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1. Pöördume teie poole Kersti Sarapuu, Arvo Sarapuu, Meril Sarapuu, Kätri Sarapuu, 

Marit Sarapuu, Kethrin Tomingase ja Arvo Sarapuu juuniori (edaspidi nimetatud 

ühiselt perekond Sarapuu või kahjustatud isikud) nimel. 

I FAKTILISED ASJAOLUD 

2. Valmistades ette majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni umbusaldamist 

Riigikogus, olete alates 5. jaanuarist 2018 avaldanud korduvalt meedias väiteid 

selle kohta, et Vabariigi Valitsuse otsused üleriigilise tasuta ühistranspordi 

rakendamisel on kantud perekond Sarapuu korruptiivsetest ärihuvidest. Seoses 

üleriigilise tasuta ühistranspordi rakendamisega olete viimaste päevade 

avaldustega soovinud luua perekond Sarapuust ja selle liikmetest korruptiivsete 

huvidega ning korruptiivselt käituva perekonna kuvandit.   

3. 5. jaanuaril 2018 väitsite ERRi poolt hallatava Vikerraadio saates, et teie 

etteheide ring Kadri Simsonile on n-ö laiem kui sigade teema. Väitsite, et 

üleriigilise tasuta ühistranspordi küsimus on „selline narr erakondlik kinnisidee, 

kus jällegi erakonnakaaslase huve teenitakse“. Erakonnakaaslase all, kes 

ühistranspordis Teie hinnangul võidaks, pidasite silmas perekond Sarapuud. 

Lisasite ka, et te ei näe üleriigilisele tasuta ühistranspordile üleminekul 

majanduslikke põhjendusi, küll aga erakondlikke.1 

4. 8. jaanuaril 2018 avaldasite Delfile, et „kõigil juhtudel torkab silma see, et 

minister Simson teeb imelikke otsuseid ja ei suuda neid põhjendada nii, et oleks 

ümber lükatud see muster, et kasu saavad omad. Seakasvatuses loodi eelis 

selgelt erakonnakaaslastele ja täpselt sama lugu on busside teemal. 

Ühistranspordisüsteemi lõhkudes luuakse tegelikult eelis, kõige suurem eelis, 

oma erakonnakaaslase bussifirmale“.2 

                                           
1 Kättesaadav: https://www.err.ee/652422/reformierakond-pole-loobunud-umbusalduse-avaldamisest-kadri-
simsonile (kontrollitud: 10.01.2018). 
Jürgen Ligi: Etteheide on ikka laiem, kui ainult see sigade teema, see on ikka omakasupüüdlik poliitika. 
Tähendab nii erakonnakaaslaste kui perekonnakaaslaste kasu ja kõige eitamine. [...] Just nimelt, ega me selle 
elukaaslase eest ei saagi tal midagi ette heita, aga samas, et mustrid neil on, ikkagi selline raha endale 
tegemine ja bussitransport on üks narr erakondlik kinnisidee, kus jällegi erakonnakaaslase huve teenitakse. 
[...] [Ajakirjanik küsib: keda te peate silmas erakonnakaaslase all, kes võidab sellest]: Perekond Sarapuu on 
see firma, kes saab enamiku nendest liinidest ja loomulikult on eelispositsioonis, et me ei näe seal 
majanduslikku põhjendusi, erakondlikku küll. Kindlasti poliitilist huvi. [...] 
2 Kättesaadav: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-opositsioon-esitab-kadri-simsonile-
umbusaldusavalduse-jarjekorras-ootab-ka-peaminister-ratase-umbusaldus?id=80722625 (kontrollitud: 
10.01.2018). 

mailto:jyrgen.ligi@riigikogu.ee
https://www.err.ee/652422/reformierakond-pole-loobunud-umbusalduse-avaldamisest-kadri-simsonile
https://www.err.ee/652422/reformierakond-pole-loobunud-umbusalduse-avaldamisest-kadri-simsonile
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-opositsioon-esitab-kadri-simsonile-umbusaldusavalduse-jarjekorras-ootab-ka-peaminister-ratase-umbusaldus?id=80722625
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-opositsioon-esitab-kadri-simsonile-umbusaldusavalduse-jarjekorras-ootab-ka-peaminister-ratase-umbusaldus?id=80722625
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5. 8. jaanuaril 2018 väitsite ERR-ile, et „Simsoni puhul ulatuvad teemad 

seakasvatusest bussitranspordi ja investeeringuteni välja. Muster on ühesugune 

- imelikud valikud, mil pole muud seletust kui erakondlik või perekondlik kasu“.3 

6. Teie poolt esitatud väited on ebaõiged, teotavad perekond Sarapuu liikmete au ja 

head nime ning tekitavad nimetatud inimestele mittevaralist kahju. Täiesti 

arusaamatu ja põhjendamatu on kõigi perekond Sarapuu liikmete seostamine 

võimaliku korruptsiooniga seoses üleriigilise tasuta ühistranspordi 

rakendamisega. Perekond Sarapuu (ega ükski perekond Sarapuu liige) ei ole 

tegutsenud korruptiivselt seoses üleriigilise tasuta ühistranspordi rakendamisega. 

Perekond 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 

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 isikutel 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 isikute kohta avaldati nende au teotavaid 

(mainet kahjustavaid) andmeid, siis peab avaldaja, kes ei suuda tõendada 

avaldatud andmete õigsust, need laskma oma kulul ümber lükata või parandada.4  

10. Kui perekond Sarapuu liikmed pöörduvad käesolevas asjas teie vastu kohtusse, 

siis peate enda väiteid kohtus tõendama. Kui te enda väidete kinnitamiseks 

kohtule tõendeid esitada ei suuda, siis teeb kohus otsuse teie kahjuks. 

11. Juhime tähelepanu, et kuna olete enda väidetes sidunud korruptiivsete 

huvidega kõik perekond Sarapuu liikmed, siis on igal isikul teie vastu ka 

eraldiseisev mittevaralise kahju hüvitamise nõue. Kohtupraktikas on 

tipp-poliitiku alusetult korruptandiks nimetamisel mõistetud 

mittevaralise kahju hüvitisena välja 10 000 eurot.5 Avaliku elu 

tegelasteks mitteolevate isikute puhul võib hüvitis olla suurem. Kokku 

võivad perekond Sarapuu nõuded teie vastu mittevaralise kahju 

hüvitamiseks jääda vahemikku 50 000 kuni 100 000 eurot. 

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

kohtusse, siis lahendab vaidluse tsiviilkohus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 

                                           
3 Kättesaadav: https://www.err.ee/652801/opositsioon-annab-simsoni-umbusaldusavalduse-ule-sel-nadalal 
(kontrollitud: 10.01.2018). 
4 RKTKo nr 3-2-1-161-05, p 13. 
5 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.  

https://www.err.ee/652801/opositsioon-annab-simsoni-umbusaldusavalduse-ule-sel-nadalal
https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/analyysid/2017/Mittevaralise%20kahju%20h%C3%BCvitamine%20tsiviil-%20ja%20kriminaalasjades%202016.pdf
https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/analyysid/2017/Mittevaralise%20kahju%20h%C3%BCvitamine%20tsiviil-%20ja%20kriminaalasjades%202016.pdf
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162 lg 1 kohaselt kannab hagimenetluse kulud (s.h õigusabikulud) pool, kelle 

kahjuks otsus tehti. 

III NÕUE 

13. Tulenevalt ülaltoodust nõuab perekond 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: 

„JÜRGEN LIGI AVALDAS PEREKOND SARAPUU KOHTA TÕENDAMATA VÄITEID. 

 

Seoses 5. jaanuaril 2018 ja 8. jaanuaril 2018 Jürgen Ligi poolt ERR-ile ja Delfile 

perekond Sarapuu osas avaldatud väidetega teatab Jürgen Ligi, et:  

 

Perekond Sarapuu osas puuduvad tõendid, millest tulenevalt saaks perekond 

Sarapuud seostada korruptsiooniga seoses üleriigilise tasuta ühistranspordi 

rakendamisega.“ 

 

14. Juhul kui te nõuet ei täida, siis pöördub perekond 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 

vandeadvokaat 

Rainer Ratnik 

advokaat 
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