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SISSEJUHATUS 

Eesti piirivalve oli kuni 30.06.2007 kõrges valmisolekus, tsentraliseeritud ja kaitseväelisel 

distsipliinil baseeruv organisatsioon, mille moodustasid elukutselised sõjaväelased, kes olid 

saanud nii kaitseväelise kui ka piirivalvealase ettevalmistuse. Organisatsioon koosnes avaliku 

teenistuse ametnikest, keda valmistati ette riigikaitseliste ülesannete täitmiseks piirivalve 

sõjaaja üksuste koosseisus. Rahuaja ülesannetelt oli Eesti piirivalve analoogne erinevate 

riikide piirivalve, piiripolitsei- või rannavalveorganisatsioonidega. Väikeriigi tingimustele 

vastavalt täitis Eesti piirivalve funktsioone, mis paljudes riikides on erinevate 

organisatsioonide kanda. Vaadeldes piirivalvet ajajärkudes 1918–1940 ja 1990–2007 näeme, 

et enamuse oma eksistentsist on piirivalve olnud sõjaväeliselt korraldatud organisatsioon. 

Arvestades, et omariiklustki on olnud enam-vähem sama palju, võib lugeda, et Eesti riigi 

piirivalvesüsteem on olnud traditsionaalselt sõjaväestatud süsteem.1  

Käesoleva lõputöö teemaks on „Distsiplinaarkaristamisest väljaspool teenistusülesannete 

täitmist süüliselt toime pandud vääritu teo eest Eesti Vabariigi Petseri jaoskonna näitel 

aastatel 1923-1940“. Tänapäeva mõistes vääritu tegu on Avaliku teenistuse seaduse (ATS) 2 § 

84 p.3 mõttes süüline tegu, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega, ametnikule 

esitatavate eetiliste nõuetega või diskrediteerib ametnikku või ametiasutust, sõltumata sellest, 

kas niisugune tegu pandi toime teenistuses või väljaspool teenistust.3 Distsiplinaarkaristamise 

aktuaalsus kaasajal ei ole kindlasti vähemtähtis kui varasemal ajal. Eesti riigi algusaastatel 

alles kujundati välja standardeid milline peab olema riigiametnik ning millistele nõuetele 

vastama. Organisatsiooni kultuur oli arenemisjärgus ja karmide karistustega püüti distsipliini 

juurutada.  

Teema valik tuleneb autori enda isiklikust huvist üldisemalt ajaloo vastu ning asjaolust, et 

distsiplinaarkaristamist enne II Maailmasõda autorile teadaolevalt ei ole sügavuti uuritud. 

Autor soovib selle uurimistööga anda ülevaate piirivalve loomise ning tegevuse ja piirivalves 

kehtinud seaduste kohta, tutvustada kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadlust. 

                                                 
1 Andres Blank, „Piirivalve, kas Kaitsejõudude osa või mitte“, lõputöö,  KÜÕ (2003), lk 46. 
2 Avaliku teenistuse seadus, 25.01.1995, jõustunud 01.01.1996 -  RT I 1995, 16, 228. 
3 Monika Mikiver,  Avaliku teenistuse õigus (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2002), lk 34. 
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Käesoleva lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade distsiplinaarkaristamisest väljaspool 

teenistuskohustuste täitmist 30ndatel aastatel Petseri jaoskonnas ning  ajalooliste teadmiste 

süvendamine piirivalves toimepandud süütegude uurimisega. Autor otsib vastust küsimustele 

milliseid süütegusid pandi toime Eesti Vabariigi Petseri jaoskonnas väljaspool 

teenistuskohustuste täitmist? Milliseid distsiplinaarkaristusi määrati nende 

distsiplinaarsüütegude eest? Millised seadused kehtisid piirivalves distsiplinaarkaristuste 

määramisel aastatel 1923-1940? Milliseid distsiplinaarkaristusi sai määrata piirivalves 

teenivatele üleajateenijatele, kelle poolt ja kui suures ulatuses? Autor on seisukohal, et 

enamus rikkumisi pandi toime seoses alkoholi tarvitamisega ning põhiliseks karistuseks oli 

kartseri arest. 

Eesmärgini jõudmiseks uuris autor Rahvusarhiivis (ERA) arhivaale Piirivalve Talituse Petseri 

jaoskonnas toimepandud süütegude ning nende üleastumiste eest määratud 

distsiplinaarkaristuste kohta. Piirivalve allus Siseministrile ja moodustus Piirivalve Talitusest 

(kuni 1938 aastani Piirivalve Valitsusest) ja jaoskondadest. Valimi moodustavad 

allohvitseride ja reakoosseisu karistusandmed. Andmed on kogutud kindla perioodi kohta, 

milleks autor on valinud 30ndad aastad. Distsiplinaarkaristuste väljavõtted pärinevad kordoni 

ja rajooni, rajooni ja jaoskonna ning jaoskonna ja Piirivalve Valitsuse vahelisest 

kirjavahetusest. Kiidu- ja karistuseraamatu väljavõtteid ei ole selles töös kasutatud kuna 

paljud materjalid erinevate ajajärkude kohta pole kahjuks säilinud. Valga rajooni kohta 

puuduvad distsiplinaarkaristuste andmed täielikult. Osalise materjali kasutamine mingi 

perioodi kohta annaks aga ebaproportsionaalseid tulemusi ning oluliselt mõjutaks uurimuse 

objektiivsust. Allikate raskusteks oli ka asjaolu, et autor ei saanud kasutada koondaruandeid4, 

kuna aruannetes märgiti ainult distsiplinaarkaristuste arvu, vahet tegemata kas tegu oli korda 

saadetud teenistuses olles või väljaspool teenistuskohustuste täitmist. Raskusi tekitas autorile 

ka allikate leidmine ning asjaolu, et säilikute läbivaatamine oli väga aeganõudev protsess. 

Väga paljud säilikud on käsikirjalised ja vana keelekasutusega. 

Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis annab autor ülevaate piirivalve 

arengust ja tegevusest. Eraldi vaadeldavad teemad on organisatsiooni teke ja kujunemine ning 

Petseri jaoskonna kujunemine. Teises peatükis käsitletavad teemad on riigiteenistuse 

kujunemine, distsiplinaarõigus, kaitseväeline distsipliin, üleajateenijad, piirivalve tegevust 

reguleerivad õigusaktid ja distsiplinaarkaristamist puudutavad seadused, seadlused ja 

määrused kaitsevägedele. Kolmandas peatükis teeb autor arhiiviainese uurimise ja analüüsi 

                                                 
4 ERA. F.980, n.1, s. 94; 132; 154; 246; 368; 787. 
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põhjal kokkuvõtte Piirivalve Valitsuse Petseri jaoskonna isikkoosseisu ning 

distsiplinaarkorras määratud karistuste kohta väljaspool teenistuskohustuste täitmist. 

Autor kasutab töös erinevaid allikaid ja kirjandust, et saada informatsiooni 

distsiplinaarkaristamise kohta piirivalve Petseri jaoskonnas aastatel 1923-1940. Põhilisteks 

allikateks lõputöö koostamisel on ERA säilikud Petseri jaoskonna kohta 30ndatel aastatel5, 

Riigi Teatajas ilmunud õigusaktid ning  Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadlus. Kõige 

suurem toetus antud lõputöö valmimise juures on L.Võimel, kelle juhendamisel töö on 

valminud. 

                                                 
5 ibid. 
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1. ÜLEVAADE PIIRIVALVE ARENGUST JA TEGEVUSEST  

Eesti piirivalve kujunemise võib jaotada kolme ajajärku: 

 aastad 1918–1920 Vabadussõjale eelnev periood; 

 aastad 1920–1923 periood peale Vabadussõda; 

 aastad 1923–1940 piirivalve loomine. 

Esimest kahte perioodi käsitleb lühidalt autor koos, kuna sel ajajärgul ei saanud piirivalvest 

rääkida kui väljakujunenud ja iseseisvast organisatsioonist. Piirivalve alluvust pidevalt 

muudeti, enne, kui 1922 aastal piirivalve allutati siseministrile. Kolmas periood ehk aastad 

1923–1940 on otseselt seotud töö pealkirjaga ja seda perioodi käsitleb autor selles töös 

põhjalikumalt.  

Teadaolevalt käis aastatel 1919-1932 Eesti ja Soome vahel aktiivne salapiiritusevedu. Seda 

põhjustas eelkõige nendel aastatel Soomes kehtinud alkoholi keeluseadus. Rahvusvaheliselt 

põhjustasid salapiirituse veo Läänemere riikide alkoholitoodangu suur maht, suured 

alkoholilaod Põhja- ja Läänemere vabasadamais, tugevad ning aktiivsed 

alkoholihulgikaubandusfirmad. Seda soodustas rohke alkoholitarbimise harjumus Läänemere 

kaldail.6 Alkoholitarbimist võis soodustada ka piirivalve üleajateenijate raske teenistus millest 

edaspidi juttu tuleb. 

1.1. Eesti piirivalve aastatel 1918 – 1923 

Eesti piiri valvamise vajadus tekkis seoses omariikluse kättevõitmisega. 18.11.1918 alustanud 

Piirivalve Peavalitsus allus 01.01.1919 Kaitseliidu Vanematekogule, seejärel lühikest aega 

Rahandusministeeriumile.7 Alates 01.02.1919 kuni Vabadussõja lõpuni ja esimestel 

rahuaastatel valvasid Eesti piiri sõjaväeasutused ja diviiside ning Merejõudude väeosad.8 

Ajutise Valitsuse 29.01.1919 otsusega loeti piirivalve sõjaliseks ametkonnaks ja anti 

Sõjavägede Ülemjuhataja korraldusse. Merejõudude juhataja päevakäsuga 01.02.1919 anti 

                                                 
6 Risto Pullat, „Salapiiritus Läänemerel“  Radar, jaanuar-veebruar 2010. Tallinn, 2010, lk 45. 
7 Andres Blank, „Piirivalve, kas Kaitsejõudude osa või mitte“, lõputöö,  KVÜÕA (2003), lk 44. 
8 Lembit Võime, Eesti piirivalvest 1918-1940  (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007), lk 19-20. 



 8 

merepiiri ja Peipsi ranniku valvamise ülesanne mereväe alluvuses loodud Rannavalve, Side- 

ja Päästejaamade Valitsusele, mille ülemaks määrati leitnant Johannes Herm; maapiiri 

valvamine jäi aga 1. ja 2. diviisi väeosade kohustuseks. 15.02.1919 kuni maini 1921 kontrollis 

riigipiiri ületamist Vabariigi Piirikontrolli Valitsus. 01.07.1919 ilmus piirikontrolli ülema 

päevakäsk, kus olid kirjas Piirikontrolli Ameti kohustused ja juhtnöörid piirikontrolli 

ametnikkudele. Selles öeldi järgmist: 

1) sõja ajal kuulub Piirikontrolli Amet sõjaministri, samuti siseministri alla, rahu ajal ainult 

siseministri alla; 

2) Piirikontrolli Amet on kohustatud kontrollima sadamatesse tulevaid ja sadamaist väljuvaid 

laevu selleks, et piiri ei saaks ületada dokumentideta isikud ja et maale ei toodaks „pagashi”, 

mis on Vabariigi Valitsuse poolt keelatud; 

3) dokumentide ja pagasi kontrolli peab teostama Eestisse tulevatel piiriteedel; 

4) kõigil sissesõitjail peab olema sissesõiduluba ehk pass (v.a eesti sõjaväelased).9  

Piirivalveorganisatsioon oli sõjaväestatud üksus. 1920 aastal lõppes Vabadussõda. 02. 

veebruaril Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahuga algas Eesti 

riikluse ülesehitamisperiood, mistõttu jätkus ka piiride valve uutes tingimustes. Rahuajale 

üleminekuga kaasnesid suured muutused Sõjaministeeriumi ja sõjaväe struktuurides. 

Sõjaministrile alluv Piirikontrolli Valitsus jätkas tegutsemist 1921 aasta kevadeni, mil töö 

piiripunktides anti üle Politsei Peavalitsusele ja asutati piiripolitsei. Ehkki aastail 1921−1922 

toimus elav diskussioon piirivalve allumise küsimuses – kas kaitseväele või mittekaitseväele 

– riigi tipp-poliitikute (Ants Piip) ja sõjaväelaste (kindralid Laidoner ja Tõrvand) vahel, võttis 

Riigikogu 30.05.1922 üksmeelselt vastu seaduse piirivalve allutamise kohta siseministrile.10 

Tolleaegse Siseministri Karl Einbund’i ettepanekul Vabariigi Valitsus otsustas Riigikogu 

poolt vastu vastuvõetud seaduse täitmiseks: 

1) asutada Siseministeeriumis Piirivalve Valitsus, mille ülem alluks otsekohe Siseministrile ja 

mille võimkond vastaks iseseisva  piirivalve korpuse ringkonna valitsuse võimkonnale; 

2) Piirivalve Valitsuse ülemale anda iseseisva piirivalve korpuse ringkonna ülema õigused ja 

tema peale panna ringkonna ülema, samuti ka tähendatud iseseisva korpuse brigaadi ülema 

kohused.11  

20.09.1922 moodustati Piirivalve Valitsus. Tollasel piirivalvel oli kaheksa jaoskonda, mille 

staabid paiknesid Tallinnas, Rakveres, Narvas, Tartus, Petseris, Valgas, Pärnus ja Haapsalus 

                                                 
9  ibid. 
10 ibid. 
11 A.Saluoja, „Ülevaade Piirivalve arengust ja tegevusest“ Sõdur, 1937, lk 1046. 



 9 

(01.12.1923 likvideeriti Valga jaoskond ja liideti Petseri jaoskonnaga).12 Piirivalve ülemaks 

määrati 01.11.1922 reservist kolonelleitnant (alates 24.02.1932 kindralmajor) Hans Kurvits. 

01.12.1922 kinnitas Vabariigi Valitsus piirivalve koosseisu ja organisatsiooni: keskameti 

(staap), kohtadel tegutsevad jaoskonnad, rajoonid ja kordonid (postid).13  

1.2. Eesti piirivalve aastatel 1923 – 1940 

Sotsiaalsed ja majanduslikud raskused ning erakondade vahelised vastuolud nõudsid riigi 

poliitikutelt riigi rahuaja korrakaitsepoliitika probleemide lahendamisel suuri jõupingutusi. 

Jaanuaris 1923 alustati piirivalve komplekteerimist reservist tegevteenistusse võetavate ja 

väeosadest ületoodavate ohvitseridega ning üheaastase lepingu alusel piirivalvesse teenima 

asuvate üleajateenijatega. Piiri ülevõtmine sõjaväeosadelt toimus märtsist mai lõpuni 1923. 

Piirivalve tegevusala kogu riigipiiri ulatuses jaotati jaoskondade tegevuspiirkondadeks, need 

omakorda rajoonide ja viimased kordonite ja postide valvepiirkondadeks. 10.04.1923 antud 

käskkirjas nõuab siseminister K.Eenpalu, et vabatahtlikult teenistusse astunud piirivalvurid 

„kõige piinlikumalt sõjaväes oleva korra järele vastastikku tervituse ja läbikäimise reeglitest 

kinni peaksid. Igaüks pidagu meeles, et sõjaväe osa kord ja välipidine ülalpidamine on riigi ja 

rahvuse au asi”.14 

Piirivalve ülesandeks oli:  

 esemete ja kaupade seadusevastase üle riigi piiri toimetamise ja riigi piiri 

seadusevastase läbistamise tõkestamine; 

 salakaubaveo ja tollivarjamise süütegude ning riigi piiri loata läbistajate avastamine ja 

jälitamine;  

 riigi piirimärkide korrashoiu eest hoolitsemine;  

 sõjaväevõimude poolt antavate riigikaitse ülesannete täitmine Siseministri ja 

Sõjavägede Juhataja vahelisel kokkuleppel antavate erijuhtnööride alusel;  

 muude ülesannete täitmine, mis seadustega seadlustega, määrustega või eeskirjadega 

piirivalve peale pannakse.15  

                                                 
12 Lembit Võime, Eesti piirivalvest 1918-1940 (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007), lk 19-20. 
13 J.Paul, „Piirivalve Valitsuse asutamisest, ülesannetest ja tegevusest“ Piirivalve 1922-1932, 1932, lk 13. 
14 Lembit Võime, Eesti piirivalvest 1918-1940 (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007), lk 18. 
15 A.Saluoja, „Ülevaade Piirivalve arengust ja tegevusest“ Sõdur, 1937, lk 1046-1049. 
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Aastate jooksul pandi piirivalve peale ka mitmesuguste teiste asutiste ülesandeid, mille 

tagajärjel mujal oli võimalik vähendada koosseise. Piirivalve koosseisu ei ole aga seejuures 

suurendatud, vaid aja jooksul veel vähendatudki. Eriti tõmmati kokku keskasutise koosseis, 

kuhu koondati asjaajamine kõigil piirivalve teenistusse puutuvatel aladel. Salakaubitsemise, 

eriti salapiirituse veo mahasurumiseks tuli piirivalvel pidada pinevat võitlust. Leidis aset 

tulevahetusi salakaubitsejate ja piirivalvurite vahel, kusjuures oli mõlemal pool haavatuid ja 

ka surmasaanuid. Hoogsamad tegevusaastad olid 1930-1933, mil salapiirituse vedu jõudis 

oma haripunkti. Hiljem hakkas salapiirituse sissevedu vähenema eeskätt piirivalve intensiivse 

valve tõttu maal ja merel, tehes tihedat koostööd teiste ametivõimudega ja vastavate 

kokkulepete alusel Soome merevalvega, kehtima pandud seadused ja sundmäärused, mis 

võimaldasid salakaubaveos kahtlaste isikute üle kindlat kontrolli teostada ja hõlbustasid 

järelvalvet merel laevade liiklemise ja nende tegevuse üle. Maapiiril, peamiselt idaosas oli 

piirivalvel tegemist loata üle riigipiiri käimise tõkestamisega. Eriti hoolsad oldi riigi korda ja 

rahu ähvardavate salaja üle riigipiiri käijate tabamisega, kusjuures oli surmasaanuid nii 

piirivalvurite kui üle piiri käijate hulgas. Piirivalve teostas üle piiri liiklemisel passikontrolli: 

Eesti-Läti piiril 21, merepiiril 8 ja Eesti-Vene piiril 2 piiripunktis, lastes isikuid üle piiri 

selleks maksmapandud korra alusel.16 

Piirivalvel oli täita veel teisi ülesandeid, nagu:  

 vähemate tollipunktide ülemate kohuste täitmine: merepiiril;  

 rannasõidulaevade passide, kaubanimekirjade ja paaditunnistuste väljaandmine;  

 sadama- ja süvendusmaksude võtmine;  

 rannavanemate kohuste täitmine;  

 kalapüügi seaduste täitmine;  

 teatavates kohtades mereside kohuste täitmine;  

 mõnede vähemate tuletornide ülevaataja kohuste täitmine;  

 Loksa, Kunda, Paldiski sadamate tollivalve kohuste täitmine;  

 Läti piiril -  piiripunktide kaudu üle piiri liikujate ja reisijate autode ja mootorrataste 

läbilaskmine ning jõuvankritelt maksude võtmine.17 

Piirivale tähtsust ja tööd on hinnanud seltskond, rahvas. Piirivalve 10. aastapäeva puhul 

annetasid maavalitsused piirivalvele kauni lipu, mille ühel poolel oli riigivapp, teisel küljel: 

maavapid, piirivalve embleem – piiritulp – piir, mida kaitseb mõõgaga laialilaotatud tiibadega 

                                                 
16 ibid. 
17 J.Paul, „Piirivalve Valitsuse asutamisest, ülesannetest ja tegevusest“ Piirivalve 1922-1932, 1932, lk 14-15. 
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kotkas. Sellele lipule jääb truuks piirivalve, seistes valvsalt piiril, teades, et kui kaovad piirid 

– kaob maa, kaob riik, kaob rahva vabadus.18 

1.3. Petseri jaoskonna kujunemine 

01.12.1922 Vabariigi valitsus kinnitas piirivalve koosseisu. Selle järgi sai piirivalve kui 

sõjaline organisatsioon , kuju, mis üldjoontes nägi välja: keskasutus, kohtadel tegutsevad  

jaoskonnad, rajoonid ja kordonid. Ohvitseride teenistusse võtmine sündis Sise- ja 

Sõjaministrite kokkuleppel. Teenistusele kohaseid kandidaate valis välja Piirivalve Valitsuse 

ülem. Sama aasta veebruaris algas jaoskondade moodustamine ja nende komplekteerimine 

üleajateenijatega. Üleajateenijad võeti teenistusse selleks otstarbeks määratud komisjonide 

kaudu. Kohaste kandidaatide väljavalimine sissetulnud palvekirjade põhjal oli 

jaoskonnaülemate kohuseks. Pärast lühiajalisi õppusi asusid jaoskonnad kaitseväelt piiri 

ülevõtmisele: Tallinna jaoskond – 14. märtsil, Lääne jaoskond – 18. märtsil, Pärnu jaoskond – 

23 märtsil, Valga jaoskond – 29. märtsil, Narva jaoskond – 25. aprillil, Petseri jaoskond – 15. 

mail, Peipsi ja Tartu jaoskond – 17. mail; 20. maiks oli kogu Vabariigi piir võetud üle 

kaitseväe osadelt.19 

Algselt koosnes Petseri jaoskond neljast  rajoonist – Saputje, Ljadištše, Babino, Kudepi. 

Veebruaris-märtsis 1923 nimetati ametisse Petseri jaoskonna ülem - kpt Artur Viilip. Hiljem, 

01.12.1923. a likvideeriti Valga jaoskond ja liideti Petseri jaoskonnaga. 30ndate aastate 

alguseks koosnes Petseri jaoskond 12 rajoonist: Babino rajoon, Boroki rajoon, Kudepi rajoon, 

Ledistse rajoon, Saputje rajoon, Valga rajoon, Laura rajoon, Õpperajoon, Kivitee rajoon, 

Mägiste rajoon, Piusa rajoon ja Uus-Irboska rajoon ning Jaoskonna kantselei.20 

01.11.1937 tähistas Eesti piirivalve oma 15ndat juubelit. Tähtpäevale pühendatud ajakirja 

Politseilehe erinumbris käsitleti ulatuslikult Eesti piirivalve loomist ja arengut 15 tegevusaasta 

jooksul. Muuhulgas märgiti ära ka 1930ndast aastast Petseri jaoskonna koosseisus tegutseva 

piirivalve struktuuri – Õpperajooni – edukust piirivalvuri kutse ettevalmistamisel. Kõrvuti 

574 uue valvuri ettevalmistamisega oli 1937. a sügiseks saanud 73 valvurit teenistuskoerajuhi 

tunnistuse.21  

                                                 
18 ibid. 
19 ibid, lk 13-14.  
20 Lembit Võime, Eesti piirivalvest 1918-1940 (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007), lk 16. 
21 ibid, lk 48-49. 
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2. DISTSIPLINAARÕIGUS  

2.1. Riigiteenistus  

24.02.1918 võttis Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu vastu „Manifesti kõigile Eestimaa 

rahvastele“, milles kuulutas Eestimaa tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides iseseisvaks 

demokraatlikuks vabariigiks.22 19.11.1918 võttis Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus vastu 

mitmest seadusest koosnevad Ajutised administratiivseadused.23 Seaduses Ülemineku aja 

kohta sätestati, et kõik ametiasutused ja ametnikud on kohustatud oma tegevust senisel alusel 

ja viisil jätkama, kuni see tegevus seaduslike võimude poolt lõpetatakse või muudetakse. Kuni 

uute seaduste väljaandmiseni või endiste muutmiseni loeti kehtivaks need määrused, mis 

24.10.1917 Eesti riigi piires kehtisid, kuivõrd need ei olnud vastuolus 18.11.1917 Eesti 

Maapäeva otsustega, Päästekomitee 25.02.1918 manifestiga kui ka Ajutise Valitsuse endiste 

ja käesoleva määrusega. Seetõttu rakendati esialgu edasi Vene ”kodanlise” teenistuse seadust. 

Selle seaduse järgi oli olemas kolm kategooriat teenistujaid: ametnikud, kantseleitöötajad ja 

alamteenijad. Ametnike ja kantseleitöötajate vahe seisnes selles, et ametnike ametikohad olid 

ette nähtud koosseisudes, teistel aga mitte.24  

Riigiteenistus muutus oluliselt demokraatlikumaks pärast Eesti Vabariigi põhiseaduse  

vastuvõtmist Asutava Kogu poolt 1920.25 See tõi kehtivasse õiguskorda uusi põhimõtteid, mis 

erinesid tunduvalt teise riigikorra tingimustes ja teises poliitilises olukorras tunnustatud ja 

vastu võetud seadustest ja õigusloome põhimõtetest. Põhiseaduse sissejuhatuses oli selgelt 

väljendatud põhimõte, et: “... Eesti Vabariik on rajatud õigusele, seadusele ja 

vabadusele...”. Põhiseaduses võib ära märkida veel § 16 mis sätestas, et ei ole tarvis 

mingisugust eelluba riigiametnikkude kohtulikule vastutusele võtmiseks. Sellest sättest 

nähtub, et ametnikel ei saa olla mingeid immuniteediga seonduvaid õigusi.26  

                                                 
22 Monika Mikiver,  Avaliku teenistuse õigus (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2002), lk 11. 
23 ibid. 
24 ibid. 
25 ibid. 
26 ibid, lk 12. 
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Edaspidi asus noor Eesti riik riigiteenijate seisundit reguleerima juba konkreetsete 

õigusaktidega. Kõigepealt võttis 03.01.1921 Vabariigi Valitsus vastu Riigiametnikkude ja –

teenijate Ametist Vabastamise seaduse. Nimetatud seaduse alusel anti Vabariigi Valitsusele ja 

talle alluvatele ametiasutustele, kellest olenes ametisse määramine, õigus riigiametnikke ja –

teenijaid ametist vabastada. Seaduse suureks puuduseks tuleb lugeda asjaolu, et sätestamata 

olid jäänud tingimused ja kord, kuidas ülemus seda õigust võis kasutada.27 Eesti Vabariigis oli 

selleks ajaks välja kujunenud olukord, kus riigiteenija õigusliku staatuse määratlemiseks oli 

vaja juba ühtset seadust28. Kui uurida tolleaegset olukorda, siis võib järeldada, et mitmedki 

probleemid on aktuaalsed ka tänapäeval: „…riigi teenistuses peavad olema ilmtingimata head 

ametnikud, vastasel korral hakkab riigiaparaat töötama korratult, mille tagajärjeks on 

majanduslik ja rahanduslik korralagedus. Kui mitte määrata riigiteenijale korralikku palka ja 

kui mitte anda riigiteenijale muid õigusi ja eesõigusi, lähevad riigiteenistusse sarnastel oludel 

andekatest ja kogenud inimestest ainult idealistid, kes vaatavad selle teenistuse kui kõlbelise 

kohustuse peale, kui nende arv on praegusel ajal koguni piiratud, jäävad üle isikud, kes ei ole 

küllalt andekad ja kogenud teenistuse jaoks“.29 

18.12.1924 võttis Riigikogu vastu Riigiteenistuse seaduse.30 Selle seaduse § 26 sätestas, et 

riigiteenija on kohustatud riigi huvisid kaitsema, täitma kõik tema teenistusse puutuvad 

seadused ja määrused, samuti oma ülemuse käske ja korraldusi, mis ei ole otsekoheses 

vastuolus seadustega ja mis on antud teenistusalal. Käsus leiduvast vastuolust seadusega või 

seaduspäraste eeskirjadega peab käsusaaja teatama käsuandjale ülemusele ja niisugusest 

käsust, mis ettepanekut kuritegevuseks sisaldab, ka järgmisele kõrgemale ülemusele.31  

Esimene Distsiplinaarseadustik anti välja dekreedina Riigivanema poolt 19.09.1934.32 Selles 

seaduses oli ära määratud, et kohtuametkonna ametnikkude ja teenijate, samuti ka 

kaitseväelaste distsiplinaarkaristuse alused ja kord on nähtud ette eriseadustes. Sama seaduse 

§ 1 sätestas, et distsiplinaarsüütegudeks loetakse need Kriminaalseadustikus mitteettenähtud 

riigi- ja omavalitsusteenistusalased väärteod, mis on karistatavad käesoleva seadustiku  

järgi.33  

                                                 
27 ibid. 
28 ibid, lk 13. 
29 „Uue seaduse kava puhul riigiteenistuse kohta“ Eesti Majandus, 1924, nr 22, lk 379. 
30 Monika Mikiver,  Avaliku teenistuse õigus (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2002), lk 13. 
31 Riigiteenistuse seadus, jõustunud 01.04.1927 - RT 1925, 59/60, 27…RT 1927, 27, 15 § 9. 
32 Distsiplinaarseadustik,  19.09.1934 - RT1934,  81, 1389, art.679. 
33 ibid. 
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Riigiteenistuse seaduse vastuvõtmist loetakse avaliku teenistuse alguseks Eestis. ATS 

sätestab, et suveräänset riigivõimu teostatakse riigiorganite ning –asutuste kaudu. Riigiorgani 

kandja on riigiametnik, keda saab distsiplineerida. Riigiametnik kuulub avaliku sektori 

isikkoosseisu. Avalik teenistus on riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavas 

asutuses töötamine. Teenistujad jagunevad ametnikeks ja abiteenistujateks ning 

koosseisuvälisteks teenistujateks. Teenistusse astuv ametnik annab ametivande, milles tõotab 

olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale ning täita oma ametiülesandeid kohusetundlikult ja 

täpselt.34 Avalik teenistus on seega vajalik riigi ülesannete täitmiseks. Avalikuks teenistuseks 

loetakse töötamist riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuse koosseisus ettenähtud 

valitaval või nimetataval ametikohal. Avaliku võimu teostamisega kaasnevad suuremad 

võimalused ja suurem vastutus.35 Üks vastutuse liike on distsiplinaarvastutus, mida autor 

selles töös käsitleb. Distsipliiniga seotud probleemid annavad endast märku siis, kui rikutakse 

teatud üldtunnustatud käitumisreegleid, mis võivad tuleneda nii seadusest, ühiskonna 

moraalinormidest, kui ka asutusesisestest aktidest. Distsiplinaarsüütegu on ametnikupoolne 

teenistusalaste kohustuste süüline täitmatajätmine või mittenõuetekohane täitmine. 

Distsiplinaarvastutus seisneb aga avaliku teenistuja või ametniku suhtes distsiplinaarkaristuse 

kohaldamises ja selle kandmises avaliku teenistuja või ametniku poolt.36  

2.2. Üleajateenijad piirivalves 

Riigikogu poolt 25.03.1926 vastu võetud Kaitseväeteenistuse seadus on kirjutatud, et alalise 

kaitseväe moodustavad:  

 tegelikku kaitseväeteenistusse sundaega teenima astunud meeskodanikud 

 vabatahtlikud 

 üleajateenijad 

 tegelikus kaitseväeteenistuses olevad ohvitserid.37 

Vabariigi Valitsuse 07.12.1927 otsusega kinnitati Kaitseväe üleajateenijatekogu põhikiri. 

Üleajateenijatekogud olid kaitseväe asutused, mille üldiseks ülesandeks oli üleajateenijate 

koondamine üksmeelseks isamaaliseks pereks, nende seltskondlik ja sõjaväeline kasvatamine 

                                                 
34 „Avalik teenistus“ (Kilgas 2009).  
35 Monika Mikiver,  Avaliku teenistuse õigus (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2002), lk 6. 
36 Heino Siigur, Töösisekord, töötajate distsiplinaar- ja varaline vastutus ning töö- ja puhkeaja õiguslik 

korraldus: kommenteeritud väljaanne (Tallinn: Juura, 1999), lk 13. 
37 Kaitseväeteenistuse seadus, 25.03.1926 - RT 1926, 43, 473, art.79.  
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ja arendamine ning nende majanduslik omaabi. Üleajateenijatekogu võis asutada iga üksik 

väeosa, kelle koosseisus oli tegelikult vähemalt 25 üleajateenijat. Kui oli vähem, siis võis 

liituda üleajateenijatekogu asutamiseks teise väeosaga. Tegevliikmeteks olid kogu asutamise 

korral – kõik väeosa koosseisu kuuluvad üleajateenijad. Üleajateenijatekogu ülesanded olid: 

 arendada üleajateenijate üldist ja sõjalist haridust 

 ühendada oma liikmeid ja kasvatada nendes isamaa-armastust, kohusetruudust ja 

autunnet 

 kaasa mõjutada, et liikmete vahel sõbralik vahekord valitseks 

 majanduslikult aidata kogu liikmeid 

 teenistusest vabal ajal võimaldada liikmetele väärilist meelelahutust.38 

22.02.1928 võttis Vabariigi Valitsus vastu Üleajateenijate teenistusseadluse. Üleajateenijateks 

loeti rahuajal allohvitserid ja sõdurid, kes olid sundusliku tegeliku teenistusaja alalises 

kaitseväes teeninud ja selle teenistusaja lõpul või pärast seda alalisse kaitseväkke oma soovil 

tegeliku kaitseväeteenistuse jätkamiseks vastu võetud, alates päevast, millest nad käsukirjaga 

üleajateenijana tegelikku kaitseväeteenistusse vastuvõetuks loeti, kuni selle päevani, millest 

nad käsukirjaga alalisest kaitseväest vabastatuks arvati. Üleajateenijate kohta olid maksvad 

kõik kaitsevägedesse puutuvad seadused, seadlused, määrused ja teenistuseeskirjad. 

Teenistusest vabastamine toimus  distsiplinaarkaristusena, distsiplinaarkaristuste seadluses 

ette nähtud korras.39 Selle seaduse kehtimahakkamisega 01.03.1928 kaotasid kehtivuse 

Vabariigi Valitsuse 11.04.1920 vastu võetud ajutised määrused ning 1869 aasta Vene Sõjaväe 

Seaduste Kogu (S.S.K.) VI raamatu (r.) II väljaande paragraafid.40 17.02.1933 kinnitati 

Üleajateenijate keskkogu põhikiri. Üleajateenijate keskkogu oli kaitseväeasutis, mille 

ülesandeks oli kõikide üleajateenijate koondamine ühemeelseks isamaaliseks pereks, 

üleajateenijate seltskondliku ja kaitseväelise kasvatuse arendamine ning üleajateenijaskonnale 

majandusliku abi muretsemine. Keskkogu ülesanded olid: 

 esindada üleajateenijaskonda 

 ühtlustada kõigi üleajateenijatekogude tegevust 

 anda üleajateenijatekogudele üldiseid juhatuse sisemise elu korraldamiseks ja valvata 

selle järele, et üleajateenijatekogud nende peale pandud ülesandeid edukalt ja 

seaduslikult täidaks 

                                                 
38 Kaitseväe üleajateenijatekogu põhikiri, 07.12.1927 - RT 1927, 112, 1224. 
39 Üleajateenijate teenistusseadlus, 22.02.1928 - RT 1928, 19, art.97. 
40 Üleajateenijate teenistusseadus,  06.03.1928, jõustunud 01.03.1928 - RT 1928, 1, 1. 
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 leida abinõusid üleajateenijatekogude tegevuse arendamiseks ning hõlbustamiseks ja 

nende tegevuse alal tekkivate raskuste kõrvaldamiseks 

 arutada kõiki üleajateenijatekogude elusse puutuvaid üldisi küsimusi.41 

Piirivalve üleajateenijate raskest olukorrast on kirjutatud 1925 aasta ajakirjas Sõdur. Artikli 

autor tahab esile tuua  piirivalves teenivate üleajateenijate kehvast palgast tingitud viletsat 

majanduslikku seisukorda ja seejuures ülirasket vastutust teenistuse alal, mis neid kaitseväe 

üleajateenijatest tuntavalt eritab ja selle tõttu piirivalvurite keskel silmapaistvat nurinat 

sünnitab. On teada, et piirivalvur, olles koha peal oma otsekoheste ülesannete juures, on ka 

veel osaliselt politseilise ametvõimu funktsioonide täitjaks; nii on ta võimalust mööda kõikide 

kohalikkude kahtlaste isikute silmaspidaja ja on seega kohustatud üldse kõiki kohalikke 

elanikke tundma, mis politseil tarvilisel korral suureks abiks on; kui piirivöös politseil 

mõningate tabamiste juures suuremat abi vaja, on piirivalvur jällegi esimene oma 

kaasaaitamisega. Piirivalvur on kohustatud igasuguste ilmadega ja igal ajal 4—6 tunnini piiri-

postil valvel ja peale selle sama palju aega postilt tagasi tulles kordonis korrapidajaks olema, 

mis kokku oma 12 tundi välja teeb. Kaitseväes aga saadab üleajateenija pea suurema aja oma 

teenistusest kasarmu piirkonnas mööda, mis kuigi raske ei ole, kui võrrelda piirivalvuri 

kasarmu elu, kui see piiril soode ja rabade keskel kusagil üksildases maj aj aetud kordonis 

asub, kuhu nii kergesti juuregi ei pääse ja kuhu isegi toiduainete kohalemuretsemine äärmiselt 

raske on. Igalt piirivalve teenistusest lahkunult on kuulda, et lahkumise põhjuseks on just 

viletsad palgaolud ja mitmesugused teised teenistusest tingitud rasked elutingimised olnud. 

Piirivalve formeerimise algul tulid paljud tublid endised kaitseväelased piirivalvesse, lootes 

selle ametalale pikemaks ajaks jääda, kuid nüüd on lahkunud eelpool toodud põhjustel suurem 

osa neist piirivalve ridadest. Nagu nüüd juba näha, tõuseb piirivalvest lahkujate arv käesoleval 

aastal ligi 150-ni, mis meie väiksearvulise piirivalve juures iseenesest kaunis suurt arvu 

kujutab. Ja kui nõnda edasi läheb, siis võib kindlasti eeldada, et piirivalve tulevikus tublisid 

mehi ei näe ja piirivalve võib seega välja-kujuneda nagu üheks õnnekatsumise kohaks, kus 

katsutakse mõni aeg läbi ajada ja esimesel võimalusel teenistusest lahkutakse.42 

                                                 
41 Üleajateenijate keskkogu põhikiri, 17.02.1933 - RT 1933 - 19, 184, art.135. 
42 K. K, „Piirivalve üleajateenijate olukord“ Sõdur, 1925, lk 406. 
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2.3. Piirivalves kehtinud seadused 

Vabadussõja ajal ja järgnevatel aastatel oli piirivalve korralduse ja teenistuse juhtimise 

seadusandlikuks aluseks Eesti oludele kohandatud ja täiendatud tsaari-aegne Üksiku 

Piirivalve Korpuse seadus (Ü pv. k. s.).43 Vabadussõja ajal toimus piirivalve 

piirivalveteenistuse korraldamine ja juhtimine Vabariigi Valitsuse määruste, siseministri- ja 

sõjaministri käskkirjade, Sõjavägede Ülemjuhataja käskkirjade ja ning sundmääruste ja 

temale alluvate sõjaväeasutuste, samuti mereväe ja diviiside ülemate päevakäskudes 

sätestatud piiri valvamiseks antud õigusaktide alusel.44 Esimene piirivalve teenistust korraldav 

normdokumente hõlmav trükis Piiriküti teenistus ilmus 1920 alguses Tartus. Sellele järgnes 

juba aprillis teine täiendatud ja parandatud väljaanne.45 Siiski jõudis esimesena piiri valvavate 

sõjaväeosade kätte “ajutiseks tarvitamiseks” koostatud piirivalve teenistust korraldav 

määrustik 1921 aasta juunis, mille oli kinnitanud sõjaminister.46 Uus teenistusmäärustik 

jõustus 23.12.1924 Piirivalve käsiraamatu47 nime all. Selle ajani jätkati tööd 1921 aastast 

kaitseväes kasutusel olnud määrustikuga, kuhu oli tehtud parandusi juhtimise osas.48 Kuni 

05.06.1936 oli piirivalve korraldamise ja teostamise aluseks Ü pv. k. s., mis oli osaliselt juba 

asendatud teiste piirivalve seaduste ja seadlustega. 1935 aastal alustati piirivalveseaduse 

eelnõu koostamisega. 05.06.1936 hakkas kehtima Riigivanema dekreedina välja antud 

Piirivalve seadus.49 See seadus sätestas piirivalves teenivate kaitseväelaste staatuse 

kaitseväeteenistuses olevaks ning nende suhtes kehtisid kõik kaitseväelaste kohta käivad 

seadused, seadlused ja määrused, kuivõrd see ei olnud vastuolus muude õigusaktidega.50 

Piirivalves teenivad kaitseväelased kuuluvad piirivalve-teenistuses kordasaadetud süütegude 

eest Kaitseväe kriminaalseadustiku ja Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadluse alla ja alluvad 

Sõjakohtule.51 

Piirivalve käsiraamatu kolmeteistkümnendas peatükis on sätestatud, et kõik piirivalves 

teenivad ohvitserid, ametnikud ja valvurid, kes on paigutatud piirile otsekohese piirivalve 

                                                 
43 Lembit Võime, Eesti piirivalvest 1918-1940 (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007), lk 19-20. 
44 ibid. 
45 ibid. 
46 ibid. 
47 Piirivalve käsiraamat (Tallinn: Piirivalve Valitsus, 1924). 
48 Lembit Võime, Eesti piirivalvest 1918-1940 (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007), lk 19-20. 
49 Piirivalve seadus, 27.05.1936, RT 1936 -47, 1034, art.375. 
50 Lembit Võime, Eesti piirivalvest 1918-1940 (Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007), lk 22. 
51 Piirivalve seadus § 7. 
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teenistuse täitmiseks, loetakse nende ametkohuste täitmise juures – sõjaväe vahtkonnaks 

(karauliks) ning on vastutavad eksituste ja süütegude eest teenistuse alal. Süütegude eest 

teenistuse alal karistatakse Sõjanuhtlusseaduse (S.S.K. XXII r. - IV väljaanne)  põhjal (alus: 

Ü pv. k. s.).52 Selle käsiraamatu III peatükk määras ära võimupiirid distsiplinaarkaristuste 

määramisel: Piirivalve Valitsuse ülemal nagu diviisiülemal, jaoskonna ülemal nagu pataljoni 

ülemal, rajooni ülemal nagu kompaniiülemal ja kordoni ülemal nagu veltveebli õigused 

kaitseväes.53  

2.4. Distsiplinaarkaristamisest kaitseväes  

Distsiplinaarkaristamist kaitseväes nagu ka piirivalves reguleeris algusaastatel 1869 aasta 

S.S.K. XXIII r.54 ja Meriseadluste kogu (M.S.K.) XVII r., mida kinnitab Riigikogu poolt 

06.12.1921 vastu võetud seadus kaitsevägedesse puutuvate sõjaväe seadluste ja määruste 

väljaandmise korra kohta.55 Selle seaduse põhjal võttis Vabariigi Valitsus 14.10.1925 vastu 

esimese Kaitseväe distsiplinaarkaristuse seadluse.56 Selle seaduse kehtima hakkamisega 

kaotasid kehtivuse S.S.K. XXIII r. § 1-82, 89-115, 116, 119-121 ja M.S.K. XVII r. ning 

Ajutise Valitsuse ajutine määrus rahvaväelaste karistuse kohta distsiplinaarkorra alusel (RT, 

7, 1918). Järgmine Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadlus57 võeti Vabariigi Valitsuse poolt 

vastu 02.04.1930. See seadus ei erinenud eelnevast ning olulisi muudatusi ei sisaldanud.  

Selles töös on aluseks võetud 1930 aastal välja antud Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadlus. 

Selles seadluse on sätestatud mõiste distsiplinaarvõim: ülemuse korralduste, teenistuse 

eeskirjade ja üldise kaitseväelise korra vastaste või muude vähemate üleastumiste eest 

karistavad kaitseväelasi nende ülemad oma distsiplinaarvõimuga selles seadluses ettenähtud 

alustel.58 Kuna valimi moodustavad 30ndad aastad, siis nimetatud seadlus sobib kõige 

paremini distsiplinaarkaristamiste põhimõtete ja rahuaja võimupiiride kirjeldamiseks. 

Nimetatud  seadust muudeti veel 1939 aastal Allohvitseride ja sõdurite teenistuskäigu 

seadlusega.59 Selle seaduse jõustumisega kaotas kehtivuse Üleajateenijate teenistusseadlus 

                                                 
52 Piirivalve käsiraamat (Tallinn: Piirivalve Valitsus, 1924) lk 63. 
53 ibid, lk 8-17. 
54 Уставъ дисциплинарный. Книга XXIII Свода Военныхъ Постановлений 1869 г (издание четвертое). 

Комиссионеръ военно-учебныхъ заведений. Петроградъ, Колоколъная, 14, 1915. 
55 Seadlused ja määrused kaitsevägedele, 06.12.1921 - RT 1922, 1, 1. 
56 Kaitseväe distsiplinaarkaristuse seadlus, 14.10.1925 - RT 1925, 165/166, 978. 
57 Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadlus, 02.04.1930 - RT 1930, 33, 346.    
58 Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadlus § 1. 
59 Allohvitseride ja sõdurite teenistuskäigu seadlus, 20.03.1939 - RT 1939, 24, 521,art.182.  
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ning Sõjaväe (1937 nimetati Kaitsevägi ümber Sõjaväeks) distsiplinaarkaristuste seaduses 

asendati sõna üleajateenija sõnadega kaadriallohvitser ja – sõdur. Kaadriallohvitseride 

karistusena lisandus reameheks alandamine, kaadrisõdurite karistusena lisandusid reameheks 

alandamine, kui kaadrisõdur omab kaprali auastet ja ümberpaigutamine alamale 

ametikohale.60 Oli ka teisi muudatusi, kuid käesoleva töö lõikes ei oma need olulist tähendust.  

2.4.1. Kaitseväeline distsipliin 

Distsipliin kaitseväes on reguleeritud Sisemäärustikus.61 Kaitseväe distsipliin avaldub 

maksvate seaduste, määruste ja ülema käskude vastuvaidlematus kiires ja täpses täitmises, 

kaitseväelaste heades väliskommetes ja nende korralikus välimuses. Kaitseväes peab 

valitsema teadlik distsipliin, mis väljendub kaitseväelase arusaamises oma kohustest ja 

viimaste kohusetruus täitmises. Kohusetunne saavutatakse sõjaväelise kasvatusega ja teda 

tuleb süvendada harjumuseks.62 Distsipliinist on hästi kirjutatud 1925 aasta ajakirjas Sõdur. 

Distsipliin peab kindlaks määrama sõjaväe ja temas olevate üksikute isikute tegevuse. Inimese 

tegevus allub teatavatele psühholoogilistele seadustele ja tekib inimese tahtmisest. 

Schoppenhauer ütleb omas teoses „Die beiden Grandprobleme der Ethik": „Ainus tõestatav 

inimese tahte seadus, millele see allub, ütleb, et iga tegevus võib tekkida ainult küllaldase 

motiivi järeldusena." Ainult meie isiklikud huvid, laiemas mõttes võetud, määravad meie 

tegevuse. Tasu ja karistuse all ei tule mõista mitte ainult materiaalset tasu ja karistust, vaid ka 

moraalset, vaimust, enesetundes ja meeleolus väljenduvaid. Et karistus oma otstarvet täidaks, 

peab ta olema niivõrd mõjuv, et ta kaaluks üles üleastumisega saavutatud lõbu. See on 

karistuse valjuse miinimumi psühholoogiline mõõdupuu. Karistuse valjuse psühholoogilist 

maksimumi on juba raskem kindlaks määrata, kuid kindel on, et liiga palju üle miinimumi 

tõstetud karistused mõjuvad ärahoidva mõju asemel demoraliseerivalt. Kuid alluv tahab ka 

teada, kas ta on talitanud õieti ja kas tema püüdmised tunnustamist leiavad. Kui teda ainult 

laidetakse, sõimatakse ja karistatakse, muutub ta kahtlevaks, tüdinuks ja lõpuks lohakaks, 

ning ei tahagi enam püüelda paremuse poole. Kui aga ainult kiidetakse, siis muutub ta 

ükskõikseks, hooletuks ja sageli kaotab huvi teenistuse vastu, arvates, et see on piisavalt hea, 

või et tema vigu ei osata tähele panna. Õieti tarvitatud kiitus on olulise tähtsusega ülemate ja 

alluvate sisemise vahekorra juures ja on asendamatu abinõu distsipliini tugevdamiseks. 

Materiaalne tasu peab siin teisele kohale jääma, kuigi mõnikord võib see olla tarvilik ja 

                                                 
60 ibid. 
61 Sisemäärustik (Tallinn: Kaitsevägede Staabi VI osakond, 1931) lk 14. 
62 ibid. 
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kasulik. Karistuse kartus ja tasu ootus määravad meie tegevuse, kuid ainult siis, kui me 

tavaliselt teelt kõrvale tahame kalduda, või kui me satume mitte igapäevaste otsuste ette. 

Muudel juhtudel järgneme me harjumusele, mis meid kõvasti enese paelus hoiab. Järjelikult 

peab sõjaväes sõna kuulma harjumuse järele. Selle tähtsa harjumuse saavutamise kõige 

kindlamaks ja vanemaks abinõuks on kehalik drill. Kuid drilli peamine otstarve ja mõju on 

psühholoogiline. Ülem peab omad käsud ja talle antud käsud teostama. Kõige raskem 

eksimine distsipliini vastu ülema poolt on käskude andmine, mille täitmist tõsiselt ei võeta ja 

karistustega ähvardamine, mida vastavatel juhtumistel ei määrata või määrata ei saa. Alluvad 

täidavad käske heameelega ja kahtlemata ainult siis, kui nad teavad, et käsuandja oma 

korralduse mitteõnnestumise puhul kogu süü enda peale võtab, kui alluvad täielikult ja õieti 

tema tahtmise on täitnud. Veel hävitavam distsipliinile on, kui ülem ühes oma alluvatega 

kõrgema instantsi käske arvustama hakkab ja nende täitmata jätmise peale oma alluvate poolt 

läbi sõrmede vaatab, väites et käsud on mõttetud (isegi kui need seda tõesti ka on). Sellega 

võidab ta ehk oma alluvate poolehoiu ja hoiab alal nende sõnakuulmise enese vastu, kuid 

katkestab distsipliini järgmise kõrgema astme vahel ja sõjaväes tekib juurde mitte ainult üks, 

või üksikud distsiplineerimata mehed, vaid terve distsiplineerimatu üksus. See on üldiselt 

võetuna veel hädaohtlikum, nii mitu korda hädaohtlikum, kuivõrd väeüksus on suurem ja 

tugevam üksikust mehest.63  

2.4.2. Distsiplinaarkaristuste liigid 

Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadluse § 4 sätestab distsiplinaarkaristuste liigid, milleks 

olid:  

 noomitus; 

 karistustoimkond; 

 kasarmuarest; 

 koduarest; 

 kartseriarest; 

 arest garnisoni arestimajas; 

 ümberpaigutamine alamale ametikohale; 

 ametikohalt eemaldamine; 

 ajateenijate allohvitseride alandamine auastmes ja reameheks alandamine; 

                                                 
63 A. K, „Mõtteid distsipliinist“, Sõdur, 1925, lk 406. 
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 üleajateenijate teenistusest vallandamine distsiplinaarkorras.64  

Noomitusi avaldati: 

 nelja silma all; 

 kirjalikult – salajases või avalikus eeskirjas; 

 vastava kogu ees – s.o. vähemalt kolme kaitseväelase juuresolekul, kes on 

karistatavaga ametikohalt üheõiguslikud või temast kõrgemad; 

 käsukirjas. 

Noomitus väljendus selles, et ülem, seletanud käsualusele tema üleastumise, ütles või kirjutas: 

avaldan noomituse.65 

Karistustoimkonnad jagunesid: karistustöötoimkondadeks ja karistusteenistustoimkondadeks. 

Karistusteenistustoimkond seisneb selles, et süüdlane määratakse väljaspool järjekordasise- 

või garnisoniteenistusse, sõjalaevadel ka vahtkondadesse. Ülemmäär – kuus toimkonda. 

Karistusteenistustoimkonnad järgnesid üksteisele ööpäevase vaheajaga.66 

Kasarmuarestiga karistatud kaitseväelane ei tohtinud selle karistuse kandmise kestel 

teenistusest vabal ajal lahkuda oma kompanii piirkonnast. Külaliste vastuvõtt oli temale 

keelatud. Saunas ja suplemas käimine oli lubatud sisemäärustikus ettenähtud korras. 

Kasarmuarestiga karistatute nimed kirjutati veltveebli korraldusel nähtavale kohale riputatud 

tahvlile. Selle karistuse korraliku ärakandmise järele valvas arreteeritu vahetu ülem ja 

kompanii korrapidaja. Alammäär – kakskümmend neli tundi, ülemmäär – kakskümmend üks 

ööpäeva.67  

Koduarestiga karistatud kaitseväelane ei tohi selle karistuse kandmise kestel teenistusest vabal 

ajal lahkuda oma kodust või laevast. Söömaskäimine ohvitseride kasiinosse on lubatud, kui 

karistatu ei söö harilikult kodus. Alammäär – kakskümmend neli tundi, ülemmäär – 

kakskümmend üks ööpäeva.68  

Kartseriarestiga karistatud kaitseväelastele teenistuskohustuste täitmist ei pandud. Neid peeti 

kinni üksikult, lukustatud kambris kas garnisoni arestimajas või oma üksuse juures. 

Kartseriarestiga karistatute kinnipidamise kord oli ette nähtud sise- ja garnisonimäärustikus. 

                                                 
64 Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadlus § 5. 
65 ibid § 6. 
66 ibid § 7. 
67 ibid § 8. 
68 ibid § 9. 
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Järelteenitava aja eest karistatu palka ei saanud. Alammäär - kakskümmend neli tundi, 

ülemmäär – neliteist ööpäeva.69  

Arestiga garnisoni arestimajas karistatud kaitseväelastele teenistuskohuste täitmist ei pandud.. 

Neid peeti kinni garnisoni arestimajas või kui garnisonis arestimaja ei olnud või kui viimases 

ei olnud vaba ruumi – oma üksuse juures lukustamata kambris, sõjalaevadel – kajutis. 

Arestiga karistatute kinnipidamise kord oli ette nähtud sise- ja garnisonimäärustikus. Arestiga 

garnisoni arestimajas karistatutele oli lubatud suitsetada. See karistus viidi täide ohvitseride 

suhtes iseseisva üksuse ülema, üleajateenijate suhtes – kompaniiülema korraldusel. Karistatu 

ilmus karistuse täideviimiseks kirjaliku ettekirjutusega garnisoni komandandi või üksuse 

korrapidaja ohvitseri juurde ja andis ära sellele kaasasolevad relvad. Need anti karistatule 

tagasi peale karistuse ärakandmist, mille järele ta ilmus garnisoni komandandi või korrapidaja 

ohvitseri ettekirjutusega oma teenistuskohta tagasi. Alammäär - kakskümmend neli tundi, 

ülemmäär – neliteist ööpäeva.70  

Distsiplinaarkorras teenistusest vallandatud üleajateenijat võis võtta uuesti üleajateenistusse 

pärast ühe aasta möödumist, arvates päevast, mil ta vabastati teenistusest distsiplinaarkorras. 

Karistatu teenistuslehe teenistuskäigu lahtrisse kanti märkus: vallandatud teenistusest.71 

2.4.3. Üleajateenijate karistused 

Üleajateenijaid, välja arvatud reamehe ametikohal teenivad (allohvitserid), karistatakse 

rahuajal: 

 noomitusega nelja silma all; 

 noomitusega vastava kogu ees; 

 noomitusega käsukirjas; 

 karistusteenistustoimkonnaga; 

 kasarmuarestiga; 

 arestiga garnisoni arestimajas; 

 ümberpaigutamisega alamale ametikohale; 

 teenistusest vallandamisega distsiplinaarkorras. 

Reamehe ametikohal teenivaid üleajateenijaid karistatakse rahuajal: 

 noomitusega nelja silma all; 

                                                 
69 ibid § 10. 
70 ibid § 11. 
71 ibid § 16. 
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 noomitusega vastava kogu ees; 

 noomitusega käsukirjas; 

 karistustöötoimkondadega; 

 karistusteenistustoimkonnaga; 

 kasarmuarestiga; 

 kartseriarestiga; 

 teenistusest vallandamisega distsiplinaarkorras.72 

2.4.4. Distsiplinaarkaristuste määramise põhimõtted 

Karistuste määramisel käiakse järgmiste põhimõtete järgi: 

1. Ülem määrab karistuse õiglaselt ja erapooletult, mitte aga viha, ägeduse või mõnu muu 

meeleliigutuse mõjul. 

2. Enne karistuse määramist ülem peab selgusele jõudma käsualuse süüs. Kui tekib kahtlus 

süü suuruse ja sellega ühenduses oleva olukorra kohta, samuti, kas tuleb süü iseloomu 

tõttu piirduda ainult distsiplinaarkaristusega või anda süüdlane kohtu alla, siis 

toimetatakse juurdlus. Juurdluse toimetamine on tingimata nõutav, kui üleastumine on 

seotud riigi kahjuga või kui süüdlast karistatakse teenistusest vallandamisega 

distsiplinaarkorras. 

3. Distsiplinaarkaristus peab vastama süü suurusele. Karistuse suuruse ja laadi määramisel 

võetakse arvesse: 

 üleastumise iseloom; 

 sellega ühenduses olevad tingimused ja olukord; 

 süüdlase minevik ja tema harilik ülalpidamine; 

 süüdlase iseloom ja psüühika; 

 süüdlase teenistuses viibimise aja kestvus ja teenistuslikud kogemused – neis 

üleastumises, mis puutuvad teenistuskohustusi. 

4. Karistuse valjus ei olene mitte ainult karistuse iseloomust, vaid pigemini karistatava 

tundelikkusest. Esimene karistus määratagu eriti ettevaatlikult, sest ta on karistatavale 

palju tunduvam kui järgmised karistused. Sel puhul võib käsitleda õige laialdaselt 

tingimisi karistuse määramist. 

5. Distsiplinaarkaristuse valjus suureneb: 

                                                 
72 ibid § 24. 
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 ühesarnaste üleastumiste kordumisel; 

 üleastumise kordasaatmise puhul käsualuste juuresolekul; 

 üleastumise kordasaatmise puhul teenistuskohuste täitmisel; 

 kui üleastumine sisaldab asjaolusid, mis võisid tekitada korralagedust või võivad 

demoraliseerivalt mõjuda teistesse kaitseväelastesse. 

6. Ülem võib karistusi määrata ainult temale antud võimupiirides. Kui ülem leiab, et tema 

võimupiiri kuuluvad distsiplinaarkaristused ei ole küllalt vastavad üleastumise tähtsusele, 

siis ta võtab tarvitusele abinõud distsipliini ja korra alalhoidmiseks ja esitab karistuse 

määramise oma ülemale otsustada. 

7. Keelatud on määrata ühe üleastumise eest mitu karistust, välja arvatud selles seaduses 

ettenähtud juhtudel.73  

Kui üleastumine on korda saadetud juhuslikult või esimest korda või kergemeelsuse või 

teadmatuse tõttu või kui süüdlane on tuntud alalise hea ülalpidamise, hoolsuse ja korraliku 

käitumise poolest, siis ülem võib määrata karistuse tingimusi. Sel juhul karistuse kandmine 

lükatakse karistaja ülema poolt määratud tähtajani edasi. Tingimusi määratud karistus 

kantakse kiidu- ja karistuseraamatusse märkusega, et karistus on määratud tingimusi selle ja 

selle aja peale. Kui tingimusi karistatu ei ole korda saatnud selle aja jooksul samaraskelt või 

raskemalt karistatud üleastumist, siis kustutatakse tingimusi määratud karistus ühes 

märkusega kiidu- ja karistuseraamatust. Vastasel korral viiakse edasilükatud karistus täide ja 

uue üleastumise eest määratakse kõvendatud karistus. Tähtaeg, mille peale karistuse 

kandmine edasi lükatakse, ei või olla pikem kui üks aasta.74  

Kiitused, mis on avaldatud kirjalikult, ja kohtulikult kui ka distsiplinaarkorras määratud 

karistused, välja arvatud noomitused nelja silma all, arvestatakse kiidu- ja karistuseraamatusse 

kandmisega. Distsiplinaarkaristus, välja arvatud kohtu poolt määratud distsiplinaarkaristus, 

loetakse unustatuks ja kustutatakse kiidu- ja karistuseraamatust, kui kaitseväelane tegelikus 

teenistuses viie aasta jooksul peale karistuse ärakandmist ei ole karistatud arestiga kartseris, 

garnisoni arestimajas või raskemalt.75  

Teenistuslehe teenistuskäigu lahtrisse märgitakse järgmised distsiplinaarkaristused, nende 

põhjusi seletamata: 

 ametikohalt eemaldamine; 

                                                 
73 ibid § 30. 
74 ibid § 34. 
75 ibid § 51. 
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 alamale ametikohale ümberpaigutamine; 

 auastmes või reameheks alandamine; 

 üleajateenija teenistusest vallandamine.76 

2.4.5. Ülemate võimupiirid karistuste määramisel üleajateenijatele 

Ülematel oli õigus määrata üleajateenijatele, välja arvatud reamehe ametikohal teenivad 

üleajateenijad (allohvitserid), distsiplinaarkaristusi järgmiselt: 

 veltveebel – noomitused nelja silma all ja vastava kogu ees; 

 kompaniiülem – noomitused nelja silma all ja vastava kogu ees, 4 teenistustoimkonda, 

7 päeva kasarmuaresti, 3 ööpäeva aresti garnisoni arestimajas; 

 pataljoniülem ja rügemendiülema abi – noomitused nelja silma all ja vastava kogu ees, 

6 teenistustoimkonda, 14 päeva kasarmuaresti, 7 ööpäeva aresti garnisoni arestimajas; 

 rügemendiülem ja diviisiülema abi – noomitused käsukirjas, 21 päeva kasarmuaresti, 

14 ööpäeva aresti garnisoni arestimajas, ümberpaigutamine alamale ametikohale 

(veltveebleid ja neist nooremaid); 

 diviisiülem – teenistusest vallandamine distsiplinaarkorras (kõiki üleajateenijaid). 

Ümberpaigutamist alamale ametikohale, teenistusest vallandamist distsiplinaarkorras võis 

ühendada mõne teise karistusega. Teenistusest vallandamise puhul selle teise karistuse 

üleajateenija pidi ära kandma enne teenistusest lahkumist.77 

Ülematel oli õigus määrata reamehe ametikohal teenivatele üleajateenijatele 

distsiplinaarkaristusi järgmiselt: 

 veltveebel – noomitused nelja silma all ja vastava kogu ees, 4 töötoimkonda, 4 

teenistustoimkonda, 3 päeva kasarmuaresti; 

 rühmaülem ja kompaniiülema abi - noomitused nelja silma all ja vastava kogu ees, 5 

töötoimkonda, 5 teenistustoimkonda, 7 päeva kasarmuaresti; 

 kompaniiülem – noomitused nelja silma all ja vastava kogu ees, 8 töötoimkonda, 6 

teenistustoimkonda, 14 päeva kasarmuaresti, 3 ööpäeva kartseriaresti; 

 pataljoniülem ja rügemendiülema abi – noomitused nelja silma all ja vastava kogu ees, 

21 päeva kasarmuaresti, 7 ööpäeva kartseriaresti; 

 rügemendiülem ja diviisiülema abi – noomitused käsukirjas, 14 ööpäeva kartseriaresti; 

                                                 
76 ibid § 54. 
77 ibid § 12. 
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 diviisiülem – teenistusest vallandamine distsiplinaarkorras (kõiki üleajateenijaid). 

Teenistusest vallandamist distsiplinaarkorras võis ühendada mõne teise karistusega. 

Teenistusest vallandamise puhul selle teise karistuse üleajateenija pidi ära kandma enne 

teenistusest lahkumist.78 

Garnisoniülemad ja garnisoni komandandid võivad määrata distsiplinaarkaristusi nagu oma 

käsualustele ka harilikus teenistuskorras neile alluvatele kaitseväelastele:  

 kui üleastumine oli korda saadetud garnisoniteenistuse kohuste täitmise ajal; 

 kui üleastumise oli korda saatnud kaitseväelane, kellel ei olnud kohapeal ühtki 

teenistuskohuseid täitvat ülemat; 

 kui üleastumine oli korda saadetud arreteeritud kaitseväelase poolt arreteeritu ülema 

järelevalve alla mittekuuluvas garnisoni arestimajas.79 

Garnisoniteenistuse ülesanded ja eesmärk oli reguleeritud Garnisoni määrustikuga.80  

Garnisonis oli moodustatud garnisoni kaitseväe politseiteenistus, mille ülesanne oli garnisonis 

väljaspool väeosade piirkondi kaitseväelise korra ja distsipliini pidamine ning kaitseväe 

politseiliste määruste täitmise korraldamine ja järelevalve, üldise korra ja rahurikkumiste 

ärahoidmine kaitseväelastelt.81  

                                                 
78 ibid § 39-40. 
79 ibid § 46. 
80 Garnisoni määrustik, 10.10.1929 - RT 1929, 18, 123.  
81 ibid § 296. 
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3. ARHIIVIAINESE ANALÜÜS 

3.1. Koosseisud 

Petseri jaoskonnas oli seisuga 01.03.1923 teenistuses 23 ohvitseri, 53 allohvitseri, 251 

tunnimeest (valvurit) ja 53 kooseisuvälist kaitseväe ametnikku.82 Jaoskonna 1926/1927 aasta 

aruandest saab välja lugeda, et aasta jooksul võeti valvureid reservist teenistusse 123; 

teenistusest vabastatuid 99, nendest kõlbmatuid piirivalvesse 23 ja tervislikel põhjustel 2; 

ületoodud teistest jaoskondadest 2 ohvitseri ja 4 valvurit; üleviidud teistesse jaoskondadesse 1 

ohvitser ja 4 valvurit; vabasurma läbi surnud 1 ja haigemajas surnud 1.83 Sellest aruandest 

saab välja lugeda, et isikkoosseis tasapisi kasvas, kuid täpset koosseisu arvu ei ole võimalik 

teada saada. 1931/1932 aasta aruandest selgub, et teenistusse võetud 29 valvurit; teistest 

jaoskondadest üle toodud 4 üleajateenijat; teenistusest vabastatud omal palvel tähtaja lõpul 

12; tähtaja lõpul 2; tervislikel põhjustel 3; distsiplinaarkorras 2, administratiivkorras 6 

üleajateenijat; ümberpaigutatud teistesse jaoskondadesse 20.84 Sellest aruandest autor 

järeldab, et isikkoosseisu arv natuke vähenes, samas vähenes ka teenistusest vabastatute arv. 

Samasugust statistikat näitab ka 1932/1933 aasta aruanne.85 Nendest aruannetest võib 

järeldada, et  kui 20ndate aastate alguses oli kaadri voolavus suur, siis 30ndate aastate 

alguseks oli olukord stabiliseerunud. Autor järeldab, et kindlat rolli mängis selles 

majandusliku olukorra stabiliseerumine riigis ning kindlasti saab rääkida kindla distsipliini 

tekkimisest, milles oma mõju avaldasid  ka distsiplinaarkaristused. Kui rääkida rajoonide 

koosseisudest, siis näiteks Laura rajoonis oli seisuga 01.10.1939 teenistuses 37 allohvitseri ja 

reameest, siis 04.12.1939 seisuga oli kokku ainult 24. Ilmselt oli see tingitud Sõjavägede 

Ülemjuhataja korraldusest NSVL sõjavägede liiklemise julgestamisele alates 18.10.1939.86 

                                                 
82 ERA. F.497, n.2, s.605. 
83 ERA. F.980, n.1, s.94. 
84 ibid, 246. 
85 ibid, 368. 
86 Sõjavägede ülemjuhataja korraldus, 17.10.1939 - RT 1939, 92, 1805 art.710. 
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3.2. Süüliselt toime pandud rikkumised 

Rikkumised, mille eest oli määratud distsiplinaarkaristused Petseri jaoskonnas aastatel 1930-

1939 reakoosseisule ja allohvitseridele kokku olid järgmised (Joonis 1): 

 hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega väljalubatult või puhkuselt; 

 alkoholi tarvitamine ja joobes olek avalikus kohas; 

 ilma loata lahkumine teenistuskohast; 

 ülema vastu ebaviisakas ja lubamatu käitumine; 

 muud rikkumised – avaliku korra rikkumine - 3, ametikorteri rikkumine - 1, võõra 

väeosa kasiinos arve maksmata jätmine - 2, piirivalvest halva mulje tekitamine - 2, 

valetamine - 2, loata jahipidamine - 2, vastava loata abiellumine - 1, käe taskus 

hoidmine – 1, loata relva hoidmine ja kandmine – 4 jms.  

Loata jahipidamised olid toime pandud allohvitseride poolt. Ühel juhul määras karistuse 

rajooniülem, teisel puhul jaoskonna ülem.87 Loata relva ostmise ja kandmise eest määras 

kolmel korral neljast karistused Piirivalve Valitsuse ülem.88 Ilmselt oli see üks suurema 

raskusastmega süütegu. mis toimus aastatel 1932-1933. Raskemaid distsipliinist üleastumisi 

oli joobes avaliku korra rikkumine, mis lõppes tavaliselt kartseri arestiga või arestiga 

garnisoni arestimajas. Kuid purjus peaga piirivalve kompromiteerimine lõppes arestiga ja 

teenistusest vallandamisega distsiplinaarkorras89 ning ka ametikorteri rikkumise eest määras 

karistuse Piirivalve Valitsuse ülem.90 1931 aastal garnisoniülema poolt määratud 

distsiplinaarkaristus 2 ööpäeva kartseriaresti oli käe taskus hoidmise eest.91 

1930 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 2): noomitused – 2; kasarmuarest – 4; kartseriarest – 13; 

karistusteenistustoimkond – 8; tingimisi karistusi – 1; teenistusest vallandamisi 

distsiplinaarkorras – 1.92 Nendest reakoosseisule oli määratud 23 ja allohvitseridele 5 korral 

distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku määrati distsiplinaarkaristusi 28 korral. 

Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused jagunesid järgmiselt: Piirivalve Valitsuse 

                                                 
87 ERA. F.980, n.1, s.668; 798. 
88 ibid, 364; 381; 430; 452. 
89 ibid, 613. 
90 ibid, 554. 
91 ibid, 249. 
92 ibid, 229; 249; 278; 286; 349. 
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ülema poolt – 2; jaoskonnaülema poolt – 2; rajooniülema poolt – 24 korral. 

Distsiplinaarsüüteod jagunesid järgmiselt: ilma loata teenistuskohast lahkumisi – 4; joobes 

olek – 11; hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega – 10; avaliku korra rikkumine – 2; 

muud rikkumised (lubas peol pidutseda)– 1. 

1931 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 3): kasarmuarest – 9; kartseriarest – 16; karistusteenistustoimkond – 4; 

arest garnisoni arestimajas – 1; tingimisi karistusi – 1.93 Nendest reakoosseisule oli määratud 

26 ja allohvitseridele 5 korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku määrati 

distsiplinaarkaristusi 31 korral. Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused jagunesid 

järgmiselt: jaoskonnaülema poolt – 8; rajooniülema poolt – 15; kordoni ülema poolt – 7; 

garnisoniülema poolt – 1 korral. Distsiplinaarsüüteod jagunesid järgmiselt: ilma loata 

teenistuskohast lahkumisi – 3; joobes olek – 11; hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega – 

10; ebaviisakas käitumine ülema või kaasteenija vastu– 5; ilma vastava loata abiellumine – 1; 

käe taskus hoidmine – 1. 

1932 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 4): noomitused – 1; kasarmuarest – 3; kartseriarest – 8; 

karistusteenistustoimkond – 3; arest garnisoni arestimajas – 4; teenistusest vallandamisi 

distsiplinaarkorras – 1.94 Nendest reakoosseisule oli määratud 9 ja allohvitseridele 9 korral 

distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku määrati distsiplinaarkaristusi 18 korral. 

Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused jagunesid järgmiselt: Piirivalve Valitsuse 

ülema poolt – 1; jaoskonnaülema poolt – 4; rajooniülema poolt – 10; kordoni ülema poolt – 1 

korral. Distsiplinaarsüüteod jagunesid järgmiselt: ilma loata teenistuskohast lahkumisi – 2; 

joobes olek – 3; hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega – 4; ebaviisakas käitumine ülema 

või kaasteenija vastu – 4; lohakalt riides – 1; ilma loata relva ostmine ja kandmine – 2. 

1933 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 5): kasarmuarest – 4; kartseriarest – 5; karistusteenistustoimkond – 5; 

arest garnisoni arestimajas – 2.95 Nendest reakoosseisule oli määratud 11 ja allohvitseridele 5 

korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku määrati distsiplinaarkaristusi 16 korral. 

Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused jagunesid järgmiselt: Piirivalve Valitsuse 

ülema poolt – 2; jaoskonnaülema poolt – 3; rajooniülema poolt – 8; kordoni ülema poolt – 3 

                                                 
93 ibid, 249; 272; 286; 310; 319; 339; 349; 363; 522.  
94 ibid, 310; 349; 364; 381; 392; 402; 470; 613.  
95 ibid, 319; 421; 430; 436; 443; 452; 470; 482.  
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korral. Distsiplinaarsüüteod jagunesid järgmiselt: ilma loata teenistuskohast lahkumisi – 2; 

hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega – 7; ebaviisakas käitumine ülema või kaasteenija 

vastu – 4; muud – 1; ilma loata relva ostmine ja kandmine – 2. 

1934 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 6): kasarmuarest – 10; kartseriarest – 9; karistusteenistustoimkond – 9; 

arest garnisoni arestimajas – 3; koduarest – 1.96 Nendest reakoosseisule oli määratud 23 ja 

allohvitseridele 9 korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku määrati 

distsiplinaarkaristusi 31 korral. Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused jagunesid 

järgmiselt: Piirivalve Valitsuse ülema poolt – 4; jaoskonnaülema poolt – 7; rajooniülema 

poolt – 16; kordoni ülema poolt – 5 korral. Distsiplinaarsüüteod jagunesid järgmiselt: ilma 

loata teenistuskohast lahkumisi – 12; joobes olek – 11; hilinemine teenistuskohta tagasi 

tulemisega – 7; avaliku korra rikkumine – 1; muud (ei tervitanud) – 1. 

1935 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 7): kasarmuarest – 5; kartseriarest – 5; karistusteenistustoimkond – 7; 

arest garnisoni arestimajas – 2; teenistusest vallandamisi distsiplinaarkorras – 1.97 Nendest 

reakoosseisule oli määratud 14 ja allohvitseridele 5 korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 

13). Kokku määrati distsiplinaarkaristusi 19 korral. Ülemate poolt määratud 

distsiplinaarkaristused jagunesid järgmiselt: jaoskonnaülema poolt – 4; rajooniülema poolt – 

11; kordoni ülema poolt – 4 korral. Distsiplinaarsüüteod jagunesid järgmiselt: ilma loata 

teenistuskohast lahkumisi – 2; joobes olek – 5; hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega – 

9; ebaviisakas käitumine ülema või kaasteenija vastu – 3. 

1936 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 8): noomitused – 1; kasarmuarest – 4; kartseriarest – 21; 

karistusteenistustoimkond – 10; arest garnisoni arestimajas – 4.98 Nendest reakoosseisule oli 

määratud 32 ja allohvitseridele 8 korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku 

määrati distsiplinaarkaristusi 40 korral. Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused 

jagunesid järgmiselt: Piirivalve Valitsuse ülema poolt – 1; jaoskonnaülema poolt – 11; 

rajooniülema poolt – 20; kordoni ülema poolt – 8 korral. Distsiplinaarsüüteod jagunesid 

järgmiselt: ilma loata teenistuskohast lahkumisi – 10; joobes olek – 14; hilinemine 

teenistuskohta tagasi tulemisega – 11; ebaviisakas käitumine ülema või kaasteenija vastu – 2; 

                                                 
96 ibid, 443; 470; 494; 508; 518; 523; 530; 546. 
97 ibid, 554; 562; 571; 577; 592; 603; 613. 
98 ibid, 554; 562; 584; 592; 613; 622; 628; 633; 640; 645; 655. 
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valetamine – 1; ametikorteri rikkumine – 1; avaliku korra rikkumine – 1. 

1937 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 9): kasarmuarest – 5; kartseriarest – 9; karistusteenistustoimkond – 2; 

arest garnisoni arestimajas – 2; teenistusest vallandamisi distsiplinaarkorras – 1.99 Nendest 

reakoosseisule oli määratud 14 ja allohvitseridele 4 korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 

13). Kokku määrati distsiplinaarkaristusi 18 korral. Ülemate poolt määratud 

distsiplinaarkaristused jagunesid järgmiselt: Piirivalve Valitsuse ülema poolt – 1; 

jaoskonnaülema poolt – 5; rajooniülema poolt – 10; kordoni ülema poolt – 2 korral. 

Distsiplinaarsüüteod jagunesid järgmiselt: ilma loata teenistuskohast lahkumisi – 1; joobes 

olek – 5; hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega – 4; ebaviisakas käitumine ülema või 

kaasteenija vastu – 3; piirivalvest halva mulje tekitamine – 2; võõra väeosa kasiinos arve 

maksmata jätmine – 2; muud (kaitseväe tunnistuse kaotamine) – 1. 

1938 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 10): kasarmuarest – 5; kartseriarest – 5; karistusteenistustoimkond – 2; 

arest garnisoni arestimajas – 2.100 Nendest reakoosseisule oli määratud 9 ja allohvitseridele 5 

korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku määrati distsiplinaarkaristusi 14 korral. 

Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused jagunesid järgmiselt: jaoskonnaülema poolt – 

5; rajooniülema poolt – 6; kordoni ülema poolt – 3 korral. Distsiplinaarsüüteod jagunesid 

järgmiselt: ilma loata teenistuskohast lahkumisi – 3; joobes olek – 4; hilinemine 

teenistuskohta tagasi tulemisega – 5; ebaviisakas käitumine ülema või kaasteenija vastu – 1; 

valetamine – 1; loata jahipidamine – 1.  

1939 aastal autori poolt uuritud materjalide põhjal määratud karistused ja nende arv kokku 

olid järgmised (Joonis 11): kasarmuarest – 1; kartseriarest – 5; karistusteenistustoimkond – 4; 

arest garnisoni arestimajas – 5; koduarest – 1.101 Nendest reakoosseisule oli määratud 10 ja 

allohvitseridele 6 korral distsiplinaarkaristusi (Joonised 12; 13). Kokku määrati 

distsiplinaarkaristusi 16 korral. Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused jagunesid 

järgmiselt: rajooniülema poolt – 14; kordoni ülema poolt – 2 korral. Distsiplinaarsüüteod 

jagunesid järgmiselt: ilma loata teenistuskohast lahkumisi – 4; joobes olek – 1; hilinemine 

teenistuskohta tagasi tulemisega – 10; loata jahipidamine – 1.  

Hooajaliselt oli rohkem rikkumisi korda pandud suvisel perioodil - 137. Suviseks perioodiks 

                                                 
99  ibid, 613; 628; 645; 668; 681; 695; 710.  
100 ibid, 668; 669; 681; 727; 748; 761.  
101 ibid, 681; 761; 798; 803; 810. 
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valis autor kalendrikuud aprillist septembrini (Joonis 14). Talvisel perioodil, kalendrikuudel 

oktoobrist märtsini oli rikkumiste arv – 93 (Joonis 15). Reakoosseisule määratud 

distsiplinaarkaristused jagunesid: suvisel perioodil – 95 ja talvisel perioodil – 78. 

Allohvitseridele määratud distsiplinaarkaristused jagunesid: suvisel perioodil – 42 ja talvisel 

perioodil – 17. 

Ülemate poolt määratud distsiplinaarkaristused Petseri jaoskonnas 30ndatel aastatel jagunesid 

järgmiselt (Joonis 16): Piirivalve Valitsuse ülema poolt – 11; jaoskonna ülema poolt – 45; 

rajooniülema poolt – 134; kordoni ülema poolt – 35; garnisoniülema poolt – 1. Ülekaalukalt 

kõige rohkem oli määratud rajooniülemate poolt. Autor on seisukohal, et 

distsiplinaarkaristamisse suhtuti väga tõsiselt. Kui kaheldi süüteo tõsiduses või karistuse 

määramises, siis saadeti kiri kõrgemale ülemale palvega määrata distsiplinaarkaristus. 

Kokkuvõtvalt määrati kõige rohkem karistusi 1932 aastal. Autor näeb selle põhjusena 1930 

aastal alanud ülemaailmse majanduskriisi mõju Eestile, mille tulemusena 1931 aasta lõpus 

võeti vastu Palkade vähendamise seadus.102 Selle seaduse põhjal võttis Vabariigi Valitsus 

08.01.1932 vastu Palkade vähendamise määruse,103 millega kehtestati palganormid 

kaitseväelastele, kaitseliidule, piirivalves teenivatele ohvitseridele, kaitseväeametnikkudele 

kui ka teistele ametnikkudele ja teenijatele. Palkade vähendamine avaldas kindlasti mõju 

moraalile ja põhjustas distsipliini langust. Oma osa mängis autori arvates ka 1932 aastal 

Vabadussõdalaste liikumise nime all organiseerunud tüüpiline rahulolematute erakond, kes 

nõudsid keskendatumat võimu. 

                                                 
102 Palkade vähendamise seadus - RT 1931, 111. 
103 Palkade vähendamise määrus, 08.01.1932, jõustunud 01.01.1932 - RT 1932, 3, 37, art.25. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade distsiplinaarkaristamisest väljaspool 

teenistuskohustuste täitmist 30ndatel aastatel Petseri jaoskonnas ning  ajalooliste teadmiste 

süvendamine piirivalves toimepandud süütegude uurimisega. Autor otsis vastust küsimustele 

milliseid süütegusid pandi toime Eesti Vabariigi Petseri jaoskonnas väljaspool 

teenistuskohustuste täitmist? Milliseid distsiplinaarkaristusi määrati nende 

distsiplinaarsüütegude eest? Millised seadused kehtisid piirivalves distsiplinaarkaristuste 

määramisel aastatel 1923-1940? Milliseid distsiplinaarkaristusi sai määrata piirivalves 

teenivatele üleajateenijatele, kelle poolt ja kui suures ulatuses?  

01.12.1922 Vabariigi valitsus kinnitas piirivalve koosseisu. Selle järgi sai piirivalve kui 

sõjaline organisatsioon kuju, mis üldjoontes nägi välja: keskamet, kohtadel tegutsevad  

jaoskonnad, rajoonid ja kordonid. Koosseisus: ohvitserid ja üleajateenijad. Jaanuaris 1923 

alustati komplekteerimist reservist tegevteenistusse võetavate ja väeosadest ületoodavate 

ohvitseridega ja üheaastase lepingu alusel teenistusse astuvate üleajateenijate-sõduritega. 

Piirivalve ülesandeks oli:  

 esemete ja kaupade seadusevastase üle riigi piiri toimetamise ja riigi piiri 

seadusevastase läbistamise tõkestamine; 

 salakaubaveo ja tollivarjamise süütegude ning riigi piiri loata läbistajate avastamine ja 

jälitamine;  

 riigi piirimärkide korrashoiu eest hoolitsemine;  

 sõjaväevõimude poolt antavate riigikaitse ülesannete täitmine Siseministri ja 

Sõjavägede Juhataja vahelisel kokkuleppel antavate erijuhtnööride alusel;  

 muude ülesannete täitmine, mis seadustega seadlustega, määrustega või eeskirjadega 

piirivalve peale pannakse. 

Eesmärgini jõudmiseks uuris autor ERA arhivaale Piirivalve Talitsuse Petseri jaoskonna 

kohta aastatel 1923-1940 ja tegi leitud andmete põhjal analüüsi toime pandud rikkumiste ning 

nende eest määratud karistuste kohta. Andmed on kogutud 30ndate aastate kohta ja selleks on 

autor kasutatud asutusesisese kirjavahetuse säilikuid. Valimi moodustavad allohvitseride ja 
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reakoosseisu karistusandmed. 

Analüüsi tulemusena autor väidab, et rikkumiste eest määratud karistused olid kooskõlas 

kehtiva seadusandlusega ja ülema võimupiiride ületamist karistuste määramisel ei esinenud. 

Piirivalves teenivaid üleajateenijaid karistati väljaspool teenistusülesannete täitmist 

toimepandud rikkumiste eest Kaitseväe distsiplinaarkaristuste seadluse alusel. Karistuse 

määrad olid vastavuses toime pandud rikkumise raskusastmega. Põhilisemad rikkumised olid 

alkoholi tarvitamine ja hilinemine teenistuskohta tagasi tulemisega. Hilinemiste põhjused 

võisid olla tingitud samuti alkoholi tarvitamisega, kuid sellele väitele see töö vastustust ei 

anna. Enamus karistusi oli määratud rajooniülema poolt ja enimlevinud karistuse liike oli 

kasarmu arest ja kartseri arest. Rohkem karistusi oli määratud reakoosseisule, kuid neid oli 

teenistuses ka olulisemalt rohkem. Autori poolt selles töös kasutatud materjali põhjal saab 

väita, et 30ndate aastate lõpupoole hakkas reakoosseisule määratud karistuse hulk vähenema. 

Autor järeldab, et karistuste kohaldamine hakkas loodetud mõju avaldama ning distsipliin 

parenes.  

Kaitseväelase distsiplinaarvastutus ja distsiplinaarvõim on jäänud tänapäeval võrreldes 

varasemaga üldjoontes samaks. Distsiplinaarkaristusi määratakse Kaitseväe 

distsiplinaarseaduse alusel.104 Karistusena on olulistest muudatustest lisandunud rahatrahv.105 

Kuna tänapäeval enam garnisone ei ole, siis ei ole ka enam karistusena aresti garnisoni 

arestimajas ning kartseriarest on  asendunud distsiplinaararestiga.106 Piirivalves on tänapäeval 

distsiplinaarvõim sätestatud Politsei ja piirivalve seaduses.107 

Uurimustöö on eeskätt humanitaarteadusliku valdkonda kuuluv ja on kasutatav kaasaegses 

ühiskonnas sotsioloogilistes distsiplinaaruurimuslikes uurimistöödes vääritute tegude 

uurimistes ning kutse-eetika aine õpetamisel. Samuti võrdlusena tänapäeval määratud 

distsiplinaarkaristustega. 

                                                 
104 Kaitseväe distsiplinaarseadus, 03.12.1997, jõustunud 01.01.1998 - RT I 1997, 95/96, 1575. 
105 ibid. 
106 ibid. 
107 Politsei ja piirivalve seadus, 06.05.2009, jõustunud 01.01.2010 – RT I 2009, 62, 405. 
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SUMMARY 

The objective of the thesis is to give an overview of disciplinary sanctions outside service in 

the 1930s in Petseri district and widen knowledge in history about investigation of 

misdemeanour committed in border surveillance. The author tried to find out what kinds of 

misdemeanour were committed in Petseri border surveillance district outside service hours, 

which disciplinary sanctions were imposed for these disciplinary misdemeanour, which laws 

governed imposing disciplinary sanctions in the border guard authorities from 1923 to 1940, 

which disciplinary sanctions could be imposed to extended service men in the border guard 

service, by whom, in what extent, etc.  

The Government of the Republic approved the personnel of the border guard service on 

December 1, 1922. It shaped the border guard service as military organisation, which 

generally was the following: the central authorities, and local divisions, districts and guard 

stations. The personnel: officers and extended service men. In January 1923, it was started 

with officers who were earlier assigned to the reserve and transferring serving officers over to 

border surveillance authorities as well as extended service of soldiers in the border guard 

forces. The tasks for border guards included:  

 prevention of illegal crossing of people, items and goods over the state border; 

 detection and surveillance of illicit traffic and breach of customs law as well as illegal 

border crossing; 

 maintenance of state border markings; 

 following of orders given by the Defence Forces according to special instructions 

agreed between the Minister of Internal Affairs and the Commander of the Defence 

Forces; 

 implementation of other tasks assigned to the border guard service on the basis of the 

legislation, orders or regulations. 

In order to achieve the objective, the author studied records of Petseri District Border Guard 

Service of 1923-1940 in the National Archive and analysed the cases of breach and 

punishment imposed. Records have been gathered on the 1930s and the author has also 

used records of in-house documents. Data on sections imposed to non-commissioned 
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officers and members of rank have been used. 

According to the analysis, the sanctions imposed conformed to the valid laws and there were 

no cases where punishment exceeded the limits of authority. The extended service men were 

punished for breach outside service hours according to the valid disciplinary sanctions of the 

Defence Forces. The sanctions were in correspondence with the level of breach. The sanctions 

were mainly imposed for abusing of alcohol and delays for returning to service. Some delays 

for returning might also have been caused by drinking alcohol although there was no proof 

found. Majority of the sanctions were imposed by the chief of the district and types of 

sanctions included both confinements to barracks and punishment cells. There were more 

sanctions imposed to members of rank, but it was also much more people of the kind in the 

service. Sanctions were imposed to improve discipline in the armed forces. According to the 

analysed information, the number of sanctions imposed to members of rank was reduced in 

the end of the 1930s. The author concludes that the sanctions imposed were having effect and 

the discipline was improved.  

This study belongs to the sphere of humanities and can be used in modern sociological 

disciplinary survey studies and teaching of the etiquette. It may also be used as comparative 

source to disciplinary punishments imposed today. 
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Joonis 16. Aastatel 1930-1939  Petseri jaoskonnas ülemate poolt määratud 
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