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PRETENSIOON 

14. mail 2015 ajalehes „Meie Maa” ilmunud artiklis avaldatud ebaõigete andmete 

ümberlükkamiseks ja avaliku vabanduse avaldamiseks 

 

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid klient on aktsiaselts Saaremaa Laevakompanii 

(edaspidi nimetatud SLK), millest tulenevalt olen volitatud esitama Osaühingule 

Saaremaa Raadio alljärgneva pretensiooni. 

 

1. FAKTILISED ASJAOLUD 

 

14. mail 2015 ilmus ajalehes „Meie Maa” (edaspidi nimetatud Meie Maa) artikkel 

pealkirjaga „RAPUTAV UUDIS! Tagasi rauaaega: Leedo viib laevad Saksamaale ja toob 

Regula asemele?” (edaspidi nimetatud artikkel)1.  

 

Artikli läbivaks teemaks on SLK ja tema tütarühingu VML-i väidetav kavatsus suve hakul 

viia parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa Saksamaale ning tuua Virtsu-Kuivastu liinile 

nende asemele vanad praamid eesotsas Regulaga. 

 

Ajakirjanik on viidanud sellele, et väidetav allikas on saanud parvlaeva Saaremaa 

töötajalt informatsiooni, et parvlaev viiakse hooldusesse ja seejärel Saksamaale ning 

asemele tuleb parvlaev Regula. Samuti kuulis väidetavalt sama allikas samalt töötajalt 

seda, et ka parvlaev Muhumaa on kavas Saksamaale viia ja asemele tuleb „mingi laev 

Kreekast“.   

 

Artiklis on ajakirjanik avaldanud ebaõigeid faktiväiteid ning ebaõigeid 

väärtushinnanguid. Artiklis on viidatud anonüümselt laevapersonalile, kes on väidetavalt 

ajakirjanikele asjaomast infot andnud, mis tegelikkuses ei vasta tõele. Kogu parvlaevade 

Saaremaa ja Muhumaa teenindav laevapersonal on avaldanud soovi pöörduda Meie Maa 

poole ettepanekuga ebaõigete andmete ümberlükkamiseks  

                                                 
1 Artikkel on kättesaadav internetis aadressil 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=64528, 15. mai 2015 

mailto:mm@meiemaa.ee
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=64528


ja tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks, kuna keegi laeva teenindavast personalist 

ei ole sellist infot Meie Maale avaldanud. Seega ei vasta tõele, et laevapersonal on 

ajakirjanikule artiklis märgitud infot avaldanud. 

 

Kogu artikli sisu koos kommentaaridega viitab kogumis üheselt sellele, nagu oleks SLK-

l kindel kavatsus viia parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa üsna peatselt Saksamaale ning 

laskma nende asemel liinile vanad laevad.  

 

Artiklis avaldatud andmed on täielikult ebaõiged, ebatäpsed, ajakirjaniku poolt 

kontrollimata ning esitatud ilmselgelt ajendatuna teadlikust soovist rünnata SLK-d ning 

teenindavat laevapersonali. Selline Osaühingu Saaremaa Raadio käitumine rikub SLK 

õigusi ning ei ole kooskõlas ka Eesti ajakirjanduseetika koodeksiga. 

 

2. AU TEOTAMINE JA HEA NIME KAHJUSTAMINE 

 

Artiklis esitatud väited ja faktid SLK poolt parvlaevade Saaremaa ja Muhumaa 

Saksamaale viimise kohta ning vanade parvlaevade liinile toomise kohta ei vasta tõele 

ning on SLK au teotavad ja head nime kahjustavad. 

 

SLK ei ole selliseid väiteid avaldanud ja samuti ei ole seda teinud keegi laevapersonalist. 

Seetõttu on täiesti põhjendamatu avaldada ajakirjanduses täiesti kontrollimatuid 

valeväiteid põhjustades sellega rahulolematust ja ärevust nii teenuse tarbijate (reisijate) 

kui ka SLK koostööpartnerite vahel.  

 

Artiklis avaldatud väidete näol on tegemist alusetute ajakirjanike fantaasiatega ja 

väljamõeldistega, mis ei vasta tegelikkusele. 

 

SLK kohta artiklis avaldatud ebatõesed ja kontrollimata väited kahjustavad selgelt SLK 

mainet ja head nime, sest kirjeldavad SLK väidetavat tegevust äärmiselt halvustavalt ja 

ebaõiglaselt teenuse kasutajate suhtes. Seega on artiklis avaldatud ebaõigete andmete 

avaldamisega teotatud SLK au ja kahjustatud head nime. 

 

3. OSAÜHINGU SAAREMAA RAADIO TEGEVUSE ÕIGUSVASTASUS EBAÕIGETE 

ANDMETE AVALDAMISEL 

 

Osaühing Saaremaa Raadio on artiklis SLK kohta ebaõigete andmete ja 

väärtushinnangute avaldamisel käitunud õigusvastaselt. 

 

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 1046 lg 1 sätestab, et isiku au teotamine, muu hulgas 

ebakohase väärtushinnanguga, on õigusvastane. 
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VÕS § 1047 lg 1 kohaselt on 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 õigusvastane, kui 

avaldaja ei tõenda, et ta ei teadnud avaldamisel andmete ebaõigsusest või 

mittetäielikkusest ega pidanudki seda teadma. 

 

VÕS § 1047 lg 2 sätestab, et teise isiku au teotava või teisele isikule majanduslikult 

kahjuliku asjaolu avaldamine loetakse õigusvastaseks, kui avaldaja ei tõenda, et avaldatud 

asjaolu vastab tegelikkusele. 

 

Artiklis avaldatud väited, justkui plaaniks SLK liinil olevate parvlaevade viimist 

Saksamaale ja nende asendamist vanade laevadega, ei vasta tegelikkusele ning artikli 

avaldaja ei ole nimetatud asjaolu mitte millegagi tõendanud või neid väiteid kontrollinud. 

 

Seega on Osaühing Saaremaa Raadio avaldanud SLK kohta ebaõigeid andmeid, millega 

on oluliselt rikkunud SLK õigusi ja käitunud õigusvastaselt. 

 

Täiendavalt on Osaühing Saaremaa Raadio rikkunud Eesti ajakirjanduseetika koodeksi 

(EAK) punktis 1.2. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt on ajakirjanduse eesmärgiks 

teenida avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva 

kohta. Artikli näol on tegemist sügavalt eksliku spekulatsiooni ja väljamõeldisega, millel 

puudub igasugune faktiline alus, seega ei kajasta artikkel ühiskonnas toimuvat ausalt ega 

tõeselt. 

 

Osaühing Saaremaa Raadio on rikkunud EAK punktis 1.5. sätestatud kohustust, mille 

kohaselt ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamatuid 

kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada. Artiklis 

avaldatut ei toeta mitte ükski tõend, mistõttu ei saa avaldatut lugeda isegi 

informatsiooniks selle mõiste ajakirjanduslikus tähenduses. Samuti põhjustab sellise 

ebaõige ja moonutatud artikli avaldamine SLK-le põhjendamatuid kannatusi, kuivõrd 

talle langeb osaks teiste isikute negatiivne ja halvustav suhtumine. Samuti on üldteada 

see, et laevaühendus mandri ja saarte vahel on paljude jaoks äärmiselt oluline küsimus, 

mistõttu on tekitatud põhjendamatut ärevust ja meelehärmi täiesti alusetute väidetega. 

 

Meie Maa toimetusel on EAK punkti 3.5. järgi kohustus kontrollida eelkõige kriitilise 

materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Käesoleval juhul on 

artiklis tuginetud põhjendamatutele hinnangutele, oletustele, arvamustele ja 

spekulatsioonidele, tegelikke asjaolusid kriitiliselt kontrollimata ja analüüsimata. 
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Eeltoodust tulenevalt on SLK seisukohal, et artikkel tervikuna ei sisalda ühiskonna jaoks 

ühtegi tõest ega vajalikku väärtust, mida pidanuks avaldama ning on selle tõttu suunatud 

ainuüksi SLK au ja hea nime kahjustamisele. 

 

Artiklis esitatud ebaõigete andmete ja kontrollimata väidete esitamise eesmärgiks on 

ilmselt olnud teatud ärilistes ja/või poliitilistes huvides SLK teadlik halvustamine, mitte 

aga tegelikkusele vastava ja kontrollitud informatsiooni avalikkusele edastamine. 

 

Osaühing Saaremaa Raadio on artiklis SLK kohta ebaõigete ja kontrollimata andmete 

avaldamisega rikkunud Eesti ajakirjanduseetika koodeksit ja seega käitunud 

õigusvastaselt ja äärmiselt pahatahtlikult. 

 

4. OSAÜHING SAAREMAA RAADIO ON KOHUSTATUD SLK KOHTA AVALDATUD 

EBAÕIGED ANDMED ÜMBER LÜKKAMA JA HÜVITAMA SLK-LE EBAÕIGETE 

ANDMETE AVALDAMISEGA TEKITATUD KAHJU 

 

VÕS § 1043 kohaselt peab teisele isikule kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) kahju 

hüvitama, kui ta on kahju tekkimises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt 

seadusele. Kahju tekitamine on VÕS § 1045 lg 1 p 4 kohaselt õigusvastane muu hulgas 

ka siis, kui see tekitati kannatanu isikliku õiguse rikkumisega. 

 

VÕS § 1046 lg 1 kohaselt on õigusvastane isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase 

väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine ja eraelu 

puutumatuse või muu isikliku õiguse rikkumine, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. 

Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti 

suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel.  

 

Osaühing Saaremaa Raadio on artikli avaldamisega rikkunud VÕS § 1047 lg 1 ja 2 

sätestatut, mille kohaselt 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. Teise isiku au teotava või teisele isikule 

majanduslikult kahjuliku asjaolu avaldamine loetakse õigusvastaseks, kui avaldaja ei 

tõenda, et avaldatud asjaolu vastab tegelikkusele. 

 

VÕS § 1047 lg 4 kohaselt võib kannatanu ebaõigete andmete avaldamise korral andmete 

avaldamise eest vastutavalt isikult nõuda andmete ümberlükkamist või paranduse 

avaldamist avaldaja kulul, sõltumata sellest, kas andmete avaldamine oli õigusvastane. 

 



 

 

 

       

5(6) 

Osaühing Saaremaa Raadio avaldas SLK kohta artikli, mis sisaldab ebaõigeid andmeid, 

mille tõele vastamist pole avaldaja millegagi tõendanud. 

 

Riigikohus on 13. mai 2005 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-17-05 asunud seisukohale, et 

ebaõigete andmete ümberlükkamise kohustus lasub avaldajal, sõltumata andmete 

avaldamise õigusvastasusest ja avaldaja süüst. Riigikohus on nimetatud otsuses leidnud, 

et ebaõigete andmete ümberlükkamise kohustuse panemine nende avaldajale on nii 

kannatanu õiguste efektiivse kaitse kui ka ajakirjandusvabaduse huvides. Seejuures ei saa 

tõepärase informatsiooni levitamise nõude tagamist ebaõigete andmete avaldajale nende 

ümberlükkamise kohustuse panemisega võimalik käsitleda ajakirjandusvabaduse 

piiranguna. 

 

Osaühing Saaremaa Raadio on kohustatud lõpetama SLK au teotamise ebakohaste 

väärtushinnangutega ja SLK kohta avaldatud ebaõiged andmed ja väärtushinnangud 

samal viisil ümber lükkama. 

 

5. SLK NÕUE OSAÜHINGU SAAREMAA RAADIO VASTU 

 

SLK nõuab Osaühingult Saaremaa Raadio 14. mai 2015 ajalehes „Meie Maa” SLK kohta 

avaldatud ebaõigeid andmeid ja väärtushinnanguid sisaldava teksti ümberlükkamist ja 

artiklis esitatud ebaõigeid väiteid ümberlükkava teksti avaldamist väljaandes Meie Maa 

artikliga samadel lehekülgedel ning samas mahus nii trükis kui ka veebilehel 

www.meiemaa.ee.  

 

Lisaks nõuab SLK artikli kohest eemaldamist veebilehelt www.meiemaa.ee ning 

kõikidest avalikult kättesaadavatest allikatest (sealhulgas sotsiaalmeedia). 

 

SLK nõuab, et Osaühing Saaremaa Raadio edastaks enda poolt koostatava ja artiklis 

avaldatud ebaõigeid andmeid samas mahus ümberlükkava teksti ja vormi enne selle 

avaldamist ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks allakirjutanud SLK esindajale, kellelt 

ümberlükkava teksti avaldamiseks nõusoleku saamise järgselt ümberlükkav tekst koos 

avaliku vabandusega ajalehes Mee Maa avaldatakse. 

 

SLK ei soovi käesoleva pretensiooni avaldamist ajalehes Meie Maa ja SLK esitatud 

nõudmiste täitmist Osaühingu Saaremaa Raadio poolt iseseisvalt enne avaldatava teksti 

ja vabanduste sisulist ja vormilist kooskõlastamist SLK esindajaga. 

 

Eeltoodust tulenevalt palun edastage Osaühingu Saaremaa Raadio seisukoht 

käesoleva pretensiooni osas kirjalikult 7 kalendripäeva jooksul, s.o hiljemalt 

22. maiks 2015. 

http://www.meiemaa.ee/
http://www.meiemaa.ee/
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Juhul, kui Osaühing Saaremaa Raadio ei nõustu vabatahtlikult pretensioonis esitatud 

nõudmisi täitma, esitab SLK hagiavalduse artiklis avaldatud ebaõigete andmete 

ümberlükkamiseks ja ebaõigete andmete ja ebakohaste väärtushinnangute avaldamisega 

SLK-le tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks kohtusse. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kristel Valk 

advokaat 

aktsiaseltsi Saaremaa Laevakompanii esindaja 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


