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Mart Viisitamme nõuded Siim Valmar Kiisleri vastu

Advokaadibüroo Indela & Elunurm kliendiks on Mart Viisitamm, kes on pöördunud käesoleva
nõudekirja koostamiseks advokaadibüroo poole.

AS Postimees poolt väljaantaval veebilehel www.postimees.ee avaldati 14.09.2013 ajakirjanik
Tuuli Kochi artikkel pealkirjaga „Maavalitsuste valimisstaabid“. Artiklis on tsiteeritud
regionaalminister S. V. Kiisleri avaldatut: Regionaalminister Siim Kiisler (IRL) tõi näiteks, et
eelmistel valimistel kandideeris Pärnu maavanem Toomas Kivimägi, saavutas väga hea tulemuse ja
sai linnapeaks. „Tänu sellele sai ufonaut Mart Viisitammest minevik …“.

M. Viisitamm on seisukohal, et S. V. Kiisler on avaldanud tema kohta ebaõigeid andmeid või
alternatiivselt ebakohaseid väärtushinnanguid, teotades seeläbi M. Viisitamme au ja kahjustades
M. Viisitamme mainet. Ebaõigete andmete või alternatiivselt ebakohaste väärtushinnangute
avaldamine seisneb asjaolus, et artiklist nähtuvalt avaldab S. V. Kiisler, et M. Viisitamm on
„ufonaut“. Eeltoodust tulenevalt esitab M. Viisitamm S. V. Kiisleri vastu järgmised nõuded.

1. M. Viisitamm nõuab S. V. Kiislerilt ebaõigete andmete ümberlükkamist.

1.1. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 1047 lg 1 sätestab, et isiklike õiguste rikkumine või isiku
majandus- või kutsetegevusse sekkumine isiku või tema tegevuse kohta ebaõigete
andmete avaldamise või faktilist laadi andmete mittetäieliku või eksitava avaldamisega on
õigusvastane, kui avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest
või mittetäielikkusest ega pidanudki sellest teadma.

1.2. Riigikohus on nii kohtulahendi nr 3-2-1-145-07 p-s 15, et kohtupraktikas käsitletakse isiku
kohta mis tahes andmeid sisaldavat lauset faktiväitena  (vt nt 31. mai 2006. a otsus
tsiviilasjas nr 3-2-1-161-05). Kohtulahendi nr 3-2-1-5-07 p-s 26 on Riigikohus selgitanud, et
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2006. a otsuse punktis 10 tsiviilasjas nr 3-2-1-161-05
asuti seisukohale, et isiku au teotamine on võlaõigusseaduse kohaselt võimalik
väärtushinnangu, muu hulgas nii ebakohase väärtushinnangu (VÕS § 1046 lg 1) kui ka
tegelikkusele mittevastava asjaolu õigusvastase avaldamisega (VÕS § 1047 lg 2) ning et
viimases sättes kasutatud "asjaolu avaldamine" on samatähenduslik senises
kohtupraktikas kasutatud mõistega "faktiväite avaldamine". Ülalmärgitud seisukohale on
Riigikohus asunud veel muudes arvukates kohtulahendites (nt 3-2-1-53-07 p 18; 3-2-1-11-
04).
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1.3. Järelikult tuleb viidatud arvuka Riigikohtu praktika valguses faktiväitena (ja mitte
väärtushinnanguna) käsitleda ka M. Viisitamme kohta S. V. Kiisleri poolt artiklis
„Maavalitsuste valimisstaabid“ avaldatud väidet, et M. Viisitamm on „ufonaut“ .

1.4. Riigikohus on kohtulahendi nr 3-2-1-80-13 p-s 40 märkinud, et avaldamine on VÕS § 1047
tähenduses andmete kolmandatele isikutele teatavaks tegemine ning avaldaja on isik, kes
teeb kolmandatele isikutele andmed teatavaks (vt ka nt Riigikohtu 21. detsembri 2010. a
otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-67-10, p 16). S. V. Kiisler on ebaõiged faktiväited teinud teatavaks
AS-ile Postimees ning VÕS § 1045 lg 4 alusel ka kolmandatele isikutele (avalikkusele). Seega
on S. V. Kiisler ebaõigete andmete avaldaja, mille osas ei saa olla vaidlust.

1.5. VÕS § 1047 lg 2 sätestab üheselt, et teise isiku au teotava või teisele isikule majanduslikult
kahjuliku asjaolu avaldamine loetakse õigusvastaseks, kui avaldaja ei tõenda, et avaldatud
asjaolu vastab tegelikkusele. M. Viisitamme ufonaudiks pidamine on mõistagi M.
Viisitamme au teotav ning head mainet kahjustav ja õigusvastane faktiväide, v.a juhul, kui
S. V. Kiisler suudab VÕS § 1047 lg 2 alusel tõendada, et avaldatud asjaolu vastab
tegelikkusele. Eesti õigekeelsussõnaraamatu kohaselt tähendab „ufonaut“ sõna
„ufosõitja“. M. Viisitamme arvates on ilmne, et S. V. Kiisler ei suuda tõendada, et M.
Viisitamm on ufonaut või ufosõitja. Seega on M. Viisitamme kohta avaldatud faktiväide
VÕS § 1047 lg-te 1 ja 2 alusel ilmselgelt õigusvastane.

1.6. VÕS § 1047 lg 4 sätestab, et ebaõigete andmete avaldamise korral võib kannatanu
andmete avaldamise eest vastutavalt isikult nõuda andmete ümberlükkamist või
paranduse avaldamist avaldaja kulul, sõltumata sellest, kas andmete avaldamine oli
õigusvastane. Riigikohus on selgitanud kohtulahendi nr 3-2-1-5-07 p-s 29, et reeglina saab
ebaõigete andmete ümberlükkamist nõuda samal viisil ja samas kohas, kuidas ja kus
ebaõigeid andmeid avaldati, s.o kui andmed avaldati meediaväljaandes, siis saab nõuda
andmete ümberlükkamist samas meediaväljaandes.

1.7. Seega nõuab M. Viisitamm VÕS § 1047 lg 4 alusel S. V. Kiislerilt, et S. V. Kiisler lükkaks AS
Postimees 14.09.2013 artiklis pealkirjaga „Maavalitsuste valimisstaabid“ avaldatud ebaõige
faktiväite – Mart Viisitamm on ufonaut – ümber, avaldades omal kulul selle kohta
veebilehel www.postimees.ee vastavasisulise paranduse.

2. Alternatiivselt nõuab M. Viisitamm S. V. Kiislerilt ebakohase väärtushinnangu
avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.

2.1. Taganemata ülal esitatud seisukohtadest, märgib M. Viisitamm järgmist. Juhul kui S. V.
Kiisler leiab, et ta pole M. Viisitamme kohta ebaõigeid faktiväiteid avaldanud, on S. V.
Kiisler igal juhul avaldanud 14.09.2013 artiklis pealkirjaga „Maavalitsuste valimisstaabid“
M. Viisitamme kohta ebakohase väärtushinnangu, mis seisneb artiklis M. Viisitamme
„ufonaudiks“ nimetamises. Sellise väärtushinnanguga on teotatud M. Viisitamme au  ja
head mainet ning tekitatud M. Viisitammele mittevaralist kahju.
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2.2. Riigikohus on märkinud kohtulahendi nr 3-2-1-152-09 p-s 15, et  ebakohased on
väärtushinnangud (väärtusotsustused), mille vulgaarne, inimväärikust alandav ja inimest
mõnitav tähendus on mõistlikule lugejale ilmne. Kohtulahendi nr 3-2-1-53-07 p-s 18 on
Riigikohus leidnud, et väärtusotsustus väljendub isikule antud hinnangus, mis oma sisu või
vormi tõttu võib olla konkreetses kultuurikeskkonnas halvustava tähendusega.
Kohtulahendi nr 3-2-1-5-07 p-s 31 on Riigikohus selgitanud, et au teotava väärtushinnangu
õigusvastasus saab tuleneda selle ebakohasusest, avaldamise asjaoludest ning erihuvide
kaalumisest. Lisaks on Riigikohus sedastanud kohtulahendi nr 3-2-1-165-05 p-s 12, et
väärtushinnangu põhjendatus ei tähenda seejuures mitte millegi tõesuse kindlakstegemist,
vaid eelkõige seda, kas väärtushinnangu avaldajal oli mõistlik õigustus teist isikut üldsuse
ees halvustada. Väärtushinnangu põhjendamatus võib olla tingitud ka üksnes ebakohasest
väljendusviisist.

2.3. Sõna „ufonaut“ on artikli konteksti arvestades kahtlemata M. Viisitamme au teotav ning
head nime kahjustav. Artikli konteksti arvestades on tegemist ilmselgelt M. Viisitamme
halvustava väärtushinnanguga. Sisuliselt on artiklis M. Viisitamme kohta sõna „ufonaut“
väljendades peetud M. Viisitamme „idioodiks“ või eriti rumalaks isikuks. S. V. Kiisleril kui
sellise väärtushinnangu avaldajal puudus mistahes mõistlik põhjus M. Viisitamme üldsuse
ees halvustada ebakohase väärtushinnanguga „ufonaut“. M. Viisitamm ei pea taluma tema
isiku kohta ebakohaste väärtushinnangute avaldamist.

2.4. VÕS § 1046 lg 1 sätestab, et isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga,
isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatuse või muu isikliku
õiguse rikkumine on õigusvastane, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. VÕS § 134 lg 2
sätestab, et isikult vabaduse võtmisest, isikule kehavigastuse tekitamisest, tema tervise
kahjustamisest või muu isikuõiguse rikkumisest, sealhulgas isiku au teotamisest, tekkinud
kahju hüvitamise kohustuse olemasolu korral tuleb kahjustatud isikule mittevaralise kahju
hüvitiseks maksta mõistlik rahasumma.

2.5. Seega nõuab M. Viisitamm alternatiivselt S. V. Kiislerilt VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 4 ning §
1046 lg 1 alusel ebakohase väärtushinnanguga tekitatud mittevaralise kahju summas 1000
eurot hüvitamist.

3. Täiendav tähtaeg S. V. Kiislerile kohustuste täitmiseks.

3.1. VÕS § 114 lg 1 sätestab, et kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja anda võlgnikule
kohustuse täitmiseks täiendava mõistliku tähtaja. Käesolevaga annab M. Viisitamm S. V.
Kiislerile 10-päevase tähtaja ebaõigete andmete ümberlükkamiseks  (nõudekirja p 1) või
alternatiivselt M. Viisitammele tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks (nõudekirja p 2).
Mittevaralise kahju hüvitamise korral palub M. Viisitamm kanda hüvitatav rahasumma M.
Viisitamme pangakontole nr 1100678218.
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3.2. M. Viisitamm rõhutab, et VÕS § 186 p 1 kohaselt lõpeb võlasuhe üksnes kohase täitmisega.
Seega on nõudekirjale vastuvaidlemine mõttetu ning S. V. Kiisleri kohustused lõpetab vaid
kohustuste nõuetekohane täitmine M. Viisitamme ees.

3.3. Kui S. V. Kiisler ei lükka temale antud täiendava tähtaja jooksul ebaõigeid andmeid ümber
või alternatiivselt ei hüvita M. Viisitammele tekitatud mittevaralist kahju, pöördub M.
Viisitamm S. V. Kiisleri vastu kohtusse.

Lugupidamisega

[digitaalallkirjastatult]

Helmeri Indela
Vandeadvokaat
Mart Viisitamme lepinguline esindaja
Advokaadibüroo Indela & Elunurm


