
Reformierakonnal on
korrektne raamatupidamine

CARRIGINTER
Reformierakonda esindav advokaat

Reformierakonna ja Äripäeva
vahel on käimas kohtuvaid-
lus. Esmaspäeval on Äripäeval
kohtule vastamise tähtaeg. Sel-
les kontekstis tajume, et Äri-
päev soovib mõjutada kõhtu te-

gevust ja juhtida avalikkuse tä-
helepanu oma vigadelt kõrvale
läbi samal päeval avaldatava ar-
tikli. Peame seda ajakirjandus-
eetika reeglite rikkumiseks.

Äripäeva küsimused on sel-

gelt suunatud kohtuvaidluses
endale parema positsiooni loo-
miseks. Arvestades teie varem
väljendatut mõistame, et Äri-

päev soovib avaldada artikli
kallutatult, jätmaks vale muljet,
justkui oleks Reformierakond
eksinud oma aruandluses. Iga-
sugused väited Reformierakon-
na raamatupidamise või aruan-
nete ebakorrektsusest on ebaõi-
ged ja avalikkust eksitavad.

Reformierakond on Äripäe-
va esitatud küsimustele põhja-
likult vastanud ja andnud kirja-
liku ülevaate seitsmeteistküm-
nel leheküljel Erakondade Ra-
hastamise Järelevalve Komis-

jonile. Ülevaade anti ka trükis-

te tiraaþidest, makstud summa-
dest ja sellest, mis on olnud ta-
vapärane perioodika ja mis va-
limisteks tehtud trükised.

Antud küsimuses ei pea Re-

formierakond koostööd Äripäe-
vaga kohtuvaidluse ajal võima-
likuks. Pärast vaidluse lõppu on
Reformierakond nõus avalikus-
tama Erakondade Rahastamise

Järelevalve Komisjonile saade-
tud selgitused ja ülevaated.

Kinnitame, et erakond ei ole
saanud teenuseid alla turuhin-

na ja kõik, mida Reformiera-
kond on tellinud, on kujas kor-
rektselt Reformierakonna raa-
matupidamises ja majandus-
aasta aruandes, mis on iga-aas-
taselt ka auditeeritud ning sa-
muti avalik dokument.

Reformierakonnal on iga aas-
ta sadakond koostööpartne-
rit ja erakond ei vastuta nen-
de eest. Reformierakond on ko-
hustatud veenduma, et ta saab
teenuseid turuhinnaga ning et
tema enda raamatupidamine
on korrektne. Kui Äripäev väi-
dab, et Reformierakonna tee-

nusepakkujal on aruandluses
eksitusi, siis seetõttu ei ole aja-
kirjanduslikult eetiline näida-
ta naivas valguses Reformiera-
konda või Reformierakonna po-
liitikuid.

Segaduste vältimiseks selgi-
tan, et Reformierakond on oma
hagis vaidlustanud ainult osa

Äripäeva ebaõigeid faktiväiteid
ja väärtushinnanguid. Ülejää-
nud nõuete esitamiseks on sea-
duse kohaselt aega kuni kolm
aastat.

Reformierakond on
kohustatud veen-
duma, et tema enda
raamatupidamine on
korrektne.


