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Lugupeetud Elmar Vaher! 

Kolmapäeval, 2. mail 2018 kell 16.00 korraldasime Suurbritannia saatkonna juures (Wismari tn 
6, Tallinn) tagasihoidliku piketi, et rahumeelselt ja viisakalt protesteerida Liverpoolis Alder Hey 
haiglas arstide ja kohtu osalusel vähem kui 2-aastase poisi Alfie Evansi mõrvamise vastu. 

Meie hinnangul on Alfie Evansi mõrvamise näol tegu väga tõsise riikliku väärkäitumise ning nii 
elementaarsete moraalsete kui ka õiguslike põhimõtete rikkumisega, millele tuleb avalikkuse 
tähelepanu juhtida, et seesugune praktika ei saaks vaikiva heakskiidu osaliseks ega hakkaks 
laienema. Probleemi taust on avatud neis neljas, meie sihtasutuse poolt asutatud ja hallatud 
portaalis Objektiiv avaldatud käsitluses: 

• http://objektiiv.ee/jarelehuue-alfie-evansile/ 
• http://objektiiv.ee/fookuses-alfie-evans-morvati-tema-vanemate-tahte-vastaselt-briti-

tervihoiu-ja-kohtususteemi-poolt/ 
• http://objektiiv.ee/vaidetavalt-sustiti-alfie-evansile-vahetult-enne-surma-neli-ravimit/ 
• http://objektiiv.ee/juhtkiri-alfie-evans-barbaarse-surmakultuuri-ohver/ 
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Enne piketi korraldamist kontrollisime korrakaitseseadusest spetsiaalselt üle, kas mäletame 
õigesti, et sellises tagasihoidlikus vormis, nagu me oma avalikku koosolekut planeerisime, pole 
tarvis sellest eelnevalt ametivõime teavitada. Veelgi enam, printisime korrakaitseseadusest 
vastavad paragrahvid välja ja võtsime need oma piketile kaasa, et võimalike probleemide korral 
oleks meie avaliku kogunemise õiguspärasust lihtne tõestada. 

Paraku juhtus aga nii, et kohe piketi alguses ilmus kohale kaks politseiautot ning ühest neist 
väljunud politseinik nõudis kogunemise lõpetamist, põhjendades seda väitega, et meie pikett 
olevat seadusevastane, kuna sellest pole eelnevalt politseid teavitatud.  

Minu kolleegide Markus Järvi ja Toomas Vooglaidi põhjendust, et meie parima arusaamise 
kohaselt on meie pikett seadusega kooskõlas, sest antud vormis avaliku koosoleku pidamine ei 
eelda sellest politsei teavitamist, keeldus politsei aktsepteerimast. Kasu polnud ka sellest, et 
politseile näidati väljaprinditult kaasa võetud korrakaitseseaduse asjakohaseid sätteid, mis meie 
väiteid toetavad. Vastupidi, politsei selgitas väga pealetükkivalt, et igal juhul oleksime pidanud 
vähemalt 2 tundi enne avaliku koosoleku algust sellest teada andma ja andis korralduse pikett 
viivitamatult lõpetada. 

Olles tutvunud nii korrakaitseseaduse, Tallinna linna heakorraeeskirja ja avalikku korda 
puudutavate määruste kui ka Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kodulehel avaliku koosoleku 
korraldamise kohta antud juhistega, peab aga tõdema, et politseiniku korraldus oli 
absoluutselt põhjendamatu ning õigusvastane. Seetõttu palun, et selgitaksite, millisele 
õiguslikule alusele tuginedes politsei meie piketi laiali ajas ning kui selleks õiguslikku alust ei 
olnud, siis milline hinnang tuleks politsei seesugusele tegevusele anda. 

Omalt poolt toonitan, et korrakaitseseaduse paragrahvi 67 kohaselt on politsei eelnev teavitamine 
avalikust koosolekust nõutav üksnes juhul, kui (a) selle pidamine nõuab liikluse 
ümberkorraldamist või (b) see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud 
rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline 
konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida või 
takistada hoone või rajatise valduse tavapärast teostamist. 

Meie piketi puhul polnud aga tarvis liikluse ümberkorraldamist ning meil puudus ka igasugune 
kavatsus püstitada telki, lava, tribüüni või muud seesugust konstruktsiooni, samuti puudus meil 
soov kasutada heli- või valgusseadmeid või häirida või takistada briti saatkonna valduse tavapärast 
teostamist. 

Tähelepanuväärselt on ka PPA kodulehel antud selgitused selle kohta, millistel tingimustel on 
kohustuslik politseid avalikust koosolekust teavitada, täpselt niisugused, nagu peegeldub 
korrakaitseseaduse paragrahvist 67. Vastavad selgitused on PPA poolt esitatud allpool viidatud 
lehtedel ning nagu näete, oli meie tegevus nende selgitustega täielikult kooskõlas – mitte miski 
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neil lehtedel kirjutatust ei viita sellele, nagu oleksime pidanud oma piketist eelnevalt politseile 
teada andma. Sellest järeldub, et isegi juhul, kui tegelikult oleksime pidanud piketist politseid 
teavitama, siis jagab PPA oma kodulehel avalike koosolekute teavitamiskohustuse kohta eksitavat 
infot. 

• https://www2.politsei.ee/et/teenused/tegevuste-kooskolastamine/soovitused-avaliku-
koosoleku-korraldajale.dot 

• https://www2.politsei.ee/et/teenused/tegevuste-kooskolastamine/avaliku-koosoleku-
korraldamise-teade.dot 

Ainuke selline õigusakt, mis näeb ette kohustuse politseid igal juhul avalikust koosolekust 
vähemalt kaks tundi enne koosoleku algust teavitada, on Tallinna Linnavolikogu määrus nimega 
„Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“. Selle määruse §-i 
22 lg 2 kohaselt peab korraldaja koosoleku kohta vähemalt kaks tundi enne selle läbiviimise 
algust esitama vormikohase teate politseile. Samas on tõsiasi, et kõnealune määrus tunnistati 
kehtetuks samaaegselt uut regulatsiooni kehtestava korrakaitseseaduse jõustumisega juba 2014. 
aasta 1. juulil ehk ligi neli aastat tagasi. 

Ning lõpuks sätestab korrakaitseseaduse § 73 koosoleku lõpetamise ja laialisaatmise korra ja 
tingimused, mille kohaselt politsei annab korralduse lõpetada koosolek kui see on keelatud või 
toimub keelatud kohas, ning võib anda korralduse koosolek lõpetada, kui korraldaja ei järgi talle 
pandud piiranguid või kui koosoleku jätkamine tekitab vahetu kõrgendatud ohu avalikule korrale 
või koosolekul osalevatele isikutele, mida pole võimalik vältida vähem riivavate meetmetega. Meie 
piketi puhul polnud tegu ühegagi neist tingimustest.  

Kõike eelnevat silmas pidades järeldan, et meie piketti laiali ajades rikkus politsei jämedalt 
kehtivat õigust. Kui see järeldus on õige, on tegu väga kahetsusväärse juhtumiga, mis väärib 
kindlasti nii PPA juhtkonna kui ka laiema avalikkuse kriitilist tähelepanu – mitte ainult selleks, et 
konkreetne politsei poolne õiguserikkumine fikseerida ja heastada, vaid ka selleks, et sarnaseid 
õigusrikkumisi tulevikus vältida. Teatavasti on avaliku kogunemise ja koosolekute pidamise õigus 
üks demokraatliku ühiskonna kõige elementaarsemaid ja põhilisemaid kodanikuõigusi, mille 
mahasurumisse jõustruktuuride poolt ei tohi suhtuda kergekäeliselt, kuna tegu on totalitaarsele 
ühiskonnale omase tendentsiga. 

Lõpetuseks olgu mainitud seegi, et politsei käitumine meeleavaldusel oli mitte ainult õiguslikus, 
vaid ka üldisemas kultuurilises plaanis arusaamatu. Isegi, kui meil olnuks kohustus politseid piketi 
toimumisest eelnevalt teavitada, on raske mõista, miks politsei ei pidanud piisavaks piirduda 
näiteks noomitusega, vaid soovis tingimata selle kogunemise laiali ajada, hoolimata selgelt 
tuvastatud tõsiasjast, et kõnealune avalik kogunemine oli rõhutatult soliidne, rahumeelne ja 
tagasihoidlik, kätkemata isegi kõnesid. Demokraatlikus ühiskonnas peaks politsei pingutama 
mitte rahumeelsete avalike koosolekute laiali ajamiseks, vaid pigem seisma selle eest, et 

 3

https://www2.politsei.ee/et/teenused/tegevuste-kooskolastamine/soovitused-avaliku-koosoleku-korraldajale.dot
https://www2.politsei.ee/et/teenused/tegevuste-kooskolastamine/soovitused-avaliku-koosoleku-korraldajale.dot
https://www2.politsei.ee/et/teenused/tegevuste-kooskolastamine/avaliku-koosoleku-korraldamise-teade.dot
https://www2.politsei.ee/et/teenused/tegevuste-kooskolastamine/avaliku-koosoleku-korraldamise-teade.dot


kodanikud saaksid ilma kõrvalise sekkumiseta vabalt avalikel koosolekutel oma tõekspidamisi 
väljendada. Antud juhul oli aga politsei huvi ilmselgelt briti saatkonna nõudmisel piketi 
laialiajamine, mitte demokraatlike põhiõiguste teostamise soosimine. 

Paraku ei oska ma öelda selle allpool kuvatud piltidel oleva politseiametniku nime, kes meie 
meelavalduse laialiajamisel juhtrollis tegutses, aga kindlasti on Teil võimalik kerge vaevaga tema 
isik tuvastada. Kui kõnealune politseinik ja teised kaasusega seotud ametnikud ületasid oma 
volitusi ja rikkusid seadust, oleks kindlasti kohane algatada selle suhtes distsiplinaarmenetlus. 
Lisaks küsimusele sellest, millisele õiguslikule alusele tuginedes politsei meie piketi laiali ajas, 
palun Teilt vastust ka sellele, miks ja millisele õiguslikule alusele tuginedes politsei jäädvustas 
piketil osalenuid videokaameraga ning millistel eesmärkidel ja millisele õiguslikule alusele 
tuginedes kavatseb PPA kõnealust videomaterjali ja selles sisalduvaid isikuandmeid töödelda. 

Lugupidamisega 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Varro Vooglaid 
Juhatuse esimees 
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks 
E-post: varro.vooglaid@saptk.ee 
Mobiil: 56 600 121 
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Politsei jäädvustamas piketti ja selles osalenud isikuid (2.5.2018, ca kell 16.20)

Politseinik nõudmas piketi laialisaatmist (2.5.2018, ca kell 16.10-16.15)

Nagu pildilt näha, ei kasutatud meie tagasihoidlikul piketil ei helitehnikat, telki, lava 
ega muud sellist, mis tingiks korrakaitseseaduse kohaselt vajaduse politseid koosoleku 
eelselt selle toimumisest teavitada.


