
Õigusabi ajakirjanikele, meediatöötajatele ja rikkumisest teavitajatele  

 

Pressivabaduse Kiirabi (Media Freedom Rapid Response, MFRR) pakub  rahalist tuge 

ajakirjanike ja meediatöötajate juriidiliseks esindamiseks (advokaadi- ja kohtukuludeks) ning 

nõustamiseks, kui ajakirjanikud ja meediatöötajad on nende töö pärast kohtusse kaevatud. 

Lisaks sellele pakub MFRR tuge organisatsioonidele, mis vaidlustavad ajakirjandus- ja 

meediavabadust puudutavate seadusi.   

Toetused  

Abivajajad meediatöötajad ja parema seadusandluse eest võitlevad organisatsioonid saavad 

MFRR-ilt taotleda toetust järgmisteks tegevusteks:  

   

ÜLDINE NÕUSTAMINE 
 

     Võimaluste ja riskide 

analüüs, üldine teave 

eksisteerivate või 

võimalike juriidiliste 

ohtude kohta 

JUURDEPÄÄS ÕIGUSABILE  
  

Juriidiline tugi 
kohtuvaidluste 

ettevalmistamisel ja 
kohtuprotsesside ajal  

  

LIGIPÄÄS EKSPERTTEADMISELE  
  

Ekspertide kaasamine  

seadusloomes  ja  

seaduste muutmise ajal  

KOHTUPROTSESSIDES OSALEMINE  
  

Rahaline toetus juriidiliseks 

esindamiseks nii siseriiklikes kui ka 

rahvusvahelistes  

kohtuvaidlustes  

  

  

  
  

    

    



Millal saab abi  

MFRR-i kaudu pakutav õigusabi hõlmab mitmesuguseid olukordi. ECPMFi Õiguskomisjon 

uurib iga juhtumit üksikasjalikult, kohandades toetust sobivaks abi vajavale ajakirjanikule või 

ajakirjanikuga suhelnud rikkumisest teavitajale. Ohu iseloom ei ole abi saamisel määrav.  

Õigusabi on antud järgmistel juhtudel:   

● Rahaline tugi 1000-5000 eurot juhtumi kohta, tagamaks juriidiline esindatus, kui 

ajakirjanikku või tema väljaannet ähvardab kohtus süüdistus laimamises, privaatsuse 

rikkumises või kui teilt nõutakse allika avaldamist, kui teid ahistatakse või kiusatakse, kuna 

olete avalikult teavitanud rikkumisest.     

● Sõnavabaduse ja meediavabadusega seotud olulisematel seadustel, reformidel või 

seadusmuudatustel põhinevate juriidiliste analüüside või arvamuste tellimine.  

● Juurdepääs juriidilistele juhistele, võimaldamaks ajakirjanikel, meediatöötajatel ja 

väljaannetel planeerida tööd ning vältida põhjendamatuid õiguslikke ohte.   

● Seaduse muudatuste puhul korraldatava avalikkuse kaasamise kampaaniale 

õigusanalüüsi ja nõu saamine. See hõlmab sõna- ja ajakirjandusvabadust tugevdavate 

õigusaktide muutmist, loomist või tühistamist.   

Millal ei saa  

Fondi suure koormuse ja juhtumite keerukuse tõttu ei saa MRFF-i kasutada töövaidluste 

lahendamisel ega nende juhtumite korral, mid Õiguskomisjon on hinnanud vaenukõneks või 

vägivalla õhutamiseks. Väga harvadel juhtudel toetatakse juhtumeid, kus ajakirjanik või 

meediatöötaja on ise algatanud kohtuasja. Iga sellist juhtumit uurib ja kontrollib 

Õiguskomisjon eraldi.   

Tuge võivad taotleda:  

● EL-i liikmes- või kandidaatriikides töötavad või asuvad organisatsioonid ja isikud  

● Töölepinguga või vabakutselised ajakirjanikud  

● Sõnavabaduse eestvõitlejad   

● Blogijad   

● Sõnavabadust toetavad organisatsioonid   

● Ajakirjanduses esinenud või dokumente avaldanud rikkumisest teavitajad   
   

Toetuse taotlemise vorm: https://www.ecpmf.eu/support-programmes/legal-support/  

Lisateave legal@ecpmf.eu   

----------------------------------------------------   
Pressivabaduse Kiirabi (Media Freedom Rapid Response MFRR) on üleeuroopaline projekt, mis jälgib ajakirjandus- ja pressivabaduse 

rikkumisi ELi liikmes- ja kandidaatriikides, kogub neist teavet ja reageerib neile. MFRR pakub ajakirjanikele ja meediatöötajatele juriidilist ja 

praktilist tuge, teeb lobitööd ajakirjanike kaitseks ja jagab teavet pressivabaduse rikkumistest. Projektis töötavad Euroopa Ajakirjandus- ja 

Meediavabaduse Keskuse (European Centre for Press and Media Freedom, ECPMF) juhtimisel ARTICLE 19, Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon 

(European Federation of Journalists ,EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Leipzigi Ülikooli Rakendusinformaatika Instituut (Institute for Applied 

Informatics at the University of Leipzig, InfAI), Rahvusvaheline Pressiinstituut (International Press Institute, IPI) ja Transeuroopa Balkani ja 

Kaukaasia Vaatluskeskus (CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa OBCT). Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon.   

www.mfrr.eu    
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