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Wabadusrist (Indrek Hargla, 2014)

PIIP: [---] Kui palju inimesi on kinni võetud? Üle tuhande! 
Kujutage ette, üle tuhande ja veel naisi ja lapsi takkajärgi… 
[---] Ja rehkendage nüüd! Kui palju peab vangistajaid olema, 
millise draakoni on Eesti riik endale sigitanud! Neid peab
olema kolm korda rohkem, kes nimekirju teevad, nuhivad, 
pealt kuulavad, järel käivad. [---] Palju neid nuhke ja
pealekaebajaid siis kokku on? Kolm tuhat, viis tuhat? [---] 
Kui palju neid on? Kui palju on neil autosid, telefone, 
trükimasinaid? Ja selle kõik oleme meie kinni maksnud. [---] 
Nad kuulavad pealt, loevad kirju, konfiskeerivad
trükimasinaid.



Margus Mikomägi: 

Mõeldes ja nähes, kuidas meie 
vanavanemate omas riigis kõiki jälgiti, pealt 
kuulati, kõigi järele nuhiti, läheb mõte edasi 
Nõukogude okupatsiooni ajale ja KGB-le, 
kes seda ju samamoodi varjatult tegi.

Maaleht, 10.04.2014



SISU

• Kontekst 

• Regulatsioon

• Praktika

Tänud: Toomas Anepaio, Peeter Kaasik, Ago Pajur, 
Reigo Rosenthal, Jaak Valge



KAS ME USUME 
PEALTKUULAMISSE?

Ei ole midagi varjatud, mis ei tuleks ilmsiks, ega ole 
midagi salajas, mida ei saadaks teada. Sellepärast 
peab kõike, mida te ütlete pimedas, kuuldama 
valges; ja mida te üksteise kõrva räägite kambrites, 
seda peab kuulutatama katustelt!

Luuka 12: 2–3













• Tsensuur

– Postitsensuur Vabadussõja ajal 1918-1920

– Välismaale suunduva posti tsensuur ja 
telefonikõnede piiramine Talvesõja ajal 1939-
1940

• Signaalluure

– Raadioluure Balti laevastiku ja Punaarmee vastu 
ca 1928-1940

– Nõukogude saatkonna krüpteeritud 
telegraafiside vaheltvõtmine ca 1923-1940



§72. Kedagi ei või 
kuritegude eest jälitada 
teisiti kui seadusega 
ettenähtud korras.

23.04.1906 Põhiseadus



EV PÕHISEADUS

1920

• § 14. Eestis on kindlustatud sõnumite ja kirjade saladus, 
mis edasi antakse posti, telegrahvi ja telefoni või mõnel 
muul üldtarvitataval teel. Erandeid teha on õigus 
kohtuvõimudel seadustes ettenähtud juhtumistel.

1937

• § 16. Posti, telegraafi, telefoni või mõnel muul 
üldtarvituslikul teel edasiantavate sõnumite ja kirjade 
saladus on kindlustatud. Erandeid võidakse teha 
kuritegevuse vastu võitlemiseks seaduses ettenähtud 
aluseil ja korras.



KAITSESEISUKORD VENEMAA SEADUSTES

• Eriolukord (исключительное положение)
– Kõrgendatud kaitseseisukord (состояние усиленной охраны)

– Erakorraline kaitseseisukord (состояние чрезвычайной охраны)

• Sõjaseisukord (военное положение)
– Sõjaseisukord (военное положение)

– Piiramisseisukord (осадное положение) 

Seadused andsid volitused ka „muude meetmete“ 
tarvitamiseks

• Julgeolekuseadus (Устав благочиния и безопасности)
– § 155 politseilise järelevalve all oleva isiku pealtkuulamise kohta

• Üldkubermangu seadus (Общее учреждение губернское)



KAITSESEISUKORRA SEADUS, 1930

§ 9. Kaitsevägede Ülemjuhatajal* on kaitseseisukorda 
kuulutatud maa-alal õigus:

[---]

13) lasta kontrollida kahtlustäratavat kirjavahetust ja 
muud läbikäimist posti, telegraafi, telefoni või muu 
sidevahendi teel;

*§ 7, lg 2 järgi oli ka VV nimetatud sisekaitse ülemal sama õigus olemas



§ 20. Sisekaitseülemal on õigus kaitseseisukorda kuulutatud 
piirkonnas: [---]

13) lasta kontrollida kahtlustäratavat kirjavahetust ning muud 
posti, telegraafi, telefoni, raadio või muu sidevahendi abil 
peetavat läbikäimist ja kõrvaldada edasisaatmisest posti- ja 
telegraafisaadetisi, kui nad sisaldavad süüteo-tunnuseid või 
ohustavad riigi julgeolekut või avalikku korda. 

Kaitseseisukorda kuulutatud piirkonnas on õigus teostada 
käesoleva paragrahvi p. 13 tähendatud kontrolli riigikaitse ja 
riikliku julgeoleku huvides ka Sõjavägede Juhatajal Sõjavägede 
Staabi kaudu, kooskõlastades seda tegevust Sisekaitseülema 
erikorraldusel teostatava kontrolliga.

KAITSESEISUKORRA SEADUS, 1938





POSTIVALITSUSE INFORMATSIOON 
TELEFONITARVITAJAILE. PEALTKUULAMISED JA 

KÕNEKOSTVUSE MUUTUMISED (26.03.1934)

Tihti kuuldub etteheiteid telefonitalitusele, 
et kõnesid kuulatakse pealt kuritahtlike 
eesmärkidega ning et pealtkuulamine 
põhjustavat raginaid ja kõnekostvuse 
muutumist. Selle kohta postivalitsus seletab 
[---]  



KOHTUPRAKTIKAST

1920-1940 mõisteti riigireetmises süüdi 315 isikut – ei ole 
teada ühtegi juhtumit, kus oleks postiasutusest vahelt 
võetud kirja, telegrammi või telefonikõnet kasutatud 
juurdluse algatamiseks või tõendina kohtus, küll aga kasutati 
selleks kinni püütud salajasi kullereid ja neilt ära võetud 
teateid.

NSVL agendid Posti-Telefoni-Telegraafi süsteemis

• Potštovik (Jaan Muru) 1923-32 Posti peavalitsuse montöör, 
1932-1940 postiljon

• Tšinovnik (Vladimir Polusiotsky) 1919-1937 postiametnik 
Narvas
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KAPO/POLPOLI PERSONAL 1920-1939

*Kinnitatud koosseis, mida ei jõutud täielikult mehitada
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AITÄH!
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