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Vilnius
2013 m. lapkidio A O. Zumatisq etikos inspektoriaus tamyboje buvo gautas parei5kejo
MaZesniqiq broliq konventualq (pranci5konq) ordino vienuolyno (toliau Pareilkejas) skundas del
publikaciiose ,,Vienuoliai istorinius riimus isikibo nagais" (,,Lietuvos ryto" priedas ,,Sostine",
2013-10-26, Nr. 4313583), ,,SeSi lenkq vienuoliai i istorinius rumus isikibo nagais" (www.lrytas.lt,
20 I 3- I 0-28) paskelbtos informacijos.
Parei5kejas skunde nurode, kad publikacijos antraSteje ,,Vienuoliai i istorinius riimus isikibo
nagais", paantra5teje ,,Taip nutiko Se5iems lenkq pranci3konams konventualams lsigeidus Zutbut
atsiimti senamiestyje esandius didZiulius r[mus, kurie yra lietuviq raitijos lop5ys" ir teiginiuose
-Kovoje del Pranci5konq riimq vis atkreipiamas demesys i tai, kad jq isigeide tik SeSi vienuoliai
<...>", ,,Nors rotacija yra privaloma, Vilniuje isikirusiems pranci5konams konventualams jau
dvide5imt metq vadovauja tas pats M. A. Dettlaffas. I5skynrs ji, kiti vienuoliai per 5i laikotarpi taip
ir nepramoko lietuviSkai. Nors lietuviai bande isikurti Siame vienuolyne, greitai iSjo pasitraukdavo.
Si vienuolija nera gyvybinga ir perspektyvi.", ,,Toddl dabar linkstama manyti, kad Sis objektas turi
biiti Lietuvos nacionalines reikSmes kultiiros paveldo paminklas ir negali biiti atiduotas lenkams.'
paskelbta informacija neatitinka tikroves ir parZeidZia Parei5kejo dalyking reputacij4.
Anot PareiSkejo, publikacijos pavadinimas yra klaidinantis, parodo i5ankstini autoriaus
tendencingumq jame pateiktas vertinimas visuomenei sudaro nuomong, kad Parei5kdjas i pastatus
neturi jokiq teisiq ir jo reikalavimai yra nepagristi. Pasak PareiSkejo, jo atZvilgiu shaipsnio autorius
formuoja neigiamq pozicijq bando priei
neigiamai nuteikti visuomeng, tuo patiu nutyli, kad
Parei5kejo iniciatyva pradetas teisminis proces:rs leido Lietuvos Respublikai susigraZinti vienuolyno
pastatus. PareiSkejo fiurnymu, straipsnio autorius, teikdamas apie ji nuomong, nenurode informacijos
Saltinio, kurio pagrindu PareiSkejas vertinimas kaip,,neperspektyvi" vienuolija.
Parei5k€jo teigimu, Zumalistas publikacijoje citavo UAB ,,Pranci3konq mmai", kuriai pastatai
nebepriklauso, vadov4 tadiau nepateike nei Parei3kejo, nei Romos Katalikrl BaZnyiios Lietuvoje
pozicijos ir nenurode to prieZasdiq. Parei5kejas skunde paZymdjo, jog vie5osios informacijos rengejas
konkrediu atveju nesilaike visuomenes informavimo principq publikacijoje nepagristai akcentavo
,,lenkiSkq" vienuolyno kilmg; tokiu biidu buvo kurstoma nesantaika, prasilenkta su Zumalistine etika
Parei5kejas Zumalistq etikos inspektoriaus pra5o:
nushqrd, kad gindo publikacijoje
paskelbti teiginiai paZeidd Visuomenes informavimo istatymo 3, 19 ir 22 straipsniq reikalavimus; 2)
ispeti atsakingus asmenis del Siq teises aktq pazeidimq; 3) pareikalauti, kad atsakingi asmenys
paneigtq paskelbt4 tikroves neatitinkandi4 informacijg kenkiandi4 PareiSk€jo dalykinei reputacijai;
4) priimt4 sprendim4 paskelbti ,,Valstybes iiniq" priede ,,Informaciniai prane5imai".
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Tirdamas PareiSkejo skundg Zumalistq etikos inspektorius kreipesi ! vie5osios informacijos
rengejus (skleidejus) (l) UAB ,,Lietuvos rytas" leidZiamo laikraidio ,,Lietuvos rytas.. vyriausiojo
redaktoriaus pavaduotoj4 F. Telksni, atsaking4 uZ laikraldio hrini ir (2) intemeto portalo lrytas.lt
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valdytoje
UAB ,,Lrytas* direktoriq R. Baltaduoni, praiydamas paaiSkinti gindo teiginiuose
paskelbtos informacijos atitikim4 tikrovei irodandias aplinkybes bei atsakymo teises nesuteikimo
Parei5kejui prieZastis.

F. Telksnys paai5kinimuose nurode, kad PareiSkejas gindija tam tikras Zurnalisto pasirinktas
vaizdines i5rai5kos priemones, kurios neva Zemina jo dalyking reputacijq tadiau i5 esmes nepateikia
jokiq argumentq, pagrindZiandig, jog gindo teiginiai neatitinka tikroves ir yra Zeminantys. F.
Telksnio teigimu, tikroves neatitinka ne gindo publikacijoje paskelbta informacij4 bet Pareiskejo

ji

skundas.

Anot F. Telksnio, teiginyje ,,Vienuoliai i istorinius riimus lsikibo nagais" straipsnio autorius
panaudojo frazeologizn1,,isikibo nagais", kas nurodo faktq jog Parei5kejas ilg4 laik4 kovoja del
vienuolyno pastatq. Tai skunde pawirtina ir Parei5kdjas, todel paskelbta antraite atitinka tikrovg ir
negali Zeminti Parei5kejo dalykin6s reputacijos.
Del teiginiuose ,,Dabar linkstama manyti, kad Sis objektas (t. y. pastatai - F. Telksnio past.)
turi biiti Lietuvos nacionalines reik5mes kultiiros paveldo dalis ir negali biiti atiduodamas lenkams",
,,isigeidd tik 5e5i vienuoliai", ,,Seiiems lenkq pranciSkonams konventualams isigeidus Zutbtrt
atsiimti" paskelbtos informacijos F. Telksnys paai5kino, kad jie atitinka tikrovg, kadangi Siuo metu
i5 tiesq vyksta svarstymai, jog pastatai gali biiti Lietuvos paveldo dalimi, vienuolyne i5 tiesq yra tik
SeSi vienuoliai
visi jie lenkq tautybes, vienuolynas jau daug metq kovoja del pastatq
susigrqZinimo, be to, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo teigimu, Parei5kejas nenurodo, kuo
konkrediai Sie teiginiai Zemina jo dalyking reputacij4.
Anot F. Telksnio, Parei5kejas teiginiuose ,,Nors rotacija yra privaloma, Vilniuje isik[rusiems
pranciSkonams konventualams jau dvide5imt metq vadovauja tas pats M. A. Dettlaffas. I5skyrus ji,
kiti vienuoliai per 5i laikotarpi taip ir nepramoko lietuvi5kai. Nors lietuviai bande isikurti Siame
vienuolyne, greitai iS jo pasitraukdavo. Si vienuolija nera gyvybinga ir perspektyvi" negindija faktq,
jog tas pats asmuo vienuolynui vadovauja dvide5imt met+ jog vienuoliai nepramoko kalbeti
lietuvi5kai, kad vienuolyne neisitvirtino lietuviai, tuo tarpu, straipsnio autoriaus nuomon6, es4
vienuolynas nera perspektyvus, buvo i5reik5ta saZiningai ir eti5kai, todel negali Zeminti Parei5kejo
dalykines reputacijos.
AtsiZvelgdamas tai, F. Telksnys paaiSkinimuose teigia kad skirtingai nuo Parei5kejo
skundo, gindo publikacija atitinka tikrovg, toddl negali Zeminti PareiSkdjo dalykines reputacijos.
UAB,,Lrytas* vardu paai5kinimus pateike Sios bendrovds atstove advokaG A. Bajorien6. Ji
paai5kino, jog gindo publikacijos rengeja - UAB ,,Lietuvos rytas", o padios publikacijos autorius
Sios bendroves darbuotojas A. Dumalakas; UAB ,,Lrytas* nera gindo publikacijoje paskelbtos
informacijos rengdja ir pagal licencines sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Lrytas* ir UAB ,,Lietuvos
rytas", nuostatas skelMama licenciaro (UAB ,,Lietuvos rytas") parengtus straipsnius, netikrina
informacijos teisingumo, kadangi pastarajam tenka isipareigojimai uZtikrinti informacijos atitikti
teises aktr+ reikalavimams. Del 5iq aplinkybiq A. Bajoriene nurodd negalinti pateikti paaiSkinimq del
paskelbtos informacijos, be to, paZymejo, kad gindo informacijai yra pagrindas UAB ,,Lrytas"
atZvilgiu taikyti Visuomends informavimo istatymo 54 straipsnio dalies 3 punkte numaqrt4
atleidimq nuo redakcines atsakomybes.
I5nagrinejgs PareiSkejo skund4 Visuomenes informavimo istatymo nuostatq laikymosi
poZitriu, Zumalisq etikos inspektorius
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nustate:
Parei5kejas i Zurnalistq etikos inspektoriq kreipesi del visuomenes informavimo priemoneje
paZeistos savo dalykines reputacijos, visuomenes informavimo principq paZeidimo ir nesantaikos
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kurstymo lenkq kilmes (tautybes) atZvilgiu. Kiekvienas i5 Siq Pareiskejo skundo dalykq (prasvmq)
aptartinas atskirai.
I. Del Pareiikejo dalykinis reputacijos paZeidimo
Juridinio asmens dalykine reputacija paskleidus apie ji Zinias yra ginam4 kai nustatoma 5iq
faktq visuma: 1) Ziniq paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos Zinios yra apie konkretq asmeni;
3) faktas, jog paskleistos Zinios Zemina asmens dalyking reputacij4; 4) faktas, kad paskleistos Zinios
neatitinka tikroves. Palymdtin4 kad Zeminandia juridinio asmens dalyking reputacij4 Zinia laikoma
tikrov6s neatitinkanti, asmeni diskredituojanti informacija kurioje teigiama apie asmens padaryta
teis6s, morales ar paprotiniq normq paZeidim4, negarbing4 poelgi, netinkam4 elgesi buityje, Seimoje,
vie5ajame gyvenime, nesqZining4 visuomening, komercing veikl4 ir pan. Nuomon6s skleidimo
atveju asmens garbe ir orumas gali buti paZeisti, kai asmuo apibiidinamas uZgauliai, nepadoriai, i5 jo
tydiojamasi.
SprendZiant, ar apie asmeni (taip pat ir juridini) yra paskleistos tikroves neatitinkandios jo
dalyking reputacij4 Zeminandios Zinios, kurias biitq galima paneigti, bfltina atriboti Ziniq nuo
nuomones. Visuomends informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustaq/h, kad nuomone
tat
visuomenes informavimo priemonese skelbiamas poZiiiris, nusimanymas, nuovok4 supratimas,
mintys arba komentarai apie bendro pobtrdZio idejas, faktq ir duomenq, rei5kiniq ar ivykiq
vertinimai, i5vados ar pastabos apie Zinias, susijusias su tikrais ivykiais. Nuomone gali remtis
faktais, pagristais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todel jai netaikomi tiesos ir tikslumo
kriterijai, tadiau ji turi b0ti reiSkiama s4Ziningai ir etiSkai, s4moningai nenuslepiant ir nei5kreipiant
faktq ir duomenq. Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 84 dalyj e nustatyta , kad, Zinia - tai
visuomenes informavimo priemonese skelbiamas faktas arba tikri (teisingi) duomenys. Pagrindas
atriboti Zini4 nuo nuomones yra tai, kad Ziniai taikomas tiesos kriterijus, nes fakq ir duomenq
egzistavim4 galima nustatyti irodymais. Atribojant Zini4 nuo nuomones bltina analizuoti visq
straipsnio ar kalbos kontekst4, pasisakymo aplinkybes, sakinio konstrukcijq ir kt. I5vad4 ar
paskelbta nuomone, ar informacija apie tam tikr4 fakt4 gali biiti padaryta tik i3tyrus ir ivertinus
visas konkredias aplinkybes. Kai asmuo, i5reik5damas nuomong apie ivykius, paskelbia naujas
Zinias, Zeminandias asmens garbQ ir orum4 ir neatitinkandias tikrovds, asmens teises y'a ginamos
istatymuose nustatyta tvarka.
PaZymetina ir tai, kad jwidinio asmens dalykind reputacija ginama ne tik nuo j4 Zeminandiq
tikrov€s neatitinkandiq Ziniq skleidimo, bet ir nuo nesqZiningos, objektyvaus faktinio pagrindo
neturindios nuomones (vertinimo), tadiau tokiu atveju nuomones sklaidai taikytini maZesni
apribojimai negu Ziniq skleidimui (Lietuvos Auk5diausiojo Teismo Civiliniq bylq skyriaus teisejq
kolegijos 2014-04-25 nutartis byloje Nr. 3K-3-234l2014). Asmens teis€ i gar@ ir orum4 (dalyking
reputactj4) suprantama kaip jo teise reikalauti, kad vie3oji nuomone apie j! biitq formuojama Ziniq,
atitinkandiq tikruosius jo poelgius, pagrindu ir moralinis vertinirnas atitiktq tai, kaip jis tikroveje
vykdo istatym+ bendra.Zrrogi5kos morales normq reikalavimus; pagrista ir objektyvi kritika ginama,
jeiji i5rei5kiama tinkamai - neiZeidZiant asmens, nesiekiant jo Zeminti ir menkinti, o turint pozityvq
tiksl4 i5rySkinti asmens ar
veiklos tr[kumus
siekiant juos paialinti; subjektyviis
samprotavimai pripaZintini Zeminandiais garbg ir orum4 (iZeidZiandiais), kai jie nesqZiningi,
neturintys objektyvaus faktinio pagrindo, suponuoja neigiamas visuomenes nuostatas del asmens,
apie kuri rei5kiama nuomon€ (Lietuvos Aukidiausiojo Teismo Civiliniq bylq skyriaus teis€jq
kolegijos 2014-02-19 nutartis byloje Nr. 3K-3-30/2014); neeti5ka nesqrZining4 nesiremiant jokiais
argumentais ar faktais arba tam tikrus faktus nutylint rei5kiama nuomone gali buti pripaZinta
i'eifiiandia asmens garbg ir orum4 (Lietuvos Auk5diausiojo Teismo Civiliniq bylq skyriaus teis€jq
kolegijos 20 I 5-0 1 -27 nutartis byloje Nr. 3K- I -2 I 9 l20l 5).
Parei5kejas skunde nurode, kad gindo publikacijoje tikroves neatitink4 jo dalyking reputacij4
pieidtia Sie teiginiai: ,,vienuoliai i istorinius riimus isikibo nagais" (publikacijos anrraite), ,,Taip
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nutiko Seiiems lenkq pranci5konams konventualams isigeidus Zdtbut atsiimti senamiestyje esandius
didZiulius riimus, kurie yra lietuviq ra5tijos lop5ys" (publikacijos paantra5G), ,,Kovoje ddl
Pranciskonq riimrl vis atkreipiamas demesys i tai, kad jq isigeide tik SeSi vienuoliai <...>.., ,,Nors
rotacija yra privalom4 Vilniuje isikiirusiems pranci5konams konventualams jau dvideSimt meq
vadovauja tas pats M. A. Dettlaffas. I5skynrs ji, kiti vienuoliai per Si laikotarpi taip ir nepramoko
lietuviSkai. Nors lietuviai bande isikurti Siame vienuolyne, greitai iS jo pasitraukdavo. Si vienuolija
nera gyvybinga ir perspektyvi.", ,,Tod6l dabar linkstama manyti, kad Sis objektas turi bUti Lietuvos
nacionalines reik5mes kultiiros paveldo paminklas ir negali btrti atiduotas lenkams."
Nors dalis informacijos gindo teiginiuose pateikta vertinamuoju aspektu, t. y., atskleidZia
subjektyvq vie5osios informacijos rengdjo arba Saltinio, kuriuo jis remiasi, poZiuri i tikroveje
egzistuojandius ivykius ir (ar) aplinkybes (,isikibo nagais", ,,isigeide mtbut atsiimti", ,,vienuolija
nera gyvybinga ir perspekfii", ,,linkstama manyti'), gindo teiginiq faktini arba konstatuojam4li

pagnnd4 sudaro Zinios apie tai, kad: (l) (Se5i) lenkq pranciSkonq vienuoliai - konventualai - siekia
atsiimti senamiestyje esandius istorinius (Pranci5konq) riimus; (2) vienuoliai kovoja del Siq riimq
nuosavybes atkflrimo; (3) Pranci5konq riimai yra lietuviq raitijos lop5ys; (4) Vilniuje fsiktrrusiems
pranci5konams konventualams jau dvide5imt metq vadovauja M. A. Dettlaffas; (5) i5skyrus M. A.
Dettlaff4, kiti vienuoliai nemoka lietuviq kalbos; (6) vienuolyne bandydavg isikurti lietuviai greitai
i5 jo pasihaukdavo; (7) yra / egzistuoja nuomone, jog Pranci5konq riimai turi buti (yra) Lietuvos
nacionalines reikSmes kultiiros paveldo paminklas ir negali biiti atiduotas lenkams.
Remiantis skundo tyrimo metu surinkta informacli4 PareiSkejas yra Lietuvoje registruota ir
veikianti hadicine Romos katalikq religine bendruomene. PareiSk6jas dar 2004 m. liepos 14 d. kreipesi
teism1 pra5ydamas negaliojandiu pripaZinti atsakovq Lietuvos mokslo ir technikos draugrjq
asociac;jos ir UAB ,,Mokslo ir technikos riimai* (5iuo metu UAB ,,Pranci5konq rnmal' - past.)
l99l-07-ll akt4 @agal kuri Lietuvos mokslo ir technikos draugijq asociacija (prie5 tai Lietuvos
Mokslines-technin6s kiirybos draugrjq past.) perdave gindo pastatus 1991-07-02 isteigtai UAB
,,Mokslo ir technikos r[mai'), panaikinti dalies pastah; esandiq Vilniuje, Trakq g. 9 / PranciSkonq g.
1, teising registracij4 atsakovo UAB ,,PranciSkonq riimai" vardu ir ipareigoti UAB ,,Pranci5konq
rlmai' gr4Zinti Siuos pastatus valstybei. Lietuvos Respublikos Vynausybe ie5kovu i byl4 istojo nuo
2010 m. spalio 15 d. Po devynerius metus trukusio teisminio nagrindjimo Lietuvos Aukidiausiasis
Teismas 2013 m. vasario 8 d. nutartimi civilindje byloje Nr. 3K-3-8/2013 paliko Zemesniq instancijq
teismo nutartis nepakeistas. Teismai paZymejo, ka4 1940 m. gruodZio l0 d. nacionalizacijos aktu Nr.
149 neteisetai nusavinus Maiesniqirl broliq konventualq (pranci5konq) ordinui (t. y. Parei5kejui)
istori5kai priklausiusius gindo pastatus, negaldjo atsirasti ir neatsirado teiseta valstybine 5iq pastatq
nuosavyb€, toddl nuosavybe negalejo btrti teisetai perduota ir profesinems s4iungoms, o veliau ir
atsakovui
UAB ,,Pranci5konq riimai". Teismq vertinimq gindo pastatai buvo perduoti tik
operatyviojo tvarkymo (patikejimo) teise, kuri nesuk[re nuosavyb€s teises. AtsiZvelgiant i tai, l99l07-11 aktas pripaZintas negaliojandir.r, o gindo pastatai grqZintini Lietuvos valstybei.
Po Lietuvos Aukidiausiojo Teismo nutarties Parei5kejas kreipesi Lietuvos Respublikos
Vynausybg, pra5ydamas atkurti nuosavybes teisg i pastatus, tadiau iki Siol gindo pastatai PareiSkejui
neperduoti, nors Lietuvos Respublikos Vyriausybd 1992 m. gruodZio 3 d. potvarkiu Nr. I l83p ,,Del
patuStintq patalpq, esandiq Vilniuje, Kedainiq g. 8/4, Pranci5konq g. (buvusi Iketingos g.) 3/6,
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Trakq g. 9/1 grqZinimo Vilniaus arkivyskupijai" ipareigojo Vilniaus miesto valdybq gqZinti

patalpas Vilniaus arkivyskupijai. Be kita ko, nekilnojamasis turtas, remiantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 983 ,,D€l Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012
m. liepos 1l d. nutarimo Nr. 868 ,,Del valstybes nekilnojamojo turto Vilniuje, Pranci5konq g. l,
perdavimo Okio ministerijai" pakeitimo", perduotas valstybds imonei Valstyb€s turto fondui valdyti,
naudoti ir disponuoti juo patikdjimo teise.
Pranci5konq vienuolyno ansamblis, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s 2001-11-20
nutarimu Nr. 1378 ,,Del nekilnojamqiq kultiiros vertybiq paskelbimo kultiiros paminklais.., yra
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paskelbtas / pripaZintas Lietuvos istorijos ir kultrlros paminklu, iregistruotas Kultiiros vertybiq
registre. 2013 metq pabaigoje Pranci5konq vienuolyno pastatus pasi0lyta ira5yti Valstybinei
reikdmes istorijos, archeologijos ir kultfiros objektq s4ra34.
Parei5kejas negindija mindtq aplinkybiq sudarandiq faktini pagrinda tadiau paZymi, jog
gindo teiginiais vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) visuomenei leido susidaryti nuomong
(spUdi), kad Parei3kejas i pastatus neturi jokios teises, todel, siekdamas juos susigrqZinti, elgiasi
neteis€tai ir nesqZiningai.
Su tokia Parei3kejo daroma i5vada negalima sutikti. Nepaisant to, kad vie5osios informacijos
rengejas gindo informacij4 Parei5kejo atZvilgiu pateike kriti5kai (ne taip, kaip noretq PareiSkejas),
nei Parei5kejo skundiiamuose, nei kituose publikacijos teiginiuose (l) ndra teigiama apie tai, kad
PareiSkejui pastatai nepriklauso ar kad jis neturi i juos jokiq teisirS taip pat (2) nera paskelbt4 jog
PareiSkdjas elgesi neteisdtai arba nes4Ziningai. Konkrediu atveju vie5osios informacijos rengejas
(skleidejas) lakoni5kai, taiiau neiSkreipdamas pagrindiniq fakt$ informavo apie Lietuvos
AukSdiausiojo Teismo sprendim4 ir apie tai, kad Parei5kejas nedelsdamas kreipesi i valstybg del
vienuolyno pastatq gr4Zinimo (,,Lietuvos Auk5diausiasis teismas paskelbe verdikt4 - pranci5konq
vienuolynas turi bUti greZintas valstybei. To reikalavo ie5kovai MaZesniqiq broliq konventualq
(pranciSkonq) ordino vienuolynas. <...> Teismui paskelbus neskundZiam4 nutarti, pranci$konai
konventualai suskubo pareik3ti tiki, kad valstybe nedels ir vienuolyn4 gr4Zins broliams."). Kadangi
Lietuvos Aukidiausiasis Teismas nesprende klausimo del vienuolyno pastatq gr4Zinimo Parei5kejui,
vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) negali bfti laikomas nutylejusiu aplinkybg apie
Parei5kejo nuosavybes teises i pastatus ar tai, kad Parei5kejas savo le5omis iregistravo valstyb€s
nuosavybes teisg ipastatus vie5ajame registre. Be to, svarbi aplinkybe vertinant gindo teiginius yra
t4 kad Lietuvos Respublikos Vyriausybe iki publikacijos paskelbimo Parei5k€jui nebuvo grqZinusi
nekilnojamojo turto. Tai reiski4 kad Pareiskejo nuosavybes teisiq i nekilnojam4ii turt4 atkUrimo ir
jo gr4Zinimo klausimas gindo publikacijos paskelbimo metu nebuvo i5sprgstas (pastatai PareiSkejui
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PaZymetina ir tai, jog publikacijoje vieSosios informacijos reng€jas (skleidejas) kelia ne tiek
Pranci5konq vienuolyno nuosavyt€s teisiq atkiirimo ar 5io proceso vilkinimo klausimq kiek
klausim4 del tinkamos pastatq prieZiiiros (iSsaugojimo), kuris aktualus po teismo priimto sprendimo
pasikeitus pastatq valdytojui. Rflpintis Pranci5konq vienuolyno
Lietuvos istorijos ir kultrfros
paminklo i5saugojimu yra valstybes ir visuomenes interesas, norint perduoti ji ateities kartoms,
sudaryti s4lygas visuomenei ji paZinti ir juo naudotis. Todel Siuo poZifiriu negalima sumenkinti ar
paneigti vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) noro informuoti visuomeng apie vienuolyno
pastatq prieZiiir4 ar sQlygas (ios publikacijoje ivardytos kaip ,,gresme").
Gindo situacijoje matyti, kad vienuolyno pastatq valdymas, naudojimas ir disponavimas
patikejimo teise i5 Ukio ministerijos (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. liepos 11 d.
nutarimas Nr. 868,,DeI valstybes nekilnojamojo turto Vilniuje, Pranci5konq g. l, perdavimo Ukio
ministerijai") valstybes imonei - Valstybs turto fondui (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m.
spalio 30 d. nutarimas Nr. 983 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. liepos I d.
nutarimo Nr. 868,,Del valstybes nekilnojamojo turto Vilniuje, Pranci3konq g. 1, perdavimo IJkio
ministerijai" pakeitimo') perejo neatsitiktinai. Svarbq jog iki tol Ukio ministerija nekilnojamojo
turto net nebuvo per€musi todel kad (l) nebuvo numadiusi pastatq administravimo mokesdiams
reikalingq 165q, taip pat (2) netur6jo Zmogishdq i5tekliq Siai ministerijai nebldingoms funkcijoms
atlikti, (3) negalejo uZtikrinti, kad nekilnojamasis turtas btrtq valdomas, naudojamas ir juo
disponuojama laikantis efektyvumo ir visuomenines naudos principq @kio rninisterij os 2Ol3-O9-24
ra5tas Nr. (37.2-35\3-5375). Ukio ministerijos nuomone, laikinas nekilnojamojo turto perdavimas
Valstybes turto fondui iSsprendZia Sio tr-rto i5laikymo
administravimo problemas @kio
ministerijos 2013-10-01 ra5tas Nr. (37.8-35)3-5581).

-

-

I

ir

6

Pranci5konq vienuolyno pastatai Ukio ministerijai buvo perduoti siekiant iSsprgsti klausimq
del nuosavybes teisiq PareiSkejui atkiirimo. Tai patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012
m. liepos
d. posedyje 29 klausimu (,Del valstybes nekilnojamojo turto Vilniuje, PranciSkonq g.
l, perdavimo Ukio ministerijai') priimtas 2 protokolinis nutarimas - pavesti Ukio ministerijai teises
aktq nustatyta tvarka sprgsti klausim4 del MaZesniqiq brolirl konventualq (pranciSkonq) ordino
vienuolyno nuosavybes teises valstybei nuosavybes teise prilJausandius pastatus Vilniuje,
PranciSkonq g. 1, atkiirimo. Tod€1, i5 vienos puses, nekilnojamojo turto perdavimas Valstyb€s huto
fondui galejo atrodyti kaip Parei5kdjo nuosavybes teises vienuolyno pastatus atkiirimo proceso
vilkinimas, nes, biidamas nekilnojamojo turto patiketinis, Valstybes turto fondas negalefil perduoti
nekilnojamojo turto Parei5kejo nuosavybn Lietuvos Respublikos religiniq bendrijq teises i i5likusi
nekilnojam4ii turt4 atkiirimo tvarkos istatymo nustag/ta tvarka (Valstybes turto fondo 2013-09-16
raStas Nr. (30)3R-2030). I5 kitos puses, vykdydama min€t4 nutarim4 Okio ministerija nurode
negalinti priimti sprendimo del nuosavybes teises i nekilnojameii turtg atkiirimo, kadangi truksta
tikslios informacijos del siekiamo grqZinti nekilnojamojo turto ploto padidejimo ir konstnrkcijq
pakeitimo (Ukio ministerijos 2013-09-24 ra5tas Nr. (37.2-35)3-5375). Atkreipinas ddmesys ir i tai,
jog svarstant pastatq gr4Zinimo klausim4 Parei5k6jui, i5kilo abejoniq del vieno iS pastatq (t. y. bokitovarpinds) nuosavybes teises atkiirimo (Ieisingumo ministerijos 201348-30 raitas Nr. (1.8.)2T-1098).
Pirmiau aptarta situacija rodo, kad nekilnojamasis hrtas - Pranci5konq vienuolyno pastatai,
siekiant uZtikrinti, kad jis b[tq valdomas, naudojamas ir juo disponuojama laikantis efektyvumo ir
visuomenines naudos principq, Valstybes turto fondui buvo perduotas laikinai - iki bus i5siaiSkinta,
ar galima atkurti Parei5kejo nuosavybds teisg i vienuolyno pastatus, grqZinant juos natiira pagal
Lietuvos Respublikos religiniq bendrijq teises i5likusi nekilnojam4ii turt4 atkiirimo tvarkos
istatym4. lvertinus tokias gindo informacijos paskelbimo aplinkybes, negalima daryti vienareik5miq
i5vadq apie Parei5kejo nuosavybes teisiq i i5likusi nekilnojam4ii turt4 turini bei apimti, kadangi Siq
teisiq atkirimo klausimas kompetentingq valdZios institucijq nebuvo
galo i5sprgstas.
Atsi:Zvelgiant i tai, atitinkamai i5 vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) negalima reikalauti, kad
vienuolyno pastatq savininku jis butt+ ivardijgs Parei5k€j4 Sutiktina su Parei5kejo argumentu, kad
abejoniq visuomenei del Parei5kejui priklausandiq nuosavybes teisiq i pastatus galejo kilti, tadiau
pagrindo tam davd ne tiek gindo publikacija, kiek tam tikry valdZios institucijq iki publikacijos
paskelbimo iSsakytos abejones ir (ar) delsimas Parei5kejo atZvilgiu priimti atitinkamus sprendimus.
PareiSkdjas taip pat nurodo, kad vieSosios informacijos rengejas (skleidejas), akcentuodamas
vienuoliq kilmg (lenkai) ir skaidiq (Se5i), gindo teiginiais paskleide apie
i3imtinai neigiam4
informacij4: vienuolij4 (1. y. Parei5kej4) ivardijo kaip negyvybing6 neperspektyvi4 nevykdandi4
rotacijos, o jos vienuolius - atvykeliais, lenkais, nemokandiais lietuviq kalbos, be to, teigdamas apie
vienuolyno neperspektyvumq ir apie tai, kad vienuolynas negali b[ti atiduotas lenkams, nenurode
Sios informacijos laltiniq, todel i5vadas dare nes4Ziningai.
Sutiktin4 kad gindo informacija apie Parei5kej4 paskelbta kritiskai, Parei5kejui nepalankiai.
Tadiau kriti5kas informacijos skelbimas nebiitinai painid1ia nuomones rai5kos reikalavimus ar
juridinio asmens dalyking reputacij4. Atsiivelgiant i nuomonei keliamus s4iiningumo ir eti5kumo
reikalavimus, tam tikq detaliq pary5kinimas ar akcentavimas negali buti laikomas paZeidimu, jei
nuomon€ nera i5reikita menkinandia ar niekinandia forma (eti5kumo reikalavimas), jei pateikiant
nuomonQ sqmoningai nera nutylima reiksminga informaciia (qziningumo reikalavimas). Konkrediu
atveju tiek vienuoliq tautybds, tiek skaidiaus nurodymas, tiek prane5imas, kad lietuviSkai kalba tik
vienas jq, o vienuolijoje ilgai nevyksta rotacij4 savaime nera niekinantys ar menkinantys dalykai,
juolab, kad Sios aplinkyb€s atitinka tikrovg ir del jq n6ra gindo. Atkreiptinas demesys, kad teisd
skleisti informacij4 ir idejas apima ne tik teisQ skleisti neutrali4 informacij4 ir idejas, kurios yra
palankios ir neiZeid'Ziandios, bet ir informacijq kuri yra Sokiruojanti, trikdanti visuomeng arjos dali
(Europos Zmogaus Teisiq Teismo lggl-05-23 sprendimas Oberschlick priei Austrijq, Nr. 1166?85).
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