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PRESSITEADE 
Õigusbüroo alustab ristiretke vandeadvokaat Robert Sarv vastu, et tagada sõna- ja 
väljendusvabaduse jätkumine.  
  
 Õigusbüroo ÕIGUSNÕU kutsub oma klientide soovil koonduma inimesi, kes on saanud 
vandeadvokaat Robert Sarv poolt nõudekirja seoses väidetavalt ebasobiliku kommentaari 
avaldamisega. „Sõnavabadus on demokraatliku ühiskonna üks alusväärtusi. Selle kaitse on ette nähtud 
EIÕK art-s 10, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti art-s 19 ning EL põhiõiguste 
harta art-s 11.“1 
 
ÕIGUSNÕU  poole on pöördunud mitmed inimesed, kes on seadnud kahtluse alla advokaadibüroo 
Emerald Legal poolt väljastatud nõudekirja seaduslikkuse ja moraalse küsitavuse, kuna nõudekirjas 
esinevad kõik väljapressimisele viitavad asjaolud. Nõudekiri on esitatud juriidiliselt küsitavas 
vormingus, milles väidetakse, et advokaadibüroo Emerald Legal, Robert Sarv isikus on „kannatanu 
esindaja“ ning seejärel kirjeldatakse pea kõigis nõudekirjades kopeerituna korduva tekstina esindatava 
kannatusi. Kannatuste talumise kokkuleppeks on esitatud nõuded erinevates summades, mis ulatuvad 
tuhandete eurodeni ning nõude mitte tunnistamisel ähvardatakse rikkuda inimese avalik reputatsioon, 
lisatakse viiviseähvardus ja tuuakse kohati mitteseonduvaid näiteid juba kehtivatest kohtulahenditest. 
 
 „Robert Sarve tegevus ei ole jäänud tähelepanuta. Meie silmis häbistab Robert Sarv oma käitumisega 
advokaadi ametit kui sellist ning seab ohtu sõna- ja arvamusvabaduse jätkumise Eesti Vabariigis. 
Loomulikult ei õigusta me laimavaid või alusetult süüdistavaid kommentaare, kuid me ei pea ka õigeks 
olukorda, kus inimese kannatused ja valu ilmnevad alles vastavasisuliste manipulatsioonitoimingute 
tagajärjel. Tänasega on meil tekkinud selge kahtlus, et hr Robert Sarv kasutab oma tegevuses küsitavaid 
meetmeid, kus analüüsib esialgu ainuisikuliselt temale endale mittesobivaid kommentaare, seejärel 
otsib üles nn „kannatanu“ ning arvatavasti ja tõenäoliselt manipuleerib kannatanu tunnetega, et saada 
omale järjekordne uus klient,“ lausus Õigusbüroo ÕIGUSNÕU poole pöördunud ja esialgu 
anonüümseks jääda sooviv kodanikuühenduse esindaja. 
 
„Kodanikena ning õigusalaste erialaspetsialistidena ei saa me endale lubada nn ameerikalikku 
kohtusüsteemi, kus keegi ei julge kellegi kohta oma arvamust avaldada, kuna iga avalikult esitatavat 
sõna jälgib mõni advokaat või jurist, kes näeb selles raha teenimise võimalust. Juristi ja advokaadi amet 
on seni olnud selgelt lugupeetav ja austusväärne ning nii see peab ka jääma. Seega, oleme otsustanud, 
et esindame meie poole pöördunud isikuid ning oleme otsustanud hr Robert Sarv poolse tegevuse 
kohta esitada vastavad päringud nii prokuratuuri kui advokatuuri. Oma üleskutsega soovime koondada 
isikuid, kes on vastavasisulise nõudekirja saanud ning samas on oodatud ka kõik isikud, kelle poole on 

 
1 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljanne (2017) § 45, p 2.     
 Veebis kättesaadav:https://www.pohiseadus.ee/index.php?sid=1&p=45. 
 



hr Robert Sarv omaalgatuslikult pöördunud, et alustada nõudemenetlust nn „solvaja“ suunal.“ lisas 
Õigusbüroo ÕIGUSNÕU esindaja Õnneli Matt. 
  
 Kuna hr Robert Sarv poolt välja saadetud nõudekirjad on omandamas masspostituse mõõtmeid, on 
Õigusbüroo ÕIGUSNÕU loonud kontakti saavutamiseks eraldi e-posti aadressi. Kõiki, kes tunnevad 
ennast advokaadibüroo Emerald Legal poolt väljastatud nõudekirja saamise tõttu ebaõiglaselt 
kohelduna või soovivad panustada antud menetluse avamisesse nii moraalse kui rahalise toena, 
palutakse toetusavaldus või vabasõnaline kirjeldus koos Robert Sarv poolt väljastatud nõudekirjaga 
edastada e-postile sonaonvaba@lawconsult.ee . 
  
 Õnneli Matt kutsub üles julgelt kirjutama ka neid isikuid, kes on provotseerivale nõudekirjale juba 
allunud ning adovaadibüroo Emerald Legal nõudmisel ükstaspuha, missuguses ulatuses summasid 
juba tasunud.  
„Keegi ei tohiks karta, et tema nimi avalikuks tuleb. Me teeme endast oleneva, et meie klientide 
privaatsus ja anonüümsus säilib. Täna on oluline saada selge aimdus, et missuguseid võtteid hr Robert 
Sarv kasutab ning kui suur on tema tegevuse ulatus. Seejärel saame paika seada selge toimingute 
järjekorra ning alustada vastavat menetlust, mis tõotab tulla pikaajaline ning protseduuriliselt äärmiselt 
mahukas,“ täiendas Õnneli Matt oma avaldust. Kajastame antud teemat kodulehel www.lawconsult.ee 
artiklite seeriana ja kutsume üles kätt pulsil hoidma ning kaasa elama vabaduse ja võrdsuse teemadel. 
 
 Kogu menetlus tõotab tulla ka õigusbüroole rahaliselt äärmiselt kurnav, valdav osa nõudekirja saanud 
inimestel puudub võimalus iseseisvalt ennast kaitsta. Seega, kaalub õigusbüroo ÕIGUSNÕU fondi 
avamist mõnel ühisrahastusplatvormil, mille kaudu saab igaüks seista sõna- ja arvamusvabaduse 
jätkumise eest Eesti Vabariigis. Õnneli Matt rõhutab: „Inimeste suude „kinni plaasterdamine“ hävitab 
vennaarmu, mida on aastaid kasvatatud ja arendatud, me ei saa lasta sellel kaduda. Me ei tohi kaotada 
vabadust, seda ära anda või ära võtta lasta. Peame säilitama vabaduse ja võrdsuse. 16.06.2020. a. on 
Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäev, täna ja edasi on eriti oluline austada ja hoida meile 
põhiseadusega antud õigusi. 
 
 ÕIGUSNÕU OÜ on juba pea 8 aastat tegutsenud väikeettevõte, mille loomise eesmärgiks on olnud 
altruistlik soov tagada õiglane õigus ka nõrgematele või vähem kindlustatud osapooltele. Tänase 
seisuga on õigusbüroo aidanud kümneid koduvägivalla all kannatavaid osapooli ning seisnud 
ebaõiglaste ja lootusetutena näivate juhtumite korral nii täiskasvanute kui laste õiguste eest. “Kõik 
inimesed on üldiselt võttes võrdsed ja eraldi võttes erinevad. Üldist võrdsust ja igaühe erinevust tuleb 
austada.” 
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2 Said al-Andalus „Rahvuste erimite raamat – teadus keskajal”, inglise keelde tõlkinud Sema’an I.Salem ja Alok 
Kumar, University of Texas Press, Austin, 1991. 


