavast

parandusest informeeritakse kolme kuu jooksul Rahvusvahelise Punase
Risti Komiteed ja Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni.
Artikkel 38 - Tegevuse lõpetamine või reorganiseerimine
Eesti Punane Rist ja tema seltsid on loodud tähtajatult. Seltside tegevust
saab lõpetada või reorganiseerida seadusega ettenähtud korras või juhul
kui selle poolt hääletab 4/5 Eesti Punase Risti kongressi hääleõiguslikest
liikmetest. Likvideeritud seltside vara üleandmise korra määrab
likvideerimisotsuse vastu võtnud kongress või likvideerimiskomisjon.
Eesti Punase Risti likvideerimise korral läheb selle vara üle Eesti
Vabariigile.
Artikkel 39 - Tegevuse peatamine
Eesti Punase Risti tegevus peatub, kui tekivad asjaolud (Eesti Vabariigi
okupeerimine või vägivaldne inkorporeerimine mõne võõrriigi poolt), mis
ei võimalda jätkata põhikirja täitmist. Nende asjaolude äralangemisel
taastub Eesti Punase Risti tegevus automaatselt järjepidevalt.
Artikkel 40 - Käesoleva põhikirja vastuvõtmine või tõlgendamine
Käesolev põhikiri on vastu võetud Eesti Punase Risti kongressil 26.mail
1992.a. ja muudatused sisseviidud ja kinnitatud erakorralisel kongressil
19.jaanuaril 1993.a. , 19.mail 1998.a., 19.mail 2003.a. Tallinnas ja
08.mail 2007.a. Tartus. Käesoleva põhikirja tõlgendamise õigus kuulub
Eesti Punasele Ristile. Põhikirja tõlgendamiseks ja täiendusettepanekute
läbitöötamiseks, samuti võimalike tõstatuvate eetika-probleemide
lahendamiseks valib Eesti Punase Risti kongress kolmeliikmelise
statuudi- ja eetikakomisjoni, kelle volitused kehtivad järgmise korralise
kongressini. Statuudikomisjoni liige ei tohi kuuluda peakomiteesse ega
olla Eesti Punase Risti palga-töötaja. Statuudikomisjoni liikme
väljalangemisel toimuvad asendusvalimised peakomitee lähimal istungil.

