
 

MEEDIASUHTLUSE MEELESPEA 
 
Eesti meedias püsib huvi õigusteemade vastu – seda nii avalikku tähelepanu pälvivate 
kohtuprotsesside kui ka õiguskaitse- ja uurimisorganite aktiivse tegevuse tõttu eri menetluste 
ning kohtuasjade kommunikeerimisel. Krimi- ja õigusteemad on osa iga riigi meediapildist ning 
seetõttu tuleb arvestada meedia püsiva huviga ka advokaatide tegevuse vastu. 
 
Käesolev meelespea on uuendatud versioon varem advokatuuri liikmetele saadetud 
materjalist ning käsitleb eelkõige olukordi, kus advokaadi tegevus  või tema klient tekitab 
meediahuvi.  
 
PÕHITÕED 
 

 Informeerige koheselt advokatuuri kantslerit advokatuuri ja/või teie kui advokaadi 
tegevust puudutavatest probleemidest, mis võivad pälvida meedia suuremat 
tähelepanu. Seda selleks, et saaks kommunikatsiooni koordineerida ning toimuvast ei 
leviks meedias mitu versiooni. 

 Vastates telefonile, veenduge, kes on teie vestluspartner – ka siis, kui helistaja end ei 
tutvusta. 

 Kui helistaja on ajakirjanik, siis hinnake, kas teil on piisavalt volitusi ja eelkõige 
informatsiooni, et küsimustele vastata. 

 Ebasoovitav on suhelda ajakirjanikega telefonitsi juhul, kui on ebamugav rääkida või 
olete hõivatud (autoroolis, kohtumisel, võttes vahekõne jne). Sel juhul on täiesti 
loomulik, et palute hiljem helistada või helistate ise tagasi. 

 Kui tunnete, et ei oska küsimustele kohe vastata, siis öelge seda ning koguge 
lisainformatsiooni, võttes pärast ajakirjanikuga ühendust. 

 Üha enam esitab meedia küsimusi e-postiga, alati võib paluda küsimusi elektrooniliselt. 

 Tsitaatide korrektsuse huvides tasub pakkuda e-posti teel vastamist. 

 Kui ajakirjaniku väidetes või küsimustes on ilmselgeid (fakti)vigu, siis kindlasti 
parandage teda. 

 Kui ajakirjandus küsib kommentaari teise organisatsiooni või isiku seisukohale või 
kommentaarile, siis enne veenduge, mida nimetatud osapool tegelikult ütles. Meedia 
võib olla huvitatud vastandlikest seisukohtadest ja konfliktist, mis pole teie huvides. 

 Intervjueerimisel ärge korrake ajakirjaniku küsimustes leiduvaid negatiivseid ja 
hinnangulisi väljendeid, vastake oma sõnadega. 

 Korrake olulisi sõnumeid ajakirjanikuga vestlemise ajal. 

 Ärge öelge kunagi seda, mida ei soovi meedias näha – öeldu tagasivõtmine võib olla 
hiljem võimatu. 

 Kokkuvõttes olge konstruktiivne ja ärge minge ajakirjanikuga isiklikuks, sest ajakirjanik 
teeb oma tööd. 

 

MEEDIATEHNIKA 
 

 (Online-)meedia töötab tänapäeval 24 tundi päevas. 

 Kas teid või teie klienti puudutav valeinfo, s.o ebatäpsed faktid ning alusetud 
süüdistused, tuleb koheselt ümber lükata. 



 

 Efektiivsem on vastata lühidalt (4-5 lausega) ja esimesel võimalusel – homme võib olla 
juba hilja ning sõnum ei jõua kohale. 

 Kui saadate meediale infot, siis hiljemalt kella 17 paiku, maakonnaväljaannetele veelgi 
varem. 

 Ajakirjanik, kellele vastate, ei ole alati uudise lõplik sõnastaja – lisaks on külje-, tegev- 
või peatoimetaja, kes võivad sekkuda. 

 Meedial pole aega ja huvi süveneda pikkadesse ja professionaalselt sõnastatud 
kommentaaridesse, v.a arvamustoimetajad ning erialameedia. 

 Kui soovite probleemi lahata põhjalikumalt ja pikemalt, siis pakkuge toimetusele välja 
arvamusartikkel. Nende pikkus võib olla kuni 6000 tähemärki ja reeglina sisu toimetus 
ei muuda. 

 Kui meedia on kriitiline teie tegevuse osas, teavitage kindlasti koheselt advokatuuri 
kantslerit, kuna tõenäoliselt küsitakse kommentaari ka kantseleilt. 

 Meedia ei pruugi endiselt mõista, mida tähendab „kahtlustus“ või „süüdistus“ – 
mõlemaid termineid kasutatakse sageli juhul, kui ametlikult ei ole kumbagi esitatud. 

 Võiksite teavitada advokatuuri või ise reageerida – eriti negatiivsete kajastuste puhul - 
kui teie piirkonnas tegutsevat juristi nimetatakse meedias advokaadiks. 

 Ääremärkusena tasub meelde tuletada väljavõtteid Põhiseaduse § 21 (kuriteos 
kahtlustatavale antakse viivitamatult ka võimalus valida endale kaitsja ja kohtuda 
temaga) või § 22 (kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta 
on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus). 

 
SUHTED AVALIKKUSEGA JA ADVOKATUURI EETIKAKOODEKS 
 

 Advokatuuri eetikakoodeksi VII peatükk puudutab ka suhteid avalikkusega, kus seisab, 
et advokaat arvestab avalikkusega suhtlemisel kutse-eetika nõudeid. Avalikkuse ees ja 
meedias esineb advokaat üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on õigustatud 
advokatuuri nimel esinema oma ametikoha tõttu või kui ta on selleks volitatud. 

 Advokatuuri eetikakoodeksi V peatükk puudutab suhteid kohtuga ning seal seisab, et 
advokaat peab hoiduma kohtu tegevuse ja kohtulahendi ebakohasest kriitikast ning 
advokaat ei arvusta kohtu tegevust ega seadusjõus olevat kohtulahendit meedias ega 
avalikkuse ees. Arvustamiseks ei loeta arvamuse avaldamist jõustunud kohtulahendis 
sisalduvate õigusteoreetiliste seisukohtade ja õiguslikku laadi põhjenduste kohta.  


