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1. Pöördume teie poole Arvo Sarapuu (35308264918, edaspidi nimetatud ka 

kahjustatud isik) nimel. 

I FAKTILISED ASJAOLUD 

2. Valmistades ette majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni umbusaldamist 

Riigikogus, olete korduvalt avaldanud väiteid selle kohta, et Vabariigi Valitsuse 

otsused üleriigilise tasuta ühistranspordi rakendamisel on kantud Arvo Sarapuu 

korruptiivsetest ärihuvidest. Seoses üleriigilise tasuta ühistranspordi 

rakendamisega olete viimaste päevade avaldustega soovinud luua Arvo 

Sarapuust korruptiivsete huvidega ning korruptiivselt käituva inimese kuvandit. 

3. 8. jaanuaril 2018 avaldasite ERR-ile järgnevat: „Meie põhietteheide Kadri 

Simsonile on see, et otsused, mis on langetatud, on selgelt korruptsiooni 

hõnguga. On selgeid tehtuid otsuseid, mis mängivad avalikke vahendeid mingi 

oma inimesteringi kätte.“1 

4. 10. jaanuari 2018 XIII Riigikogu istungil esitasite te väite: „Teiseks, 

ühistranspordireform niimoodi, et toimiv süsteem lammutatakse ja uuest 

süsteemist, kuigi meil detaile ei ole, paistavad jälle kasu saavat 

erakonnakaaslasega seotud transpordifirma, ning täiesti arusaamatud 

investeerimisotsused näiteks rongiliikluses või ka Rail Balticuga või ka 

lennundusliikluses. Kõik need lood lõhnavad omadele mängimise ja korruptsiooni 

järgi ja kindlasti ei räägi nad riigimehelikust käitumisest või meie kõigi 

ühishüvede teenimisest.“2 

5. Teie poolt avaldatu ei jäta kahtlust, et peate silmas erakonnakaaslasena Arvo 

Sarapuud (35308264918) ning erakonnakaaslasega seotud transpordifirmana 

ATKO Grupp AS (10759174) kontserni ühinguid. 

6. Teie poolt esitatud väited on ebaõiged, teotavad Arvo Sarapuu au ja head nime 

ning tekitavad talle mittevaralist kahju. Arvo Sarapuu ei ole tegutsenud 

korruptiivselt seoses üleriigilise tasuta ühistranspordi rakendamisega. Arvo 

Sarapuu seostamine võimaliku korruptsiooniga seoses üleriigilise tasuta 

ühistranspordi rakendamisega ei põhine faktidel, olles seetõttu ebaõige ja 

kohatu. 

II ÕIGUSLIKUD SEISUKOHAD  

7. Võlaõigusseaduse § 1046 lg 1 ja § 1047 lg 1 kohaselt on õigusvastane isiku au 

teotamine või tema eraelu puutumatuse rikkumine või tema majandus- või 

kutsetegevusse sekkumine isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete andmete 

                                           
1 Kättesaadav: https://www.err.ee/652801/opositsioon-annab-simsoni-umbusaldusavalduse-ule-sel-nadalal 
(kontrollitud: 08.01.2018). 
2 Kättesaadav: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201801101400 (kontrollitud: 11.01.2018). 
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avaldamise või faktilist laadi andmete mittetäieliku või eksitava avaldamisega. 

Andmete avaldamiseks loetakse nende edastamist mistahes kolmandale isikule.  

8. Kui ebaõigeid andmeid on avaldatud, siis on kahjustatud isikul õigus nõuda nende 

andmete ümberlükkamist (VÕS § 1047 lg 4) ning kui andmete avaldamisega on 

tekitatud kahju, siis on andmete avaldaja kohustatud selle kahju hüvitama (VÕS 

§ 1043 ja § 1047 lg 1). 

9. VÕS § 1046 lg 2 kohaselt loetakse teise isiku au teotava või teisele isikule 

majanduslikult kahjuliku asjaolu avaldamine õigusvastaseks, kui avaldaja ei 

tõenda, et avaldatud asjaolu vastab tegelikkusele. Kohtupraktika kohaselt 

tähendab see, et kui kahjustatud isiku kohta avaldati tema au teotavaid (mainet 

kahjustavaid) andmeid, siis peab avaldaja, kes ei suuda tõendada avaldatud 

andmete õigsust, need laskma oma kulul ümber lükata või parandada.3  

10. Kui Arvo Sarapuu pöördub käesolevas asjas teie vastu kohtusse, siis peate enda 

väiteid kohtus tõendama. Kui te kohtule tõendeid esitada ei suuda, siis kohus 

teeb otsuse teie kahjuks. 

11. Juhime tähelepanu, et kohtupraktikas on tipp-poliitiku alusetult korruptandiks 

nimetamisel mõistetud mittevaralise kahju hüvitisena välja 10 000 eurot.4  

12. Lõpetuseks selgitame, et kui Arvo Sarapuu on sunnitud teie vastu pöörduma 

kohtusse, siis lahendab vaidluse tsiviilkohus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 

162 lg 1 kohaselt kannab hagimenetluse kulud (sh õigusabikulud) pool, kelle 

kahjuks otsus tehti. 

III NÕUE 

13. Tulenevalt ülaltoodust nõuab Arvo Sarapuu, et avaldate isiklikult omal kulul 

hiljemalt 19.01.2018 Eestis kahes üleriigilise levikuga päevalehes paberkandjal 

vähemalt 20*20 cm suuruselt selgelt eralduva teate mustvalgelt järgmiselt: 

„MARTIN HELME AVALDAS ARVO SARAPUU KOHTA TÕENDAMATA VÄITEID. 

 

Seoses 8. jaanuaril 2018 ERR-ile ja 10. jaanuaril 2018 Riigikogus avaldatud 

väidetega teatab Martin Helme, et:  

 

Arvo Sarapuu osas puuduvad tõendid, millest tulenevalt saaks Arvo Sarapuud 

seostada korruptsiooniga seoses üleriigilise tasuta ühistranspordi 

rakendamisega.“ 

 

14. Juhul kui te nõuet ei täida, siis pöördub Arvo Sarapuu teie vastu kohtusse 

ebaõigete faktiväidete ümberlükkamise ning kahju hüvitamise nõudes. 

15. Küsimuste korral oleme teile kättesaadavad e-posti aadressil 

oliver.naas@lextal.ee.   

 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Oliver Nääs      Rainer Ratnik 

vandeadvokaat     advokaat 

                                           
3 RKTKo nr 3-2-1-161-05, p 13. 
4 Vt ülevaadet kohtupraktikast (nt lk 17): 
https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/analyysid/2017/Mittevaralise%20kahju%20h%C3%BCv
itamine%20tsiviil-%20ja%20kriminaalasjades%202016.pdf.  
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