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[ERA.1356.4.122, lk 31-34] 
 
 
Riigikohtu kriminaalosakonna toimetus nr. 238 – 1936. a 
 

E E S T I  V A B A R I I G I  N I M E L  
 
arutas Riigikohus 1936. aastal maikuu 20./27. päeval Tallinnas oma kriminaalosakonna avalikul 
kohtuistungil, millest võtsid osa: 

Eesistuja, osak. esimees P. K a n n  ja 
riigikohtunikud R. K o e m e t s  ja K. S a a r m a n n , 
Riigikohtu prokuröri abi A. L u i g a  ja  
ülemsekretäri K. A n i l i n i  juuresolekul 

 
Otto Halleri, Roman Hesse, Valter Hoerschelmanni, Nikolai Pilar-Pilchau, Richard Kochi, Johannes 
Boströmi, Kurt Moritzi, Otto de Vriesi, Paul Armseni, Arved Harpe, Nikolai Dehni, Emil Musso, Oskar 
Speeri, Leo Middendorffi, Alfred Valteri, Friedrich Steinvandi, Herbert Peterseni, Hans Schulmanni, 
Artur Nottbecki, Valter Maurachi, Ernst Maydelli ja Verner Stillmarki kaitsjate v. adv. Siegfried 
Bremeni, Valdemar Bocki ja Otto Pukki ning Georg Adelheimi kass. kaebuseid Kohtukoja otsuse 
peale 14. veebr. 1936 a. Otto Halleri, Roman Hesse ja teiste süüd. KrS § 1121 l. 2 p. 2 järgi. 
 
Kohtukoda otsustas 14. veebruaril 1936. a. mõista KrS §§ 11, 1121 l. 2 p. 2 ja 14 põhjal vangimajja: 
Otto Haller – üheks aastaks, Roman Antropoff, Johannes Boström ja Emil Musso – kaheksaks kuuks, 
Nikolai Pilar-Pilchau, Kurt Moritz ja Hans Schulmann – kuueks kuuks, Richard Koch, Herbert Petersen 
ja Ernst Lingen – neljaks kuuks, Otto de Vries, Roman Hesse, Valter Hoerschelmann, Georg 
Adelheim, Paul Armsen, Arved Harpe, Nikolai Dehn, Oskar Speer, Leo Middendorf, Alfred Valter, 
Friedrich Steinvand, Ernst Maydell, Artur Nottbeck, Valter Maurach ja Verner Stillmark – kaheks 
kuuks. KrS §§ 27 ja 28 põhjal kohtualused Antropoff ja Lingen vabastada neile mõistetud karistuse 
kandmisest tingimisi kolmeaastase katseajaga. 
 
Kassaatorid kohtualuste Otto Halleri, Roman Hesse, Valter Hoerschelmanni Nikolai Pilar-Pilchau, 
Richard Kochi, Johannes Boströmi, Kurt Moritzi, Otto de Vriesi, Paul Armseni, Arved Harpe, Nikolai 
Dehni, Emil Musso, Oskar Speeri, Leo Middendorffi, Alfred Valteri, Friedrich Steinvandi, Herbert 
Peterseni, Hans Schulmanni, Artur Nottbecki, Valter Maurachi, Ernst Maydelli ja Verner Stillmarki 
kaitsjad vann. adv. Siegfried Bremen, Valdemar Bock ja Otto Pukk, ja kohtualune Georg Adelheim 
paluvad Kohtukoja otsuse tühistada Põhiseaduse §§ 4 ja 9, 1906 a. ajutiste määruste Ühingute ja 
liitude kohta, 12. aprilli 1917 määruse Ühingute ja liitude kohta, E.A.V. seaduse 19. novembrist 1918. 
a., 1926. a. seaduse ühingute ja liitude kohta, UNS § 124, KrS §§ 11, 27 ja 1121, ja KKS §§ 365, 426, 
427, 531, 536, 552 ja 612 rikkumiste tõttu leides: 1) et UNS § 124 ei olnud süüteo kordasaatmise ajal 
maksev ja Kohtukoja vastupidine seisukoht on ekslik, 2) et kohus on ebaõiged järeldused teinud 
kohtulikul uurimisel ilmestunud asjaoludest, eriti aga asjas esinevatest dokumentidest, 3) et Kohtukoja 
arvamine, nagu oleks kohtualuste koondusel kõik tunnused, mis nõuetavad ühingute ja nende liitude 
seaduse § 1 järgi, et sarnast koondust tunnustada ühinguks, on ekslik ja vastuolus sama seaduse § 1 
mõttega, 4) et Kohtukoda on ebaõigelt vastuvõtmata jätnud esitatud väljavõtte Riia ringkonnakohtu 
otsusest, 5) et Kohtukoda on ebaõigelt vastuvõtmata jätnud esitatud ajalehe “Deutsche Zeitungi” 
numbrid, 6) et Kohtukoda ei ole arvestanud esitatud dokumentidega Pilar-Pilchau, Dehni Halleri, 
Hoerschelmanni, Kochi, Maydelli ja Valteri kohta, 7) et kohus on ebaõigelt lahendanud 
karistusmäärade küsimused ja 8) et kohus on ebaõigelt rakendamata jätnud tingimisi karistuse 
kandmisest vabastamise instituuti kõigi kohtualuste suhtes, väljaarvatud kohtualused Antropoff ja 
Lingen. 
 
Asja esituse ja prokuröri arvamuse kuulanud Riigikohus leiab, et kassatsioonikaebused tuleb jätta 
tagajärjeta järgmistel kaalutlustel. 
 
I. Olulisemaks kassatsioonkaebustes toodud välteks osutub kassaautorite seisukoht, et UNS § 124 ei 
olnud kohtualustele inkrimineeritava teo kordasaatmise ajal maksev. Et selles küsimuses selgusele 
jõuda, tuleb vastust leida kahele küsimusele: 1) millistel tingimustelt tuleb seaduspäraselt maksvuse 
omanud kriminaalseadust kustunuks tunnustada ja 2) kas säärased tingimused olid antud UNS § 124 
suhtes inkrimineeritava teo toimepanemise hetkel? Eestkätt tuleb tähendada, et kriminaalseaduse jõu 
kaotuse suhtes tuleb vahet teha kahe nähtuse vahel: kriminaalseadus võib vormiliselt maksvuse 
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kaotada (mille tõttu muidugi ka kriminaalseaduse jõud sisuliselt kustub), ja kriminaalseadus võib ainult 
sisuliselt jõuetuks muutuda, ilma et seda vormiliselt kustunuks võiks tunnustada. Oluline vahe nende 
mõlemate nähete vahel seisab selles, et esimesel juhtumil hiljemalt sellekohane tegu karistatavaks 
võib muutuda vaid uue kriminaalseaduse maksmahakkamise tõttu, teisel juhtumil aga teatavatel 
eeldustel endine, sisuliselt jõu kaotanud kriminaalseadus, uuesti oma jõu omada võib, ilma et vaja 
oleks uut kriminaalseadust luua. Kriminaalseadus kaotab vormiliselt oma jõu: 1) kui seadusandja oma 
sellekohast tahet otseselt väljendab, seega kui n.n. äramuutmise seadus maksma hakkab, 2) kui 
kriminaalseadus oli tähtajalisena antud ja seaduses täheldatud tähtaeg saabunud, 3) kui 
kriminaalseadus oli antud teatava sündmustiku välteks (näit. sõjaaegsed seadused) ja seaduses 
otseselt tähendatud sündmustik on möödunud, ja 4) kui endise kriminaalseaduse kõrval on maksma 
hakanud uus kriminaalseadus, millise dispositiivosa täiel määral katab endises kriminaalseaduses 
kirjeldatud teokoosseisu. Vaieldavaks osutub küsimus, kas ka uue põhiseadusliku normi 
maksmahakkamine kustutab vormiliselt ainekohase kriminaalseaduse. Näib õigem olevat seda 
juhtumit järgmisesse kriminaalseaduse jõu kaotuse gruppi paigutada. Kriminaalseaduse sisulise 
jõukaotuse suhtes tuleb eestkätt tähendada, et selle puhul tuleb vahet teha kahe kriminaalseaduse 
tüübi vahel: 1) kriminaalseadused, milliste dispositiivosad toovad täieliku teokoosseisu kirjelduse, ja 2) 
kriminaalseadused, milliste dispositiivosad on n.n. blanketttüüpi, s.t. dispositsioonis ei ole kirjeldatud 
konkreetne teokoosseis, vaid seadusandja on piirdunud ses osas saatega mõne väljaspool 
kriminaalõiguse valdkonda antud seadusele, millest tuleb ammutada blankett dispositsiooniga 
kriminaalseadusele teokoosseisu. Juhtumid, mil kriminaalseadus kaotab sisuliselt ja sagedasti – vaid 
ajutiselt jõu, ilma et seda kriminaalseadust ka vormiliselt kustunuks võiks tunnustada, on järgmised: 1) 
kui blankett dispositsiooniga kriminaalseaduse algseadus vormiliselt maksvuse kaotab ja 2) kui mõni 
uus väljaspool kriminaalõiguse valdkonda asuv seadus maksvuse omab, millega see tegu 
seaduspäraseks tunnustatakse, milline moodustas antud kriminaalseaduse teokoosseisu. Viimase 
juhtumi kohta tuleb tähendada, et selle vahekord kriminaalseadusega võib kolmesugune olla: 1) 
väljaspool kriminaalõiguse valdkonda antud seades võib laiema ulatusega olla, kui kriminaalseadus, 
mille tõttu kriminaalseadus ainult mõne erijuhtumi haarab teise seadusega normeeritud 
üldkoosseisust, sel puhul tuleb kriminaalseadust tunnistada eriseaduseks võrreldes teise seadusega, 
ja kriminaalseadus ei kaota ka sisuliselt oma jõudu, 2) väljaspool kriminaalõiguse valdkonda antud 
seadus võib kitsama ulatusega olla, kui kriminaalseadus, mille tõttu, jällegi kriminaalseadus ei kaota 
üldiselt oma jõudu ka sisuliselt, vaid ainult nende üksikute teises seaduses kirjeldatud juhtude suhtes 
tuleb tunnustada nende seaduspärasust, või teisiti sinult nende üksikjuhtumite kohta on kõrvaldatud 
teo seadusvastasus, teised, kriminaalseaduses kirjeldatud teod aga jäävad edasi karistatavateks, 3) 
väljaspool, kriminaalõiguse valdkonda antud seaduse teokoosseis katab täpselt kriminaalseadusega 
karistatavaks tunnustatud teokoosseisu. Ainult viimaselt kirjeldatud juhtum kuulub täiel määral 
kriminaalseaduse sisulise jõu kaotuse nähete hulka. Kuid ka siin on tegemist ainult sarnaste 
väljaspool kriminaalõiguse valdkonda antud seadustega, millised otseselt teatavat tegu käsivad või 
lubavad, või aga keelavad, milline kriminaalseadusega keelatud või aga kästud. Lõpuks peab 
tähendama, et kriminaalseaduse sisulise jõukaotuse juhtumite hulka võiksid kuuluda ka n.n. 
desuetudo juhtumid, kuid ses küsimuses on Riigikohus juba otsusega 19. juulist 1935. a. (toim. nr. 15-
1935) eitava seisukoha võtnud, mispärast on ülearune selle küsimuse juures siinkohal eriti peatuda. 
Pöördudes, peale kõige eeltoodu, nüüd küsimuse juure, kas oli UNS § 124 – 2. j. p. 2 juba enne 1. 
veebruari 1935. a. oma maksvuse kaotanud, Riigikohus leiab õige olevat sellelt küsimusele eitavalt 
vastata järgmistel kaalutlustel. UNS § 124 – 2. j. p. 2 on seaduspäraselt maksvuse omanud 1906 a. Et 
see norm 1906. ja 1935. a. vahemikul vormiliselt oma jõudu kaotanud ei ole, on vist ilma pikema 
põhistuseta selge, sest ei olnud see norm ei tähtajaline ega ka teatava mööduva sündmustiku puhul 
antud, ei leidu seadusandluses UNS § 124 äramuutmise seadust, ja ei leidu, samuti peale 1906. a. 
uut kriminaalseadust, millise dispositiivosa täiel määral kataks UNS § 124 – 2. j. p. 2 oma. Ja viimaks 
isegi asudes seisukohale, et põhiseaduslik norm on võimne vormiliselt kustutama kriminaalseadust, ei 
või seda põhilauset käesoleval juhtumil rakendada, sest meie Põhiseaduses ei leidu normi, milline 
oleks vastukäiv UNS § 124 – 2. j. p. 2 toodud kriminaalseadusele (eriti ei või seda tõendada 
Põhiseaduse § 18 kohta). Kassaatorid on käsitatavas küsimuses asunud vastupidisele seisukohale, 
leides, et Vene ajutise valitsuse määrus ühingute ja nende liitude kohta 12. aprillist 1917. a. muutis 
vaikivalt ära 4. märtsi 1906. a. ajutised määrused ühingute ja liitude kohta, ja ühes viimastega ka UNS 
§ 124. See seisukoht on ekslik UNS § 124 – 2. j. p. 2 suhtes, sest nimetatud kriminaalseadus ei ole 
isegi blankett-tüüpi dispositsiooniga ja seega sõltuv algseadusest, vaid täielt iseseisva 
teokoosseisuga, milline kirjeldatud kriminaalseaduses eneses, ja selle tõttu ka täielt iseseisva jõuga 
kui kriminaalõigusesse kuuluv norm. Sellepärast on ka ükskõikne selle kriminaalseaduse jõule, kas 
see ainuüksi korraldas üht erijuhtumit Ühingute olemasolu alal, või aga see küsimus leidis käsitlemist 
ka mõnes ainekohases administratiivõiguse valdkonda kuuluvas seaduses, nagu seda olid 4. märtsi 
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1906. a. ja 12. aprilli 1917. a, määrused ühingute ja nende liitude kohta. Iga kriminaalseadus on 
eestkätt kriminaalõiguse valdkonda kuuluv norm, mitte aga mõni lisand vastavat ainet käsitava 
seadusele teisest õigusvaldkonnast. Juba ülal oli tähendatud, et seadused teistest 
õigusvaldkondadest võivad kriminaalseaduse sisulist jõudu kitsendada (nende erijuhtumite 
seadusvastasust kõrvaldades) või ka ajutiselt kaotada, jättes puutumata kriminaalseaduse vormilist 
maksvust. Selle kõige tõttu osutub ekslikuks ka kassaatorite üldseisukoht ses küsimuses, et juhtumil, 
kui muudes seadustes antud keelunormid oma jõu kaotavad, kaotab oma jõu ka kriminaalseadus, kui 
selle dispositiivses osas leidub keelunorm, milline oli antud ka vastavas teises seaduses, milline oma 
jõu kaotanud, sest ühegi teise õigusvaldkonda kuuluva seaduse saatus ei ole seotud ainekohase 
kriminaalseaduse saatusega, igaüks neist võib täiel määral iseseisvat elu elada. Mis puutub lõpuks 
väitesse, et meie kriminaalseadustiku eelnõusse ei ole ülesvõetud UNS § 124, kusjuures eelnõu 
motiivides on tähendatud, et UNS § 124 käib Põhiseaduse vastu, siis on siinkohal tegemist vaid 
eelnõu väljatöötajate arvamisega, millist kuidagi siduvaks ei või tunnustada, seda enam, et 
seadusandja on silmnähtavalt teisele seisukohale asunud kodifitseerides KrS, enne selle 
maksmahakkamist, § 1121, millise 2. j. p. 2 vastab UNS § 124 – 2. j. p. 2. Samasugusele eitavale 
seisukohale, nagu UNS § 124 – 2. j. p. 2 vormilise jõukaotuse suhtes, tuleb asuda ka selle 
kriminaalseaduse sisulise jõu kaotuse küsimuses. Jättes kõrvale juhtumi, kus kriminaalseadus esineb 
blanketttüüpi dispositiivosaga, millisele tüübile ei vasta UNS § 124 – 2. j. p. 2 dispositiivosa, võib 
kaalumisele tulla vaid küsimus, kas 12. aprilli 1917. a. määrused ei kaotanud, kas või ajutiselt, UNS § 
124 – 2. j. p. 2 jõu sisuliselt. Kuid ka seda ei või õigeks võtta, sest käesoleval juhtumil, võrreldes 12. 
aprilli 1917. a. määrusi UNS § 124 – 2. j. p. 2, peab otsusele jõudma, et siin on tegemist väljaspool 
kriminaalõiguse valdkonda antud seadusega, milline kannab üldseaduse iseloomu võrreldes UNS § 
124 – 2. j. p. 2, või teisiti, UNS § 124 – 2. j. p. 2 on eriseadus võrreldes 12. aprilli 1917. a. 
määrustega, mispärast need määrused ka puutumata jätsid UNS § 124 – 2. j. p. 2, kuna seadusandja 
otsesõnaliselt teisele – vastupidisele seisukohale ei ole asunud. Järelikult olid rahukogu ja Kohtukoda 
seaduspäraselt toiminud, rakendades - esimene - UNS § 124 2. j. p. 2, ja teine - KrS § 1121 – 2. j. p. 
2, sest inkrimineeritava teo kordasaatmise hetkel oli maksev UNS § 124 – 2. j. p. 2. 
 
II. Kohtukoja otsuse põhistest nähtub, et kohus an asja otsustamisel arvestanud kõigi kohtulikul 
uurimisel ilmestunud asjaoludega ja ei ole neist ebaõigeid järeldusi teinud, mispärast ka sellekohased 
kassaatorite väited aluseta on. Kohtukoda on oma otsuse põhistes üksikasjaliselt ja põhjendatult 
äranäidanud, mispärast käesolevas asjas otsusele jõuda tuleb, et Balti Vendlus moodustas ühingu, 
milline taotles poliitilisi sihte ja oli juhitud välismaalt. Seisukohad, millised Kohtukoda võtnud Balti 
Vendluse sisu suhtes, arvestades sealjuures ka kõikide teiste ilmsiks tulnud asjaoludega, ei ole 
ebaloogilised, nagu seda katsub väita eriti kohtualune Adelheim omas kassatsioonikaebuses. 
Kohtukojal puudus seaduslik alus käesoleva süüteo teokoosseisu selgitamisel arvestada ainuüksi 
Balti Vendluse põhikirjaga, seda tõlgendades, otsekui oleks käesoleval juhul tegemist mingisuguse 
eraõigusliku küsimuse lahendamisega eraõigusliku lepingu alusel. Edasi tuleb tähendada, et KKS § 
420 jõul on kohtulik uurimine kriminaalkohtus üldreeglina suuline, millisest korrast ainult mõningad, 
seaduses eriti tähendatud erandid lubatud. Selle tõttu osutub ka üldreegliks tõenduste esitamine 
kriminaalkohtule tunnistajate näol, ja ainult võimatus sel kujul tõendusi esitada võib vajaduse ja 
lubatavuse luua tõendusi teisel, seaduses ettenähtud kujul esitada. Sellepärast on kriminaalkohus 
mitte ainult õigustatud vaid ka kohustatud tõenduste vastuvõtmisest loobuma, kui need esitatud kujul, 
milline kooskõlas ei ole sel puhul võimaliku suulisuse printsiibi teostamisega. 
 
Neil kaalutlustel on Kohtukoda õigelt ja seaduspäraselt jätnud ajalehe “Deutsche Zeitung’i” numbrid ja 
väljavõtte Riia ringkonnakohtu otsusest vastu võtmata. Mis puutub karistusmääradesse, siis on 
Riigikohus juba korduvalt seletanud, et KrS süsteemi kohaselt ei vaja karistusmäära valik sisulise 
kohtu poolt erilist põhistust, kui see sündinud vastava süüteo suhtes ettenähtud seaduslikkuse 
piirides. Üksikud karistusemäärad süüdlastele on tingitud sisulise kohtu õiglustundest seaduslikkuse 
piirides, millel ei ole midagit ühist administratiivõiguslise diskretsioonivõimu või suvaga. Ei nõua aga 
karistusmäär üldse erilist põhistust, ei või seda nõuda ka üksikute tõenduste, käesoleval juhul 
dokumentide suhtes, millised esitatud peamiselt karistusküsimuse lahendamise puhuks. Samuti ei või 
nõuda sisuliselt kohtult, et see kaaludes tingimisi karistuse kandmisest vabastamise instituudi 
rakendamise küsimust, ja otsustades seda küsimust ühel või teisel viisil üksikute süüaluste suhtes, 
neid omi seisukohte eriliselt ja üksikasjaliselt peaks põhistama, sest KrS § 27 tingimisi karistuse 
kandmisest vabastamise rakenduse aluseks võetud nõue, et seda vahendit võib tarvitusele võtta vaid 
siis, kui see kohtu arvamuse järgi viib süüaluse parandamisele, nõnda et ta edaspidi enam ei andu 
kuritegevusele, kuulub lahendamisele kohtuniku siseveene alusel. 
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Kõigist eeltoodud kaalutlustest tuleb järeldada, et käesolevas asjas ei leidu ülalnimetatuid seaduste 
rikkeid. Selle tõttu puuduvad ka küllaldased põhjused Kohtukoja otsuse tühistamiseks. 
 
Neil kaalutlustel ja käsitades KKS § 633 
 

R i i g i k o h u s  o t s u s t a s :  
 
Otto Halleri, Roman Hesse, Valter Hoerschelmanni, Nikolai Pilar-Pilchau, Richard Kochi, Johannes 
Boströmi, Kurt Moritzi, Otto de Vriesi, Paul Armseni, Arved Harpe, Nikolai Dehni, Emil Musso, Oskar 
Speeri, Leo Middendorffi, Alfred Valteri, Friedrich Steinvandi, Herbert Peterseni, Eans Schulmanni, 
Artur Nottbecki, Valter Maurachi, Ernst Maydelli ja Verner Stillmarki kaitsjate vann. adv. Siegfried 
Bremeni, Valdemar Bocki ja Otto Pukki, ning Georg Adelheimi kassatsioonikaebused jätta 
tagajärjeta.- 
 

/P. Kann/ 
/Koemets/ 
/Saarmann/ 


