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I. a) Vannutatud advokaatideJildy^selQk • - ^ 
19. märtsil 1930. a. 

Vannutatud advokaatide aasta-üldkoosolek 19. märt
sil 1930. a. Kohtupalati saalis. Kc^^lm^^rftMmid^ 
63 vannutatud advokaati, kes oma allkirjad andsid eri-
lehele, mis protokollile juure lisati. 

Nõukogu esimees A. Maurer avas koosoleku kell 
21.15 ja teatas, et vannutatud advokaatide nimekirjas on 
130 vannutatud advokaati, kelledest 4 välismaal. Kokku 
on tulnud 63 vannutatud advokaati; seega koosolek ot-
susvõimeilme. 

Nõukogu esimehe ettepanekul austas üldkoosolek 
1929. a. surma läbi lahkunud ametivendade mälestust püs
titõusmisega. 

I. Nõukogu esimees kandis ette Nõukogu 1929. 
aasta aruande — kujul, nagu see trükitult seisuse liikmeile 
kätte saadetud. 

Aruanne võeti vastu ühel häälel. 
II. üldkoosolek määras ühel häälel edaspidiseks — 

kuni selle määra muutmiseni — vannutatud advokaatidele 
sisseastumismaksuks 30 krooni, aastamaksuks — 30 kroo
ni ja vannutatud advokaatide abidele sisseastumismak
suks — 10 krooni ja aastamaksuks — 10 krooni. 

III. Nõukogu esimees kandis ette tulevase aasta 
eelarve — kujul, nagu see Nõukogu protokollis nr. 358 — 
19. III 30. a. fikseeritud. 

F. Karlson tegi ettepaneku suurendada Nõukogu 
Tartu osakonnale määratavat toetust 500 krooni võrra, 
vähendades vastavalt Nõukogu eelarvet. 

Nõukogu esimees toetas Nõukogu eelarvet. 
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K. Baars vaidles F. Karlsoni ettepanekule vastu. 
F. Karlson seletas, missuguste tarviduste jaoks 

Tartu osakond vajab toetuse suurendamist. 
Hääletamisel lükati F. Karlsoni ettepanek kõigi 

häältega kolme vastu tagasi. 
Eelarve võeti vastu ühel häälel — kujul, nagu see 

toodud Nõukogu trükitud aruandes 1929. a. kohta. 
IV. Nõukogu esimees tegi ettepaneku asuda Nõu

kogu koosseisu valimisele, milleks tuleb esmalt kindlaks 
määrata Nõukogu liikmete arv. 

A. Leps tegi ettepaneku suurendada Nõukogu liik
mete arvu ühe võrra. 

F. Karlson tegi ettepaneku valida 9-liikmeline Nõu
kogu. Selle ettepanekuga ühines A. Leps. 

K. Baars tegi ettepaneku valida 6-liikmeline Nõukogu. 
Hääletamisel lükati F. Karlsoni ettepanek kõigi 

häältega 4 vastu tagasi. 
K. Baars'i ettepanek võeti vastu ühel häälel. 
üldkoosolek valis lahtisel hääletusel ühel häälel Nõu

kogu esimeheks A. Maurer'i, abiesimeheks V. Johan
soni ja liikmeteks K. Baars'i, E. Eeck'i, R. Eliaser'i ja 
F. Karlsona. 

V. üldkoosolek otsustas ühel häälel valida 3-liik-
meline revisjonikomisjon Nõukogu 1930. a. rahalise aru
ande läbivaatamiseks ja üldkoosolekule ettekande tege
miseks. 

Revisjonikomisjoni valiti ühel häälel A. Peet, M. 
Kutti ja R. Kuuskmann. 

VI. Nõukogu esimees andis ülevaate vannutatud 
advokaatide juriidiliste konverentside tegevusest ja kan
dis ühenduses sellega ette Nõukogu poolt väljatöötatud 
vannutatud advokaatide ja nende abide sisekorra reeglite 
kava — kujul, nagu see vastu võetud Nõukogu poolt 19. 
märtsil 1930. a. 

R. Kuuskmann tegi ettepaneku vannutatud advokaa
tide abide kohta maksmapandavate reeglite kava § 5-as 
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asendada esimene sõna „kohe" sõnadega — „mitte hiljem 
kui kolme kuu jooksul pärast staaži aja möödumist". 

K. Baars toetas R. Kuuskmann'! ettepanekut. 
R. Kuuskmann, A. Lelle, A. Leps, A. Erik palusid 

selgitust kava üksikute määruste kohta. Nõukogu esi
mees vastas esitatud küsimustele, seletades määruste tä
hendust. 

Ed. Hasselblatt tegi ettepaneku — lubada Nõukogule 
teha erandeid reeglist, et vannutatud advokaadil ei tohi 
rohkem kui kaks abi olla. 

K. Baars ja E. Õsso leidsid, et Ed. Hasselblatt'! et
tepanek ei ole otstarbekohane. 

Ed. Hasselblatt jäi oma ettepaneku juure. 
R. Kuuskmann vaidles sellele vastu. 
F. Karlson leidis, et Ed. Hasselblatt'! ettepaneku 

vastuvõtmine on siiski väga tarvilik. 
K. Baars, A. Peet ja R. Kuuskmann leidsid, et ei ole 

põhjust muuta reeglit, mis üldkoosoleku poolt kahe aasta 
eest vastu võetud. 

Ed. Hasselblatt toetas veel kord oma ettepanekut. 
Nõukogu esimees seletas, et Ed. Hasselblatt'! ette

panek ei ole vastuvõetav. 
Ed. Hasselblatta ettepanek lükati kõigi häältega 

4 vastu tagasi. 
Nõukogu esimees teatas, et Nõukogu ühineb R. 

Kuuskmanna ettepanekuga. 
Hääletamisel võeti sisekorra reeglid ettekantud ku

jul ühes R. Kuuskmanna parandusettepanekuga ühel 
häälel vastu. 

VII. F. Karlson tegi ettepaneku võtta kaalumisele 
küsimus, missuguseid abinõusi saaks võtta tarvitusele 
vannutatud advokaatide absenteismi vastu üldkoosolekuil. 
Arvas, et tuleks muuta seadust. 

R. Kuuskmann arvas, et vannutatud advokaate tu
leks mitteilmumise korral trahvida rahatrahviga. 

K. Baars leidis, et kindlat otsust selles asjas vastu 
võtta ei saa, kuna küsimus ei ole päevakorras. 
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M. Pung arvas, et trahvimine oleks seadusvastane. 
Üldkoosoleku poolt võeti vastu sooviavaldus, et Nõu

kogu kaaluks, missuguseid abinõusi advokaatide absen-
teismi vastu võtta tarvitusele. 

Nõukogu esimees teatas, et kavatsetakse nõuda ka 
vannutatud advokaatidelt asjade-raamatu pidamist. 

Üldkoosolek otsustas selle asja jätta Nõukogu kor
raldada. 

b) Vannutatud advokaatide üldkoosolekul 
19. märtsil 1930. aastal vastuvõetud sise

korra reeglid. 

1. Vannutatud advokaatide abid asuvad vannuta
tud advokaatide juures ettevalmistamiseks viieaastase 
staaži vältusel vannutatud advokaadi kutsele. Et oleks 
kindlustatud selle ettevalmistuse saamine ja patrooni te
gelik järelevalve tema abide tegevuse üle, on abide arv iga 
patrooni juures piiratud kahega. 

2. Staaži esimese kolme aasta kestel peavad van
nutatud advokaadi abid faktiliselt töötama oma patroo
nide kontoreis nende tegelikul järelevalvel ja ajama koh
tutes üksnes neid asju, mis patroon neile ajamiseks on an
nud. Staaži viimase kahe aasta kestes peavad vannuta
tud advokaadi abid kohtupraktika alal tegutsema pat
rooni tegelikul järelevalvel. Vannutatud advokaadid ja 
nende abid on kohustatud viibimata Nõukogule teatama 
asetleidnud muudatustest nende kui patrooni ja abi ülal
tähendatud vahekorras. Vannutatud advokaadi abid, kes 
loobunud staaži esimese kolme aasta kestel praktilisest 
töötamisest patrooni kontoris või staaži viimase kahe 
aasta kestel tegutsemisest kohtupraktika alal, kustuta
takse Nõukogu poolt vannutatud advokaatide abide nime
kirjast. 

3. Staaži kestvusel peavad vannutatud advokaadi 
abid esinema kaitsjatena üldkohtutes vähemalt kümnes 
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kriminaalasjas. Vannutatud advokaadi abid on kohusta
tud osa võtma juriidilistest konverentsidest ja ette kand
ma neil referaate, nagu see tähendatud konverentside 
kohta maksmapandud kodukorras ette nähtud. Vannuta
tud advokaadi abid, kes ilma vabandavate põhjusteta osa 
ei ole võtnud juriidilistest konverentsidest või neil ette 
kannud nõuetavaid referaate, kustutatakse Nõukogu poolt 
vannutatud advokaadi abide nimekirjast. 

4. Vannutatud advokaadi abid on kohustatud pi
dama korras nende poolt aetavate asjade raamatut ja vii
masesse õigel ajal sisse kandma kõik andmed, mis sinna 
äratähendamisele kuuluvad. Iga aasta esimeseks veeb
ruariks on vannutatud advokaadi abid kohustatud Nõuko
gule saatma tähendatud raamatust täpse väljakirjutuse 
eelmisel aastal aetud asjade kohta, missugune abi poolt 
alla kirjutatud ja patrooni poolt õigeks tunnistatud, ning 
ka aetud asjade arvulise liigituse, Nõukogu poolt kinnita
tud vormi järele. Vannutatud advokaadi abisid, kes ilma 
vabandavate põhjusteta ei ole selleks tähtajaks esitanud 
väljakirjutust raamatust ühes asjade arvulise kokkuvõt
tega, võib Nõukogu vannutatud advokaadi abide nimekir
jast maha kustutada. 

5. Mitte hiljem kui kolme kuu jooksul, pärast 
staaži viienda aasta möödumist, on vannutatud advokaadi 
abid kohustatud Nõukogule esitama palve vannutatud 
advokaadiks vastuvõtmise üle, juure lisades sellele tõen
dused kõigi vastuvõtmiseks tarvilikkude nõuete täitmise 
kohta. Vannutatud advokaadi abid, kes mõjuvatel põhjus
tel ei ole suutnud staaži viie aasta kestel täita kõiki van
nutatud advokaadiks vastuvõtmiseks tarvilikke nõudeid, 
peavad samal ajal esitama Nõukogule palve staaži piken
damise üle. Vannutatud advokaadi abid, kes ei ole kolme 
kuu jooksul pärast staaži viienda aasta möödumist Nõu
kogule esitanud palvet vannutatud advokaadiks vastuvõt
mise ehk staaži aja pikendamise üle, või kelle palved 
staaži aja pikendamise kohta on Nõukogu poolt tagajär-
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jeta jäetud, kustutatakse Nõukogu poolt vannutatud ad
vokaadi abide nimekirjast. Samuti kustutatakse Nõu
kogu poolt vannutatud advokaadi abide nimekirjast van
nutatud advokaadi abid, kelle palved vannutatud advo
kaadiks vastuvõtmise üle on Nõukogu poolt mittevormi-
listel põhjustel tagajärjeta jäetud. 

6. Vannutatud advokaadid ja nende abid on kohus
tatud kohe pärast vastuvõtmist ja enne vastuvõtmise tun
nistuse väljaandmist Nõukogule ära tasuma sisseastumis
maksu üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses. 

7. Vannutatud advokaadid ja nende abid on ko
hustatud maksma iga aasta Nõukogule teatud tähtajaks 
aastamaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses. Van
nutatud advokaadid ja nende abid, kellel mõjuvatel põh
justel võimalik ei ole aastamaksu üldse maksta või seda 
tasuda tähtajaks, peavad enne selle möödumist esitama 
Nõukogule palve maksust vabastamise või selle tasumise 
tähtaja pikendamise üle. Vannutatud advokaadid ja 
nende abid, kes ei ole Nõukogu poolt vabastatud aasta
maksu maksmisest ega ole seda tasunud määratud täht
ajaks, kustutatakse Nõukogu poolt vannutatud advokaa
tide ja nende abide nimekirjast. 

8. Vannutatud advokaadi asukohaks võib olla linn 
või koht väljaspool linna, kus olemas kohtuasutis. Van
nutatud advokaadi abidel ei või olla teist asukohta kui 
nende patroonidel. Vannutatud advokaadi abidel, kes 
staaži kahe viimase aasta kestel tegutsevad kohtuprak
tika alal patroonide järelevalvel, on lubatud endale valida 
asukoht väljaspool patrooni — ainult Nõukogu nõus
olekul. 

9. Vannutatud advokaadid ja nende abid on kohus
tatud igast oma asukoha muutmisest viibimata Nõuko
gule teatama. Vannutatud advokaadid ja nende abid, kes 
ilma Nõukogule teatamata on lahkunud oma asukohast ja 
kelle uut asukohta ei ole Nõukogul korda läinud kindlaks 
teha, kustutatakse vannutatud advokaatide ehk nende 
abide nimekirjast. 
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iES 

IN M E M O R I A M . 

31. mail 1930. aastal suri Paides vannutatud advokaat 

Walter Fromholdi p. Krafft. 
Walter Krafft sündis Tartus 26. oktoobril 1886. aast. 

Lõpetas Tartu gümnaasiumi 1907. a. Õppis Tartu üli
kooli õigusteaduskonnas 1907.—1911. a. Riigieksami tegi 
aprillikuul 1911. a. Jaroslavi lütseumis. 1911. a. juuni
kuul astus vangimajade peavalitsuse teenistusse Peter
buris ja töötas seal kuni 12. maini 1912. a. Peale seda 
hakkas vannutatud advokaadina töötama ja sai vannu
tatud maikuul 1917. a. Juulikuul läks Turkestani, kus 
Margelanis ja Andishanis rahukohtuniku kohuseid täi
tis. Enamlaste juures teenistuses polnud ja oli see aeg 
Persias. Eestisse tuli 19. juulil 1923. a. Eestis võeti 
vannutatud advokaadiks 17. juunil 1926. a. ja töötas 
Paides vannutatud advokaadina kuni surmapäevani. 

20. juulil 1930. aastal suri Tallinnas vannutatud 
advokaat 

Mihkel Jaagu p. Linnasaar. 
Mihkel Linnasaar sündis 1./14. novembril 1879. aast. 

Viljandi maakonnas Lõhavere vallas. Õppis valla- ja 
kihelkonnakoolis ja neli aastat Eesti Aleksandri koolis 
Põltsamaal, mille 1896. a. lõpetas. Peale seda õppis omal 
käel edasi ja lühikest aega Hugo Treffneri erakoolis olles 
tegi maikuul 1903. a. Peterburi Larini gümnaasiumi 
juures küpsuseksami ladina ja greeka keeltes. 1903. 
kuni 1908. a. õppis Peterburi ülikooli õigusteaduskonnas. 
Ülikooli lõpetas 1911. aastal. Augustikuul 1908. a. as
tus Ljublini aktsiisivalitsuse teenistusse kontrolörina 
ja teenis kuni 6./19. maini 1909. a., kus teda süüdistu
ses poliitilises asjas yangi võeli ja sõjakohtu alla anti. 
Peale vangist vabaks saamist astus Vene Kaubanduse ja 
Tööstuse Panka, kus ligi 6 aastat teenis, kuni vabataht
likult sõjaväljale läks. Punase Risti peavolinik õhtu
poolsel väerinna], krahv Benningsen, nimetas teda oma 
juure iseäraliste käskude täitjaks ametnikuks. Oli ligi 
aasta selles ametis, siis liinil eelsalga ülema abi 
viimaks sanitaartranspordi ülemaks. Peale sõja lõppu 
tuli kodumaale. Mobilisatsiooni väljakuulutamise järele 
vabadussõja puhul teenis esiteks sõjaväeteenistuses, siis 
10. aprillist kuni 11. augustini 1919. a. Paides kohtu-
uurijana ja peale seda riigikontrollis eel- ja faktilise kont
rolli jaoskonna juhatajana, kus teda 1. märtsist 1920. a. 
oma palvel vabastati. Eestis võeti vannutatud advokaa
diks 3. jaanuaril 1925. a. ja töötas Tallinnas vannutatud 
advokaadina kuni surmapäevani. 
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II. Vannutatud Advokaatide Nõukogu ja van
nutatud advokaatide ning nende abide koos

seisud. 

Vannutatud advokaatide üldkoosoleku valiku järele 
19. märtsist 1930. a. kuulusid Vannutatud Advokaatide 
Nõukogu koosseisu: esimees A. Maurer, abiesimees V. 
Johanson ja liikmed: K. Baars, E. Eeck, R. Eliaser ja 
F. Karlson. 

1930. aasta jooksul pidas Nõukogu 38 koosolekut ja 
otsustas kokku 430 asja. 

1. jaanuariks 1930. a. oli vannutatud advokaate ni
mekirjas 129. 

1930. aasta jooksul on Nõukogu poolt vastu võetud 
vannutatud advokaatideks 28 isikut. Vastuvõetute hul
gas olid varemalt: a) vannutatud advokaatide abideks — 
22 (B. Brandt, M. Grossholm, K. Hallik, P. Hirsch, F. 
Hirschfeldt, T. Kanemägi, F. Karlson, M. Kurfeldt, E. 
Maydell, B. Markovitsch, J. Martinson, E. Mühlberg, E. 
Nottbeck, A. Pahla, G. Post, H. Reiman, A. Sirk, S. Soo-
bik, A. Susi, A. Sõrra, P. Telg, H. Tikko) ja b) kohtu-
ning riigiteenistuses — 6 (P. Ahman, V. Johanson, T. 
Kalbus, H. Luha, A. Veinberg, F. Veiss). 

1930. aasta jooksul on lahkunud vannutatud advo
kaatide hulgast — 4. Neist on: a) riigiteenistusse astu
nud — 1 (N. Talts); b) Nõukogu poolt vannutatud ad
vokaatide hulgast välja arvatud -— 1 (A. Nasarov) ja 
c) surma puhul vannutatud advokaatide nimekirjast kus
tutatud — 2 (V. Krafft ja M. Linnasaar). 

1. jaanuariks 1931. a. oli vannutatud advokaate 
kokku 153. 

1. jaanuariks 1930. a. oli vannutatud advokaatide 
abisid kokku 256. 

1930. aasta jooksul on Nõukogu ja Nõukogu Tartu 
osakonna poolt vastu võetud vannutatud advokaatide abi
deks 38 isikut. (H. Bergmann, A. Harju, J. Groševoi, R. 

13 



Favre, R. Jachnin, K. Jalakas, A. Jaska, V. Jekimov, A. 
Kirschenberg, V. Klee, A. Kleeman, J. Kohjus, J. Kokk, 
H. Kukke, H. Leeman, E. Lehtmets, B. Levin, K. Lind
berg, S. Lurje, E. Mõru, M. Neumann, T. Oksa, O. Olesk, 
L. Parre, A. Peterson, K. Peterson, P. Peterson, A. Piil-
mann, V. Päts, 0. Reinthal, A. Saar, M. Schuvalov, J. 
Siimer, H. Valter, P. Vassil, J. Veiner, A. Vilms, H. 
Zernask.) 

1930. aasta jooksul on lahkunud vannutatud advo-

Järjek. 
JVsJNTs 

Tallinna-Haapsalu Rahukogu ringkonnas asuvate 

Liignimi ja nimi 

8. 

9. 

10. 

11. 

Aronson, Johann 
a b i d : Paas, Roman 

Päts, Viktor 
Arro, Johann 

a b i d : Kütt, Gustav 
Niidu, Burchard 

Baggehufvudt, Nikolai 
Birkenberg, Roman 

a b i d : Tikkas, Lovell 
Gernhardt, Robert 

Bock, Maks 
Bock, Valdemar 

a b i : Õelschlägel, Harald 
Brandt, Boris 

a b i d : Kallaste, Ilmar 
Favre, Rene 

Bremen, Siegfried 
a b i : Talts, Karl 

Daugull, Johann 
a b i : Erbe, Eugen 

Demkin, Ivan 
a b i : Insler, Arnold 

Eeck, Erich 
a b i d : Kudeberg, Voldemar 

Härm, Gustav 
Pärson, Jüri 
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kaatide abide hulgast — 33. Neist on: a) vastu võetud 
vannutatud advokaatideks — 22; b) riigi- ja omavalitsuse 
teenistusse astunud — 5 (A. Anderkopp, E. August, R. 
Kork, R. Mathiesen, M. Speek); c) oma palvel lahkunud 
— 4 (R. Keller, V. Laanso, A. Mühendal, H. Tofer) ; 
d) Nõukogu poolt vannutatud advokaadi abide hulgast 
välja arvatud — 2 (G. Gabriel ja H. Gutkin) . 

1. jaanuar iks 1931. a. oli vannutatud advokaatide 
abisid kokku 261. 

vannuta tud advokaat ide ja nende abide nimekir i . 

Elukoht Vastuvõtmise aeg 
Telefoni 

MM 

Tallinn, Estoonia p. 23—2 
i Lihula alevis 

; Tallinn, Estoonia p. 23—2 

„ Jaani tn. 9—4 
„ Jaani tn. 6—8 
,, Jaani tn. 9 — 4 

Uus tn. 20 
Viru tn. 1—4 

„ Viru tn. 1—4 
,, Viru tn. 1—4 

Uus tn. 20 
Uus tn. 20 

i Haapsalus, Wiedemanni tn 
| Tallinn, Raekoja pl. 5—2 

„ Raekoja pl. 5—2 
., Raekoja pl. 5—2 

Lai tn. 12 
„ S. Roosikrantsi tn. 

Tatari tn. 7 
Tatari tn. 7 

„ Kullasepa tn. 14 
,, Kullasepa tn. 14 
„ Lembitu tn. 13 
„ S. Roosikrantsi 1.15 

Keila alevis 
Rapla alevis 

15 

22. VIII. 
28. IV. 

5. III. 

3. 
26. 
14. 
8. 
4. 
12. 
22. 
12. 
3. 

30. 
26. 
18. 
22. 
6. 

27. 
9. 
1. 

27. 
8. 

22. 
28. 
28. 

VII. 
III. 

VIII. 
X. 
IX. 
V. 

VIII. 
VI. 
VII. 
X. 
III. 
XII. 
XI. 
X. 
X. 
III. 
XII. 
V. 
IV. 
XI. 
X. 
IV. 

1919, 
1927, 

1930. 

1929. 
1923. 
1929. 
1925. 
1919. 
1926. 
1927„ 
1919. 
1922. 
1923. 
1930. 
1929. 
1930. 
1924. 
1928. 
1899. 
1925. 
1922. 
1929. 
1922. 
1924. 
1926. 
1927. 

a 
a 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

(2)28-41. 
38. 

(2)28-41. 
432-20. 

(2)18-43. 

(2)18 43. 
(2)11-18. 
(2)16-00. 
(2)16-00. 
(2)16-00. 
(2)11-18. 
(2)11-18, 

(20)4-51. 

(2)10-91. 
(2)10-91. 

(2)29-57. 
(2)25-66. 

22. 



Järjek. 
JVfcM 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 
24. 

25. 

Liignimi ja nimi 

Elerz, Johannes 
a b i d : Jürmann, Endel 

Jaska, Arnold 
Eliaser, Rein 

a b i d : Pärtelpoeg, Hugo 
Melts, Boris 
Kippel, Viktor 
Matson, Marianna 
Varest, Peeter 
Kornel, Karl 

Erjapea, Hans 
a b i : Methusalem, Bernhard 

Erik, August 
a b i d : Paul, Sergei 

Ruus, Harry 
Gorschkov, Ivan 

a b i d : Starkov, Konstantin 
Krutikova, Sinaida 

Griin, Aleksander 
a b i d : Kapper, Karl 

Brinka, Arnold 
Grossholm, Martin 

a b i d : Mölder, August 
Siimer, Imant 

Gurevitsch, Abram 
a b i : Pekarevitsch, Jakob 

Hallik, Konstantin 
Hirsch, Martin 
Hirsch, Paul 

a b i d : Reinthal, Olev 
Groševoi, Igor 

Jaks, Arnold 
Johanson, Viktor 

a b i d : Frank, Feliks 
Jonson-Kickelbach, Julia 
Wiederfeldt, Roman 
Paulberg, Eduard 

Jürine, Tõnis 
a b i d : Päi, Tõnis 

Ott, August 
Vaher, Andre 
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Elukoht Vastuvõtmise aeg 
Telefoni 

MM 

rallinn, Harju tn. 34—3 
„ Harju tn. 44—4 

rar tus , Puiestee tn. 91 
rallinn, Jaani tn. 6—10 

„ Vabaduse puiestee 3 
Haapsalus, Sadama tn. 5 
rallinn, S. Roosikrantsi tn. 15 

„ Jaani tn. 6—10 
Kuresaares, Uus tn. 14 
Nõmmel, Uus tn. 12 
rallinn, Viru tn. 12—2 

Harju tn. 22 
V. Posti tn. 8—1 

„ Mündi tn. 3 
„ Estonia p. 19 
„ Kuninga tn. 2 

Niguliste tn. 10 
Vene tn. 20—9 

,, S. Karja tn. 4 
., S. Roosikrantsi 4-a k. 5 

S. Karja tn. 4—7 
,, Müürivahe tn. 17 
„ Müürivahe tn. 17 
„ Müürivahe tn. 17 
„ Estonia p. 15—1 
„ Estonia p. 15—1 
„ Niguliste tn. 10 

Lai tn. 20 
„ Müürivahe tn. 17 
„ Müürivahe tn. 17 
„ Müürivahe tn. 17 
„ S. Roosikrantsi tn. 15—9 
„ Toom-Kuninga tn. 4 

harvas , Mäe tn. 6 
Tallinn, Merepuiestee 17 

„ Mündi tn. 3—5 
„ Mündi tn. 3—4 
„ Vanaturg 1 
„ S. Karja tn. 4 - 7 
„ Rataskaevu tn. 22 

Tapal, Pikk tn. 18 

10. III. 
23. II. 
14. VIII. 
23. I. 
14. VIII. 
19. IV. 

4. IX. 
22. II. 
21. VII. 
22. XII. 
21. IV. 
27. V. 
•12. IL 
24. VIII. 
17. VI. 

3. IIL 
26. X 
22. Xli. 

7. VI. 
14. VIII. 
10. I. 
30. I. 
16. VIII. 

9. IV. 
24. X. 
10. III. 
20. XI. 

8. XII. 
15. V. 

1927. a. 
1925. a. 
1930. a. 
1916. a. 
1925. a. 

(20)8-
E. P. 

15 
4 

V. 
X. 

8. VI. 
10. VI. 
17. III. 
29. XII. 
IL VIII. 
5. 

16. 
3. 

I. 
X. 
IL 

25. III. 
17. VI. 

(200)-
(200). 
429-

(2)18-
304-

(2)10-

433-85. 

193Gr*rr—==**_ 
1926. a. (2)20 
$27. a. (20)8-
lj 
1 
1923. a. 
1927. a. 
1929. a. 
1923. a. 
1926. a. 
1920. a. 
1927. a. 
1927. a. 
1926. a. 
1925. a. 
1929. a. 
1930. a. 
1928. a. 
1930. a. 
1921. a. 
1927. a. 
1930. a. 
1899. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1928. a. 
1909. a. 
1923. a. 
1925. a. 
1927. a. 
1928. a. 
1910. a. 
1922. a. 
1922. a. 
1926. a. 

90. 
14. 

40. 
90. 

53. 
92. 
12. 
09. 
43. 
33. 

(200> 
(20)4-
(2)29-
(20)4-
(20)7-
(20)7-
(2)10-
(2)17-
(2)17-
(2)17-
(2)17-

(20)2-
1 

305-
431-
427-

(2)26-
(200)-
(20)2-

21. 

75. 
92. 
94. 
92. 
22. 
22. 
33. 
13. 
78. 
78. 
78. 

39. 
-04 
64. 
21. 
99. 
25. 
75. 
00. 

2 17 



Järjek. 
JV&JVfc 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
32. 

33. 

34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

39. 
40. 

41. 

42. 

Liignimi ja nimi 

Jürmann, Ernst 
a b i d : Terras, Artur 

Kallas, Rudolf 
Kalbus, Tõnis 

a b i : Eller, Herbert 
Kalm, Jüri 

a b i d : Vaabel, Jaak 
Õunapuu, Arnold 

Kann, Aleksander 
a b i d : Silberberg, Gerhard 

Pessa, Albert 
Kaznelson, Wulf 

a b i d . Karro, Haim 
Lurje, Samuel 

Koch, Edgard 
Koch, Hermann 

a b i : Koch, Gert 
Kress, Gerhard 

a b i d : Hartge, Osvald 
Knüpffer, Rudolf 
Rosen, Voldemar 
Vogdt, Eberhard 

Kromel, Hermann 
a b i : Florell, Karl 

Kurfeldt, Marta 
Kuuskmaa, Rudolf 

a b i d : Roman, Helmut 
Lauba, Adolf 

Leik, Osvald 
a b i : Liit, Jüri 

Lelle, Aleksei 
a b i d : Treufeldt, Jaan 

Ester, Hans 
Lemonius, Robert 
Levin, Schmuila 

a b i : Levin, Benzian 
Limberg, Balduin 

a b i d : Valentin, Salme 
Veiner, Isak 

Madisson, Johannes 
a b i d : Poska, Jaan 

18 



Elukoht 

Tallinn, Harju tn. 33 
., Vanaturg 1 
„ Kinga tn. 1 

Vana-Posti tn. 8 - 3 
Vana-Posti tn. 8—3 
Viru tn. 21—2 

„ Müürivahe tn. 17 
Viru tn. 21—2 

„ S. Karja tn. 4—8 
Väike-Maarjas 
Tallinn, Vene tn. 16 

„ Vene tn. 7 
„ Vene tn. 7 
„ Vene tn. 7 
„ Vene tn. 6 

Pikk tn. 6 
Pikk tn. 6 

„ Viru tn. 4 
„ Weizenbergi tn. 9 
„ Viru tn. 4—2 

Haapsalus, Lossi tn. 37 
Tallinn, Viru tn. 4—2 

S. Karja tn. 10 
„ S. Karja tn. 10 
„ Mündi tn. 3—6 
„ Vanaturg 1 
„ Vanaturg 1 
„ Vanaturg 1 

Lüganusel, Püssi asundus 
Pärnus, Riia tn. 56 
Tallinnas, Tsemendi tn. 1-b 
Kuresaares, Holostovi maja 
Viljandis, Lossi tn. 9 
Tallinn, Harju tn. 39 

„ Viru tn. 4—3 
„ Viru tn. 4—3 

Valli tn. 4—5 
Tatari tn. 9 
Valli tn. 4 - 5 

„ Narva mnt. 42-a 
,, Vana-Posti tn. 6 

Vastuvõtmise aeg 

30. 
15. 
30. 
27. 

6. 
10. 

2. 
6. 
2. 

22. 
12. 

1. 
30. 
28. 
20. 

11. 
3. 

11. 
15. 
17. 
19. 
11. 
16. 
30. 
31. 

2. 
19. 
10. 

5. 
8. 

31. 
6. 
6. 

12. 
9. 

15. 
2. 

30. 
8. 

VII. 1920. a. 
XII. 1927. a. 
XII. 1927. a. 
XI. 1919. a. 

XII. 1928. a. 
VI. 1928. a. 
IV. 1928. a. 

XII. 1928. a. 
XII. 1926. a. 
IX. 1927. a. 

I. 1928. a. 
III. 1926. a. 

VIII. 1928. a. 
III. 1930. a. 
XI. 1889. a. 

XI. 1925. a. 
II. 1922. a. 

IIL 1925. a. 
V. 1926. a. 

VI. 1926. a. 
I. 1927. a. 

IIL 1926. a. 
VIIL 1928. a. 

X. 1930. a. 
III. 1927. a. 
IV. 1928. a. 
IL 1929. a. 

XI. 1912. a. 
V. 1927. a. 
X. 1919. a. 

III. 1927. a. 
XII. 1928. a. 

IL 1926. a. 
II. 1929. a. 

IV. 1930. a. 
1910. a. 

V. 1927. a. 
VI. 1930. a. 
VI. 1927. a. 
IV. 1929. a. 

Telefoni 
JVsJVg 

(2)26-25. 

(2)14-90. 
(2)14-90. 
(2)25-92. 
(2)17-78. 
(2)25-92. 

434-15. 
430-13. 
430-13. 
429-35. 

(2)29-41. 
431-29. 
431-29. 

(2)18-47. 
307-02. 

(2)17-83. 
1-38. 

(2)17-83. 
(2)31-93. 
(2)31-93. 

428-60. 
(2)26-25. 
(2)26-25. 
(2)26-25. 

4-77. 

50. 
2-06. 

(2000)-9. 
(2000)-9. 
(2)15-17. 

(2)15-17. 
307-33. 

(20)8-31. 
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Järjek. 
MM Liignimi ja nimi 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 
51. 
52. 
53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

Kurvits, Juhan 
Maydell, Bernhard 

a b i : ldell, Herbert 
Maydell, Ernst 

a b i : Greinert, Gerhard 
Maydell, Ludvig 

a b i d : Turmann, Ernst 
Vrangeli, Moritz 

Margk, Valter 
a b i : Schwarz, Kurt 

Markovitsch, Bernhard 
a b i : Jachnin, Rahel 

Martna, Hans 
a b i : Sonin, Elmar 

Maurer, Alfred 
a b i d : Huene, Theodor 

Puusepp, Martin 
Tolmoff, Oskar 

Meder, Leopold 
Mikfeldt, Konstantin 
Mühlberg, Eduard 
Nirk, Alfred 

a b i d : Poom, Georg 
Tamm, August 

Nottbeck, Eduard 
a b i d : Semper, Anna 

Beermann, Rene 
Nottbeck, Hermann 

a b i : Nottbeck, Arvid 
Paabo, Rudolf 

a b i d : Liik, Verner 
Mõttus, Jakob 

Palu, Bernhard 
a b i d : Triefeldt, Jaak 

Remma, Aleksei 
Peet, August 

a b i d : Mihkelson, Mihkei 
Peterson, Karl 

Peterson, Paul 
a b i d : Hansson, Harald 

Klaarmann, Bernhard 
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Tallinn, 
55 

>5 

55 

Elukoht 

Jaani tn. 6 
Pikk tn. 37 
Lai tn. 7—4 
Pikk tn. 37. 

Järva-Jaanis 
Tallinn, 

5 

55 

55 

>> 
5? 

55 

5? 

55 

55 

Lai tn. 11 
Lai tn. 10 
Kiriku p. 4—5 
Lai tn. 12 
Lai tn. 12 
Vene tn. 7 
Vene tn. 7 
Viru tn. 16 
Vabaduspuiestee 4 
Mündi tn. 3 

Viljandis, Lossi tn. 14 
Tallinn, 

»> 
» 
55 

?) 

55 

55 

55 

'5 

55 

Paides, 
Tallinn 

55 

55 

55 

55 

55 

Kinga tn. 6/8 
Vana-Posti tn '6—9 
Viru tn. 15 
Vene tn. 20—9 
Väike-Pärnu mnt. 6 
Kinga tn. 1 
Kinga tn. 6/8 
Jaani tn. 6—3 
Viru tn. 4 
Kana tn. 1 2 - 4 
Tallinna tn. 23 
S. Karja tn. 7 
V. Roosikrantsi tn. 9 
Vana-Posti tn. 7 
Vana-Posti tn. 3 
Laboratooriumi t. 20 33 
S. Karja tn. 2 - 6 

Rakveres, Tallinna tn. 24 
Tallinn. 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

S. Karja tn. 2 - 6 
Jaani tn. 6 
Laulupeo tn. 5—2 
Jaani tn. 6 
Kinga tn. 6 / 8 - 1 0 
Jaani tän. 9 — 4 
Vana-Posti tn. 6—2 

Vastuvõtmise aeg 

10. 
10. 
16. 
15. 

I. 1929. a. 
X. 1898. a. 

VIII. 1928. a. 
V. 1930. a. 

16. VIII. 1928. a. 
4. 

17. 
28. 
22. 

1. 
16. 
28. 
10. 

5. 
20. 
21. 
22. 
14. 
12. 
17. 
23. 

5. 
31. 
21. 
30. 
15. 
19. 
21. 
28. 
26. 
22. 
29. 
22. 
12. 
23. 
13. 
14. 
28. 
27. 

2. 
3! 

IX. 1926. a. 
IV. 1929. a. 
IX. 1925. a. 

XII. 1922. a. 
X. 1929. a. 
I. 1930. a. 

III. 1930. a. 
1. 1929. a. 

XII. 1929. a. 
V. 1920. a. 

XI. 1921. a. 
XII. 1922. a. 

II. 1928. a. 
XII. 1915. a. 
XI. 1920. a. 

XII. 1930. a. 
V. 1920. a. 

VIII. 1928. a. 
III 1928. a. 
X. 1930. a. 

XII. 1926. a. 
IV. 1928. a. 
IV. 1923. a. 
IX. 1925. a. 

I. 1921. a. 
III. 1924. a. 
IX. 1926. a. 

Xir. 1922. a. 
I. 1928. a. 

XI. 1928. a. 
I. 1907. a. 

II. 1928. a. 
III. 1930. a. 
XI. 1923. a. 

XII. 1926. a. 
X. 1927. a. 

Telefoni 
JVTsJVs 

(2)17-61. 
(20)7-55. 

(20)7-55. 

(2)16-61. 
(2)25-97. 

(20)4-51. 
(20)4-51. 

430-13. 
430-13. 

(2)16-54. 
(2)13-94. 
(20)9-77. 

1-80. 
434-25. 

(2)30-97. 

(2)15-48. 
432-69. 
434-25. 

(2)18-47. 

(2)31-26. 
(2)12-94. 
(20)8-39. 

2-59. 

(200)-93. 

(200)-93. 
428-30. 

(2)18-43. 
(2)17-28. 



Järjek. 
JVšJVs Liignimi ja nimi 

60. 

61. 

62. 
63. 

64. 

65. 

66. 
67. 

68 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 
75. 

Petrov, Anatoli 
a b i d : Levin, Haim 

Välja, Arnold 
Piip, Ants 

a b i : Metslov, Nikolaus 
Poom, Evald 
Pung, Mihkel 

a b i d : Mettikas, Rudolf 
Schliefstein, Malka 
Grünbaum, Adam 

Rei, August 
a b i d : Ever, Valter 

Kleesment, Johannes 
Sakkeus, Edmund 

Reisik, Peeter 
a b i d : Fiskar, Manfred 

Pallas, Aleksander 
Riesenkampff, Aleksander 
Rinne, Karlos 

a b i : Kiee, Vilhelm 
Rosenberg, Friedrich 

a b i d : Johans, Valter 
Leeman, Hans 

Ruubel, Peeter 
a b i d : Vellner, Ferdinand 

Schidlovski, Sergei 
Grünthal-Poska, Veera 

Rõuk, Theodor 
a b i d : Kaber, Helmi 

Suurkivi, August 
Sapas, Johann 

a b i d : Paap, Lembit 
Veber. August 

Sievers, Heinrich 
a b i : Stillmark, Leo 

Sirk, Artur 
a b i : Jalakas, Karl 

Soobik, Simu 
Sosaar, Gerhard 

a b i : George, Johann 
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Elukoht Vastuvõtmise aeg 
Telefoni 

MM 

Tallinn, S. Karja tn. 6—2 
S. Karja tn. 6—2 
S. Karja tn. 6—2 

,, Vanaturg 1 
„ Vanaturg 1 
„ Kullasepa tn. 7 
„ Lai tn. 45 

Lihula alevis 
Tallinn, S. Karja tn. 9 - 2 

„ Lai tn. 23—2 
Harju tn. 30—4 
S. Karja tn. 7 
Oa tn. 3—2 

Keina alevis 
Tallinn, S. Roosikrantsi tn. 4-
Keila alevis 
Nõmmel, Mustamäe tn. 13 
Tallinn, Scheeli pank 

„ Toom-Kuninga tn. 4 
„ Toom-Kuninga tn. 4 
„ Kinga tn. 1 
„ Kinga tn. 1 

Paides, Lai tn. 10 
Tallinn, Harju tn. 45 

„ Vene tn. 16 
Kuresaares, raekoda 
Tartus, Veski tn. 20—5 
Tallinn, Kinga tn. 6/8 - 9 
Tapal, Apteegi tn. 4 
Järva-Jaanis 
Tallinn, Vana-Viru tn. 3 

„ Vana-Viru tn. 3 
„ Vana-Viru tn. 3 

Lai tn. 12 
Lai tn. 12 
Kinga tn. 6 /8 -9 
Kinga tn. 6/8 krt. 9 

,, Lai tn. 41 
„ Vana-Posti tn. 2 

Vana-Posti tn. 8 - 1 

18. VI. 
19. I. 

j 8. VI. 
! 28. III. 
! 13. IX. 

24. X. 
14. VIU. 
' 2. VI. 

j 27. IX. 
! 30. XII. 

1. VII. 
3. V. 
3. X. 

14. II. 
Il 16. IV. 

1 27. IX. 
23. 

7. 
12. 

VI. 
XI. 
II. 

23. XII. 
12. V. 
2. IX. 

28. III. 
10. I. 
1. XII. 

25. V. 
5. V. 

24. I. 
27. III. 
14. VIII. 
5. I. 

17. X. 
11. VII. 
26. II. 
19. VI. 
16. X. 
30. IV. 
18. XII. 
22. VI. 

6. X. 

1925. a. 
1927. a. 
1928. a. 
1923. a. 
1928. a. 
1921. a. 
1925. a. 
1927. a. 
1926. a. 
1927. a. 
1926. a. 
1926. a. 
1927. a. 
1928. a. 
1921. a. 
1926. a. 
1920. a. 
1921. a. 
1929. a. 
1930. a. 
1927. a. 
1929. a. 
1930. a. 
1920. a. 
1922. a. 
1925. a. 
1927. a. 
1925. a. 
1926. a. 
1925. a. 
1927. a. 
1928. a. 
1929. a. 
1900. a. 
1929. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1921. a. 
1928. a. 

(2)31-90. 
(2)31-90. 
(2)31-90. 
(2)26-25. 
(2)26-25. 
(2)29-63. 
(20)7-11. 

(2)15-12. 
(2)17-24. 
(20)3-06. 
(2)13-05. 

(2)13-91. 
21. 

(2)29-33. 
(20)2-39. 
(20)2-39. 
432-69. 
432-69. 

(20)6-31. 
434-15. 

428-05. 
20. 
50. 

(20)6-73. 
(20)6-73. 
(20)6-73. 
(2)20-98. 
(2)20-98. 
428-05. 
428-05. 

E.T.K. 20. 
(20)1-90. 
(200)-92. 
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Järjek. 
JV2JV2 

76. 

77. 

78. 
79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

Liignimi ja nimi 

Sorokin, Aleksei 
a b i d : Teiss, Nikolai 

Jänes, Peeter 
Pavlov, Vladimir 
Sivitski, Boris 
Anderson, Johannes 

Stackelberg, Aleksander 
a b i : Lutz, Oskar 

Stackelberg, Mathias 
Susi, Arnold 

a b i d : Mõru, Endel 
Bergmann, Harry 

Tannebaum, Ilmar 
a b i : Kitzberg, August 

Teemant, Jaan 
a b i d : Pukk, Otto 

Valdson, Karl 
Holberg, Johann 

Tief, Otto 
a b i d : Kulbas, Roman 

Kleeman, Artur 
Tomberg, Viktor 

a b i d : Treial, Hugo 
Leppik, Andreas 

Weinberg, Aleksander 
a b i d : Parre, Leo 

Saar, Augustin 
Wetter-Rosenthal, Berend 

a b i d : Stackelberg, Andre 
Schneering, Johannes 

Villmann, Eduard 

Ajutiselt ilma patroonita 

Ennemuist, Aleksander 
Pint, Valter 
Riim, Viktor 
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Elukoht T7 .. _. . | Telefoni 
Vastuvõtmise aeg JVbjyo 

Tallinn, Mündi tn. 3 
„ Mündi tn. 3—5 

Rapla alevis 
Tallinn, S. Roosikrantsi t. 15—11 

„ Pikk tn. 6 
„ Vanaturg 1 
„ Harju tn. 30—6 
„ Harju tn. 30—6 

Kuresaares, Kubermangu In. 10 
Tallinn, Jaani tn. 6—15 

Poska tn. 21—2 
„ Jaani tn. 6—15 
„ Uus tän. 3 
,. Jaani tn. 6—1 
„ Müürivahe tn. 16 
„ Müürivahe tn. 16 

Pikk tn. 40—6 
„ S. Roosikrantsi t. 21—3 
„ Jaani tn. 6—1 
,, Jaani tn. 6—1 
„ Jaani tn. 6—1 
„ Harju tn. 30 

Tartus, Aleksandri tn. 3 
Paides, Pikk tn. 9 
Tallinn, Jaani tn. 6—13 

„ Jaani tn. 6—13 
„ Jaani tn. 6—13 
„ Jaani tn. 9 
„ Jaani tn. 9 

Rakveres, Pikk tn. 18 
Väike-Rõude asunduses 

10. XI. 
14. VIII. 
17. VI. 
4. IX. 
2. XII. 

29. VIII. 
31. X. 
14. VIII. 
28. IX. 
28. III. 
17. VI. 
20. XI. 
21. II. 
22. XI. 
29. V. 
2. IV. 
19. IV. 
10. XII. 
23. I. 
2. IV. 

20. XI. 
14. I. 
15. V. 
17. XI. 
5. IX. 

30. X. 
18. XII. 
11. XI. 
22. XI. 
28. IL 
25. II. 

1919. a. 
1925. a. 
1926. a. 
1926. a. 
1926. a. 
1927. a. 
1922. a. 
1925. a. 
.1922. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1921. a. 
1924. a. 
1913. a. 
1928. a. 
1928. a. 
1928. a. 
1928. a. 
1928. a. 
1930. a. 
1926. a. 
1926. a. 
1927. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1925. a. 
1924. a. 
1927. a. 
1927. a. 

(20)3-63. 
431-21. 

56. 
(2)20-40. 

433-20. 
(2)26-25. 

224-59. 
224-59. 

84. 
(2)14-81. 

303-43. 
(2)14-81. 
(2)14-25. 
(2)29-12. 
(200)56. 
(200)56. 

(2)29-12. 
(2)29-12. 
(2)29-12. 

6-27. 

(20)6-13. 
(20)6-13. 
(20)6-13. 
(2)27-57, 
(2)27-57. 

2-16. 

vannutatud advokaatide abid. 

Tallinn, Lai tn. 12 
Vene tn. 19—2 

„ Harju tn. 30—7 

28. IL 1927. a. 
30. IX. 1922. a. 

7. VI. 1926. a. 
428-79. 



Tartu-Võru Rahu-

Järjek. 
MM Liignimi ja nimi 

1. 
2. 

Ahman, Peeter 
Beick, Erich 

a b i : Hagemann, Emil 
Bormidontov, Sergei 

a b i d : Peterson, Voldemar 
Leitmann, Gustav 

Edelhaus, Maksim 
a b i d : Lagus, Aleksander 

Sepp, Nikolai 
Einer, Osvald 

a b i : Kokk, Jaan 
Genss, Julius 

a b i d : Dobruškes-Amitan, Elena 
Ramm, Johannes 

Grau, Karl 
a b i d : Grau, Ernst 

Märtson, Ervin 
Maikalu, Hilda 

Hartmann, Voldemar 
a b i d : Taube, Aleksander 

Mühlen, Erich 
Glasenapp, Otto 

Hasselblatt, Verner 
a b i : Pusik, Harald 

Hirschfeldt, Friedrich 
Jaska, Rudolf 

a b i d : Sepp, Peeter 
Parts, Artur 
Tuul, Johannes 
Goldberg, Rudolf 
Nurk, Karl 

Jungmann, Herbert 
a b i d : Schuvalov, Michail 

Reier, Villem 
Kakko, Vidrik 

a b i : Harju, Arnold 
Kanemägi, Theodor 

a b i : Oksa, August 
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kogu ringkonnas. 

Elukoht Vastuvõtmise aeg 

Otepääl 
Võrus, Karja tn. 28 

„ Tartu tn. 21 
Petseris, Pihkva tn. 25 

„ Riia tn. 62 
„ Aia tn. 9 

Tartus, Rüütli tn. 25 
„ Rüütli tn. 25 

Mustvee alevis 
Valgas, Kesk tn. 16 
Valgas, Kesk tn. 16 
Tartus, Suurturg 15 

„ Söögiturg 4 — 7 
Lai tn. 12 

,, Suurturg 7 
Narvas, Tallinna tn. 2 
Tartus, Vana tn. 8 
Väike-Maarjas 
Tartus, Vana tn. 8 

Rüütli tn. 9 
, Vana tn. 2 

Võrus, Kreutzwaldi tn. 38 
Tartus, Tähe tn. 28 
Tapal, Kesk tn. 3 
Tartus, Küütri tn. 2 

„ Lai tn. 12 
„ Suurturg 16 

Elvas 
Otepääl 
Tartus, Narva tn. 36 

„ Kastani tn. 10 
Petseris, Aia tn. dr. Kelderi m. 

Tartu tn. 24 
Pihkva tn. 29 

Võrus, Jüri tn. 22 
„ Liiva tn. 16 
„ Kroonuaia tn. 10 

Rüütli tn. 3 

20. XL 
18. XII. 
23. XI. 
28. III. 
28. IX. 
13. VII. 
25. XI. 
22. XI. 
12. I. 
9. IX. 

15. VIIL 
16. XII. 
15. VI. 
30. XII. 
31. V 
4. IX. 
2. XII. 
5. V. 

13. I. 
24. VIII. 
9. III. 

12. 
28. 
21. 
16. 
10. 

I. 
II. 
V. 
X. 
I. 

28. X. 
2. XII. 

21. III. 
22. XII. 
14. IX. 
20. XII. 
30. VI. 
19. X. 
22. VIIL 
13. X. 
19. VI. 
19. XI. 

1930. a. 
1919. a. 
1928. a. 
1923. a. 
1925. a. 
1928. a. 
1899. a. 
1924. a. 
1928. a. 
1929. a. 
1930. a. 
1917. a. 
1928. a. 
1929. a. 
1917. a. 
1926. a. 
1926. a. 
1927. a. 
1918. a. 
1923. a. 
1925. a. 
1928. a. 
1920. a. 
1921. a. 
1930. a. 
1925. a. 
1926. a. 
1926. a. 
1927. a. 
1927. a. 
1928. a. 
1928. a. 
1930. a. 
1928. a. 
1929. a. 
1930. a. 
1930. a. 
1930. a. 

Telefoni 
JVsJVg 

65. 

77. 
77. 

2-13. 

11-44. 
2-90. 
7-98. 

3-30. 

3-30. 
1-58. 

Tall. 309-32 

8-62. 
13-33. 

60. 
46. 

13-55. 

27 



Järjek. 
JV&JVe Liignimi ja nimi 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. 

Karlson, Ferdinand 
a b i d : Ilus, Olinde 

Treufeld, Richard 
Karlson, Friedrich 

a b i : Olesk, Olga 
Klaus, Voldemar 

a b i d : Elias, Anton 
Kunnus, Paul 

Kriisa, Jaan 
a b i d : Ojasson, Artur 

Tirro, Paul 
Jukk, August 
Horn, Nora 

Larsen, Herbert 
a b i d : Valter, Guido 

Jekimov, Vladimir 
Luha, Herbert 

a b i : Einer, Josephine 
Martinson, Johannes 
Naaris, Hugo 

a b i d : Viirmann-Kanemägi, Margot 
Mänd, Oskar 

Olesk, Lui 
a b i d : Kongo, Konrad 

Õsso, Leonhard 
Kudrävtsev, Georgi 
Niit, Boris 

Ostrat, Juhan 
a b i : Martinov, Paul 

Pikk, Karl 
a b i d : Soom, Eduard 

Eglit, Osvald 
Laurits, Mihkel 
Vreemann, Richard 
Keller, Rudolf 

Post, Georg 
Reiman, Hilda 
Rütli, Oskar 

a b i d : Nieländer, Adalbert 
Kongas, Hans 
Lillioja, Eduard 

28 



Elukoht 

Võrus, Aia tn. 17 
„ Rüütli tn. 17 
„ Lepiku tn. 1—2 
„ Narva tn. 4 
„ Rüütli tn. 11 
„ Rüütli tn. 22 
,, Pepleri tn. 34 

Rüütli tn. 22 
„ Jaani tn. 1 
,, Riia tn. 55 

Võrus, Vabaduse tn. 17 
Jõgeval, Turu tn. 2-a 
Tartus, Promenaadi tn. 7 

Lai tn. 17 
Valgas, Jaani tn. 1 
Tartus, Tiigi tn. 78 

„ Lai tn. 39 
„ Aleksandri tn. 3 

Valgas, Kesk tn. 27—4 
,, Suurturg 14 
., Botaanika tn. 10 
,, Lootuse tn. 2—2 

Rüütli tn. 11 
Tähe tn. 42 

,, Küüni tn. 2—1 
Mustvee, Tartu tn. 51 
Otepääl 
Tartus, Rüütli tn. 3 
Elvas 
Tartus, Suurturg 8 

„ Rüütli tn. 18 
Jõgeva alevis 
Valgas, Kesk tn. 27 
Võrus, Jüri tn. 20 
Tartus, Suurturg 8 

„ Rüütli tn. 25 
„ Suurturg 7 
,. Suurturg 3 
„ Lutsu tn. 16 

Põltsamaal 
Valgas, Vabaduse tn. 6 

Vastuvõtmise aeg 

26. 
14. 
13. 

2. 
13. 
10. 
18. 
26. 

8. 
4. 
4. 
9. 

15. 
14. 
31. 

7. 
16. 

7. 
4. 

15. 
27. 

9. 
10. 
17. 
21. 
28. 

6. 
17. 
19. 
22. 
27. 
21. 
11. 
11. 
21. 
18. 
16. 
4. 

28. 
27. 
11. 

V. 1920. a. 
VII. 1925. a. 

V. 1929. a. 
VII. 1930. a. 

X. 1930. a. 
I. 1929. a. 

III. 1929. a. 
XI. 1929. a. 

XII. 1920. a. 
IX. 1926. a. 
IX. 1926. a. 
IX. 1927. a. 

XII. 1927. a. 
XI. 1929. a. 
III. 1927. a. 
II. 1930. a. 
X. 1930. a. 

VI. 1926. a. 
XII. 1930. a. 
XII. 1926. a. 

VIII. 1924. a. 
XII. 1929. a. 

I. 1920. a. 
VI. 1926. a. 
III. 1927. a. 
IV. 1927. a. 
IL 1926. a. 

XL 1920. a. 
VIII. 1921. a. 
XII. 1922. a. 
XI. 1923. a. 

I. 1926. a. 
III. 1926. a. 
IV. 1927. a. 
IV. 1928. a. 

XII. 1930. a. 
X. 1930. a. 

IX. 1919. a. 
IX. 1925. a. 
II. 1926. a. 

HI. 1926. a. 

Telefoni 
MM 

5-51. 

13-15. 

32. 

32. 
1-23. 
79. 

1-41. 

77 

4-62. 

8-92. 

1-18. 
83. 

10-78. 
11-29. 

1-67. 
10-78. 

4-28. 
11-44. 

5-43. 
5. 

74. 



Järjek. 
MM 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Liignimi ja nimi 

Ainson, Hans 
Käärik, August 

Sassian, Jüri 
a b i d : Antik, Ernst 

Rõuk, Nikolai 
Schmidt, Arved 

a b i d : Sepp, Boris 
Umblia, Egon 

Sepp, Johan 
a b i d : Jürmann, August 

Karro, Otto 
Sild, Karl 

a b i d : Tekkel, Evald 
Varik, Märt 
Nurk, Märt 

Sumbak, Hugo 
a b i : Rumm, Erich 

Sumberg, Hermann, 
a b i d : Siil, Voldemar 

Päss, Maks 
Viik, Johannes 
Estam, Aleksander 

Stackelberg, Valter, 
a b i : Valter, Hermann 

Sõrra, August 
a b i : Piilmann, Albert 

Tarrask, Roman 
a b i d : Kako, Paul 

Kropmann, Boris 
Luck, Otto 

Wohlfeil, Maks 
a b i d : Brock, Arved 

Lange Rene 
Õsso, Ernst 

a b i d : Varrol, Artur 
Kahro, Leonhard 

Ajutiselt ilma 
Plaks, August 
Villa, Theodor 

patroonita 
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Elukoht Vastuvõtmise aeg j J ^ J ^ 

Tartus, 
Võrus, 

53 

Tartus, 
?, 
n 

Suurturg 3 
Jüri tn. 22 
Kasarmu tn. 3 
Jaama tn. 22 
Veski tn. 6Y 
Lossi tn. 9 

Haapsalus, Kreutzwaldi tn. 2 
Tartus, 

? ? 

i ? 

, 
j » 

,, 

»? 

? ? 

Promenaadi tn. 3 
Küüni tn. 1 
Raekoja 16—2 
Veski tn. 67 
Jaani tn. 3 
Suurturg 4 
Narva tn. 70 
Maarjamõisa tn. 1 
Tiigi tn. 27 

Räpinas 
Tartus, 

»> 
) 3 

? ? 

>) 
J > 

,. 
>1 

? ? 

3 ! 

5 " 

55 

M 

Valgas 

Promenaadi tn. 7 
Vabaduse puiestee 11 
Rüütli tn. 9 
Promenaadi tn. 7 
Herne tn. 38 
Rüütli tn. 9 
Rüütli tn. 9 
Raekoja tn. 10 
Kastani tn. 18 
Vana tn. 7 
Promenaadi tn. 9 
Holmi tn. 1 
Riia tn. 19 
Küütri tn. 3 
Suurturg 1 
Poe tn. 3 
Kesk tn. 15/17 

Petseris, Võru tn. 5 
Valgas Kesk tn. 15/17 

19. 
5. 
9. 

18. 
30. 

3. 
19. 
15. 

5. 
26. 
21. 
28. 
25. 
31. 
26. 
19. 
2. 

10. 
11. 
18. 
14. 
26. 
27. 

7. 
1. 

30. 
6. 

15. 
19. 
31. 

9. 
22. 
27. 
12. 

4. 
18 

I. 1927. a. 
V. 1927. a. 
11. 1929. a. 

IX. 1929. a. 
XII. 1929. a. 

I. 1918. a. 
IV. 1926. a. 
VI. 1928. a. 
V. 1920. a. 
X. 1927. a. 

IV. 1928. a. 
IV. 1920. a. 

VIII. 1922. a. 
VIII. 1928. a. 

XI. 1929. a. 
IV. 1919. a. 
VI. 1927. a. 
111. 1927. a. 

VIII. 1927. a. 
XII. 1925. a. 
IX. 1928. a. 
X. 1927. a. 

XI. 1923. a. 
II. 1930. a. 

XII. 1930. a. 
XII. 1930. a. 

II. 190S. a. 
XII. 1926. a. 

I. 1927 a. 
III. 1927. a. 

I. 1922. a. 
XI. 1924. a. 
II. 1926. a. 
I. 1928. a. 

IX. 1926. a. 
IX. 1929. a. 

5-43 

1-25. 

12-14. 

8-54. 
6-84. 

8-12. 

8-40. 

3-61. 
93. 

3-61. 

7-93. 

11-36. 

7-28. 
13 56. 
6-51. 
1-16. 
73. 

1-16. 

vannutatud advokaatide abid. 
Võrus, Liiva tn. 27 7. VII. 1927. a. 
Valgas, Kesk tn. 15/17 3. III. 1922. a. 33 
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Rakvere-Paide Rahu-

Liignimi ja nimi 

Haho, Kristjan 
a b i : Wildenau, Nikolai 

Hasselblatt, Eduard 
a b i d : Federmann, Egon 

Lindberg, Karl 
Husen, Friedrich 

a b i d : Wehrberg, Heinrich 
Mühlen, Roland 

Kruuse, Nikolai 
a b i d : Lindeberg, Johan 

Kriisk, Johannes 
Kutti, Martin 

a b i d : Osman, Alfred 
Koolmann, Richard 

Kuusk, Johann 
a b i : Vahter, Leonhard 

Leps, August 
a b i d : Heiswald, Vladimir 

Lehtmets, Elmar 
Mägi, Viegand 

a b i d : Kütt, Nikolai 
Randmets, Paul 

Pahla, August 
Veiss, Friedrich 

a b i d : Krooni, Augustin 
Neumann, Marie 

Viljandi-Pärnu Rahu-

Liignimi ja nimi 

3. 

Baars, Kaarel 
a b i d : Hunt, Reinhold 

Peterson, Paul 
Böhtlingk, Oskar 

a b i d : Koshemäkin, August 
Zube, Friedrich 

Johanson, Verner 

32 



kogu ringkonnas. 

Elukoht 

Rakveres, Pikk tn. 30 
Jõhvi alevis 
Rakveres, Pikk tn. 15 

Pikk tn. 22 
Pikk tn. 57 

Narvas, Aia tn. 9 
Rakvere tn. 19—3 

„ Linavabrik 25 
Rakveres, Pikk tn. 13 
Põltsamaal, Jõgeva tn. 10 
Rakveres, Tallinna tn. 25 

Pikk tn. 46 
Pikk tn. 17 
Pikk tn. 46 

Narvas, Suur tn. 13 
Sepa tn. 27 

Rakveres, Tallinna tn. 12 
„ Aleksandri tn. 14 
,, Rohuaia tn. 11 

Tallinna tn. 25 
Vaksali tn. 29 

„ Tallinna tn. 25 
Narvas, Peetri turg 2 

Valge tn. 10 
Rakveres, Lai tn. 4 
Narvas, Valge tn. 5 

kogu r i ngkonnas . 

Elukoht 

Vastuvõtmise aeg 

10. 
16. 
21. 
27. 
16. 
10. 
22. 

1. 
8. 

15. 
19. 
27. 
11. 
24. 
19. 

2. 
17. 

3. 
14. 
21. 
13. 
27. 

4. 
9. 
7. 

I- 1920. a. 
X. 1929. a. 

III. 1927. a. 
V. 1927. a. 
L 1930. a. 

Iii. 1927. a. 
XII. 1927. a. 

X. 1929. a. 
XL 1924. a. 

XII. 1926. a. 
IV. 1928. a. 

VII. 1921. a. 
IIL 1926. a. 
V. 1928. a. 

VI. 1929. a. 
IX. 1929. a. 
X. 1928. a. 
V. 1928. a. 

VIII. 1930. a. 
VI. 1928. a. 
IX. 1928. a. 
V. 1929. a. 
X. 1930. a. 

IV. 1930. a. 
VII. 1927. a. 

14. VIII. 1930. a. 

Vastuvõtmise aeg 

Telefoni 
MM 

1-84. 
2-70. 

1-46. 

1-69. 
2-28. 
1-69. 
2-13. 

2-08. 

33. 
2-26. 
33. 

1-25. 

2-97. 

Telefoni 
MM 

Viljandis, Lossi tn. 22 
Pikk tn. 1 

„ Lossi tn. 22 
Pärnus, Uus tn. 6 

„ Jänesselja tn. 19-a 
Riia tn. 80—2 

„ Viimsi tn. 15 

16. 
25. 
23. 
29. 
17. 

1. 
28. 

V. 1924. a. 
XI. 1926. a. 

XII. 1930. a. 
VIII. 1927. a. 

I. 1929. a. 
X. 1929. a. 

III. 1930. a. 

97. 

97. 
3-66. 

; 
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Järjek. 
JNTšJYs 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

Liignimi ja nimi 

Jung, Artur 
a b i d : Vilms, Albert 

Kirschenberg, Aksel 
Konno, Evald 

a b i d : Reial, Eugen 
Matson, Johann 

Kuusner, Hugo 
a b i d : Kukke, Hugo 

Vassil, Paul 
Kärik, Eugen 

a b i : Kondas. Karl 
Leesment, Jaan • 

a b i d : Järv, Juhan 
Peterson, Artur 

Putnik, Jaan 
a b i : Sutt, Juhan 

Reimann, Hugo 
a b i : Johanson, Helene 

Seen, Gustav 
a b i : Põderson, Johannes 

Schoeler, Evald 
a b i d : Tammann, Aksel 

Tallo, Jaan 
Hampf, Verner 
Stackelberg, Olaf 

Soots, Hans 
a b i d : Käige, Elmar 

Varik, Peeter 
Talts, Gustav 

a b i d : Anso, Martin 
Zernask, Hugo 

Tamberg, Hugo 
a b i d : Kass, Martin 

Villmann, Eugen 
Telg, Paul 

a b i d : Kohjus, Juhan 
Ott, Johannes 

Tikko, Hermann 
Toodo, Jaan 

a b i : Tõnisson, August 

Ajutiselt ilma patroonita 
Herman, Anton 

34 



* 

Elukoht 

Viljandis, Jakobsoni tn. 19 
Tartu tn. 5 

Jõhvi alevis, Narva tn. 7 
Viljandis, Jakobsoni tn. 11 
Põltsamaal, Jõgeva tn. 19 
Viljandis, Tallinna tn. 8 
Pärnus, Possieti tn. 4 

,. Aleksandri tn. 2 
Aia tn. 22 

Põltsamaal, Tamme 7 
Viljandis, Lossi tn. 23-a 
Pärnus, Aia tn. 6 

„ Pärna tn. 6 
„ Aia tn. 6 

Viljandis, Posti tn. 7 
Tartu tn. 14 

Pärnus, Aia tn. 8 
Viljandis, Uueturu tn. 4 

„ Lossi tn. 2 
Põltsamaal, Jõgeva tn. 10 
Viljandis, Posti tn. 17 
Pärnus, S. Sepa tn. 11 

„ Rüütli tn. 47 
i Tallinnas, Viru tn. 18 
j Pärnus, Kuninga tn. 13 
i Viljandis, Lossi tn. 31 

Pärnus, Riia tn. 42 
Viljandis, Lossi tn. 31 

,, Lutsu tn. 6 
,, Lutsu tn. 6 
„ Lutsu tn. 6 
„ Lossi tn. 22 

Mõisakülas, Kesk tn. 1 
Pärnus, Rüütli tn. 29 
Mõisakülas, Kesk tn. 12 

,, Kesk tn. 12 
Suures-Jaanis, Viljandi tn. 14 
Viljandis, Suurturg 7 

„ Jakobsoni tn. 19 
Pärnus, Rüütli tn. 34. 

^vannutatud advokaat ide abid. 
Viljandis, Posti tn. 44 

Vastuvõtmise aeg ; 

19. 
28. 
23. 
17. 
11. 
17. 

3. 
19. 
18. 
6. 

30. 
12. 
27. 

6. 
28. 
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III. Advokaatide määramine vaesuseõiguse 
põhjal. 

Vaesuseõiguse põhjal advokaatide määramise kohta 
on sisse tulnud aasta jooksul 76 palvet. Neist on Nõukogu 
poolt rahuldatud 63 palvet; jäetud tagajärjeta 13 palvet. 

IV. Distsiplinaarasjad. 

Eelmisest aastast jäi otsustamata 18 distsiplinaar
asja. Aasta jooksul on sisse tulnud 86 distsiplinaarasja. 
Neist on Nõukogu poolt otsustatud 88 distsiplinaarasja, 
otsustamata jäänud 16 distsiplinaarasja. 

Distsiplinaarasi uis on otsustatud: a) distsiplinaar-
toimetust mitte alustada — 4 asjas; b) tagajärjeta jätta 
— 28 kaebust; c) läbi vaatamata jätta — 9 kaebusi; 
d) lõpetada — 6 asja; e) kohustada kliendile dokumendid 
ja raha tagasi andma — 1 asjas; f) ära seletada mitte
õige tegevus — 10 asjas; g) avaldada hoiatus — 5 as
jas; h) avaldada noomitus — 19 asjas; i) ära keelata 
advokaadi kohuste täitmine — 6 asjas (kolmeks kuuks 
— 2 asjas, kaheks kuuks — 2 asjas ja üheks kuuks — 
— 2 asjas). 

1930. aastal Nõukogu läbivaatamisel olnud järele
valve, honorari kindlaks määramise ja distsiplinaarasi us 
määras Nõukogu avaldada aruandes alljärgnevad otsused: 

1. 

17. juunil 1930. aastal harutas Vannutatud Advo
kaatide Nõukogu oma koosolekul, millest osa võtsid Nõu
kogu esimees A. Maurer, abiesimees V. Johanson ja liige 
R. Eliaser, vannutatud advokaadi abide N-i ja M-i vastu 
Nõukogu poolt alustatud distsiplinaarasja inkasso-komis-
ioni büroo „Kreditor'iga" koostöötamise pärast, kusjuu
res leidis järgmist: 

„ * * *-lehes nr. 58 — 28. veebruarist 1930. a. ilmus 
kuulutus järgmise sisuga: „Tähelepanu! Tähelepanu' 
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Avatud * * *-linnas, Jaani tänaval nr. 9 (Rahukogu kõrva! 
majas); tel. (2)21-92 inkasso-komisj. büroo „Kreditor". 
Vastutuse ja õige tegevuse kindlustuseks on kohtu- ja 
siseministeeriumile esitatud kautsjon 1.000.000 s. suuruses 
summas. Tegevus: 1) Sissenõudmised vekslite, obligat
sioonide ja igasugu teiste võlakohustuste järele. 2) Iga
sugu vallas- ja kinnisvara otsmiste ja müümiste vaheta
litus. 3) Vahetalitus laenude tegemisel. 4) Leiduste pa
tenteerimise ja kaubamärkide registreerimise vahetali
tus. 5) Korterite väljaüürimise vahetalitus. Tegutse
mine kiire ja korralik, vilunud eriteadlaste juhatusel. 
Töötasu mõõdukas. Büroo avatud kl.'9—2 ja 4—6." 

Et Nõukogul olevate andmete järgi * * * Jaani tä
naval nr. 9 asub vannutatud advokaadi abide N-i ja M-i 
kontor ja et kuulutuses tähendatud inkaiSSO-komisjoni bü
roo „Kreditor'i" telefoni number sama on, mis vannuta
tud advokaadi abi N-i oma, siis otsustas Nõukogu 6, 
märtsil s. a. vannutatud adkovaafci abidelt N-ilt ja M-ilt 
seletust nõuda selle kohta, kas on nemad koostöötamise 
vahekorras büroo „Kreditor'iga" ja jaataval korral — 
missuguses nimelt. 

Nõukogu ettepaneku peale teatas vannutatud advo
kaadi abi M. kirjalikult, et tema büroo „Kreditor'iga" min
gisuguses vahekorras ei seisa, kuna vannutatud advokaadi 
abi N. oma kirjas tähendas, et tema kontor asub büroo 
,.Kreditor'iga" ühes üürikorteris, kuid täiesti eraldi; le
pingulist vahekorda temal, N-il, tähendatud bürooga ei 
olevat, kuid tarbekorral pole tema keeldunud büroo ju
hatajale oma abi andmast mõningate juriidiliste küsimuste 
lahendamisel. 

Väljakutsutud Nõukogu koosolekule suusõnalise 
seletuse andmiseks, selletas vannutatud advokaadi abi N., 
et korteri nr. 4 Jaani tän. nr. 9 all asuvas majas on tema 
üürinud majaperemehelt koos vannutatud advokaadi abi 
M-iga; korteril on viis tuba ja üks neist on edasi üüritud 
büroo „Kreditor'ile"; ooteruum on neil büroo „Kreditor'-
iga" ühine, samuti on temal, N-il, ja bürool „Kreditor" 
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ühine telefon; maja välisuksel ja ka korteri uksel on bü
roo „Kreditor'i silt ning tema ja vannutatud advokaadi 
abi M-i nimelauad; büroo omanikuks on tema, N-i, ema, 
tegelikuks juhatajalks aga X., kes ametnikuna * * * 5. jaos
konna fcohtupristavi juures teenib; juriidilistes küsimus
tes on tema, N., büroo juhatajale küll nõu annud, kuid 
asju ei ole büroo kaudu ajamiseks saanud; ei ole temal 
ka büroo volikirja. 

Vannutatud advokaadi abi M. seletas, et tema koos 
vannutatud advokaadi abi N-iga on Jaani tänavail majas 
nr. 9 asuva korteri nr. 4 üürnik, ruumi büroo „Kreditor'-
ile" on välja üürinud vannutatud advokaadi abi N.; temal, 
M-il, on eraldi telefon kabinetis. 

Nõukogu järelepärimise peäle teatas Kohtu- ja Si
seministeeriumi Politseipeavalitsus, et 15. veebruaril 1930. 
aastal on ministeeriumi poolt luba välja antud II järgu ko
mis jonikontori pidamiseks * * *, Jaani tänaval nr. 9, Y-le 
ja Z-le, kellest viimane on 19. märtsil s. a. teatanud 
osanikust lahkumise kohta. Ministeeriumi poolt Nõuko
gule saadetud Y-i II järgu komis jonikontori tegevuskavast 
nähtub, et mitmesuguse vahetalituse hulgas on tähenda
tud kontorile lubatud inkasso tegevus mittekohtulikul 
teel. 

Läbi kaalunud kõik asjaolud, leiab Nõukogu, et 
käesolevas /asjas vajavad lahendust küsimused: kas on 
vannutatud advokatuuri liikmetel lubatud koostöötamine 
sääraste inkasso-komisjoni kontoritega, nagu seda on bü
roo „Kreditor", ja kas ka ühes ruumis asumine sääraste 
kontoritega tingimustel, nagu need antud juhusel olemas, 
on kohane vannutatud advokaatidele ehk nende abidele. 

Nagu Nõukogu korduvalt distsiplinaarasjus tehtud 
otsustes seletanud, on vannutatud advokatuuri liikmetel 
koostöötamine oma kutse alal lubatud ainult seisuse liik
metega — vannutatud advokaatide ja nende abidega. Sea
dus on isikute kohta, kes väärivad kuuluda vannutatud 
advokaatide ja nende abide hulka, seadnud üles terve rea 
tingimusi, millele nad peavad vastama ja peäle selle veel 
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Nõukogule annud õiguse ja seega ka teinud kohuseks 
kaaluda nende isikute moraalset kõlvulikkust seisusse vas
tuvõtmisel. Seisusse kuuluvate advokaatide seaduse- ja 
korrapärase tegevuse kindlustamiseks on seadus varusta
nud seisuse organi — Nõukogu — järelevalve- ja distsip
linaarvõimuga seisuse liikmete suhtes. Nõukogu arvab, 
et kutse alal koostööta jäte vaba valik ja eriti koostööta
mine igasuguste anonüümsete inkasso- ja komisjoni-bü-
roodega, kes tegutsevad ehk püüavad tegutseda samal 
alal kui advokatuur, seistes sealjuures väljaspool Nõu
kogu järelvalvet, ei paku mingisugust kindlustust sel
leks, et säärastel koostöötajatel oleks vajalik kutseline 
ja moraalne kvalifikatsioon, ja looks olukorra, kus Nõu
kogul puuduks võimalus ka seisuse liikmete ja nende te
gevuse üle teostada täiel määral seda järelvalve- ja dist
siplinaarvõimu, mis on advokatuuri seaduse- ja korrapä
rase tegevuse kindlustamise eeltingimusteks. 

Kuid Nõukogu arvates ei ole lubamata mitte ainult 
koostöötamine sääraste kantoritega, vaid ei ole kohane ka 
asumine nendega ühistes ruumides säärastel tingimustel, 
nagu see antud juhul on aset leidnud. 

Vannutatud advokatuuri liikmetel, nagu ka seda on 
korduvalt seletanud Nõukogu, ei ole kohane asetada end 
säärasesse olukorda või vildakasse seisukorda, mis kõrva
liste isikute poolt kurjasti ära kasutatud ja seltskonna 
ning abitarvitajate poolt võõriti aru saadud võib saada 
ja põhjuseta kahtlusi, etteheiteid ja umbusaldust advoka
tuuri suhtes võib välja kutsuda. 

Kohtu- ja Siseministeeriumi poolt kinnitatud tege
vuskava järgi on büroo „Kreditor'ile" muuseas lubatud 
inkasso tegevus mittekohtulifkul teel. Kuulutusega, mis 
avaldatud „* * *-lehes" nr. 58— 1930. a., võtab büroo 
„Kreditor", üle astudes sellest kavast, enda peäle juba 
sissenõudmisi vekslite, obligatsioonide ja igasugu teiste 
võlakohustuste „järgi" ja teatab sealjuures, et tegutseb 
„ vilunud eriteadlaste juhatusel". 

Nõukogu arvab, et iga büroo „Kreditor'i" klient, 
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kes selle kuulutuse peale büroo ukseni jõudnud, seal bü
roo silti ja vannutatud advokaadi abide N-i ja M-i nime
laudu lugenud, üle Ukseläve ja ühisooteruumi büroosse 
astub juba selle veendumusega, et olgugi et büroo „Kre-
ditor" on see, kes neid „sissenõudmisi vekslite, obligat
sioonide ja igasuguste teiste võlakohustuste järgi" toi
metab, kuid et need vilunud eriteadlased, kelle juhatu
sel need sissenõudmised „kiire ja korraliku tegutsemi
sega" ja „mõõduka töötasu" eest toimuvad, on vannuta
tud advokaadi abid N. ja M. 

Vannutatud advoikaadi abid N. ja M. on Nõukogule 
seletanud, et nende ja büroo „Kreditor'i" vahel puudub 
koostöötamine. Nõukogul ei ole põhjust seda mitte us
kuda, kuid nagu eelpool toodust selgub, on nemad sää
rase olukorra oma vastuvõtmise kohas loonud, kus nii
hästi nende oma kui ka büroo „Kreditor'i" klientidel arva
mine, olgugi ekslik, võib tekkida, et säärane koostöö siiski 
olemas ja et büroo „Kreditor" nende osavõttel tegutseb. 
Niisuguse eksliku arvamise tagajärjeks on ühelt poolt mui
dugi põhjendamata usalduse tõusmine büroo „Kreditor'i" 
vastu, kuid teiselt poolt ka see asjaolu, et kõik büroo väär
sammud, sellel ekslikul alusel, ka oletatavate osavõtjate 
vannutatud advokaadi abide arvele kirjutatakse, mis selts
konna usaldust mitte ainult nende, vaid nende kaudu ka 
kogu seisuse vastu võib kõigutada. 

Et Nõukogul, nagu juba tähendatud, alus puudub 
mitte uskuda vannutatud advoikaadi abide N-i ja M-i se
letust koostöötamise vahekorra puudumise kohta, siis ei 
ole põhjust neid distsiplinaarkorras karistada, kuid käsi
tades Nõukogule antud järelevalve võimu, tuleks neile ära 
seletada nende teguviisi mittekohasus ja jalule seada 
nende vastuvõtmise kohtades nõuetav kord. 

Neil põhjustel, ja toetudes K. A. S. §§ 367 p. 2, 371 
ja 375, Nõukogu 

o t s u s t a s : 

ära seletada vannutatud advokaadi abidele N-le ja M-le 
et vannutatud advokaatidele ja nende abidele ei ole luba-
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tud oma büroosid pidada ühistes ruumides või korterites 
inkasso4toniisjoni büroode ja üldse isikute, firmade ning 
asutustega, kus tegemist tehakse juriidiliste vahekor
dade loomise või muutmisega või neist vahekordadest tek
kivate vaieluste lahendamisega. ühtlasi kohustada 
neid ühe kuu jooksul lõpetama koosasumine ühes korteris 
inkasso-komisjoni büroo „Kreditor'iga" ja sellest Nõuko
gule teatama. 

2. 
17. aprillil 1930. aastal Vannutatud Advokaatide Nõu

kogu oma (koosolekul, millest osa võitsid: esimes A. Mau-
rer, abiesimees V. Johanson ja liige K. Baars, vaatas läbi 
X-i kaebtuse asja vannutatud advokaadi N-i tegevuse 
peale ja leidis järgmist: 

8. märtsil 1930. aastal Nõukogude sissetulnud kaeb-
tuses seletab X., et 1925. aastal süüdistanud teda keegi Y 
* * * 6. jaoskonna Rahukohtuniku juures rhk. trs. § 177 
järgi raiskamises. Selles asjas mõistnud Rahukohtunik 
teda, X., õigeks. Kahjusaaja Y-i edasikaebtusel tulnud 
asi harutamisele Rahukogus, kus teda, X-i, süüdi mõiste
tud ja ikolme-kuise vangistusega karistatud. Riigikoh
tule antud kassatsioonkaebtus jäetud tagajärjeta ja Ra
hukogu otsus pööratud täitmisele. Siis pöördunud tema, 
X., vannutatud advokaat N-i poode, et viimane katsuks 
Rahukogu otsuse täitmise seisma panna ja tõstaks kaeb
tuse kahjusaaja ja tema tunnistajate vastu vande alll va
letunnistuse andmise pärast. Vannutatud advokaat N. 
annud vastava kaebtuse sisse ja pöördunud ka Rahukogu 
poole palvega otsuse täitmise seismapanemise pärast. Kui 
viimane palve Rahukogus harutamisele määratud, nõud
nud vannutatud advokaat N. temalt, X-ilt, kirjalikult 
15.000 marga suuruse kantsjoniraha sissemaksmist, se
letades, et selleta Rahukogu otsuse täitmist seisma ei pa
nevat. Tema, X., maiksnudki vannutatud advokaat N-i 
katte nõutud 15.000 marka. Valetunnistuse andmise as
jas saanud kahjusaaja Y. ja tema tunnistajad süüdi mõis-
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tetud ja karistatud. Pärast tema, X-i, süüteoasja uuen
damist mõistnud Rahukogu teda õigeks, kinnitades Ra
hukohtuniku otsuse. Siis tahtnud tema, X., sissemaksetud 
kautsjoni tagasi saada, pöördunud mitmel korral kirjali
kult vannutatud advokaat N4 poole, et viimane kautsjoni 
sissemaksmisel saadud kviitungi ära saadaks ehk raha ta
gasi annaks, sest et kautsjon, nagu selgunud, ei olevat 
üldse olnud kohtusse sisse maksetud. Vannutatud advo
kaat N. lubanud oma kirjades asja ära õiendada, kuid 
seniajani ei olevat seda teinud. Kaebaja X. palub Nõu
kogu kohustada vannutatud advokaat N-i tagasi maksma 
temalt, X-ilt, kautsjoniks saadud 15.000 senti. 

Kaebtusale juure lisatud kirjalikust tõendusmater
jalist nähtub, et kirjaga 1. juunist 1926. a. on vannutatud 
advokaat N. kaebajat samaks päevaks oma juure kutsu
nud, temale teatanud kautsjoni sissemaksmise vajadu
sest ja soovitanud seks kaasa võtta kuni 15.000 marka 
4. juunil 1926. a. on * * * Rahukogu otsustanud Rahukogu 
otsuse täitmise X-ile rhk. tore. § 177 põhjal määratud kol
mekuise vangistuse suhtes edasi lükata kuni 1. jaa
nuarini 1927. a. Määrust kautsjoni kohta see otsus ei 
sisalda. Kirjaga 12. novembrist 1929. a. teatab X. van
nutatud advokaat N-le, et asjad olevat nüüd juba nii 
välja kujunenud, et temal, X-il, võimalus on kautsjoni 
kätte saada, ja palub selleks välja saata kviitungi, mille 
vastu vannutatud advokaat N. 10.000 mk. suuruse kauts
joni sisse maksnud. 25. novembril 1929. a. kirjutab X. 
vannutatud advokaat N-ile, et ei ole viimaselt eelmise 
kirja peäle vastust saanud, ja teatab, et on sunnitud see
pärast kautsjoni sissemaksmise üle ise andmeid koguma. 
Kirjaga 2. detsembrist 1929. a. tuletab X. vannutatud ad
vokaat N-ile meelde kahe eelmise kirja saatanast, palub 
nende peale vastust ja lubab selle mittesaamise'1 kuni 7. 
detsembrini s. a. asjale ametlikku käiku anda. 7. detsemb
ril 1929. a. telegrafeerib vannutatud advokaat N. X-ile, 
et maalt tagasi tulles saanud täna X-i kirja kätte; lubab 
lähemal ajal * * * tulla ja siis asja isiklikult õiendada. 7. 
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jaanuaril 1930. a. kirjutab X, jälle vannutatud advokaat 
N-ile ja määrab asja õiendmise viimseks tähtpäevaks 
10. jaanuari s. a. Kirjaga 9. jaanuarist s. a. teatab van
nutatud advokaat N., et ema haiguse pärast ei saa * * * 
sõita, kuid lubab seda teha järgmisel nädalal. 

13. märtsil 1930. a. otsustas Nõukogu vannutatud 
advokaat N-le ette panna X-i kaebtuse sisu kohta seletust 
anda ja temale seletuse andmise selles asjas sundusli
kuks tunnistada. Nõukogu poolt määratud tähtajaks ega 
ka asja otsustamiseni mingit seletust asja kohta vannu
tatud advokaat N-ilt ei saabunud. 

Arvesse võttes asjas leiduva tõendusmaterjaali, leiab 
Nõukogu, et X-i kaebtuses kirjeldatud asjaolud küllalda
selt on tõendatud. Vannutatud advokaat N. on kaebaja 
X-ilt sisse nõudnud 150 krooni selleks, et seda vajaduse 
korral maksta X-i eest kohtusse kautsjonina. 4. juunil 
1926. a. otsustab Rahukogu X-ile määratud karistuse täi
deviimist edasi lükata, ilma et kautsjoni sissemaksmist 
temalt oleks nõudnud. Selle asemel, et X-ilt saadud raha 
kohe temale tagasi anda, peab vannutatud advokaat N. 
seda ilma igasuguse aluseta mitme aasta jooksul oma käes, 
jättes X-i arvamisele, nagu oleks raha tegelikult tema, N-i, 
poolt kohtu deposiiti kautsjonina sisse maksetud, ja ei 
anna seda X-ile välja viimase korduvate nõudmiste ja 
tema, N-i, lubaduste peäle vaatamata. Nõukogu leiab, et 
niisugune teguviis on vannutatud advokaadile täiesti lu
bamatu ja väärib distsipliinkorras karistamist. 

Asudes küsimuse lahendamisele, missuguse K. A. S. 
§ 368 ettenähtud distsiplinaarkaristuse vääriliseks tuleb 
lugeda vannutatud advokaadi N-i teguviis, leiab Nõukogu 
õiglase ja asjaoludele vastava olevat tarvitusele võtta K. A. 
S. § 368 p. 3 ettenähtud distsiplinaarkaristust ja määrata 
seda kolmeks kuuks, ühtlasi tuleb vannutatud advokaat 
N-i kohustada tagasi andma kaebaja X-ile viimaselt kauts
joni sisemaksmiseks saadud 150 krooni. 

Kõigil neil kaalutlustel ja käsitelles K. A. S. §§ 367 
p. 2 ja 8, 371, 372, 375 ja 368 p. 3 Nõukogu ühel häälel 
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o t s u s t a s : 

X-i kaebtuse asjas vannutatud advokaat N-i tegevuse 
peale (dists. toimetus nr. 36 — 1930. a.) ära keelata van
nutatud advokaat N-i;le advokaadi kohuste täitmine kol
meks kuuks ja ühtlasi teda kohustada X41e 7 päeva jook
sul ära maksma 150 krooni kautsjoni sissemaksmiseks saa
dud raha. 

20. detsembril 1930. aastal Kohtupalati üldkogu koos
olekul, millest osa võtsid: 

Vanem esimees J. Reichmann, 
Tsiviiildepartemangu esimees K. Güldenstubbe, 
Liikmed: A. Hintzer, E. Erdmann, H. Siimer, 

V. Pezold, N. Ivanov, K. Saarmann, 
J. Moks, E. Reisberg ja E. Fridolin. 

Prokurör J. Müller, 
Sekretär V. Nortmann, 

arutas vannutatud advokaat N-i kaebust vannutatud 
advokaatide Nõukogu otsuse peale 17. aprillist 1930. a. 
X-i kaebuse asjas kautsjoniks makstud raha mittetagasi-
saamise pärast. 

Käesolevat vann. adv. N-i kaebust läbi vaadanud, 
Kohtupalati üldkogu ei leidnud alust kaebaja karistusest 
vabastamiseks. Vann. adv. N. on temale kautsjonina 
sissemaksetud raha kinni pidanud kaugelt üle kolme aasta, 
ilma et oleks kliendile X-le raha tagasi maksnud, mis ilma 
aluseta tema juures seisis ja isegi ilma X-le sellest tea
tamata. Alles 7. detsembril 1930. a. saadab vann. adv. 
N. X-i mitmekordsete järelepärimiste peale viimasele tele
grammi, et õiendab asja lähemal ajal *** ja 9. jaanuaril 
1930. a. saadab postkaardi. Kuigi eeldada, et vann. adv. 
N. andis lõpuks raha tunnistaja Z-i katte, kes seda alles 
aprillikuus X-ile edasi andis, jääb vann. adv. N-i tegevus 
ikkagi lubamatuks. Vahepeal, s. o. 17. märtsil 1930. a., 
oli vann. adv. Nõukogu juba teatanud vann. adv. N.-ile 
tema peale tulnud kaebusest, kuid vann. adv. N. samme ei 
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astunud asja kiiremalt õiendamiseks, Nõukogule seletusi 
ei saatnud ja alles Nõukogu otsuse tegemise päeval muret
ses X-i allkirja avaldusele, et tema paJlub tõstetud kae
bust läbivaatamata jätta. 

Kuna X-i avaldus Nõukogule sisse tuli juba peäle 
otsuse tegemist, siis ei saanud Nõukogu seda palvet loo
mulikult enam rahuldada. Ei saa ka kohtupalat X-i pal
vet arutusele võtta ja kord algatud toimetust ära lõpe
tada, sest K. A. S. § 275 järgi ei saa distsiplinaartoimetust 
ära lõpetada kaebaja palvel, ühtlasi leiab üldkogu aga, et 
Nõukogu poolt määratud karistus oli osalt tingitud selle 
läbi, et Nõukogul ei olnud teada sellest, et raha oli vann adv. 
N-i poolt kätte antud Z-le juba jaanuarikuus, s. o. enne 
kaebuse tõstmist, ega ka sellest, et X. ikkagi raha kätte 
sai Z-i kaudu. Tunnistaja Z-i lohakust raha edasiandmi
sel ei saa arvata vann. adv. N-i süüks. Seepärast leidis 
üldkogu õiglase olevat vähendada vann. adv. N-ile tema 
peale pandud karistust ja ära keelata, vann. adv. N-ile ad
vokaadi kohuste täitmise ainult üheks kuuks. 

Neil põhjustel 
k o h t u p a l a t i ü l d k o g u o t s u s t a s : 

vann. adv. Nõukogu otsuse muutmiseks 17. aprillist 
1930. a. N-ile määratud distsiplinaar karistust vähendada, 
määrates temale advokaadi praktika ärakeelamise üheks 
kuuks. 

3. 
2. juulil 1930. a. harutas vannutatud advokaatide 

Nõukogu oma koosolekul, millest võtsid osa: esimees A. 
Maurer, abiesimees V. Johanson ja liikmed K. Baars, 
E. Eeck, R. Eliaser, vannutatud advokaadi abi N-i distsip
linaarasja, mis alustatud *** rahukogu prokuröri teada
ande põhjal 7. novembrist 1928. a. nr. 1222/6537 ja leidis 
järgmist: 

*** rahukogu prokuröri ülaltähendatud teadaandest 
nähtub, et vann. adv. abi N. oli *** rahukogu kohtu alla 
antud N. S. § 294 põhjal süüdistusega selles, et tema 
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1. juulil 1927. a. °°° *** jaoskonna rahukohtuniku kantse
leis kuritahtliselt kirjutas X-i süüdistusasjas U. N. S. 
§ 530 põhjal * * * jaoskonna rahukohtuniku kriminaal-
aktis nr. 333 — 1927. a. lht. 2 leiduvale ametlikule kaebe
kirjale 30. märtsist 1927. a., peale samas asjas rahukoh
tuniku poolt otsuse tegemist, süüaluse X-i süüdi rasken
dava asjaoluna juure sõna „nb»Hbih", missuguse juure 
kirjutatud sõna peäle ika edasikaebuse esitas * * * rahu
kogule 1. juulil 1927. a. ja X-ile raskemat karistust palus. 

Nõukogule antud seletuses võtab vann. adv. abi N. 
õigeks, et juurekirjutus võis tema poolt tehtud olla h a 
jameelsuses"; ühes sellega teatab, et *** rahukogu teda 
ette pandud süüdistuses õigeks mõistnud, kuid selle otsuse 
peäle prokuratuur protesti esitanud. 

Nõukogu otsusega 3. maist 1929. a. pandi vann. adv. 
abi N-i vastu alustatud distsiplinaar toimetus seisma, kuni 
tema vastu tõstetud süüdistuse asja otsustamiseni Kohtu
palatis ja otsuse seadus jõusse astumiseni. 

21. märtsil 1930. a. esitas vann. adv. abi N. Nõu
kogule ärakirja seadus jõusse astunud Kohtupalati otsu
sest 14. veebr. 1930. a. tema süüdistuse asjas. 

Kohtupalati otsusest nähtub, et harutanud asja pro
kuratuuri protesti põhjal leidnud Kohtupalat, et vann. 
adv. abi N. tuleb süüdi tunnistada mitte N. S. § 294, vaid 
§ 303 järele ja mõistnud teda neljaks kuuks vangi Õiguste 
kaotamisega. Kohtualuse kassatsioonikaebuse põhjal tü
histas Riigikohus Kohtupalati otsuse ja teistkordsel asja 
harutamisel leidis Kohtupalat, et kohtualune N. tuleb õi
geks mõista, sest süüdistuses N. S. § 294 jarde mõisteti 
teda juba õigeks Rahukogu ja Kohtupalati poolt esma
kordsel asja harutamisel, kuna aga nüüd Riigikohtu ot
suse kohaselt vann. adv. abi N-ile inkrimineeritav tegu
viis N. S. § 303 alla ei käi, mille tõttu ka Kohtupalat või
maliku ei leia olevat käesoleval juhusel N. S. § 303 kohal
damist. 

Asja läbi vaadanud, leidis Nõukogu, et asja faktiline 
Külg, nagu tema kirjeldatud * * * Rahukogu prokuröri tea-
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daandes 7. novembrist 1928. a. täielist kinnitamist leidnud 
vann. adv. abi N-i enese seletuse kui ka kohtuliku uuri
mise andmete läbi. Vann. adv. abi N-i teguviisi hinda
misel ei või aga mõõduandvad olla Rahukogu ja Kohtu
palati õigeksmõistvad otsused, sest nagu Kohtupalati 14. 
veebruari 1930. a. otsuse motiividest nähtub, on õigeks
mõistmine järgnenud vormilistel kaalutlustel ja Kohtu
palatil ei olnud protesti puudumisel võimalust kaaluda kü
simust, kas vann. adv. abi N-i tegeviisis siiski ei ole 
kuriteo tundemärke, mis ette nähtud N. S. § 294. 

Ka olenemata sellest arvab Nõukogu enese õigustatud 
ja isegi kohustatud olevat kaalumisele võtta küsimust, kui
võrd seisuseliikme teguviis, mis küll kriminaalseaduse nor
mide alla ei käi, siiski lubatav advokaadile professionaalse 
eetika nõuete seisukohalt. 

Sellest seisukohast asja kaaludes konstateerib Nõu
kogu, et vann. adv. abi N., olgugi et tema selles asjas esi
nes mitte erakaebaja volinikuna, vaid isiklikult kui era-
kaebaja, on enesele lubanud sarnast teguviisi, mis risti 
vastu käib elementaarse korralikkuse nõuetele. Oma te
guviisiga on tema, N., ka seisuse prestiiži raskelt riiva
nud, sest *** jaoskonna rahukohtuniku kantseleis usaldati 
tema kätte kohtu toimetus läbivaatamiseks, sekretäri juu
resolekuta, kui advokatuuri liikmele, kellele loomulikult 
iseäralist usaldust üles näidati. 

Kuigi tarvilikuks osutuda võib .teatavail juhustel koh
tule antud paberites leiduvate kirjavigade parandamine, 
siis võib see aset leida ikkagi ainult vastava kohtu nõus
olekul ja ka vastase poole nõusolekul, kui viimane juba 
asjast osa võtma kutsutud. Käesoleval korral ei ole aga 
isegi tegemist kirjavea parandamisega, vaid kaebekirjale 
aktis, juba peale otsuse kuulutamist, ühe sõna juurekir-
jutamisega hoopis teise sisu andmisega, mis kaebealuse 
süüd märksa raskendama pidi. Et sarnane teguviis luba
matu, on iseenesest selge. 

Asudes küsimuse kaalumisele, missuguse K. A. S. 
§ 368 ettenähtud distsiplinaarkaristuse vääriliseks tuleb 
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tunnistada vann. adv. abi N-i ülalkirjeldatud teguviis, leiab 
Nõukogu õiglaseks ja asjaoludele vastavaks karistuse, mis 
K. A. S. § 368 p. 3 ette nähtud ja määrab temale, N-ile, 
ära keelata advokaadi kohuste täitmise kaheks kuuks. 

Neil kaalutlustel ja toetades K. A. S. §§ 367 p. 2, 
371, 375, 368 p. 3 Nõukogu ühel häälel 

o t s u s t a s : 
Distsiplinaar asjas nr. 6 — 1930. a. ära keelata vann. 

adv. abi N-ile advokaadi kohuste täitmine kaheks kuuks. 

4. 

2. juunil 1930. aastal harutas Vannutatud Advokaa
tide Nõukogu esimehe A. Maurer'i, abiesimehe V. Johan
soni ja liikmete E. Eeck'i ja R. Eliaser'i osavõtul X-i kae
bust vannutatud advokaadi abi N-i tegevuse peale, kus
juures selgus järgmist: 

7. aprillil s. a. Nõukogule tulnud kaebuses seletab X., 
et tema annud omal ajal vannutatud advokaadi abi N-i 
katte * * * kaks vekslit Y-i käest võla sissenõudmiseks. 
Vannutatud advokaadi abi N nõudnud nende järgi kohtu-
pristavi kaudu võla — 253 krooni 26 senti ühes %%-ga 
võlglaselt sisse, kuid peab raha juba ligi aasta oma käes 
ega anna kaebajale üle, sellekohaste järelepärimiste peale 
vaatamata. Kaebaja X palub Nõukogu kaasa aidata, et 
vannutatud advokaadi abi N. annaks temale, kaebajale, 
välja sissenõutud raha, maha arvates sellest kulud. 

Nõukogu otsusega 9. aprillist s. a. pandi vannutatud 
advokaadi abi N-ile ette X-i kaebuses kirjeldatud asja
olude kohta kahe nädala jooksul seletust anda, kusjuures 
seletuse andmine temale sunduslikuks tehti. 

Asjas leiduvast posti väljastusteatest nähtub, et 
tähtkirja, mis sisaldab Nõukogu eeltähendatud ettepaneku, 
on vannutatud advokaadi abi N. 13. aprillil s. a. isiklikult 
vastu võtnud. 

Ei tähtajaks ega ka hiljem vannutatud advokaadi 
abi N-ilt seletust ei saabunud. 
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Läbi kaalunud kõik ülalkirjeldatud asjaolud, Nõukogu 
jõuab veendumusele, et X-i kaebus tuleb tõendatuks lu
geda. Kaebaja ei ole küll oma kaebusele vastavaid tõen
dusi juure lisanud, kuid selle sisu on teatavaks tehtud van
nutatud advokaadi abi N-le ja viimane ei ole, Nõukogu 
nõudmise peale vaatamata, selle sisu kohta seletust an
nud ega seletuse mitteandmise põhjustest midagi Nõu
kogule teatanud. N. on vannutatud advokaadi abi ja see
ga isik, kelle suhtes küllaldased eeldused peaksid olema, 
et tema suudab omale aru anda oma teguviisist. Nõukogu 
poolt on tema vastu N-i kaebuse põhjal algatud distsipli-
naar toimetus. Selles kaebuses süüdistatakse teda ühes 
raskemas advokaadi kohuse rikkumises. Kuid selle peale 
vaatamata, et säärane süüdistus ja distsiplinaar toimetuse 
alustamine on temale teatavaks tehtud, vaikib tema, ol
gugi et seletuse andmine on siin sunduslikuks tehtud. 
Niisugustel asjaoludel aset leidnud vaikimist loeb Nõu
kogu õigeksvõtmiseks ja toetudes K. A. S. § 372-le leiab, 
et X-i kaebuses toodud asjaolud tõele vastavad. 

Asudes küsimuse kaalumisele, missuguse K. A. S. 
§ 368 ette nähtud distsiplinaarkaristuse vääriliseks tuleb 
tunnistada vannutatud advokaadi abi N-i teguviisi, leiab 
Nõukogu, arvesse võttes, et kliendi kasuks sissenõutud 
raha mitteväljaandmine pikema aja jooksul ja selle
kohaste nõudmiste peäle vaatamata, kuulub raskemate ad
vokaadi kohuste rikkumiste liiki, õiglaseks valida antud 
juhusel K. A. S. § 368 p. 3 ette nähtud karistuse ja mää
rata vannutatud advokaadi abi N-ile ära keelata advo
kaadi kohuste täitmise kaheks kuuks, ühtlasi tuleb van
nutatud advokaadi abi N-d kohustada välja andma kinni
peetud raha, maha arvates sellest temale osuvat osa. 

Neil kaalutlusil ja toetudes K. A. S. §§ 367 p. 2, 
371, 372, 373, 368 p. 3 ja 375 Nõukogu ühel häälel 

o t s u s t a s : 

ära keelata vannutatud advokaadi abi N~ile advokaadi ko
huste täitmine kaheks kuuks ja kohustada teda seitsme 

4 
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päeva jooksul välja maksma X-i kasuks sisse nõutud 253 
krooni 26 senti ühes protsentidega, maha arvates sellest 
kantud kulud ja kirjaliku kokkuleppe ehk seaduse järele 
temale osuv honoraar. Otsuse täitmisest teatada Nõu
kogule kahe nädala jooksul otsuse kuulutamise päevast. 

5. 
13. märtsil 1930. aastal harutas Vannutatud Advo

kaatide Nõukogu, koosseisus: esimees A. Maurer, abiesi
mees V. Johanson ja liige R. Eliaser, firma X-i kaebusel 
algatud distsiplinaarasja vannutatud advokaat N-i kohta, 
kusjuures selgus järgmist: 

17. aprillil 1929. aastal annud firma X. vannutatud 
advokaat N-i katte * * * kaks protestitud vekslit, kogusum
mas 350 krooni peäle sissenõudmiseks võlglaselt Y-lt. Ho-
noraari arvel annud firma isamai päeval vannutatud adv. 
N-ile 30 kr. Hiljem teatanud vannutatud advokaat N. fir
ma kaubareisijale, et temal on korda läinud võlglaselt 
vekslite järgi raha sisse nõuda ja lubanud seda Tallinna 
tulekul firmale ära anda. Olgugi et vannutatud advokaat 
N. pärast seda mitmel korral Tallinnas on käinud, ei ole 
tema sissenõutud raha firmale ära toonud ja jätnud ka 
sellekohased kirjalikud meeletuletused vastamata ning 
täitmata. 

Firma X-i kaebusele on juure lisatud *** notar Z-i 
tunnistus 26. oktoobrist 1929. a. nr. 13109, millest näh
tub, et 16. oktoobril s. a. on vannutatud advokaat N-i pea
tuskohta ***, Lai tänav nr. 23, notari poolt ära antud 
firma X-i kiri, milles viimane, toetudes oma varematele 
palvetele, nõuab kolme päeva jooksul Y-ilt sissenõutud 
rahasummade äramaksmist, ähvardades selle mittetäit
mise korral raha kättesaamiseks vastavad abinõud tarvi
tusele võtta. 

Nõukogu otsuse põhjal 30. oktoobrist s. a. nõuti van
nutatud advokaat N-ilt seletust eelpool tähendatud kae
buse sisu kohta ja seletuse andmine seWes asjas tehti te-
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male sunduslikuks. Ei määratud tähtajaks ega ka hil
jem seletust selles asjas Nõukogu vannutatud advokaat 
N-ilt ei ole saanud. Ei ole vannutatud advokaat N. Nõu
kogule teatanud põhjustest, mis oleks võinud teda takis
tada seletust andmast. 

Läbi kaalunud kõik asjaolud jõuab Nõukogu otsusele, 
et firma X-i kaebuses kirjeldatud asjaolud tõele vastavad. 
Firma X. on vannutatud advokaat N-ilt notari kaudu 
saadetud kirja läbi nõudnud firma kasuks sissenõutud 
rahasummade ärasaatmist; siis on firma esitanud kaebuse 
Nõukogule ja ärakirja sellest kaebusest on Nõukogu saat
nud vannutatud advokaat N-ile ühes ettepanekuga, selle 
sisu kohta seletust anda. Kui vannutatud advokaat N. on 
niihästi kaebaja firma kirjad kui ka Nõukogu ettepaneku 
vastamata jätnud säärastel asjaoludel, nagu siin kirjel
datud, siis võib niisugune vaikimine Nõukogu arvates tõl
gitsetud saada ainult kui kaebuses kirjeldatud asjaolude 
õigeks võtmine. 

K. A. S. § 367 p. 2 järgi on Nõukogu peale ipandud 
järelevalve selle üle, et vannutatud advokaatide poolt 
saaks täpselt täidetud maksvad seadused ja kõik oma 
peale võetud kohused nii, nagu seda voliandjate huvid nõua
vad. Nõukogu asub seisukohal, et säärane järelevalve õi
gus eeldab ja sisaldab ka õigust nõuda järelevalvealustelt 
vannutatud advokaatidelt teateid ja seletusi nende käes 
olevate asjade seisukorra ja käigu, vannutatud advokaadi 
peal lasuvate kohuste täitmise ning selle viisi kohta jne., 
ilma milleta otse võimata oleks seaduse poolt Nõukogu 
peale pandud järelevalve teostamine. Sellele Nõukogu õi
gusele vastab kõigi seisuse liikmete kohus Nõukogu ette
panekute peale seletust anda nende käes olevate võõraste 
asjade seisukorra üle, missuguse kohuse mittetäitmine, 
nagu seda Nõukogu oma otsustes juba korduvalt seletanud, 
distsiplinaarkaristusväärne on. 

Iga vannutatud advokaat on kohustatud kliendi ka
suks sissenõutud rahasummad viibimata voliandjale kätte 
toimetama (B. E. S. §§ 4389 ja 4390) ja täidetud üles-
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ande ning sellega ühenduses olevate kulude kohta temale 
aru andma (B. E. S. § 4391). Ka nende kohuste mitte
täitmine, kliendi nõudmiste peale vaatamata, on distsipli-
naarkaristusväärne. 

Vannutatud advokaat N. kui niisugune peab küllal
daselt teadlik olema selles, missugused tema kohused on 
seisuse poolt valitud Nõukogu kui ka klientide suhtes. 
Kui tema siiski vaikib asjaoludel, nagu need eelpool kir
jeldatud, kus teda otsekohe kliendi poolt süüdistatakse ad
vokaadi kohuste tõsises rikkumises ja Nõukogu on seepä
rast tema vastu distsiplinaartoimetuse alustanud, siis võib 
ja peab Nõukogu arusaamise järgi sellest vaikimisest välja 
lugema õigeksvõtmist ja seda, et temal kaebuse ümber
lükkamiseks midagi ette tuua ei ole. 

Asudes küsimuse kaalumisele distsiplinaarkaristuse 
liigi ja määra kohta, missugust oleks õiglane käesolevas 
asjas tarvitusele võtta, leiab Nõukogu, et asja praeguses 
seisukorras puuduvad andmed selle kohta, et vannutatud 
advokaat N. oleks omandanud kliendi päralt oleva raha, 
vaid tema süü seisab selles, et tema on kliendi kasuks 
sissenõutud raha ilma aluseta pikemat aega kinni pidanud 
ja ei ole seda nõudmiste peäle vaatamata välja annud. 
Kuid teisest küljest, nagu tähendatud, on vannutatud ad
vokaat N. süüdi ka selles, et tema on vastamata jätnud 
niihästi kliendi järelepärimised raha kohta kui ka Nõu
kogu ettepaneku seletust anda käesolevas asjas antud 
kaebuse sisu kohta. Kõigil neil põhjustel leiab Nõukogu 
õiglase olevat valida K. A. S. § 368 p. 3 ettenähtud ka
ristuse ja määrata seda kolmeks kuuks. 

Neil kaalutlustel ja käsitades K. A. S. §§ 367 p. 2, 
371, 375 ja 368 p. 3 Nõukogu ühel häälel 

o t s u s t a s : 

ära keelata vannutatud advokaat N-ile advokaadi kohuste 
täitmine kolmeks kuuks. 
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6. 

20. veebruaril 1930. aastal harutas vannutatud advo
kaatide Nõukogu, koosseisus: esimees A. Maurer, abiesi
mees V. Johanson ja liikmed K. Baars ja E. Eeck, van
nutatud advokaat N-i vastu Nõukogu otsusel alustatud 
distsiplinaarasja, kusjuures selgus järgmist: 

4. märtsil 1929. aastal Nõukogule saadetud kaebuses 
teatas X., et 1924. aastal tõstnud tema, kasutades vae
suse õigust, *** Rahukogus nõudmise Y-i vastu lapse ela
tisraha pärast 1.200 krooni suuruses summas. Selles as
jas esinenud üks kord kaebaja volinikuna Rahukogus van
nutatud advokaat N., kellele kaebaja honoraarina maks
nud 140 krooni asjaajamise eest kuni selle lõpuni. Rahu
kogu jätnud nõudmise rahuldamata ja kaebaja esitanud 
selle otsuse peale apellatsioonikaebuse. Kohtupalatis voli
tanud kaebaja seda asja ajama vannutatud advokaat M-i, 
kes seal esinenud kaks korda. Viimasele osuva honoraari 
30 krooni suuruses tasunud kaebaja ise ära. Kohtupalat 
rahuldanud nõudmise ja mõistnud kostjalt nõudja kasuks 
ka kohtu- ja asjaajamise kulud kahe astme eest. Kohtu
palati täitelehe järgi nõudnud kohtupristav vannutatud ad
vokaat N-i palvel kostjalt sisse üle 500 krooni, missugu
sest summast kaebaja pidanud saama, peäle kohtu- ja 
täitekulude mahaarvamise, 446 krooni. Vannutatud ad
vokaat N. saanud kohtupristavilt tähendatud summa 
kätte, kuid kaebaja korduvate nõudmiste peale vaatamata 
ei andvat seda kaebajale välja, seletades, et saadud raha 
tervena kuludeks ära läinud. Kaebaja palub vannutatud 
advokaat N-i vastutusele võtta raha kinnipidamise eest ja 
teda kohustada sissenõutud raha välja andma. 

Nõukogu otsusel sai selle kaebuse sisu kohta vannu
tatud advokaat N-ilit seletust nõutud, kuid kirjalikku sele
tust tema Nõukogule ei esitanud. Selle tõttu otsustas 
Nõukogu vannutatud advokaat N-i välja kutsuda asja ha
rutamiseks Nõukogu koosolekule, tunnistades temale ilmu
mise sunduslikuks. 22. aprillil 1929. a. ilmuski vannu-
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tatud advokaat N. käesoleva asja harutamiseks Nõu
kogu koosolekule, esitas kaebaja X-i allkirja 18. aprillist 
1928. a. selle kohta, nagu oleks X temalt kõik raha, mis 
Y-i käest sisse nõutud, kätte saanud ja arved tema, N-iga, 
ära õiendanud ja seletas asja sisu kohta järgmist: 

1924. aastal tõstnud tema *** Rahukogus X-i voli
tusel nõudmise Y-i vastu lapse elatisraha pärast 1.200 
krooni suuruses summas. Kirjalikku kokkulepet hono-
raari kohta ei ole temal kaebajaga olnud, kuid võimalik 
on, et kaebaja maksnud temale 140 krooni asjaajamise 
eest I astmes ja kirjaliku asjaajamise eest järgmistes ast
metes. Kohtupalat, kuhu asi tema, N-i, edasikaebusel 
läinud ja kus tema asjaharutamisel esinenud, rahuldanud 
nõudmise ja tema, N., saanud kohtu deposiidist kaebaja 
enese palve põhjal kätte 446 krooni. Sellest rahast ei ole 
tema, N., X-ile midagi edasi annud, sest et X., pärast seda, 
kui tema laps poolteise aasta vanuses oli ära surnud, luba
nud suusõnal temale, N-ile, kõik summad, mis korda peaks 
minema Y-ilt sisse nõuda. Vastaspoole kaebusel tühista
nud Riigikohus Kohtupalati otsuse ning asi tulnud veel 
kaiks korda Kohtupalatis harutusele, kus tema, N-i, edasi
volitusel esinenud mõlemal korral vannutatud advokaat 
M., kes saanud kaebaja X-i käest 30 krooni esinemise eest. 
Arvesse võttes, et laps oli elanud ainult umbes 18 kuud, 
mõistnud Kohtupalat kostjalt välja 182 krooni 31 senti 
alimentide arvel ja 116 krooni asjaajamise kulu. Nõu
kogule esitatud X-i allkirja kohta seletas vannutatud ad
vokaat N., et see on tegelikult allakirjutatud käesoleva 
aasta veebruarikuu lõpul ja selle vastu kaebaja X. raha 
ei ole saanud, sest sissenõutud raha pidanud jääma tema, 
N-ile, ja kviitung kirjutatud vaid ainult arvete õiendamise 
tõenduseks. Vannutatud advokaat M-ile ei ole tema, N., 
esinemise eest tasu maksnud, sest nad ajavad vastas
tikkuse alusel tarbekorral üksteise asju. 

Nõukogu otsusel toimetas Nõukogu liige Z. X-i 
nõude asjas Y-i vasstu *** Rahukogu ja vastava kohtu-
pristavi toimetuste ülevaatust, ülevaatusel selgus, et 
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Kohtupalati 26. augusti 1926. a. otsuse täitmiseks, missu
gune otsus hiljem Riigikohtu otsusega tühistatud, on Y-ilt 
sisse nõutud X-i kasuks 446 krooni. See summa on 10. 
detsembril 1926. aastal vannutatud advokaat N-i palvel 
temale * * * Rahukogu deposiidist välja makstud. 24. ok
toobril 1928. aastal on Kohtupalat asja teistkordsel otsus
tamisel välja mõistnud kostjalt X-i kasuks 182 krooni 
31 s. lapse elatisraha ja 116 krooni asjaajamise kulu, kokku 
298 kr. 31 senti. 

Läbi kaalunud kõik asjaolud leidis Nõukogu järg
mist : 

Vannutatud advokaat N. on oma peale võtnud X-i 
nõudeasja ajamise Y-i vastu lapse elatisraha pärast 1.200 
krooni suuruses summas, kusjuures kirjalikku kokkulepet 
asjaajamise tasu kohta ei sõlmitud. Kaebaja X. väidab, 
et tema on maksnud vannutatud advokaat N-ile honoraa-
rina asjaajamise eest kuni lõpuni 140 krooni. Vannutatud 
advokaat N. peab säärase summa maksmist võimalikuks, 
kuid väidab, et suusõnalise kokkuleppe kohaselt ei olevat 
tema kohustatud olnud selle honoraari eest esinema Koh
tupalatis ja Riigikohtus. Vaielus selles küsimuses peab 
Nõukogu arvamise järgi lahendatud saama kaebaja X-i 
kasuks järgmistel kaalutlustel. Vannutatud advokatuur 
on seadusandja poolt ellu kutsutud selleks, et kohutkäi-
jatele nende asju kohtutes ajada ja juriidilist abi vaja
jatele — seda abi ja nõu kindlustada. Niisugune advoka
tuuri ülesanne kohustab tema liikmeid kõigepealt selleks, 
et nad oma vahekorrad klientidega korraldaks niiviisi, et 
klientidele raskusi ei sünnitaks neid vahekordi ja nende ula
tust igal ajal ja kus tarvis selgeks teha ja tõendada. 
Teiste sõnadega — juriidilise abi andmine kliendile peab 
avalduma ka selles, et advokaadi ja kliendi vahekord sel
gelt ja tõetruult saaks fikseeritud ja et klient saaks selle 
kohta tarviliste tõendustega varustatud. 

Antud juhusel on vannutatud advokaat N. lihtini-
meselt-kliendilt vastu võtnud võrdlemisi suure summa 
raha — 140 krooni — honoraarina asjaajamise eest ja ei 
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ole kliendile raha vastuvõtmise ja selle kohta, missuguste 
nimelt ülesannete täitmise eest raha vastu võetud, mingi
sugust tõendust välja annud. Kui vannutatud advokaat 
N. on siin jätnud täitmata temal lasuva kohustuse, siis 
kannab tema ka tagajärjed, kahtluse tema kahjuks lahen
damise näol. Seepärast arvab Nõukogu, arvesse võttes ka 
ajamiseks võetud asja iseloomu ja suurust ning 
ette saadud honoraari summat, et vannutatud advokaat 
N-il enam õigust ei ole täiendava honoraari saamiseks 
klient X-ilt. 

Mis puutub vannutatud advokaat N-i seletusse, et 
suusõnalise kokkuleppe järgi lubanud X pärast lapse sur
ma terve sissenõutud summa tema, N-ile, siis leiab Nõu
kogu, et rääkimata selle tõendamatusest, oleks sääraste 
kokkulepete sõlmimine ja säärane kingituste vastuvõtmine 
mitte küllalt väärne vannutatud advokaadile ja pealegi 
mitte täitsa kooskõlas (seadusega (K. A. S. § 400). 

Neil põhjustel leiab Nõukogu, et vannutatud advo
kaat N. on ilma seadusliku aluseta kaebaja X-i kasuks 
sissenõutud raha kauemat aega kinni pidanud ja et teda 
tuleb kohustada kinnipeetud raha välja andma kaeba
jale. 

Asja harutamisel on veel selgunud, et vann. adv. N. 
on võtnud oma kliendilt X-iit allkirja säärase sisuga, mis 
ei vasta aset leidnud tõeoludele. Nagu eelpool tähenda
tud, on vannutatud advokaat N. ise Nõukogule esitanud 
allkirja, mille väljaandmise päevaks on märgitud 18. ap
rill 1928. a. ja milles väidetakse, nagu oleks X. raha van
nutatud advokaat N-ilt kätte saanud. Selle allkirja kohta 
seletas vannutatud advokaat N. Nõukogule, et see on X-i 
poolt tegelikult allakirjutatud 1929. aasta veebruarikuu 
lõpul ja et selle kviitungi vastu kaebaja X. raha temalt 
saanud ei ole. Kviitung antud selleks, et arvete õienda
mist tõendada. Bt esitatud allkirja sisu tõeoludele ei 
vasta, siis ei arvanud Nõukogu võimalikuks sellega üldse 
arvestada vannutatud advokaat N-i ja tema kliendi X-i 
rahaliste vahekordade lahendamisel, kuid teisest küljest 
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leiab Nõukogu, et sääraste tõeoludele mittevastavate all
kirjade võtmine klientidelt ei ole vannutatud advokatuuri 
liikmetele, nagu see eelpool lähemalt tähendatud, lubatud 
ja on distsiplinaarkaristusväärne. 

Asudes vannutatud advokaat N-i teguviisile vastava 
distsiplinaarkaristuse valimisele, leidis Nõukogu, arvesse 
võttes seda, et vannutatud advokaat N. ülaltähendatud all
kirja esitamisel Nõukogule ühtlasi ära seletas selle tõele 
mittevastavuse, —• õiglaseks määrata temale K. A. S. 
§ 368 p. 1 ettenähtud karistuse. 

Neil põhjustel ja toetudes K. A. S. §§ 367 p. 2, 371, 
375 ja 368 p. 1, Nõukogu 4. oktoobril 1929. aastal 

o t s u s i a s : 
X-i kaebe asjas vannutatud advokaat N-i peale: 1) kohus
tada vannutatud advokaat N-i kahe nädala jooksul välja 
maksma X-le tema poolt X-i volitusel Rahukogu deposii
dist välja võetud 446 krooni ja selle äratasumise üle Nõu
kogule tõendusi esitama; 2) avaldada vannutatud advokaat 
N-ile hoiatus selle eest, et tema on kliendi raha ilma sea
dusliku aluseta pikemat aega oma käes kinni pidanud ja 
et ta kliendilt allkirja võttis sarnase sisuga, mis ei vasta 
aset leidnud tõeoludele. 

See Nõukogu otsus kuulutati vannutatud advokaat 
N-ile allkirja vastu 11. oktoobril 1929. aastal. 

6. novembril s. a. sissetulnud kirjaga teatas Nõu
kogule X, et vaatamata.Nõukogu otsusele ei ole vannu
tatud advokaat N. temale raha ära saatnud. 

Nõukogu järelepärimise peale seletas vannutatud ad
vokaat N., et Nõukogu otsust selles asjas ei ole võimalik 
olnud täita seepärast, et temal korda ei ole läinud kae
baja X-i elukohta teäda saada. 

Kirjaga 18. detsembrist 1929. a. teatas Nõukogu van
nutatud advokaat N-ile kaebaja X-i viimases avalduses 
ülesantud elukoha ja kohustas teda, N-i, seitsme päeva 
jooksul tõendusi esitama Nõukogu otsuse täitmise kohta. 

Et tähtajaks ega ka selle möödumisel vannutatud ad
vokaat N. tõendusi Nõukogu otsuse täitmise kohta ei esi-
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tanud, otsustas Nõukogu 23. jaanuaril 1930. aastal van
nutatud advokaat N-i kohta alustada distsiplinaartoime-
tust Nõukogu 4. oktoobri 1929. a. otsuse mittetäitmise pä
rast, nõuda temalt selles asjas seletust ja seletuse andmine 
sunduslikuks teha. 

Nõukogule saadetud kirjalikus seletuses teatab van
nutatud advokaat N., et kellegi kolmanda isiku nõudel ole
vat X-le kuuluv raha tema juures nõudekindlustamise kor
ras aresti alla pandud. Tema, N., lootvat nende päevade 
sees kohtupristavile aresti alla pandud summat ära 
maksa, kellelt saadud kviitungi siis lubab esitada ühes 
tõendusega X-ile ülejääva summa saatmise kohta. 

Nõukogu leiab, et vannutatud advokaat X-i teguviis, 
mis seisab selles, et tema on täitmata jätnud Nõukogu otsu
sega tema peale pandud kohuse — välja maksa kaebaja 
X4e viimase kasuks sisse nõutud 446 krooni, väärib üht 
raskemat K. A. S. § 368 ettenähtud distsiplinaarkaristust. 

Mingisuguseid põhjuseid, mis vabandada võiksid vii
vitust Nõukogu otsuse täitmisel, ei ole vannutatud advo
kaat N. oma seletuses ette toonud. See asjaolu, et ühe 
osa X-le kuuluva raha peale oli ärest pandud, ei võinud 
takistada ülejäänud osas raha ärasaatmist X-le ja võis 
põhjustada vaid aresti alla pandud raha väljaandmist X-i 
asemel kohtupristavile, nagu seda ka vannutatud advo
kaat N. oma seletuses ise teatab. Seepärast leiab Nõu
kogu, et õiglane on temale määrata K. A. S. § 368 p. 3 
ettenähtud karistus üheks kuuks. 

Neil põhjustel ja toetudes K. A. S. § 367 p. 2, 371, 
375 ja 368 p. 3, Nõukogu ühel häälel 

o t s u s t a s : 

ära keelata vannutatud advokaat N-ile advokaadi kohuste 
täitmine üheks kuuks Nõukogu otsuse 4. oktoobrist 1929. a. 
mittetäitmise pärast ja ühtlasi kohustada teda seitsme 
päeva jooksul esitama Nõukogule tõendust selle kohta, et 
tema poolt on Nõukogu otsuses 4. okt. 29. a. tähendatud 
rahasumma ära makstud. 

58 



V. Vannutatud advokaatide abide juriidilised 
konverentsid. 

1) Tallinna-Haapsalu Rahukogu ringkond. 

Tallinna-Haapsalu Rahukogu ringkonnas töötasid 
aruandeaasta jooksul kaks gruppi — tsiviil- ja kriminaal-
grupp. 

Tsiviilgrupi juhatajaks olid Nõukogu poolt määratud 
vannutatud advokaadid A. Peet, M. Pung ja I. Tanne
baum ning sekretäriks vann. adv. abi N. Teiss ja abisekre-
täriks R. Wiederfeldt. Kriminaalgrupi juhatajaks olid 
vannutatud advokaadid J. Aronson, Th. Rõuk ja A. Soro-
kin ning sekretäriks vann. adv. abi A. Sirk ja abisekretä-
riks B. Klaarmann. 12. novembril 1930. a. valiti krimi
naalgrupi uueks sekretäriks vann. adv. abi Viktor Päts. 

Tsiviilgrupp pidas aasta jooksul 10 referaat-koosole-
kut, kus kanti ette 18 referaati ja nimelt: 

1) 25. veebruaril vann. adv. abi A. Susi poolt — 
,,Sundotsuse tühistamine". Osa võttis 25 vannutatud ad
vokaadi abi; 

2) 25. veebruaril vann. adv. abi P. Hirsch'i poolt — 
„Endised Vene Aktsiapankade osakonnad Eestis". Osa 
võttis 25 vannutatud advokaadi abi; 

3) 28. veebruaril vann. adv. abi A. Susi poolt — 
„Kelle teenija on õpetaja". Osa võttis 26 vannutatud ad
vokaadi abi; 

4) 28. veebruaril vann. adv. abi P. Hirschi poolt — 
„Nõuetav tunnistajate arv niihästi suusõnalise kui kirja
liku testamendi tegemise juures Tallinnas". Osa võttis 
26. vannutatud advokaadi abi; 

5) 28. veebruaril vann. adv. abi P. Hirschi poolt — 
tsiviilkohtupidamise seaduse § 250 kohaldamine välis
maal tehtud volikirjade juures". Osa võttis 26 vannuta
tud advokaadi abi; 

6) 3. märtsil vann. adv. abi M. Schlief Steini poolt — 
„Üldjooned abikaasade varaõigusest tsiviilseadustiku üm-
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bertöötamise komisjoni eelnõu koknandai lugemisel". Osa 
võttis 14 vannutatud advokaadi abi; 

7) 12. mail vann. adv. abi E. MaydeM'i poolt „Päri-
miseõiguste kaotamine aegumise tõttu". Osa võttis 34 
vannutatud advokaadi abi; 

8) 28. mail vann. adv. abi B. Klaarmanna poolt — 
„Eesti vabariigi põhiseadus ja proportsionaalsuse põhi
mõte rahvaesituse valimises". Osa võttis 37 vannutatud 
advokaadi abi; 

9) 11. septembril vann. adv. abi Ed. Nottbeck'i 
poolt — „Kaubamärkide kaitse Eestis maksvate seaduste 
ja rahvusvaheliste konventsioonide põhjal". Osa võttis 38 
vannutatud advokaadi abi; 

10) 11. septembril vann. adv. abi Ed. Nottbeck'i 
poolt — ^Seadused kõlvatu võistluse vastu Eestis ja välis
mail". Osa võttis 38 vannutatud advokaadi abi; 

11) 11. septembril vann. adv. abi Ed. Nottbeck'i 
poolt — „Kõlvatu võistluse vastu võitlemise seaduse eel
nõu". Osa võttis 38 vannutatud advokaadi abi; 

12) 15. septembril vann. adv. abi M. Kurfeldfi poolt 
„Liivimaa linnaõigusele alluvate abikaasade varaühisuse 
iseloom". Osa võttis 30 vannutatud advokaadi abi; 

13) 22. septembril vann. adv. abi M. Kurfeldfi poolt 
— „ Abielu kestvusel isiklikult omandatud vara mõiste Lii
vimaa linnaõiguse järgi". Osa võttis 19 vannutatud advo
kaadi abi; 

14) 23. oktoobril vann. adv. abi M. Kurfeldfi poolt 
— „Hoöiekande kohustus hoolekande seaduse põhjal". 
Osa võttis 29 vannutatud advokaadi abi; 

15) 23. oktoobril vann. adv. abi Ed. Mühlberg'i poolt 
— „Abieluseaduse § 2/5 p. 2 tsiviil-protsessi seisukohast". 
Osa võttis 29 vannutatud advokaadi abi; 

16) 23. veebruaril vann. adv. abi Ed. Mühlberg'i 
poolt — „Suguvõimetus ja sigitusvõimetus kui abielulahu
tuse põhjused". Osa võttis 29 vannutatud advokaadi abi; 
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17) 3. novembril vann. adv. abi A. õunapuu poolt — 
.,Protesteeritud veksli järele tehtud sundotsuse iseloom ja 
aegumine". Osa võttis 37 vannutatud advokaadi abi; 

18) 3. novembril vann. adv. abi V. Evers'i poolt — 
„ Vastu vaidlus vann. adv. abi A. õunapuu referaadile -— 
^Protestitud veksli järgi tehtud sundotsuse iseloom ja 
aegumine". Osa võttis 37 vannutatud advokaadi abi. 

Kõik tsiviilgrupi koosolekul ettekantud referaadid 
on grupi juhatajate poolt tunnistatud rahuldavaiks. 

30. aasta jooksul on tsiviilgrupile esitatud alljärgne
vad referaadid, millised veel ette kandmata: 

1) Vann. adv. abi H. Pärtelpoeg'! poolt — Wannu
tatud hooldaja instituudi juriidiline iseloom"; 

2) Vann. adv. abi H. Pärtelpoeg'! poolt — „Nais-
soost isiku paheõiguste maksvuse küsimus"; 

3) Vann. adv. abi H. Pärtelpoega poolt — „Valda
mise küsimus käsipandi õiguses"; 

4) Vann. adv. abi H. Karro poolt — Uuest võlg
lastelt sissenõutud summade jaotamise korra muutmise 
seadusest"; 

5) Vann. adv. abi G. Koch'i poolt — „õnnetusju-
huse mõiste mittesunduslise õnnetus juhuse kinnituse 
juures"; 

6) Vann. adv. abi S. Schidlovski poolt — t a v a 
õigus õiguse allikana meil maksvate seaduste järele"; 

7) Vann. adv. abi S. Schidlovski poolt — ,,Pandis
tu soigus (Pfändungsrecht) lubatud omaabina varanduse 
kaitsel meil maksvate seaduste järele (B. E. S. §§ 3387— 
—3404)"; 

8) Vann. adv. abi S. Schidlovski poolt — „Saaremaa 
aedade seadus". 

Kriminaälgrupp pidas aasta jooksul 6 koosolekut, 
kus kanti ette 14 referaati ja nimelt: 

1) 27. juunil vann. adv. abi Pinfi poolt — „Mas-
silised kuriteod, mis ette nähtud N. S. § 2691". Osa võttis 
35 vannutatud advokaadi abi; 
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2) 27. juunil vann. adv. abi V. Pintfi poolt — 
„Enesetape N. S. seisukohalt vaadatuna ja statistiline üle
vaade Tallinnas toimepandud enesetapete ja nende põh
juste üle 1921.—1927. a. a. jooksul". Osa võttis 35 vannu
tatud advokaadi abi; 

3) 27. juunil vann. adv. abi V. Pinfi poolt — «Võõ
ra metsa ärakise (pohischtschenie) ja selle rikkumine 
E. T. S. seisukohalt vaadatuna". Osa võttis 35 vannuta
tud advokaadi abi; 

4) 24. juulil vann. adv. abi. A. Sirk'i poolt — „Abi
eluliste vaheline auhaavamine". Osa võttis 31 vannutatud 
advokaadi abi; 

5) 24. juulil vann. adv. abi K. Haliik'a poolt — 
«Isikutunnistuse võltsimine N. S. järgi". Osa võttis 31 
vannutatud advokaadi abi; 

6) 24. juulil vann. adv. abi K. Kallikea poolt — 
«Kriminaallkohtupidamise seaduse § 873 tarvitamine". 
Osa võttis 31 vannutatud advokaadi abi. 

7) 3. septembril vann. adv. abi A. Sirk'i poolt — 
„Prejuditsiaall küsimustest maksvas kriminaalprotsessis". 
Osa võttis 45 vannutatud advokaadi abi; 

8) 3. septembril vann. adv. abi A. Sirk'i poolt — 
„Printsiibist — non bis in idem — kriminaalprotsessis". 
Osa võttis 45 vannutatud advokaadi abi; 

9) 17. septembril vann. adv. abi B. Brandti poolt 
— «Ehitusseadus ja selle rikkumine (R. T. S. §§ 65— 
—68)". Osa võttis 24 vannutatud advokaadi abi; 

10) Vann. adv. abi B. Brandfi poolt — «Raadio-
seaduse ja määruste käsitamine". Osa võttis 24 vannu
tatud advoikaadi abi; 

11) 13. oktoobril vann. adv. abi Simu Soobik'u poolt 
— «Tsiviilkostja kriminaalprotsessis." Osa võttis 42 vannu
tatud advokaadi abi; 

12) 13. oktoobril vann. adv. abi S. Soobik'u 
poolt — «Kohtu alla andmise koda". Osa võttis 42 vannu
tatud advokaadi abi; 
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13) 13. oktoobril vann. adv. abi S. Soobik'u poolt 
— „Kuriteo läbi saadud asjad". Osa võttis 42 vannu
tatud advokaadi abi; 

14) 12. novembril vann. adv. abi E. Mühlberg?i 
poolt — ,,Perioodilistes trükitoodetes avaldatud ebaõigete 
asjaolude ümberlükkamise ja õiendamise õigusest". Osa 
võttis 20 vannutatud advokaadi abi. 

Koik kriminaalgrupi koosolekuil ettekantud refe
raadid on grupi juhataja poollt rahuldavaiks tunnistatud. 

1930. aasta jooksul on kriminaailgrupile esitatud 
vann. adv. abi G. Härm'i poolt — „Kriminaalkorras vas
tutusest autoriõiguse rikkumises", milline referaat veel 
ette kandmata. 

Konverentside koosolekuist osavõtmine avaldus aru
andeaasta jooksul järgmiselt: 

20 koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt A. Lauba; 

19 koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt H. Idell; 

18. koosolekust võtsid osa 2 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: J. Kurvits ja ,A. Veber; 

17. koosolekust võtsid osa 2 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: K. Jalakas ja A. Insler; 

16. koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt A. Tamm; 

15 koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt H. Eller; 

14 koosolekust võtsid osa 4 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: V. Johans, R. Kulbas, H. Levin ja B. Levin; 

13 koosolekust võtsid osa 9 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: H. Ruus, J. Kallaste, J. Siimer, K. Vald
son, H. Pärtelpoeg, G. Poom, N. Metslov, E. Mühlberg: 

A. Sirk; 

12 koosolekust võtsid osa 3 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: M. Schiefsteim, V. Ever j& V. Päts; 
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11, koosolekust võtsid osa 5 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: J. Verner, S. Valentin, J. Anderson, H. 
Roman, A. õunapuu; 

10 koosolekust võtsid osa 2 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: K. Peterson ja A. Välja; 

9 koosolekust võtsid osa 7 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: K. Kapper, S. Krutikova, S. Lurje, L. Paap, 
K. Hallik, G. Kütt, S. Soobik; 

8 koosolekust võtsid osa 6 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: B. Brandt, R. Knüpffer, E. Sonin, N. Teiss, 
A. Remma, H. Pusiik; 

7 koosolekust võtsid osa 8 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: H. Kaber, E. Paulberg, H. Karro, M. Kur-
feldt, K. Schwarz, P. Jänes, A. Mölder, 0. Pukk; 

6 koosolekust võtsid osa 8 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: 0. Tolmoff, A. Brinka, B. Klaarmann, E. 
Nottbeck, V. Liik, B. Melts, V. Rosen, J. Poska. 

5 koosolekust võtsid osa 13 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: M. Matson, R. Wiederfeldt, A. Grünbaum, 
G. Koch, J. Vaabel, J. Groševoi, B. Niidu, J. Pekarevitsch, 
0. Reinthal, E. Erbe, G. Härm, K. Starkov, H. Õel-
schlägel; 

4 koosolekust võttis osa 5 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: E. Jürmann, V. Pavlov, V. Riim, R. Jachnin, 
E. Vogdt; 

3 koosolekust võttis osa 8 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: H. Hansson, B. Methusalem, L. Tikkas, A. 
Kitzberg, A. Terras, A. Semper, S. Paul, B. Sivitski; 

2 koosolekust võttis osa 6 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: J. Pärson, V. Kudeberg, A. Susi, P. Hirsch, 
J. George, K. Florell; 

1 koosolekust võttis osa 10 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: L. Stillmark, B. Sepp, A. Stackelberg, E. 
Maydell, R. Kork, 0. Lutz, M. Mihkelson, A. Nottbeck, 
V. Kippel, V. Hampf. 
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2) Rakvere-Paide Rahukogu ringkond. 

Vannutatud advokaatide abide juriidilise konverentsi 
juhatajaiks olid Nõukogu poolt määratud vannutatud ad
vokaadid Nikolai Kruuse ja Martin Kutti. Sekretäriks 
oli konverentsi poolt valitud vann. adv. abi R. Koolmann. 

Aruandeaasta jooksul peeti 5 koosolekut, kus kanti 
ette 5 referaati ja nimelt: 

1) 11. jaanuaril vann. adv. abi A. Pahla poolt — 
«Tööliste õnnetujuhtumiste vastu kindlustamise seadus ja 
selle seaduse alusel kahjutasu nõudmine". Osa võttis 14 
vannutatud advokaadi abi; 

2) 6. aprillil vann. adv. abi H. Maikalu poolt — 
„Surmanuhtlus kui kriminaalkaristus". Osa võttis 12 
vannutatud advokaadi abi; 

3) 4. mail vann. adv. abi A. Pahla poolt — „Rügi 
ärimaksu seadus ja protsessuaalkord selle seaduse järgi". 
Osa võttis 18 vannutatud advokaadi abi; 

4) 2. novembril vann. adv. abi L. Vahtera poolt — 
„ Vahenduse täidesaatmise küsimus Eesti uue kriminaal-
seadustiku järele". Osa võttis 14 vannutatud advo
kaadi abi; 

5) 29. detsembril vann. adv. abi H. Vehrberg'i poolt 
— «Kriminaalasjade lõpetamisest rahukohtutes". Osa 
võttis 10 vannutatud advokaadi abi. 

Kõik ettekantud referaadid on konverentsi juhata
jate poolt rahuldavaks tunnistatud. 

Konverentsi koosolekuist osavõtmine avaldus arvu
liselt aruandeaasta jooksul järgmiselt: 

5 koosolekust võttis osa 3 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: A. Krooni, R. Koolmann, J. Kriisk; 

4 koosolekust võttis osa 6 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: E. Federmann, H. Maikalu, V. Heisvald, 
A. Osman, P. Randmets, J. Triefeldt; 

3 koosolekust võttis osa 4 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: J. Schneering, H. Vehrberg, N. Kütt, 
E. Grau; 
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2 koosolekust võttis osa 6 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: A. Pahla, A. Leppik, K. Lindberg, A. Suur-
kivi, L. Vahter, N. Vildenau; 

1 koosolekust võttis osa 5 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: M. Speek, G. Greinert, R. Beermann, M, 
Neumann ja G. Silberberg. 

Viljandi-Pärnu Rahukogu ringkond. 

Viljandi-Pämu Rahukogu ringkonnas töötas aru
andeaasta jooksul kaks konverentsi: üks Viljandis, mille 
juhatajaiks Nõukogu poolt olid määratud vannutatud ad
vokaadid Artur Jung ja Gustav Talts; sekretäriks oli 
konverentsi poolt valitud vann. adv. abi R. Hunt; ning 
teine — Pärnus, mille juhatajaiks olid vannutatud advo
kaadid Jaan Leesment ja Hugo Reimann ning sekretäriks 
A. Tõnisson. 

Aruandeaasta jooksul pidas Viljandi konverents ühe 
koosoleku, kus kanti ette 3 referaati ja nimelt: 

1) 11. oktoobril vann. adv. abi P. Telg'i poolt — 
„Pärimisõiguste üleminek (transmission) B. E. S.". Osa 
võttis 16 vannutatud advokaadi abi; 

2) 11. oktoobril vann. adv. abi P. Telg'i poolt — 
„Akti võltsimisvaidlus ts. kp. sead. järele". Osa võttis 
16 vannutatud advokaadi abi; 

3) 11. oktoobril vann. adv. abi P. Telg'i poolt — 
„Kahjusaaja-erasüüdistaja ülekuulamine kriminaalprotses
sis". Osa võttis 16 vannutatud advokaadi abi. 

Koik ettekantud referaadid on konverentsi juhata
jate poolt rahuldavaiks tunnistatud. 

Konverentsi koosolekuist osavõtmine avaldus arvu
liselt aruandeaasta jooksul järgmiselt: 

1 koosolekust võttis osa 16 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: M. Anso, H. Ester, M. Kass, J. Sutt, K. 
Kondas, E. Reial, V. Laanso, H. Johanson, A. Vilms, J. 
Ott, J. Põderson, A. Lindeberg, T. Huene, P. Telg, R. 
Hunt, A. Herman. 
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Aruandeaasta jooksul pidas Pärnu konverents 5 
koosolekut, kus kanti ette 5 referaati ja nimelt: 

1) 27. augustil vann. adv. abi E. Villmann'i poolt 
— ^Kaubaraamatud nõude tõendusena". Osa võttis 8 
vannutatud advokaadi abi; 

2) 3. septembril vann. adv. abi E. Käige poolt — 
„ Veksli rahatuse tõendamine". Osa võttis 11 vannuta
tud advokaadi abi; 

3) 10. oktoobril vann. adv. abi Johan Matson'i poolt 
— „Kahtlusavaldus akti algupärasuse kohta ts. kp. sead. 
järele". Osa võttis 12 vannutatud advokaadi abi; 

4) 24. oktoobril vann. adv. abi J. Liifi poolt — 
^Tunnistajate tagandamine testamendi kinnitamisel". Osa 
võttis 10 vannutatud advokaadi abi; 

5) 22. detsembril vann. adv. abi A. Tõnisson'i poolt 
— „Tava (usus) maksva seaduse järele". Osa võttis 8 van
nutatud advokaadi abi. 

Kõik ettekantud referaadid on konverentsi juhata
jate poolt rahuldavaiks tunnistatud. 

Konverentsi koosolekuist osavõtmine avaldus arvu
liselt aruandeaasta jooksul järgmiselt: 

5 koosolekust võttis osa 5 vannutatud advokaadi abi 
ja nimelt: J. Liit, E. Käige, A. Tõnisson, 0. Stackelberg, 
A. Koshemäkin; 

4 koosolekuist võttis osa 4 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: E. Villmann, J. Tallo, J. Järv, A. Peterson; 

3 koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt — A. Tammann; 

2 koosolekust võttis osa 2 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: F. Zube ja J. Matson; 

1 koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt — H. Kukke. 

Konverentsi juhatajate poolt on aasta arvestatud 
järgmistele vannutatud advokaadi abidele: E. Villmann, 
A. Tõnisson, J. Tallo, J. Liit, E. Käige, J. Järv, O. Stackel
berg, A. Peterson ja A. Koshemäkin, kuna eelnimetatud 
vannutatud advokaatide abid vähemalt 4 konverentsi koos
olekust osa on võtnud. 



VI 1930. a. sissetulekute ja väljaminekute 
aruanne ning bilanss. 

Kassa aruanne. 

Ü l e j ä ä k 31. . d e t s e m b r i l 1929. a.: 
Kr. Kr. 

Kassa , 31.64 
Jooksvad arved 666.90 
Tartu osakonna käes . . . . . 132.— 830.54 
Sissetulek 1930. aasta jooksul . . . . . 7622.91 

Kokku: 8453.45 

V ä l j a m i n e k : 

Kantseleikulud . • • 538.08 
Post • 271.70 
Telefonid 503.86 
Ajalehed ja ajakirjad . . . . .. , .. .. 175.75 
Palgad 1880.— 
Toetus Tartu osakonnale . 1500.— 
Toetus Rakvere advokaatide toale . . . 400.— 
Toetus Viljandi advokaatide toale . . . 300.— 
Toetus Pärnu advokaatide toale . ... . . 300.— 
Raamatukogu täiendamine 930.96 
Mitmesugused kulud . . .. . .. . . . 339.36 
Aruande trükkimine 307.— 

Kokku: 7446.71 

Ülejääk 31. detsembril 1930. a 1006.74 

8453.45 

Ü l e j ä ä g i d o n : 

Jooksval arvel Krediit-Pangas 56.05 
Tartu osakonna käes 657.— 
Kassas 43.69 
Laen Vann. Advokatuuri Vastastikku Abi

andmise Kassale 250.— 

Kokku: 1006.74 
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Bilanss. 
A k t i v a: 

Kassa 43.69 
Jooksvad arved: 

Krediit-Pank 1247.07 
Laenu-Pank 1824.14 3071.21 

Vannutatud advokaatide abide raamatud . 57.50 
Tartu osakonna võlg 657.— 
Vann. Advok. Vast. Abiandmise 

Kassa võlg- 250.— 907.— 

Vallasvara 2640.44 
Raamatukogu 5000.— 

Kokku: 11719.84 

P a s s i v a : 

Kapitalid: 
M. Punga nimeline . . . . 1191.02 
Kultuurkapital . . . . . 1824.14 3015.16 

Tegevuskapital 8704.68 

Kokku: 11719.84 

26. veebruaril 1931. a. vannutatud advokaatide üld
koosoleku poolt moodustatud revisjonikomisjon koossei
sus: A. Peet, M. Kutti ja R. Kuuskmaa, vaatas läbi van
nutatud Advokaatide Nõukogu raharaamatu 1931. a. kohta 
ja proovidena üksikuid sissekandeid, võrreldes sissetuleku 
ja väljamineku dokumentidega, leidis, et sissekanded on 
tehtud vastavalt dokumentidele ja raamat on õieti peetud. 
Üldine 1930. a. tulude summa Võrdub Kr. 7622.91 s. Üksi
kute arvete saldode ettekanded bilansi järele 1931. aas
taks võrduvad Kr. 11.719.84 s. 

Seisuse maksude sissetulekut advokaatide nimestiku 
järele kontrollides selgus, et kuni 31. detsembrini 1930. a. 
võlgnevad üksikud seisuse liikmed kokku Kr. 510.—, kus
juures üksikute maksuvõlg ulatub kuni nelja aasta 
maksuni. 
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Raamatukogu vajab hädapäralist korraldamist ja 
hindamist, kusjuures raamatute kadumamineku ärahoid
miseks soovitav oleks sisse seada kartoteek ja välja töö
tada raamatukogu kasutamise kord. 

VII. 1931. a. eelarve. 

S i s s e t u l e k : 

a) ülejääk 1980. a . 1006.74 
b) aastamaksudest . . . . . . . . 7100.— 
c) sisseastumismaksudest . . . .,.',, . 400.— 
d) %% jooksvalt arvelt . . . . . .... . 93.26 

Kokku: 8600.— 

V ä l j a m i n e k ; 

a) kantseleikulud . . . . . . . . 600.— 
b) post . . . . . . . . . . . . 450.— 
c) telefonid . 500.— 
d) ajalehed ja ajakirjad . 200.— 
e) palgad . . . 2000.— 
f) toetus Tartu osakonnale . . . . . . 1400.— 
g) toetus ajakirja „õigusele" 300.— 
h) advokaatide tubade ja raamatukogude 

korraldamiseks Rakvere-Paide ja Vil-
jandi-Pämu Rahukogude ringkonnas . 800.— 

i) raamatukogu täiendamine . . . . 700.— 
k) mööbli ja muu inventaari muretsemine 700.— 
1) mitmesugused kulud . . . . . . . 600.— 

m) aruande trükkimine . . . . . . . 350.— 

Kokku: 8600. 

M ä r k u s : Nõukogul on õigus kulude summasid 
ühe punkti alt teise alla üle kanda. 
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VIII. Nõukogu Tartu osakond. 
1) N õ u k o g u T a r t u o s a k o n n a j a v a n 

n u t a t u d a d v o k a a t i d e n i n g n e n d e a b i d e 
k o o s s e i s u d : 

Vannutatud Advokaatide Nõukogu Tartu osakonna 
üldkoosolekul 19. jaanuaril 1930. a. valiti Nõukogu Tartu 
osakond järgmises koosseisus: 

esimees Ferdinand Karlson, abiesimees Johan 
Ostrat ja liikmed Maksim Edelhaus, Karl Grau ja 
Jaan Kriisa. 
1930. aasta kestes on peetud 1 vannutatud advokaa

tide üldkoosolek ja 30 osakonna koosolekut, kus tehtud 
kokku 209 üksikut otsust ja määrust. 

1. jaanuariks 1930. a. oli Tartu-Võru rahukogu ring
konnas 31 vannutatud advokaati ja 75 vannutatud advo
kaadi abi. Aasta jooksul juurie tulnud vannutatud advo
kaate — 9 ja vannutatud advokaadi abisid — 10. Lah
kunud aasta jooksul 2 vannutatud advokaati ja 10 vannu
tatud advokaadi abi, kelledest 7 vannutatud advokaatideks 
vastu võetud. 

1. jaanuariks 1931. a. oli vannutatud advokaate — 
38; vannutatud advokaadi abisid — 75. 

1930. aaista jooksul võttis osakond vannutatud advo
kaatide abideks vastu järgmised õigusteadlased: 1) Her
mann (Guido) Valter, 2) Vladimir Jekimov, 3) Mihail 
Schuvalov, 4) Jaan Kokk, 5) CWli Olesk, 6) Arnold-Eduard 
Harju, 7) August Oksa, 8) Albert Pillmann. 

2) A d v o k a a t i d e m ä ä r a m i n e v a e s u s e 
õ i g u s e p õ h j a l . 

Vaesuse õiguse põhjal advokaatide määramise kohta 
on aaista jooksul tulnud sisse 26 palvet. Neist on osakonna 
poolt rahuldatud 12 palvet ja tagajärjeta jäetud 14 
palvet. 

3) D i s t s i p l i n a a r a s j a d . 
Aasta jooksul on osakonnale tulnud sissle 24 kae

bust. Neist on osakonna poolt otsustatud — 12. Sisult 
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jagunevad kaebused: a) minetus — 12 asjas; b) seadus
vastane tegevus — 3 asjas; c) korratu asjaajamine — 3 
asjas; d) ebakohane teguviis — 3 asjas; e) ettevaata
matus — 1 asjas; g) hooletus — 1 asjas; h) kuuletus — 
1 asjas. 

Otsustati: a) jätta tagajärjeta 6 kaebust; b) ära 
seletada 'teguviisi ebakohasus — 4 asjas; c) toimetus ära 
lõpetada — 1 asjas; d) vannutatud advokaatide nõukogule 
edasi antud — 1 asi. 

4) V a n n u t a t u d a d v o k a a t i d e a b i d e 
j u r i i d i l i s e d k o n v e r e n t s i d. 

Juriidiliste konverentside korraldajaks valiti Van
nutatud Advokaatide Nõukogu Tartu osakonna üldkoos
olekul 19. jaanuaril 1930. a. komisjon järgmises koossei
sus: vannutatud advokaadid K. Grau, R. Jaska, J. Sepp 
ja R. Tarrask. Sekretäriks oli vann. adv. abi Hilda Reiman 
ja 3. septembrist alates vann. adv. abi R. Keller. 

Komisjon on aruandeaasta jooksul pidanud 13 koos
olekut, kus ära kuulatud kokku 29 referaati ja nimelt: 

1) 2. aprillil vann. adv. abi T. Kanemägi poolt — 
^Kogukondlik Hoolekanne laste ja alaealiste üle". Osa 
võttis 34 vannutatud advokaadi abi; 

2) 2. aprillil vann. adv. abi T. Kanemägi poolt — 
„Abort Nuhtlusseaduse ja Kriminaalsieaduse järele". Osa 
võttis 34 vannutatud advokaadi abi; 

3) 11. aprillil vann. adv. abi Friedrich Karlsoni 
poolt — „N. S. § 1465 ja 1485 (käkelluses surmavigastuste 
ja haavade sünnitamine)". Osa võttis 30 vannutatud 
advokaadi abi; 

4) 11. aprillil vann. adv. abi Friedrich Karlsona 
poolt — „Kaotatud veksli järgi nõudmine (Vekslisead. 
§§ 78 ja 81)". Osa võttis 30 vannutatud advokaadi abi; 

5) 11. aprillil vann. adv. abi Friedrich Karlson'i 
poolt — „N. S. § 17001 3. juuli 1916. a. redaktsioonis 
(kriminaalkorras võlgnikkude vastutus)". Osa võttis 30 
vannutatud advokaadi abi; 
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6) 22. augustil vann. adv. abi F. Hirschfeldfi poolt 
— „Pärija vastutus pärandus j ät ja võlgade eest". Osa 
võttis 31 vannutatud advokaadi abi; 

7) 22. augustil vann. adv. abi F. Hirschfeldfi poolt 
— „Testamentaäl korralduste vabaduse piiramises". Osa 
võttis 31 vannutatud advokaadi abi; 

8) 22. augustil vann, adv. abi F. Hirschfeldfi poolt 
— «Kriminaalkaristuse otstarve ja abinõud ning karis
tuste süsteemid vabaduse piiramise suhtes". Osa võttis 31 
vannutatud advokaadi abi; 

9) 29. augustil vann. adv. abi J. Martinson'! poolt 
— «Tunnistajaist tsiviil- ja kriminaalprotsessis". Osa 
võttis 21 vannutatud advokaadi abi; 

10) 29. augustil vann. adv. abi J. Martinson'i poolt 
— «Puudusi tsiviilkohtu otsuste täite korras". Osa 
võttis 21 vannutatud advokaadi abi; 

11) 29. augustil vann. adv. abi J. Martinson'i poolt 
— «Mõningaid küsimusi meie Hoolekande Seadusest". Osa 
võttis 21 vannutatud advokaadi abi; 

12) 3. septembril vann. adv. abi H. Reimann'i pooüt 
— «Kolmandate isikute tsiviilprotsessi juurekutsumine 
üldkohtutes". Osa võttis 33 vannutatud advokaadi abi; 

13) 3. septembril vann. adv. abi H. Reimann'! poolt 
— «Kolmandate isikute tsiviilprotsessi juureastumine 
üldkohtutes". Osa võttis 33 vannutatud advokaadi abi; 

14) 12. septembril vann. adv. abi E. Umblia poolt 
— «Põhiseaduse muutmise vormiline külg". Osa võttis 32 
vannutatud advokaadi abi; 

15) 12. septembril vann. adv. abi V. Jekimov'i poolt 
— «Naiste teguvõime kitsendused abielus". Osa võttis 32 
vannutatud advokaadi abi; 

16) 19. septembril vann. adv. abi G. Posf i poolt — 
«Kolmandate isikute astumine protsessi." Osa võttis 26 
vannutatud advokaadi abi; 

17) 19. septembril vann. adv. abi G. Posfi poolt — 
«Sugukonna fideikomissi mõisate küsimus ühenduses mõi-
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säte võõrandamisega". Osa võttis 26 vannutatud advo
kaadi abi; 

18) 19. septembril vann. adv. abi G. Posfi poolt — 
„Aktsionääride vähemuse kaitse". Osa võttis 26 vannu
tatud advokaadi abi; 

19) 24. septembril vann. adv. abi A. Käärik'u poolt 
— „Rendita!ludfe ja asundustalude riigirendi õiguste päri
misest Maaseaduse § 15 põhjal välja antud maade suhtes". 
Osa võttis 14 vannutatud advokaadi abi; 

20) 26. septembril vann. adv. abi A. Sõrra poolt — 
„Kolmas isik tsiviilprotsessis". Osa võttis 22 vannu
tatud advokaadi abi; 

21) 26. septembril vann. adv. abi A. Sõrra poolt — 
„Vastunõue". Osa võttis 22 vannutatud advokaadi abi: 

22) 26. septembril vann. adv. abi A. Sõrra poolt — 
^Ühisomandi mõeldosa rentimine". Osa võttis 22 vannu
tatud advokaadi abi; 

23) 1. oktoobril vann. adv. abi E. Soonfi poolt — 
„Eestis maksvate käsfcotsuste seaduste arvustis". Osa 
võttis 16 vannutatud advokaadi abi; 

24) 10. oktoobril vann. adv. abi P. Martinov'i poolit 
— „B- E. S. maksvad normid koduse testamendi kokku
seadmise kohta Liivimaal ja koduse testamendi kokku
seadmise normid tsiv. seadustiku eelkava järele". Osa 
võttis 21 vannutatud advokaadi abi; 

25) 18. novembril vann. adv. abi T. Villa poolt — 
„Kas on lubatud nõudmiste kindlustamine sunnitäite-
ikorras arutusele võetud nõudepalvete otsustamise juures4" 
Osa võttis 16 vannutatud advokaadi abi; 

26) 18. novembril vann. adv. abi T. Vila poolt — 
„Abielurahva ühisvara mõiste Liivimaa linnade seaduse 
järele". Osa võttis 16 vannutatud advokaadi abi; 

27) 18. novembril vann. adv. abi T. Villa poolt — 
„Missuguse korra — kas erakaebe teel ehk nõudekorras 
— peab võlgnik ts. kp. sead. §§ 973 ja 1842 ettenähtud 
vara arestist vabastamist kohtu teel nõudma^ kui nii
sugune on nõudja nõudmisel kohtuotsuse täitja ametniku 
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poolt aresti alla pandud". Osa võttis 16 vannutatud advo
kaadi abi; 

28) 13. detsembril vann. adv. abi P. Martinov'i 
poolt — „Märkmeid kinnisvara mittekordaläinud ja mitte-
maksva enampakkumise müügi kohta ja kinnisvara enam
pakkumise müügil korratu ostja poolt sissemakstud kind
lustusraha saatus". Osa võttis 17 vannutatud advo
kaadi abi; 

29) 13. detsembril vann. adv. abi V. Reier'i poolt — 
„Eeldus Petseri ja Narvatagustej-maade kinnisvarade 
kinnitamise seaduse väljaandmiseks ja selle seaduse puu
dused". Osa võttis 17 vannutatud advokaadi abi. 

Kõik ettekantud referaadid on komisjoni poolt ra-
hulldavaiks tunnistatud. 

Konverentsi koosolekuist osavõtmine avaldus arvu
liselt aruandeaasta jooksul järgmiselt: 

13 (koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt — N. Horn; 

12 koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt — N. Rõuk; 

11 koosolekust võttis osa 1 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt — R. Treufeldt; 

10 koosolekust võttis osa 6 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: M. Nurk, L. Õsso, R. Keller, P. Kunnus: 

J. Viik, E. Antik; 

9 koosolekust võttis osa 2 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: A. Estam ja P. Martinov; 

8 koosolekust võttis osa 4 vannutatud advokaadi abi 
ja nimelt: V. Siil, M. Varik, E. Soom, H. Mänd; 

7 koosolekust võttis osa 2 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt H. Ainson ja A. Lagus; 

6 koosolekust võttis osa 5 vannutatud advokaadi abi 
ja nimelt: R. Goldberg, O. Luck, E. zur-Mühlen, 0. Karro, 
O. Ilus; 
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5 (koosolekust võttis osa 8 vannutatud advokaadi abi 
ja nimelt: A. Jürmann, E. Umblia, G. Post, P. Sepp, V 
Jekimov, H. Reiman, M. Viirmann-Kanemägi, J. Ramm; 

4 koosolekust võttis osa 9 vannutatud advokaadi abi 
ja nimelt: A. Brock, H. Treial, R. Lange, K. Nurk, A. Ojas-
son, A. Parts, P. Kako, B. Kropmann, H. Valter; 

3 koosolekust võttis osa 5 vannutatud advokaadi abi 
ja nimelt: F. Hirschfeldt, V. Reier, J. Einer, A. Jukk, 
E. Märtson; 

2 koosolekust võttis osa 11 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: A. Sõrra, T. Villa, A. Plaks, J. Martinson, 
N. Sepp, E. Rumm, A. Nieländer, M. Päss, K. Kongo, A. 
Jaska, G. Valter; 

1 koosolekust võttis osa 10 vannutatud advokaadi 
abi ja nimelt: F. Karlson, 0. Eglit, A. Käärik, J. Tuul, 
B. Niit, M. Laurits, V. Poska-Grünthal, R. Vreemann, V. 
Peterson, A. Varrol. 

5) Osakonna 1930. a. sissetulekute ja väljaminekute 
aruanne. 

A. S i s s e t u 1 e k u d: 
1) Vannutatud Advokaatide Nõukogu 

toetus 1500.— 
2) Sisseastumismaksud 3 vann. adv. 

ä 15 kr 45.— 
3) Sisseastumismaksud 19 vann. adv. 

abilt ä 10 kr. 190. — 
4) Eraadvokaatidelt mitmesugusteks ku

ludeks 46.— 
5) 1929. aasta arvel 3 vann. adv. abi lisa

maksud 7.50 
6) 1930. a. kaugekõnede maks 11.20 
7) %% jooksvalt arvelt Tartu linnapangas 53.79 
8) 1929. a. ülejääk 249.89 

Kokku: 2103.38 
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B. V ä l j a m i n e k u d : 

1) Kantselei-, posti- ja trükikulud . . . 149.10 
2) Teenijate palk . . . 208.— 
3) Asjaajaja palk 360.— 
4) Ajakirjad 130.20 
5) Telefon 192.95 
6) Raamatukogu täiendamine . . . . 262.85 
7) Raamatukogude korraldamine Valgas, 

Võrus ja Petseris ä 150 kr 450.— 
8) Raamatukapi muretsemine . . . • 250.— 
9) Ettenägemata kulud 55.— 

Kokku: 2058.10 

Saldo 31. detsembril 1930. a. 45.28 

2103.38 

M a r kuis: Saldo 31. detsembril 1930. a. koosneb: 
a)avanss osakonna juriidil. konver. sekretärile — 
20 kr.; b) avanss osakonna asjaajajale — 25 kr., 
c) osakonna laekahoidja käes — 28 senti; kokku 
45 kr. 28 senti. Tasumata maksud 1930. aasta eest 
40 krooni. 

6) 1931. aasta eelareeJÜJi* tf ^ J 1 /yfjf 

T u l u d : 

Vannutatud Advokaatide Nõukogult . . . 1800.— 
Eraadvokaatidelt kulude katteks . . . - 30.— 
Sisseastumismaksud 150.— 
Kaugekõnede eest 10.— 
%% jooksvalt arvelt . . 50.— 

Kokku: 2040.— 
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K u l u d : 

1) Kantselei-, posti- ja trükikulud . . . 150.— 
2) Teenijate palk . . . 200.— 
3) Asjaajaja palk . 360.— 
4) Telefon 220.— 
5) Ajakirjad 200.— 
6) Osakonna ja Valga, Võru ja Petseri 

raamatukogude täiendamine . . . . 660.— 
7) Õhupuhastaja sisseseadmine . . . . 100.— 
8) Ettenägemata kulud 150.— 

Kokku: 2040,— 
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