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Avaldaja nimi:   Varro Vooglaid 

Isikukood:    ... 

Elu- või asukoht:  ... 

Kontaktandmed:  ... 

 

 

Indrek Tarand sõlmis 10. mail 2019 lepitusmenetluse raames kokkuleppe Mart Riebergi ja 

Meelis Osaga. Kokkuleppe kohaselt pidid Rieberg ja Osa vabandama Tarandi ees ja maksma 

talle 2000 eurot hüvitist.1  

 

Seejärel pöördusid Rieberg ja Osa Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) 

poole küsimusega, kas oleks võimalik saada abi selle summa kokkusaamiseks. Abi osutamiseks 

kutsusime 22. mail 2019 meie portaali Objektiiv vahendusel inimesi üles tegema SAPTKle 

annetust Riebergi ja Osa toetuseks, et nende nimel Tarandi poolt nõutud summa ära maksta.2  

 

Vajaminev summa ja rohkemgi tuli annetustest kokku juba sama päeva jooksul3 ning 

                                                        
1 „Tarandiga rüselenute lepitusprotsess takerdus seaduserägastikku“, ERR, 10.05.2019, 
https://www.err.ee/938328/tarandiga-ruselenute-lepitusprotsess-takerdus-seaduseragastikku 
2 „ÜLESKUTSE: toetame annetusega mehi, kellelt Tarand nõuab ebaõiglaselt 2000 eurot”, Objektiiv, 22.05.2019, 
https://objektiiv.ee/uleskutse-toetame-annetusega-mehi-kellelt-tarand-nouab-ebaoiglaselt-2000-eurot/ 
3 „Ülevoolav toetus: kampaania Tarandi provokatsiooni ohvrite toetuseks jõudis juba esimese päevaga 
eesmärgini”, Objektiiv, 22.05.2019, https://objektiiv.ee/ulevoolav-toetus-kampaania-tarandi-provokatsiooni-
ohvrite-toetuseks-joudis-juba-esimese-paevaga-eesmargini/ 
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järgmisel päeval ehk 23. mail 2019 kandsime SAPTKi arvelt Tarandi arvele üle 2000 eurot.4 

Ühtlasi andsime Riebergile ja Osale ülekandest teada (Lisa 1) ning palusime sellest 

informeerida ka Tarandi esindajaid. Seda Riebergi ja Osa kaitsja, vandeadvokaat Urmas 

Simon 27. mail 2019 e-kirja teel ka tegi.  

 

Eeldasime, et sellega on asi lõpetatud, ent samal päeval ehk 27. mail 2019 vastas Tarandi 

esindaja, vandeadvokaat Simo Soolo Simonile saadetud e-kirjas (Lisa 2), et Tarand ei 

aktsepteeri Riebergi ja Osa eest raha ülekandmist kolmanda isiku poolt ning soovib tuhande 

euro ülekandmist nii Riebergilt kui ka Osalt isiklikult.  

 

Keskse tähtsusega oli seejuures Tarandi esindaja selgesõnaline ja ühemõtteline kinnitus, et 

Tarand kannab SAPTKle raha tagasi. „Kuivõrd Indrek Tarand ei kogu annetusi Mart Riebergi 

ja Meelis Osa nimel, tagastab Indrek Tarand selliselt laekunud ülekande selle tegijale, so 

Sihtasutusele Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks,” seisis Tarandi esindaja, vandeadvokaat 

Simo Soolo poolt Urmas Simonile saadetud e-kirjas. 

 

Ühelt poolt on õiguspraktikas tavaline ja üldiselt aktsepteeritud, et kellegi kohustuse võib 

tema eest täita ka kolmas isik. Ent teiselt poolt ei tahtnud me riskida sellega, et Riebergi ja Osa 

lepitusmenetlus takerdub tehnilistesse vaidlustesse, mistõttu soovisime, et Tarandile saaks 

enne lepitusmenetluses kokku lepitud tähtaega ehk maikuu lõppu raha ilma vaidlusteta üle 

kantud. Seetõttu kandsime – tuginedes just eelnevalt esile toodud Tarandi kinnitusele, et ta 

kannab SAPTKle raha tagasi – 28. mail 2019 SAPTK arvelt nii Riebergi kui Osa arvele tuhat 

eurot ning mõlemad mehed tegid samas summas ülekande Tarandile – Rieberg 28. mail 2019 

ja Osa 29. mail 2019. 

 

Paraku ei täitnud Tarand järgneva kahe nädala jooksul oma lubadust kanda SAPTKle raha 

tagasi. Seetõttu pöördusin 7. juunil 2019 Riebergi ja Osa kaitsja Urmas Simoni poole ja 

palusin tal Tarandi esindajatele edastada teate, et Tarand kannaks SAPTKle viivitamatult 2000 

eurot tagasi. Seda Simon ka tegi, saates vastavasisulise e-kirja Tarandi esindajatele. 

Samasisulise teate saatis Simon Tarandi esindajatele ka maikuu lõpus. 

 

Kuivõrd Tarand ei täitnud ikkagi oma lubadust ega kandnud SAPTKle raha tagasi, pöördusin 

                                                        
4 „Tehtud! Paljude Objektiivi lugejate ühisel panusel on 2000 eurot provokaator Tarandile üle kantud”, Objektiiv, 
23.05.2019, https://objektiiv.ee/tehtud-paljude-objektiivi-lugejate-uhisel-panusel-2000-eurot-provokaator-
tarandile-ule-kantud/ 
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26. juunil e-kirja teel isiklikult Tarandi ja tema esindajate poole, paludes taas raha üle kanda, 

vastavalt varasemale lubadusele (Lisa 3). 

 

„Palume veel kord, et kannaksite raha tagasi viivitamatult, ent mitte hiljem kui 28. juunil – 

samale arvele, kust raha Teile üle kandsime (EE721700017003131684). Kui nimetatud 

kuupäevaks ei ole raha ikkagi SAPTK arvele laekunud, oleme sunnitud teavitama meediat 

Teie poolt alusetult saadud summa omastamisest ning pöörduma oma õiguste kaitseks ja raha 

tagasi saamiseks kohtu poole. Juhin seejuures Teie tähelepanu asjaolule, et karistusseadustiku 

§ 201 kohaselt on vara omastamine karistatav tegu,“ seisis minu kirjas. Seda sama palvet 

kordasin veel 30. juunil 2019 saadetud kirjas (Lisa 4). 

 

Sellest hoolimata ei kandnud Tarand SAPTKle raha tagasi, mistõttu saatsime 1. juulil 2019 

välja pressiteate, kus andsime meediale Tarandi alatust käitumisest teada ning kinnitasime 

ühtlasi kavatsust pöörduda raha tagasi saamiseks õiguskaitseorganite poole. 

 

Prokuratuuri poole pöördume kuriteoteatega seetõttu, et probleem ei ole pelgalt võlaõigusliku 

iseloomuga. 3. juulil 2019 ERRi portaalis avaldatud artiklis kinnitab Tarand, et ta ei kavatsegi 

SAPTKle raha tagasi maksta.5 Tema tahe SAPTK vara omastada on selgelt manifesteeritud: 

„Kui kõigeväeline Jumal on otsustanud õndsa Varro käe läbi minu kontole raha asetada, siis 

ma mitte ei lükka seda kiuslikult tagasi, vaid võtan tänumeeles vastu.” 

 

Ühtlasi ähvardab Tarand samas artiklis alatult, et kui SAPTK ei loobu oma raha tagasi 

nõudmisest, siis püüab ta Riebergi ja Osa uuesti kohtu ette saata – olgugi, et Rieberg ja Osa ei 

ole mitte kuidagi lepitusmenetluse kokkulepet rikkunud ning SAPTK raha tagasinõudmisel ei 

ole nendega mingit seost. 

 

Kuivõrd Tarand on eiranud kokku vähemalt kolme palvet alusetult saadud raha SAPTKle 

tagasi kanda ja kinnitab avalikult, et ta ei kavatsegi seda teha – olgugi et maikuus tegid Rieberg 

ja Osa talle eraldi tuhande eurosed ülekanded tuginedes Tarandi selgesõnalisele kinnitusele, et 

ta maksab SAPTKle raha tagasi –, siis on selge, et Tarandi plaan on algusest peale seisnenud 

selles, et petta 2000 euro asemel välja 4000 eurot ning enamsaadud summa lihtsalt teadlikult ja 

tahtlikult omastada. 

                                                        
5 „Indrek Tarand: vastus Varro Vooglaiule”, ERR, 03.07.2019, https://www.err.ee/957916/indrek-tarand-vastus-
varro-vooglaiule 
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Karistusseadustiku paragrahvi 201 kohaselt on aga isikule usaldatud võõra vara 

ebaseaduslikult enda kasuks pööramise ehk vara omastamise eest nähtud ette rahaline karistus 

või kuni üheaastane vangistus. Seetõttu palumegi algatada Indrek Tarandi suhtes 

kriminaalmenetluse. Ühtlasi palume kohustada teda tagastama SAPTKle kuuluv summa 2000 

eurot. 

 

 

Karistusseadustik § 319 Valekaebus 

(1) Teadvalt vale kaebuse esitamise eest kuriteo toimepanemise kohta teise isiku poolt – karistatakse rahalise 

karistuse või kuni üheaastase vangistusega.  

(2) Sama teo eest, kui sellega on kaasnenud tõendite kunstlik loomine, – karistatakse rahalise karistuse või 

kuni viieaastase vangistusega. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik  – 

karistatakse rahalise karistusega. 

Enne avalduse esitamist olen hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale kaebuse esitamise eest. 

 

 

Tallinnas, 17. juulil 2019  

 

 

 

Varro Vooglaid   _________________________________ 

 

 

Lisad:  

 

• Lisa 1. Maksekinnitus ülekandest Indrek Tarandile 

• Lisa 2. Indrek Tarandi esindaja, vandeadvokaat Simo Soolo kinnitus 27. maist 2019, et 

Tarand kannab SAPTKle raha tagasi (e-kiri Riebergi ja Osa kaitsjale, vandeadvokaat 

Urmas Simonile) 

• Lisa 3. Minu 26. juuni 2019 e-kiri Indrek Tarandile ja tema esindajatele 

• Lisa 4. Minu 30. juuni 2019 e-kiri Indrek Tarandile ja tema esindajatele 
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LISA 1. Maksekinnitus SAPTK ülekandest Indrek Tarandile 
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LISA 2. Indrek Tarandi esindaja, vandeadvokaat Simo Soolo kinnitus 27. maist 2019, et 

Tarand kannab SAPTKle raha tagasi (e-kiri Riebergi ja Osa kaitsjale, vandeadvokaat Urmas 

Simonile) 
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LISA 3. Minu 26. juuni 2019 e-kiri Indrek Tarandile ja tema esindajatele 
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LISA 4. Minu 30. juuni 2019 e-kiri Indrek Tarandile ja tema esindajatele 

 

 


