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Arstide Koja seadus.

Antud Riigivanema poolt dekreedina 8. detsembril 1934.

1. peatükk.

Üldeeskirjad.
§ 1. Arstide Koja ülesandeks on ühendada avalikõiguslikul alusel kõiki

Eestis kutse alal tegutsevaid arste vabapraktika alal tegutsemise ulatuses nende
kutsealalise elu korraldamiseks, kutsealaliste tarviduste esitamise otstarbeks

ning valitsus- ja omavalitsus-asutiste igakülgseks toetamiseks nendele pandud
ülesannete täitmisel. Eriti on Arstide Koja ülesandeks:

1) vabapraktika alal töötavate arstide kutsealalise korraliku tegevuse
eest hoolitsemine ja sel otstarbel tarvilikkude korralduste tegemine
maksvate seaduste alustel ja piirides;

2) vabapraktika alal töötavate arstide esindamine ja nende huvide kaitse;

3) valitsus- ja omavalitsus-asutistele soovide ja seisukohtade esitamine

rahva tervishoiu ja tervishoiupersonaali vabapraktika alal antavate

seaduste ja määruste kavade kohta;

4) koja liikmete nimekirja pidamine ja avaldamine;

5) asutiste asutamine ja ülalpidamine, kelle ülesandeks arstide kui ka

nende perekondade kindlustamine vanaduse, haiguse ja töövõime-

tuse puhul;
6) koja esindajate valimine neisse valitsus- ja omavalitsus-asutistesse,

kus säärane esindus ette nähtud;

7) koja liikmetesse puutuvate tunnistuste ja teadete andmine;

8) tervishoiu ja sotsiaalkindlustuse alade kohta koja tegevuseks vajalik-
kude teadete ja andmete kogumine, nende statistiline ümbertöötamine

ja avaldamine;

9) vabapraktika alal töötavate arstide tegevusse puutuvate kommete ja
aumõistete selgitamine ja fikseerimine.

§ 2. Arstide Koja tegevuse piirkonnaks on kogu Vabariigi maa-ala.

Koja juhatuse asukoht on Tallinnas.
Tarbe korral võib koda asutada osakondi käesolevas seaduses tähendatud

alustel.

§ 3. Arstide Kojal on juriidilise isiku õigused ja temal on oma pitsat,
mille kuju kinnitab Vabariigi Valitsus.

Arstide Koja kirjavahetus riigi- ja omavalitsus-asutistega on vaba tem-

pelmaksust.

§ 4. Arstide Koja teenistuses seisvaid isikuid ei loeta riigiteenijaiks,
kuid koja organitesse kuuluvad ja koja teenistuses seisvad isikud vastutavad

oma tegevuse alal ühistel alustel riigiteenijatega.
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2. peatükk.
Arstide Koja liikmed.

§ 5. Arstide Koja liikmeiks on:

1) arstid, kes kuni käesoleva seaduse maksmahakkamiseni on maksvate

seaduste korras registreeritud ja kutsetegevuseks loa saanud ning
seisavad tervishoiu- ja hoolekandevalitsuses peetavas arstide nime-

kirjas, välja arvatud käesoleva seaduse § 6 esimeses lõikes tähendatud

erandid;

2) arstid, kes on võetud vastu koja liikmeks koja juhatuse või kuni

juhatuse moodustamiseni koja elluviimise komitee poolt.
Liikmete vastuvõtmine koja juhatuse poolt toimub koja juhatuskirjas

määratud korras, kusjuures juhatus teeb oma otsuse motiveeritult.

Koja juhatuse otsuse peale liikmeks mittevastuvõtmise asjas on asjaosalisel
õigus kaevata kahe nädala kestel, arvates otsuse teadasaamisest, tervishoiu- ja
hoolekandevalitsuse direktorile, kes kas kinnitab koja juhatuse otsuse või annab

asja koja juhatusele uueks otsustamiseks. Teistkordse kaebuse esitamisel
otsustab asja tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse direktor.

§6. Arstide Koja liikmete hulka ei kuulu tervishoiu- ja hoolekande-
valitsuse direktor, abidirektor ja tervishoiuinspektor ning kaitseväe tervis-
hoiuvalitsuse ülem ja ülema abi.

Ühelgi käesoleva seaduse alla kuuluval arstil, välja arvatud eelmises
lõikes tähendatud erandid, ei ole õigust tegutseda oma kutse alal, kui ta ei ole
maksvate seaduste põhjal registreeritud ja kutsetegevuseks luba saanud ja ei
ole Arstide Koja liige.

Arstid, kes on vastu võetud Arstide Koja liikmeks, kuid ei ole maksvate
seaduste korras registreeritud ja kutsetegevuseks luba saanud, ei või osa võtta

koja organite valimisest ja nende organite tegevusest hääleõigusega.
§ 7. Arstide Koja liikmed maksavad koja kasuks liikmemaksu, koja

nõukogu poolt vastu võetud ja Haridus- ja sotsiaalministri poolt kinnitatud
alustel ja määral.

Liikmemaksu ülemmääraks on viiskümmend krooni ja alammääraks
viis krooni aastas.

Liikmemaksu tähtajaks mittetasumisel nõutakse see koja juhatuse
korraldusel sisse administratiivkorras.

§B. Arstide Koja liikmete nimekirjast kustutamine toimub koja juha-
tuse korraldusel:

1) ametisse astumise puhul, mis takistab olla koja liikmeks;
2) kustutamisel tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse poolt peetavast arstide

nimekirjast.

3. peatükk.

Arstide Koja organid

§9. Arstide Koja organiteks on:

1) nõukogu;

2) juhatus;
3) revisjonikomisjon;
4) distsiplinaarkohus.
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Nõukogu.

§ 10. Nõukogu on Arstide Koja kõrgeim esindus.

§ 11. Arstide Koja nõukogul on 30 liiget, kes valitakse neljaks aastaks
käesoleva seaduse § 12—18 tähendatud korras.

Nõukogu liikme ametikoha vabanemisel astub sellele kohale nõukogu
liikme järgmine kandidaat vastavast ringkonnast saadud häälte arvu järjekorras.

§ 12. Arstide Koja nõukogu liikmete valimised toimuvad ringkondade
järgi, kusjuures iga maakond ühes linnadega moodustab iseseisva ringkonna,
välja arvatud Tallinna ja Tartu linn, mis moodustavad kumbki omaette ring-
konna.

Valimiste teostamiseks jaotatakse valitavate liikmete üldine arv (§ 11)
ringkondade piires olevate koja valimisõiguseliste liikmete arvuga.

§ 13. Valimisõigus on igal koja liikmel, välja arvatud need, kes jäetud
ilma valimisõigusest Riigikogu valimisel või kes tunnustatud maksujõuetuks
kohtu poolt.

Valimisõiguse teostamisest ei või võtta osa need koja liikmed, keda vali-
mise ajal hoitakse kinni kas seadusjõusse astunud kohtuotsuse põhjal või kohtu-
võimude poolt vastutusele võtmise pärast või kellel puudub valimiste ajal arsti

vabapraktika Õigus.

§ 14. Iga valimisõiguseline koja liige on kohustatud osa võtma koja
nõukogu valimistest. Koja liiget, kes, vabandava põhjuseta, ei võta osa vali-

mistest, karistatakse koja distsiplinaarkohtu poolt rahatrahviga mitte üle
50 krooni.

Vabandavateks põhjusteks loetakse:

1) vanadus üle 70 aasta;

2) haigus, kehavigastus või lähema perekonnaliikme surm või raske

haigus;
3) viibimine valimise ajal väljaspool Eesti Vabariigi piire;

4) looduslikud või muud võitmatud takistused.

§ 15. Valimised on salajased ja otsekohesed ning toimuvad kirjalikult.
Hääletamise materjali võib esitada isiklikult või posti teel.

§ 16. Valida võidakse nõukogu liikmeteks koja valimisõiguselisi liik-

meid.

§ 17. Ühelgi valimisõiguseliselkoja liikmel ei ole õigust loobuda nõu-

kogu liikme kohast, välja arvatud:

1) koja liikmed, kes üle 60 a. vanad;

2) koja liikmed, kes seisavad riigiteenistuses või tegelikus kaitseväe-

teenistuses või omavalitsuseteenistuses ning kellele see teenistus on

peategevuseks ja kui nad olid eelmise nõukogu liikmed;

3) koja liikmed, kes ei saa täita nõukogu liikme kohuseid muudel sar-

nastel mõjuvatel põhjustel, milliste üle otsustab koja nõukogu.

§ 18. Arstide Koja nõukogu liikmete valimise lähemad alused ja kord

määratakse kindlaks koja juhatuskirjas.
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§ 19. Nõukogu võimkonda kuulub:

1) koja tegevuskava läbivaatamine ja vastuvõtmine;

2) koja esimehe ja teiste juhatuse liikmete ning nende asetäitjate
valimine ja ametist vabastaminening tagandamine, samuti koja vali-

tud tegelaste vastutusele võtmise otsustamine;

3) koja distsiplinaarkohtu liikmete valimine;

4) koja kulude ja tulude eelarvete ning aruannete läbivaatamine ja
vastuvõtmine;

5) koja osakondade ja esinduste asutamise otsustamine;

6) kinnisvara omandamise, võõrandamise ja pantimise ning laenude

tegemise otsustamine;

7) ettepanekute tegemine käesoleva seaduse § 7 tähendatud liikme-
maksu suuruse ja selle aluste ning tasumise korra kohta;

8) koja juhatuskirja vastuvõtmine ja juhatusele ning revisjonikomis-
jonile juhtnööride andmine;

9) toimkondade moodustamine nõukogu poolt määratavate ülesannete

täitmiseks;

10) küsimuste arutamine, mis nõukogule esitatud Haridus- ja sotsiaal-

ministri poolt.

§ 20. Nõukogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Nõukogu
korraline koosolek peetakse vähemalt kord aastas, erakorralised — kas Hari-

dus- ja sotsiaalministri nõudel või juhatuse kutsel või vähemalt 1/5 nõukogu
liikmete nõudel.

Nõukogu koosoleku aeg, päevakord ja koht teatatakse nõukogu liikme-

tele kirjalikult vähemalt kümme päeva enne koosolekut.

§ 21. Nõukogu liikmed on kohustatud osa võtma nõukogu koosole-
kutest.

Nõukogu liige võib puududa koosolekult ainult vabandatavad põhjustel,
milliste üle otsustab koja juhatus. Selle eeskirja vastu eksijaid karistatakse

koja distsiplinaarkohtu poolt rahatrahviga mitte üle 30 krooni. Vabandavaks

põhjuseks loetakse igal juhul riigiteenistuses või tegelikus kaitseväeteenistuses
või omavalitsuseteenistuses oleva arsti ametikohuste täitmine.

§ 22. Nõukogu koosolek loetakse otsusevõimeliseks, kui on koos vä-

hemalt pool nõukogu liikmetest.

§ 23. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega, välja arvatud

1) kinnisvarade omandamine, võõrandamine ja pantimine, 2) laenude tege-
mine ja 3) koja juhatuskirja vastuvõtmine, mis otsustatakse koosolekust osa-

võtjate 2/ 3 häälteenamusega. Häälte poolnemisel otsustab nõukogu juhataja
hääl.

§ 24. Nõukogu otsused käesoleva seaduse §l9 pp. 1,4ja 6 tähendatud
aladel astuvad jõusse Haridus- ja sotsiaalministri kinnitusel.

§ 25. Nõukogu poolt vastuvõetud koja juhatuskirja kinnitab Vabariigi
Valitsus Haridus- ja sotsiaalministri ettepanekul. Juhatuskiri avaldatakse

Riigi Teatajas.
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Juhatus.

§ 26. Arstide Koja juhatus koosneb koja esimehest ja vähemalt neljast
liikmest, kes valitakse koja liikmete hulgast neljaks aastaks. Juhatuse liikme-
tele valitakse samal alusel ja samaks ajaks 2 asetäitjat.

Iga koja nõukogu liige on kohustatud võtma enda peale koja juhatuse
liikme ülesanded, kui ta selle liikmeks on valitud, välja arvatud:

1) koja liikmed, kes üle 55 aasta vanad;

2) koja liikmed, kes täitsid eelmise nõukogu ajal koja juhatuse liikme

kohuseid;

3) koja liikmed, kes seisavad riigiteenistuses või tegelikus kaitseväe-
teenistuses või omavalitsuseteenistuses ja kellele see teenistus on

peategevuseks;

4) koja liikmed, kes ei saa täita liikme kohuseid muudel mõjuvatel
põhjustel, milliste üle otsustab koja nõukogu.

§ 27. Koja esimees või tema äraolekul abiesimees on eriti volitamata

koja seaduslik esindaja.

§ 28. Koja juhatuse ülesandeks on koja tegevuse ja asjaajamise kor-
raldamine ja juhtimine, eelarvete ja aruannete koostamine, nõukogu otsuste

täitmine, koja varade ja summade valitsemine ja käsutamine ning muude

koja tegevusse puutuvate ülesannete täitmine, kuivõrd need ei ole arvatud

nõukogu võimkonda.

§ 29. Koja esimehe ja juhatuse ülesannete täitmise lähemad alused,
samuti koja juhatuse asjaajamise kord määratakse koja juhatuskirjas.

Samuti määratakse juhatuskirjaga ka koja osakondade, toimkondade
ja muude asutiste ülesanded ning tegevuse alused ja kord.

Revisjonikomisjon.

§ 30. Koja revisjonikomisjon koosneb vähemalt 3 liikmest, kes vali-
takse nõukogu poolt nõukogu liikmete hulgast 4 aastaks. Samas korras ja
samaks ajaks valitakse revisjonikomisjoni liikmetele 2 asetäitjat.

Revisjonikomisjoni liikmed ja nende asetäitjad ei või kuuluda koja
juhatuse ja distsiplinaarkohtu liikmete hulka ega seista koja palgalises tee-

nistuses.

Revisjonikomisjoni ülesandeks on koja asjaajamise, aasta-aruannete

ja eelarvete ning kojale alluvate asutiste tegevuse revideerimine koja juhatus-
kirjas määratud alustel.

Distsiplinaarkohus.

§ 31. Arstide Koja distsiplinaarkohtule alluvad:

1) koja liikmete eksimused kutse-eetika alal vabapraktikas;
2) koja liikmete diskrediteeriv käitumine väljaspool kutseala;
3) muud käesoleva seadusega tema võimkonda antud asjad.
Riigi, kaitseväe ja omavalitsuste teenistuses seisvate koja liikmete kutse-

alased eksimused ameti alal ei allu koja distsiplinaarkohtule.
§ 32. Arstide Koja distsiplinaarkohtule alluvad kõik koja liikmed,

välja arvatud maa- ja linnaarstid ja raudteevalitsuse tervishoiuameti juhataja.
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Maa- ja linnaarstide ning raudteevalitsuse tervishoiuameti juhataja

peale kojale esitatud kaebused käesoleva seaduse § 31 pp. I—2 tähendatud

eksimuste kohta kutse-eetika alal saadab koja juhatus ühes asjasse puutuvate

materjalide ja oma seisukohaga edasi tervishoiu- ja hoolekandevalitsusele.

Tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse direktoril on õigus määrata nende

eksimuste eest järgmises paragrahvis ettenähtud karistusi, võttes seejuures

juhtnööriks Arstide Koja distsiplinaarkohtu praktikat ja koja poolt regist-

reeritud kombeid.

§ 33. Arstide Koja distsiplinaarkohtu poolt määratavad karistused on:

1) märkus;
2) noomitus;
3) rahatrahv kuni kolmesaja kroonini;
4) vabapraktika õiguse võtmine kuni ühe aastani; korduvalt vabapraktika

õiguse võtmisega karistatult uue raske eksimuse puhul vabapraktika

õiguse võtmine kuni kolmeks aastaks.

§ 34. Arstide Koja distsiplinaarkohus koosneb koja nõukogu poolt
valitud üheksast liikmest.

Distsiplinaarkohtu liikmed valitakse neljaks aastaks koja liikmete hul-

gast, kes ei kuulu koja juhatusse ning ei ole karistatud distsiplinaarkohtu
poolt käesoleva seaduse § 33 pp. 3 ja 4 tähendatud karistusega.

Distsiplinaarkohtu liikmed valivad üldisel koosolekul eneste hulgast
distsiplinaarkohtu esimehe ja tema asetäitjad.

Asjade arutamine ja otsustamine toimub kohtus vähemalt kolmeliik-
melises koosseisus, nende hulgas esimees või tema asetäitja.

§ 35. Käesoleva seaduse §3l tähendatud eksimuste arutamisele asub

distsiplinaarkohus kas koja juhatuse või koja mõne liikme kirjalikul ettepa-
nekul või asutiste või isikute kaebusel.

§ 36. Asja kannab ette distsiplinaarkohtu istungil esimees või tema

asetäitja, kusjuures aga esimees või tema asetäitja võib anda asja ettekandmise
ka mõnele distsiplinaarkohtu liikmele.

Distsiplinaarkohtu otsused tehakse lihthäälteenamusega peale asja
ettekandmist, süüdistatavalt kirjaliku või suusõnalise seletuse nõudmist ja
asja igakülgset selgitust, kusjuures häälte poolnemisel otsustab esimehe hääl.

§ 37. Distsiplinaarkohus otsustab tema kompetentsi kuuluvaid asju
ja küsimusi südametunnistuse ja arstliku eetika põhjal.

Arstide Koja distsiplinaarkohtu otsusest teatatakse koja juhatusele, kes

sellest teatab süüdistatavale ja asja algatajale, kui säärane olemas.

Seaduslikku jõusse astunud distsiplinaarkohtu otsused täidab koja
juhatus.

§ 38. Lähemad eeskirjad distsiplinaarkohtu asjaajamise aluste ja korra

kohta määratakse koja juhatuskirjaga.
§ 39. Arstide Koja distsiplinaarkohtu otsused on lõplikud, väljaar-

vatud otsused käesoleva seaduse § 33 p. 3 tähendatud rahatrahvi asjas, kui
see ületab viiskümmend krooni, ja p. 4 tähendatud vabapraktika õiguse võt-

mise asjas, milliste peale võib karistatu kahe nädala kestusel, arvates otsuse

teadaandmise päevast, kaevata tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse juures asu-

vale distsiplinaar-ülemkohtule, mis koosneb tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse
direktorist või tema äraolekul abidirektorist kui esimehest ning Tartu ülikooli
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arstiteaduskonna dekaanist ja Arstide Koja esimehest kui liikmetest. Distsipli-
naar-ülemkohtul on õigus distsiplinaarkohtu kaevatud otsusi kas kinnitada
või anda tagasi distsiplinaarkohtule uueks otsustamiseks või teha iseseisvalt
otsusi, määrates käesoleva seaduse § 33 tähendatud karistusi. Distsiplinaar-
ülemkohtu asjaajamise, samuti kaebuste esitamise lähem kord määratakse
ülemkohtu poolt koostatud ning Haridus- ja sotsiaalministri ettepanekul
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kodukorraga.

Distsiplinaar-ülemkohtu otsused teatatakse koja juhatusele asjaosalis-
tele vastavalt edasiteatamiseks. Seaduslikku jõusse astunud ülemkohtu ot-

sused täidab koja juhatus.
§ 40. Koja liikmed on kohustatud koja distsiplinaarkohtu ja distsipli-

naar-ülemkohtu kutsel tunnistajaks ilmuma ja tunnistust andma, kui seda ei
takista erilised põ' jused, nudiste mõjuvuse üle otsustab vastav kohus. Samuti
on süüdistatav kohustatud isiklikult kohtusse ilmuma, kui kohus seda tarvi-
likuks tunnistab.

Neist eeskirjadest kõrvalekaldujaid võib vastav distsiplinaarkohus karis-
tada käesoleva seaduse § 33 pp. 1, 2 ja 3 alusel, kuid p. 3 alusel mitte üle
30 krooni.

4. peatükk.

Arstide Koja tuluallikad ja majapidamine.

§ 41. Arstide Kojal on järgmised tuluallikad:

1) liikmemaksud;
2) tulud koja ettevõtetest;
3) kojale antavad toetused;
4) igalt koja liikmelt tema vabapraktikas haigele kirjutatud rohutähe

pealt võetav maks;

5) trahvid ja muud tasud;
6) annetused;
7) muud siin nimetamata tuluallikad.

Käesoleva paragrahvi punkt 4 ettenähtud maksu määra, mis ei või
tõusta üle kolme sendi rohutähelt, samuti selle maksu võtmise lähemad alu-
sed ja korra määrab koja nõukogu ettepanekul Haridus- ja sotsiaalminister.

§ 42. Arstide Koja majapidamise aluseks on iga aasta kohta koja ju-
hatuse poolt kokkuseatav kulude ja tulude eelarve, mis esitatakse koja nõu-

kogule vastuvõtmiseks. Eelarve peab sisaldama koja kõik võimalikud tulud

ja tarvilikud kulud sellekohase koja nõukogu poolt kinnitatud nomenklatuuri

järgi ning peab olema koostatud puudujäägita.
Peale eelarve vastuvõtmist koja nõukogu poolt ja kinnitamist Haridus-

ja sotsiaalministri poolt loetakse eelarves ettenähtud krediidid avatuks ja
neid võib koja juhatuse korraldusel tarvitada.

§ 43. Rahatrahvid, mis käesoleva seaduse põhjal määratud, nõutakse

sisse nende tähtajaks mittetasumise puhul administratiivkorras koja juhatuse
korraldusel.

§ 44. Kojal on õigus võtta tema poolt antavailt tunnistustelt, teatis-
telt ja teistelt dokumentidelt, samuti ekspertiiside ja muude talituste eest

tasu koja juhatuskirjas määratud alustel ja suuruses.
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§ 45. Kõik valitavad ametid Arstide Kojas on tasuta auametid. Koja
nõukogul on õigus määrata erilisi ülesandeid täitvatele koja liikmetele kas
alalist või ühekordset tasu koja eelarves ettenähtud suuruses.

Koja organite ametisikute ja koja huvides teostatavad sõidukulud ta-

sutakse koja nõukogu poolt vastuvõetud ja Haridus- ja sotsiaalministri poolt
kinnitatud alustel.

§ 46. Iga möödunud eelarveaasta kohta seab koja juhatus kokku koja
aastaaruande ja esitab selle koja nõukogule kinnitamiseks.

Aruanne peab sisaldama: 1) koja rahalised tulud ja kulud; 2) koja fon-
dide, kapitalide, asutiste läbikäikude ning varanduste seisu; 3) ülevaate koja
tegevusest.

§ 47. Koja majapidamise lähema korra määrab koja juhatuskiri.

5. peatükk.

Järelevalve

§ 48. Arstide Koda töötab Haridus- ja sotsiaalministri järelevalve
all.

Haridus- ja sotsiaalminister võib nõuda koja juhatuselt jooksvaid ette-

kandeid ning aruandeid koja tegevuse kohta.

Haridus- ja sotsiaalministril või tema esindajal on õigus kontrollida ja
revideerida koja tegevust.

§ 49. Vabariigi Valitsuse otsusel võib Haridus- ja sotsiaalminister
saata laiali Arstide Koja organid. Viimasel juhul viiakse koja nõukogu uued
valimised lõpule kolme kuu kestel, arvates laialisaatmise päevast. Koja asja-
ajamise kohta vaheajal annab Haridus- ja sotsiaalminister sellekohase määruse.

§ 50. Arstide Koda esitab Haridus- ja sotsiaalministrile igal aastal

tegevuse kava ja kulude ja tulude eelarved, tegevuse ja eelarve täitmise aru-

anded ning teated oma organite isikliku koosseisu kohta.

6. peatükk.

Seaduse elluviimise eeskirjad.

§ 51. Arstide Koja elluviimiseks moodustab Haridus- ja sotsiaalmi-
nister Eesti Arstide Seltside Liidu ettepanekul 5-liikmelise koja elluviimise
komitee, kes valib oma liikmete hulgast enesele esimehe. Haridus- ja sotsi-
aalministril on õigus komiteesse määrata oma hääleõiguselist esindajat.

Komitee esimese koosoleku kutsub kokku Haridus- ja sotsiaalministri

poolt määratud Haridus- ja sotsiaalministri esindaja.
Komiteel on õigus kutsuda oma koosolekutele asjatundjaid isikuid,

kes komitee töödest osa võtavad sõnaõigusega.

§ 52. Komitee ülesandeks on:

1) kõigi käesoleva seaduse maksmahakkamiseni maksvate seaduste
korras registreeritud ja kutsetegevuseks luba saanud arstide Arstide

Koja liikmete nimekirja kandmine;

2) Arstide Koja liikmete vastuvõtmine;
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3) Arstide Koja ajutise juhatuskirja kava väljatöötamine ja Vabariigi
Valitsusele kinnitamiseks esitamine Haridus- ja sotsiaalministri
kaudu, milline juhatuskiri on maksev kuni koja juhatuskirja maksma-

panemiseni käesoleva seaduse § 25 tähendatud korras;
4) Arstide Koja nõukogu esimeste valimiste korraldamine ja läbivii-

mine juhatuskirjas ettenähtud alustel ja korras;
5) Arstide Koja nõukogu esimese koosoleku kokkukutsumine.

§ 53. Arstide Koja nõukogu esimese koosoleku avab komitee esimees.
Peale koosoleku juhataja valimist asub nõukogu koja juhatuse ja revis-

jonikomisjoni liikmete valimisele.

§ 54. Arstide Koja nõukogu esimesel koosolekul esitab komitee nõu-

kogule oma tegevuse aruande ja annab selle järel koja juhatusele üle asjaajamise
dokumendid, rahasummad ja muu varanduse.

§ 55. Arstide Koja tegevusse astumisest teatab koja juhatus Haridus-

ja sotsiaalministrile ja kuulutab sellest Riigi Teatajas.

§ 56. Lähemad määrused käesoleva seaduse elluviimiseks annab

Vabariigi Valitsus Haridus- ja sotsiaalministri ettepanekul.

§ 57. Kõigil neil juhtudel, mil seadustes või nende põhjal antud mää-

rustes on ette nähtud Eesti Arstide Seltside Liidu esindajad, toimetab vii-

maste valimist Arstide Koja nõukogu. Valitud esindajatest teatab koja ju-
hatus vastavatele asutistele, millega lõpevad seniste esindajate volitused.

§ 58. Käesolev seadus hakkab maksma 1. veebruaril 1935.

Tallinnas, 8. detsembril 1934.

K. Päts
Peaminister

Riigivanema ülesannetes.

N. Kann
Haridus- ja sotsiaalminister.
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