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S. m. geguZes 4 d. Zurnalistq etikos inspektoriaus tamyba gavo Edgaro Va5kevidiaus ir

Jurgitos rvarijonaites-vaskevides (toliau - Parei5kejai) skund4 det publikacrjoje ',vietoj lietuvisko

,,ruidor,-.dZio rojaus" - teismq karusel€" (www.lrytas.lt, 2015-03-16) paskelbtos informacijos.
pareiSkejai skunde nurod€, kad jublikacija iliustruota nuotraukomis, kurios buvo paskelbtos be jq

sutikimo, paieidaiant teisg i awaizdq Pareiskejai teigi4 kad skundZiamoje publikacijoje buvo

paskelbti tokie tikrorrr, rrluiitinkantys ir E. VaSkevidiaus garbg bei orum4 Zeminantys, teisq i
privatum4 bei nekaltumo prezumpcij4 paZeidZiantys teiginiai: ,,Edgaras Va5kevidiu5 (-..> minimi

.iuinnel" Uyloje del galimai padarytos nusikalstamos veikos", ,,Visi atsakovai (E- Va5kevidius <...>)

kaip [rnanydami ilgf hik4 siengeii vilkinti proces4', ,,Sunku pasakyti, kuriai grupei priskirti Siuos

asmenis: iS anksto viska jlanuojantiems ir savo strategijE turintiems galimiems sukdiams ar tiesiog

palankiai susiklostandiq'aplinky-biq,,aukomis" - laimes k[dikiais 1...]",,,(...] E- Vaskevidius <...>

ir toliau megino aptintiniams rodyti prabangiai gyvenandio verslo magnato statusQ. 2012 mett4

lapkrit[ g,. faStevidius vede Lietuvos vard4 uZsienio Salyse praeityje garsinusi4 J- Tvarijonaitg",

,,Jeigu' ikiteisminis ryrimas bus baigtas kaltinamuoju aktu, ir teismas nastet!1 3ptcattila-n]a]i
nuosprend!, didZiausia bausme uZ nusikalstamas veikas gali b0ti laisves atemimas iki 8 metq'. Siais

teiginiais, pasak pareiskejq visuomenei paskelbiamos tikroves neatitinkandios Zinios, neva E.

Valkevieius yra ltariamas nusikalstamq veikq padarymu, neva jis neteisdtai vilkina bylos

nagrinejim4 teisme, neva jis megina rodyti prabangiai gyvenandio verslo magnato statusq

svarstom4 ar E. Vaskevidirl galima,,priskirti sukdiams", be to, skaitytojui itaigiai nurodoma" kad

publikacijoje apraSomiems asmenims, taigi ir E. Va5kevidiui, gresia laisves atemimas iki 8 metq.

irareiskeiq ieigimu, skleisdamas tokio pobudZio tikroves neatitinkandi4 bei E. Vaikevidiaus garbg ir

orum4 Zeminanei4 informacij4, UAB ,,Lr5rtas" s4moningai klaidina visuomeng, kenkia jo asmeninei

ir daiykinei reputacijai, Zlugdo verslo partneriq pasitikejim4. PareiSkejai nurod6, kad po

skundZiamor p,rUtit u"ijos paskelbimo jie yra priversti savo bidiuliams, artimiesiems, verslo

partneriams ii bendradarbiams aiSkintis, jog jq atZvilgiu nera vykdomas joks baudZiamasis

persekiojimas, kad E. VaSkevidius ndra ,,sukdius", nera [tariamas jokiq nusikalstamq veikq

padarymu, jam negresia laisves atemimo bausm6, jis viso labo dalyvauja civilineje byloje, kurios

nagrinejimo teisme tikrai nesiekia vilkinti.
Skunde PareiSkejai atkreipe demesi, kad nors J. Tvarijonaite-Va5kevide yra absoliudiai

nesusijusi su publikacijoje aprasomais teisiniais santykiais, publikacija yra iliustruota jos nuotrauka"

o pubiikacijoje skelbiama informacija be jokio teiseto pagrindo siejama su jq kaip E. Va5kevidiaus

suiuoktine. Pareiskejai nurod6, kad skundZiamoje publikacijoje minimos su publikacijos tema

absoliudiai nesusijusios Parei5kejq privataus gyvenimo detales, t. y. informacija apie jq prie5 2

metus sudaryt4 santuok4 ir vestuviq Sventes detales-
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Parei5kejai nurod6, kad jie nera vie5i asmenys, todel jq fotonuotraukq spausdinimui buvo
bttinas jq sutikimas, kurio jie nedave. PareiSkejai paZymejo, kad'nei UAB,,Lrytas;., nei publikacijos
autorius Dailius Dargis i juos nesikreipe del apie juos ketinamos skelbti informacijoi ko*"rrturo
irlar sutikimo toki4 informacij4 skelbti.

Parei5kejai pra5o: l) nustalrti, kad PareiSkejq nurodyti gindo teiginiai, informacija apie
privattl E- Va5kevidiaus ir J. Tvarijonaites-Va5kevides gyvenim4 bei jos fotonuotrauka
skundZiamoje publikacijoje paZeide Visuomends informavimo lstatymo i straipsnio, l9 straipsnio ir
22 straipsnio 8 dalies 4 punkto nuostatas; 2) ispeti portalo www.irytas.lt valdytojq UAB ,J-rytas..
apie aukSdiau nurodytus teises aktq paZeidimus; 3) priimt4 sprendim4 paskel6ti"vieSai Zurnatisq
etiko s inspektoriaus tarnybos internetiniame puslapyj e.

Tirdamas Parei5kejq skund4, Zurnalistq etikos inspektorius ra5tu kreipesi i UAB ,,Lr1rtas..
direktoriq Ridard4 Baltaduoni, praSydamas pateikti vie5osios informacijos rengejo (skleiiejo)
pozicij4 del Parei5kejq skundo argumentq ir galimybes uZbaigti skundo ryrim4 taikiususitarimu.

PaaiSkinim4 del PareiSkejq skundo pateike UAB ,,Lrytas" lgaliota atstove advokate Asta
Bajoriene. Ji nurode, kad asmens garbes ir orumo gynimui, atitinkamai ir reikalavimui del tikroves
neatitinkandios informacijos paneigimo yra reikalinga atitinkama juridiniq faktq sudetis: l)
paskleista informacija apie konkretq asmeni @arei5kej4) ir ji galima identifikuoti; 2) paskteista
Linia, duomenys, kuriuos galima patikrinti taikant tiesos kriterijq, o ne nuomone; 3) paskleisti
duomenys neatitinka tikroves; 4) paskleisti duomenys paleidLia asmens garbg ir orum4. Advokate
paZymeja, kad Zeminandia asmens garbQ ir orumg Zinia laikoma tikroves neatitinkanti,
diskredituojanti asmeni informacij4 kurioje teigiama apie asmens padaryt4 teis6s, morales ar
paprotiniq norrnq paZeidimq negarbing4 poelg[, netinkam4 elgesi buityje, Seimoje, vie5ajame
gyvenime, nes4Zining4 visuomening, komercing veikl4 ir pan. UAB ,,Lrytas" atstovd atkreipe
demesi, kad teismq praktikoje yra i5ai5kinta" jog atitiktis tikrovei vertintina dviem aspektais: l) ar
teisingas prane5imas apie faktus; 2) ar teisingai, adekvadiai vertinami irykg faktai. Paskleisti
duomenys neatitinka tikrovds, jeigu faktai tikroveje neegzistavo, [vykiai klostesi ne taip, kaip
nurodom4 asmens poelgiai vertinami neadekvadiai vykusiems faktams. Kad duomenys neatitinka
tikroves rei5ki4 jog paskleistos Zinios yra melagingos, pramanytos, iSgalvotos, t. y. i5 tikrqjq tokiq
faktq, aplinkybirl nebuvo ar b[ta kitokitl.

Advokate A. Bajoriene pabreZe, kad publikacijoje pateikiama informacija yra paremta
Zumalisto atlikta situacijos analize, faktq ir aplinkybiq vertinimu" viesuose teismo posedZiuose
surinkta ir atskleista informacij4 advokato Rinaldo Viliu5io, atstovavusio kreditoriq interesus,
i5sakyta pozicija.

UAB ,,Lrytas" atstove paaiSkino, kad publikacijoje nera pateikta tikroves neatitinkandios
informacijos, visa informacija surinkta stebint civilines bylos Nr. 2-214-65312015 eig4 bei
uZduodant klausimus UAB ,,Dargis" atstovaujantiems asmenims. Tai, jog Parei5kejai nurodytoje
informacijojeiLvelgiatariam4 jq neturtiniq teisirl paZeidimq advokates teigimu, yra tik jq subjektyvi
nuomone, neparemta teisiniais argumentais. Pasak UAB ,,Lrytas" atstovri:s, publikacijoje nera
nurodom4 kad PareiSkejas E. VaSkevidius yra sukdius, kad jo atZvilgiu yra priimtas apkaltinamasis
nuosprendis ir kt. Advokatd teigi4 kad buvo Prie5ingai, nes logines - lingvistinds konstrukcijos
reidLia daryti priesing4 iSvad4: ,,galimai", ,,sunku pasakyti", ,jeigu", ,,gali btti" ir vartojamos
b0simojo laiko konstrukcijos tik pabreZia tai, kad pubtikacijos autorius i5 turimos ir surinktos
informacijos kelia tam tikras hipotezes, susilaikydamas nuo kategori5kq teiginiq kuriais butq
kaltinamas PareiSkej as.

Del gindo teiginyje ,,Edgaras VaSkevidius (...) minimi civilineje byloje del galimai
padarytos nusikalstamos veikos" paskelbtos informacijos advokate A. Bajoriene paai5kino, kad pati
sakinio konstrukcija" pavartotas neveikiamosios r[Sies dalyvis ,,padar5rtos" pabrdZia tai, kad
nusikalstam4 veik4 galimai padargs asmuo nera ivardtjatoas. Pasak jos, sakinyje s4moningai
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vartojamas Zodis ,,galimai", kuris paZymi, kad dar ndra ai5ku ar apskritai nusikalstama veika buvo

padaryta, sukeliant abejoniq.
Gindo teiginys ,,Visi atsakovai (E. Vaikevidius <...>) kaip imanydami ilg4 laik4 stengesi

vilkinti proces4", UAB ,,Lrytas" atstoves teigimu, yt& atitinkantis tikrovg, publikacijoje yra

pakomentuota kad atsakovai negaledavo liudyti, nors jt1 dalyvavimas byloje pripaZintas bfitinu,

buvo rei5kiamas nepagristas pra5ymas nuialinti teisejq o taip pat teismas E. VaSkevidiui skyre

200.00 eurq baud4 uZ tai, kad Sis neatvyko i teismo posedi be svarbiq prieZasdiq. Visos Sios

aplinkybes, advokates [sitikinimu, tik patvirtina piktnaudZiavim1 teismo procesu, o tai rei5kia ir
proceso vilkinim4.

Advokate paaiSkino, kad gindo teiginys ,,Sunku pasakyti, kuriai grupei priskirti Siuos

asmenis: i5 anksto visk4 planuojantiems ir savo strategij4 turintiems galimiems sukdiams ar tiesiog
palankiai susiklostandiq aplinkybiq ,,aukomis" - laimes k[dikiais (...)" yra suformuluotas kaip
dviejq visi5kai skirtingrl, galbtt Siek tiek hiperbolizuotq galimybiq prieSprieSa (dilema). Pasak jos, 5[

sakini sudaro du teiginiai, sujungti LodLiu,,ar", todel jos teigimu, prie5ingai nei skunde nurodo

Parei5kejas, jis nera ivardijamas sukdiumi.
UAB ,,Lrytas" atstove paZymejo, kad teiginiBi ,,(...) E. Va5kevidius <...> ir toliau megino

aplinkiniams rodyti prabangiai gyvenandio verslo magnato status4. 2012 metq lapkrit! E.

Vaikevidius vede Lietuvos vard4 uZsienio Salyse praeityje garsinusi4 J. Tvarijonaitg" yra
atitinkantys tikovg, todel Parei5kejas nepagristai juos nurodo kaip paleid1ian(ius jo garbg ir orum4,

kadangi tikrovg atitinkanti informacij4 advokates isitikinimu, negali paZeisti Sio asmens neturtiniq
teisiq. Advokate A. Bajoriene pabreZe, kad visos Ziniasklaidos priemones apraSin€jo [vykusias
vesnrves-

Gindo objektu esantis teiginys ,,Jeigu ikiteisminis tyrimas bus baigtas kaltinamuoju aktu, ir
teismas paskelbs apkaltinamqji nuosprendi, didZiausia bausme uZ nusikalstamas veikas gali b[ti
laisves atemimas iki 8 metq", advokatds teigimu, yra suformuluotas kaip hipotetine situacija. Pasak

UAB ,,Lqrtas" atstovds, juo nera teigiama" kad kaZkas (iskaitant ir pat[ Parei5kej4) padare

nusikalstam4 veikq.
Advokate A. Bajoriene atkreipe demesi, kad Europos Zmogaus Teisiq Teismas ne kart4 yra

paZymejgs, jog LodLio laisves ribos yra platesnes Ziniasklaidai, kai jos skleidZia vie5o intereso
informacijq. Teismas tai sieja su tuo, kad Ziniasklaida atlieka visuomenes sergetojo vaidmeni.
Advokate paai5kino, kad skundZiamos publikacijos autorius suZinojo, jog Vilniaus apygardos
prokurahrra pradejo ikiteismini tyrimA del galimai padarytos nusikalstamos veikos sukeliant UAB
,,Dargis" tydini bankrot4 ir del galimo sukdiavimo savanaudi5kais tikslais perleidZiant laiv4
paZistamiems (susijusiems) asmenims. Advokates teigimu, todel Zurnalistas, nepaZeisdamas
profesines etikos kodekso nuostatq, informavo visuomeng apie galimai padarytas nusikalstamas
veikas. UAB ,,Lrytas" atstovd laikosi pozicijos, kad tai yra vie5o pobfidZio informacij4 kuri4
Zurnalistas turejo teisg skleisti, o visuomene j4 gauti. Advokate atkreipe demesi, kad taip pat ir
Lietuvos AukSdiausiasis Teismas (toliau - LAT) ne kart4 yra paZymejgs, jog bankroto ir
restruktlirizavimo bylose yra vieSasis interesas. Bankroto bylos i5kelimas ir nagrinejimas
nei5vengiamai turi itakos visq imones kreditoriq, taip pat visos visuomends bei valstybds interesams.

UAB ,,Lrytas" atstovri: paZymejo, kad publikacijoje nera nurodom4 jog Parei5kejas yra
padargs atitinkamas veikas, tadiau pateikiama informacija apie jo atZvilgiu nagrinejam4 bylq todel
nera jokio teisinio pagrindo konstatuoti nekaltumo prezumpcijos paZeidimo. Advokate A. Bajoriene
iSreiSke pozicijq kad visuomene turi teisg Zinoti ir bdti informuota apie nagrinejamas bylas.

UAB ,,Lrytas" atstov€ paai5kino, kad PareiSkejq skunde nurodomas argumentas, jog
publikuojant skundZiam4 straipsni buvo paZeistos jq teises i afiaizd4 ir jq privataus gyvenimo
apsaugq yra nepagristas. Advokate atkreipe demes!, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau - LR CK) 2.22 strupsnis reglamentuoja ne tik asmens attraizdo apsaug4 bet ir itvirtina i5lygq
jog asmens atvaizdo publikavimui nereikia asmens sutikimo, jeigu tai susljg su asmens visuomenine
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veikla- UAB ,,Lrytas" atstov€s teigimu, PareiSkejas yra gerai Zinomas verslininkas, o jo sutuoktine
Jurgita Tvarijonaite-Va5kevide - visuomenei gerai Zinomas modelis. Advokates teigimu, PareiSkejai
del savo veiklos specifikos yra visuomends demesio centre, todel diskusijoms apie juos yra taikomos
platesnds iodZio laisves ribos, iskaitant ir asmens teisg i atvaizdE.

AtsiZvelgiant i i5destytus argumentus, UAB ,,Lrytas" pra5o Parei5kejq skund4 pripaZinti
nepagristu ir kartu informuoja, kad siekiant susiklosdiusi4 situacij4 i5sprgsti taikiai, skundZiama
publikacija i5 internetinio portalo lrytas.lt yra paSalinta.

I5nagrinejgs Parei5kejq skund4 Visuomenes informavimo istatymo nuostatq laikymosi
poZilriu, Zumalistq etikos inspektorius

nustatd:
Parei5kejai skundZiasi del paskelbtos tikroves neatitinkandios informacijos, paZeisto

nekaltumo prezumpcijos principo, paZemintos garbds ir orumo, paZeistos teises i awaizd4 ir privatq
gyvenimq.

I- Del garbes ir orumo bei nekaltumo prezumpcijos principo paZeidimo
Zmogaus garbe ir orumas, skleidZiant apie ji Zinias, yra ginami, kai nustatoma Siq faktq

visuma: t) Ziniq paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos Zinios yra apie konkretq asmeni
(parei5kej4); 3) faktas, jog paskleistos Zinios neatitinka tikroves; 4) faktas, jog paskleistos Zinios
Zemina asmens garb? ir orum4. PaZymetin4 kad Zeminandia asmens garbg ir orum4 Zinia laikoma
tikroves neatitinkanti, diskredituojanti asmeni informacija, kurioje teigiama apie asmens padaryt4
teisds, moralds ar paprotiniq normq paZeidimq negarbing4 poelg[, netinkam4 elgesi buityje, Seimoje,

viesajame gyvenime, nesEZiningE visuomening, komercing veiklE ir pan.

Nuomonds skleidimo atveju Zmogaus garbe ir orumas gali btti paZeisti, kai asmuo

apibndinamas uZgauliai, nepadoriai, i5 jo tydiojamasi.
Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustat5rta, kad nuomone - tai

visuomends informavimo priemonese skelbiamas poZi[ris, nusimanymas, nuovok4 supratimas,

mintys arba komentarai apie bendro pobUdZio idejas, faktq ir duomenr6 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
bfiti rei5kiama s4ziningai ir eti5kai, s4moningai nenuslepiant ir neiSkreipiant faktq ir duomenq.

Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 84 dalis nustato, jog Zinia - tai visuomenes

informavimo priemonese skelbiamas faktas ar tikri (teisingi) duomenys.

Gindo objektu esantis teiginys ,,Edgaras Va5kevidius (...) minimi civilineje byloje del
galimai padarytos nusikalstamos veikos" yra laikytinas linta, kadangi skelbiama konstatuojamojo
pobudZio faktine informacij4 kuriai galima pritaikyti tiesos kriterijq. Tiriant Parei5kejq skund4

nustatyta, kad skundZiamos publikacijos paskelbimo metu Vilniaus apygardos teisme buvo

nagrinejama civiline byta Nr. 2-214-65312015 pagal ie5kovo BUAB ,,Dargis" ieSkini atsakovams
D&A Classicboats Ltd,D  V del sandorio nugindijimo ir ie5kovo BUAB ,,Dargis"
ie5kini atsakovams D&A Classicboats Ltd, D V , Edgarui Va5kevidiui del skolq

suderinimo akttl nugindijimo. Sios civilines bylos esmd - ieikovas BUAB ,,Dargis" kreipesi iteism4
su ie5kiniu, pra5ydamas pripaZinti negaliojandiu ieSkovo su atsakovu D&A Classicboats Ltd 2010-

05-03 sudaryt4 sandori, kurio pagrindu buvo perleista ie5kovo jachta Reliant 59 LR CK 6.66

straipsnio I daties ir LR CK 1.86 straipsnio pagrindu bei taikyti restitucij4. SusipaZinus su minetos

civilines bylos medZiaga matyti, kad joje buvo sprendZiamas klausimas del sandoriq (ne)teisetumo

bei atsakovq (ne)s4Ziningumo, o ne del galimai padarytos nusikalstamos veikos.

PareiSkejq skundo tyrimo metu nustatyta" kad gatimai padarytos nusikalstamos veikos, apie

kuriq kalba vieSosios informacijos rengejas (skleidejas), aplinkybes yra tiriamos Vilniaus apskrities

vyriausiojo policijos komisariato Kriminalines poticijos Ekonominiq nusikaltimq tyrimo valdyboje,
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kurioje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-t-01052-14 pagal Lietuvos Respublikos
baudZiamojo kodekso (toliau - LR BK) 209 straipsni del nusikalstamo bankroto, pagal bankroto
administratoriaus UAB ,,Bankrotq administravimo grupe" parei5kimq kuriame nurodoma, jog buvgs

UAB ,,Dargis" direktorius D V galb0t s4moningai blogai valdydamas imong, nuleme
jos bankrot4 ir del to padare turtines Zalos kreditoriams. 2014-11-05 Siame tyrime pradetas

ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 straipsnio 2 dali del dideles vertds svetimo turto igijimo
apgaule. Siuo metu minetame tyrime galutinis procesinis sprendimas nera priimtas. Vilniaus
apygardos prokurahiros Antrojo baudZiamojo persekiojimo skyriaus prokurore AuSra BalZekaite
2015-08-27 ra5tu Nr. 2.5-(204)-4981 lumalistq etikos inspektoriq informavo, kad Parei5kejas E.

Va5kevidius ikiteisminiame tyrime bus apklaustas kaip liudytojas apie savo paties galbnt padaryt4

nusikalstarn4 veik4, t. y. Lietuvos Respublikos baudZiamojo proceso kodekso (toliau - LR BPK) 80

straipsnio I punkto ir LR BPK 82 straipsnio 3 dalies pagrindais.
[5 to, kas i5destyta seka, kad gindo teiginyje paskleista informacija neatitinka tikovds ir yra

i5kreipta netiksli ta prasme, jog mineta Vilniaus apygardos teisme nagrineta civiline byl4 kurioje
PareiSkejas E. Vaikevidius yra vienas i5 atsakovq, yra del sandorio pripaZinimo negaliojandiu actio
Pauliana pagrindu bei sandorio nugindijimo, o ne del galimai padarytos nusikalstamos veikos, kurios
ikiteisminis tyrimas atliekamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalines
policijos Ekonominiq nusikaltimq tyrimo valdyboje.

Pa4rmetina, kad informacijos neatitikimo tikrovei faktas dar nereiSki4 kad paskleista

informacija yra Zeminandio pob[dZio (LAT 2006-10-ll nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-507/2006,
2001-05-28 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-615/2001). Nagrinejamame gindo teiginyje nera

teigiama apie Parei5kejo padaryt4 teisds, moralds ar paprotiniq normq paZeidimq nesqZiningumq
negarbing4 poelgi ar pan. Siame teiginyje tiesiog neteisingai, netiksliai, neadekvadiai pateiktas faktas

apie Vilniaus apygardos teisme nagrinetos civilines bylos Nr. 2-214-653/2015 esmg. Nenustadius

paskleistos informacijos Zeminandio pob[dZio, negalima konstatuoti esant paZeist4 PareiSkejo E.

Vaikevidiaus garbg ir orumq
Visuomenes informavimo lstatymo 3 straipsnio 3 dalyje iwirtinta, jog vieSoji informacija

visuomen6s informavimo priemonese turi b[ti pateikiama teisingai, tiksliai ir neSali5kai. Nagrinejamu

atveju darytina i5vada kad gindo teiginyje paskleista informacija nors ir neZemina Parei5kejo E.

Vaikevidiaus garbes ir orumo, tadiau yra pateikta neteisingai, netiksliai, Sali5kai, todel neatitinka
pagrindiniq visuomends informavimo principq. Vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) [spetinas
del Visuomends informavimo istafymo 3 straipsnio 3 dalies paZeidimo.

Gindo teiginys ,,Visi atsakovai (E. Va5kevidius <...>) kaip imanydami ilg4 laik4 stengesi

vilkinti procesq" yra laikytinas Zini4 kadangi jame skelbiama informacija apie faktinius duomenis,
kuriuos galima nustatyti irodymais. Skelbiant tokio pobfldZio informacij4, bltina vadovautis tiesos

kriterijumi. lnformacijos teisingum4 privalo pagristi vie5osios informacijos rengejas (skleidejas),

kuris turi teisg pats pasirinkti jos pagrindimo b[d4 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2009-11-23 nutartis administracineje byloje Nr. 4-261-129312009). UAB ,,Lr1rtas" nagrinejamo
gindo teiginio teisingum4 pagrinde tuo, kad atsakovai negaledavo liudyti, nors jq dalyvavimas
byloje pripaZintas bttinu, buvo rei5kiamas nepagristas pra5ymas nu5alinti teisejg PareiSkejui E.

Va5kevidiui teismas skyre 200 eury baud4 trt lr:.ri, kad Sis neatvyko i teismo posedi be svarbiq
prieZasdiq. Tiriant Parei5kejq skund4 nustatyta" kad skundZiamos publikacijos paskelbimo rnetu, t. y.

2015-03-16 teismas E. Va5kevidiui 200 eurq baudos nebuvo skyrgs. Tai buvo padaryta jau po
skundZiamos publikacijos pasirodymo, t. y. uZ neatvykim4 [ teismo posed[ teiseja Jelena SiSkina
2015-03-18 nutartimi atsakovui E. Va5kevidiui skyre 200 eury baudq kuri 2015-07-21. Lietuvos
apeliacinio teismo nutartimi civilineje bytoje Nr. 2-1049-37012015 buvo panaikinta. Minetoje
civilineje byloje Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad nebuvo paneigla E. Va5kevidiaus
nurodyta aplinkybe, jog jis nuo 2013 m. vasario men. dalyvavo visuose ivykusiuose teismo
posedZiuose, be to, teismas i5 anksto buvo suderings su Salimis bylos nagrinejimo planE.
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Visuomenes informavimo istatymo 19 straipsnio 2 dalis draudZia platinti dezinformactja ir
informacij4, SmeiZiandi1, ileidliandi4 Zmogq, Zeminandi4 jo garbg ir orum4. I5 to, kas i5destyta,

darytina iSvada, kad gindo teiginiu buvo paskelbta tikroves neatitinkanti Lirua apie pareiSkejo E.

Va5kevidiaus nes4Zining4 procesini elgesi. Tokio pob[dZio informacija diskredituoja asmenf, apie
kuri ji paskelbta, formuoja neigiam4 nuomong apie ji kaip nesEZiningai besinaudojanti,
piktnaudZiaujant[procesinemis teisemis, todel laikoma Zeminandia Parei5kejo E. Va5kevidiaus garbg

ir orum4.
Gindo objektu esantis teiginys ,,Sunku pasakyti, kuriai grupei priskirti Siuos asmenis: i5

anksto visk4 planuojantiems ir savo strategijE turintiems galimiems sukdiams ar tiesiog palankiai
susiklostandiqaplinkybiq,,aukomis.._laimdsk[dikiais<...>..
subjektyvq poZi[ri, vertinimE, kuriam netaikomas tiesos ar netiesos kriterijus. [5 nagrinejamo gindo

teiginio matyti, kad jis yra destomas su abejone, neuZtikrintai ,,sunku pasakyti", ,,galimiems". Jeigu

teiginiai i5destomi su abejonemis, nuorodomis, kad tai autoriaus manymas ar nuomond, arba

klausiam4ia form4 tai laikomq kad pateiktas asmens subjektyvus poZifiris I faktus, Zinias ar

informacijq o ne Zinia (LAT 2012-02-13 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-3212012). I5

skundZiamos publikacijos turinio matyti, kad gindo teiginio autorius yra ne pats vieSosios

informacijos rengejas (skleidejas), o advokatas Rinaldas Viliu5is.
PaZymetina, kad Visuomends informavimo istatymo 54 straipsnio 1 dalies 7 punkte yra

[wirtinta" kad vie5osios informacijos rengejui ir (ar) skleidejui netaikoma redakcine atsakomybe ir
jie neatsako uZ tikroves neatitinkandios informacijos paskelbim4 jeigu jie nurodd informacijos
Saltini ir ji buvo pateikta kaip nuomond, komentaras ar vertinimas. Tokiu atveju uZ tikroves
neatitinkandios informacijos paskelbim4 atsako tas, kas pirmas paskleide toki4 informacij4. Darytina
i5vada" kad remiantis Visuomenes informavimo istatymo 54 straipsnio I dalies 7 punktu, 2 dalimi,
nagrinejamoje situacijoje UAB ,,Lr1rtas" nuo redakcines atsakomybes atleistin4 o uZ paskleist4
Parei5kejui nepalanki4 informacij4 atsakingas jos autorius, t- y. advokatas R. ViliuSis.

Gindo teiginyje ,,Jeigu ikiteisminis tyrimas bus baigtas kaltinamuoju aktu, ir teismas
paskelbs apkaltinam4ii nuosprendi, didZiausia bausme uZ nusikalstamas veikas gali btti laisves
atemimas iki 8 metq" Parei5kejas E- VaSkevidius ndra tiesiogiai pamindtas, tadiau vertinant tai, kad
minetas teiginys skelbiamas publikacijos dalyje,,[sp[dingos vestuvds Tenerif€je", kurioje skelbiama
informacija i5imtinai tik apie vien4 i5 atsakovq - E. Va5kevidirg laikoma, kad gindo teiginys yra apie
ji. Pats savaime nagrinejamas teiginys yra atitinkanti tikrovg informacij4 tadiau atsiZvelgiant i
kontekst4, kuriame paskelbtas, jis leidZia skaitytojams nepagristai susidaryti nuomong, kad
Parei5kejas yra kaltinamas nusikalstamos veikos, uZ kuri4 gali b[ti nuteistas laisves atemimu iki 8

metq, padarymu. Tokiu b[du visuomenei buvo nurodyta, kad Parei5kejas E. Vaikevidius yra

itariamasis (kaltinamasis) baudZiamajame procese. Tiriant Parei5kejq skund4 nustatyta, kad

publikacijos paskelbimo metu Parei5kejas E. Vaikevidius nebuvo nei itariamasis, nei kaltinamasis

2Al4-Il-05 pradetame ikiteisminiame tyrime pagal LR BK 182 straipsnio 2 dali del dideles vertes

svetimo turto [gijimo apgaule, ui kuri didZiausia bausme gali b[ti laisves atemimas iki 8 metq.

Parei5kejo E. Va5kevidiaus atZvilgiu nebuvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, todel net ir hipotetinis
svarstymas apie laisves atemimo bausmg yra nesqZiningas. Nurodytos aplinkybes leidiia daryti
i5vad6 kad vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) paZeide pagarbos Zmogui principq kuriuo

savo veikloje turi vadovautis vie5osios informacijos rengejai, skleidejai, Zumalistai ir leidejai
(Visuomenes informavimo istatymo 3 shaipsnio 2 dalis).

Visuomenes informavimo [statymo 19 straipsnio 3 dalis iWirtina draudim4 skleisti

informacijq paieidLian(:i4 nekaltumo prezumpcij4 ir kliudandi4 teismines valdZios ne5aliSkumui.

Nekaltumo prezumpcijos principo esmd - asmuo laikomas nepaZeidusiu Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, istatymq, kitq teises akq tol, kol [statymo nustatyta tvarka neirodoma prieSingai.

Nuostata ddl asmens nekaltumo prezumpcijos nebegalioja nuo tada, kai teismas vie5ai Lietuvos

Respubtikos vardu priimdamas apkaltinamqi[ nuosprendi paskelbia baudZiamojo kaltinimo asmeniui
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teisetum4 bei pagr[stum4 ir pripaZista ji kaltu. Nagrinejamu atveju vieSosios informacijos rengejas

(skteidejas) nesuformavo visuomends nuomonds, jog Parei5kejas yra kaltas, bet pasirinktu

informacijos pateikimo bfldu paskelbe, kad jis yra kaltinamas nusikaltimo padarymu. Tokie

kaltinimai yra nepagristi, nepatikrinti ir neparemti faktais. Del Sios prieZasties vieSosios informacijos

rengejas laikomas paZeidgs ne Visuomenes informavimo istatymo 19 straipsnio 3 dalyje itvirtint4
nekaltumo prezumpcijos princip4, o Visuomenes informavimo istatymo 22 straipsnio 8 dalies 4

punkte [tvirtint4 pareig4 neskelbti nepagristtg nepatikrintq, faktais neparemtq kaltinimq.

I D€l teisds i privataus gmenimo apsaugq ir atvaizdq paZeidimo

Pareijkejq skundo kontekste bfrtina i5tini, ar buvo paZeista jq teise i privataus gyvenimo

neliediamum4 skundZiamoje publikacijoje paskelbus teigini ,,(...) E. vaskevidius <...> ir toliau

megino aplinkiniams rodyti prabangiai gyvenandio verslo magnato status4. 2012 metq lapkriti E.

Va5kevidius vede Lietuvos vard4 uZsienio Salyse praeityje garsinusi4 J. Tvarijonaitg" ir mindt4

pub likac ij 4 i I i ustravus Parei5kej q nuotraukomis.
PaZymetina, kad teise i privataus gyvenimo neliediamum4 yra ginama, kai nustatoma Siq

fakt4 visuma: 1) informacijos paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleista informacija yra apie

parei5kej4; 3) faktas, jog paskleista informacija yra apie Zmogaus privatq gyvenim4; 4) faktas, jog

informacija paskleista be asmens sutikimo; 5) faktas, jog informacija paskleista nesant teiseto

visuomends intereso.
Vadovaujantis Visuomenes informavimo [statymo 2 straipsnio 45 dalimi, privatus

gyvenimas - asmeninis Zmogaus, jo Seimos gyvenimas, gyvenamoji aplinka, kuri4 sudaro fizinio
asmens gyvenamoji patalpa, jai priklausanti privati teritorija ir kitos privadios patalpos, kurias fizinis

asmuo naudoja savo [kinei, komercinei ar profesinei veiklai, taip pat fizinio asmens psichine ir
fizine neliediamybe, garbe ir reputacija, slapti asmeniniai faktai, fizinio asmens fotonuotraukos ar

kiti atvaizdai, informacija apie fizinio asmens sveikat4, privatus susiraSinejimas ar kitoks rySio

palaikymas, hzinio asmens paZiflros, isitikinimai, [prodiai ir kiti duomenys, kuriuos galima naudoti

tik jam sutikus. Teise i atvaizd4laikytina privataus gyvenimo sudedam4ia dalimi.
Visuomenes informavimo fstatymo 14 straipsnio I dalyje itvirtinta jog rengiant ir platinant

vieSqj4 informacijq privaloma uZtitainti Zmogaus teisg i privataus pob[dZio informacijos apsaug4.

Informacij4 apie privatq gyvenim4 galima skelbti, i5skyrus Sio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus,

tik jei tas Zmogus sutinka (Visuomenes informavimo istatymo 14 straipsnio 2 dalis), o jei tokio

sutikimo nera, tuomet tik tais atvejais, kai ji padeda atskleisti istatymq paZeidimus ar nusikalstamas

veikas, kai informacija yra pateikiama vieSai nagrinejant byl6 taip pat kai informacija apie vie5ojo

asmens privatq gyvenim4 atskleidZia visuomening reik5mg turindias privataus Sio asmens gyvenimo

aplinkybes ar asmenines savybes (Visuomenes informavimo [statymo 14 straipsnio 3 dalis).

Negalima sutikti su vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) UAB ,,Lrytas" argumentu, jog

ddl savo Zinomumo ir veiklos specifikos (verslininkas ir modelis) Parei5kejai yra visuomen€s

demesio centre, todel nagrinejamu atveju taikytina LR CK 2.22 straipsnyje ftvirtinta iSlyga jog
asmens atvaizdo pubtikavimui nereikia asmens sutikimo, jeigu tai susijg su asmens visuomenine

veikla. Pa4rmetina kad 5i i5lyga yra siejama su vie5aisiais asmenimis, kuriq s4voka pateikiama

Visuomenes informavimo lstatymo 2 straipsnio 73 dalyje. Sioie teises normoje nustatyta, kad

viesasis asmuo - valstybes politikas, teisejas, valstybes ar savivaldybes pareigfrnas, politines partijos
ir (ar) asociacijos vadovas, kuris del einamq pareigq arba savo darbo pobddZio nuolat dalyvauja
vatstybineje ar visuomenineje veikloje, arba kitas asmuo, jeigu jis turi vieSojo administravimo

igaliojimus ar administruoja vie5qiq paslaugq teikim4 arba jeigu jo nuolatine veikla turi reikSmes

vie5iesiems reikalams. PareiSkejai neatitinka vie5iesiems asmenims keliamq kriterijq, kadangi jq
nuolatine veikla neturi reik5mes vie5iesiems reikalams. Parei5kejq Zinomumas negali btti
painiojamas su jq vieSumu. Nagrinejamu atveju informacija apie Parei5kejq privataus gyvenimo
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aplinkybes nepadejo atskleisti istatymq paZeidimq ir nebuvo pateikta vie5ai nagrinejant byl4. Taigi
skelbiant privataus pobldZio informacijE apie PareiSkejus buvo b[tinas jq sutikimas.

SprendZiant, ar buvo paZeistas Parei5kejq privatumas paskelbiant gindo teigini ,,(...) E.

Va5kevidius <...> ir toliau megino aplinkiniams rodyti prabangiai gyvenandio verslo magnato

status4. 2012 metq lapkriti E. Va5kevidius vede Lietuvos vard4 uZsienio Salyse praeityje garsinusi4

J. Tvarijonaitg", neturi reikSmes, ar Sis teiginys yra teisingas, svarbu yra tai, kad jis yra apie

Zmogaus asmenini ir jo Seimos gyvenim4. Nagrinejamu atveju informacija apie prabangq gyvenim4,
2012 m. lapkriti ivykusi4 santuokq abiejq PareiSkejq fotonuotraukos yra PareiSkejq privataus
gyvenimo dalis, todel toki4 informacij4 galima naudoti tik jiems sutikus. Lietuvos kasacinio teismo
praktikoje palymdta, kad privataus gyvenimo apsauga reiSkia ir tai, jog asmuo turi teisg pats sprgsti,

koki4 informacij4 apie savo privatq gyvenim4 ir kiek jos, taip pat kuriam tikslui atskleisti vieSai

(LAT 2008-02-A2 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-2l2008).
UAB ,,Lrytas" argumentas, jog Ziniasklaidos priemones apraiinejo ivykusias Parei5kejq

vestuves, nepaSalina pareigos gauti PareiSkejq sutikimo tolimesniam jq privataus gyvenimo dali
sudarandios informacijos vieSinimui. Aplinkybe, kad Parei5kejai vie5ai buvo atskleidg nemaZai savo

vestuviq detaliq, nera pakankama iSvadai, kad del ankstesnio bendravimo su Ziniasklaida jie prarado

privatumo, garbes ir orumo apsaugos galimybes (LAT 2012-11-15 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-
3-48r/2012).

PaZymetina ir tai, kad, skelbiant privataus pob[dZio informacij6 turi btiti realus socialinis
poreikis Zinoti asmens privataus gyvenimo faktus. Teiseto ir pagristo visuomen6s intereso Zinoti tam
tikr4 informacij4 apie kit4 asmeni negalima sutapatinti su visuomends interesu patenkinti smalsum4.
Atkreiptinas ddmesys, kad Parei5keja J. Tvarijonaite-Va5kevide su skundZiamoje publikacijoje
apraSoma civiline byla, kitais teisminiais ar ikiteisminio tyrimo procesais yra visi5kai nesusijusi.
Tikslas, kuriuo visuomends informavimo priemoneje bus skelbiami privat[s faktai, asmens

fotonuotraukos, ir tokio paskelbimo kontekstas, privadiam asmeniui turi buti Zinomas. Jis turi tureti
galimybg iSreik5ti savo vali4 del fotonuotraukos (ne)publikavimo. Nagrinejamu atveju vie5osios
informacijos rengejas (skleidejas) nederino su PareiSkejais pozicijos del jq fbtonuotraukq, privadiq
faktq panaudojimo- Parei5kejq prieS dvejus metus sudarytos santuokos fakto skelbimas ir jq
nuotraukq publikavimas skundZiamoje publikacijoje neturejo jokios visuomeninds svarbos: tokios
informacijos paskelbimas konlrediu atveju nebuvo susijgs su kitq ismenq teisitl ir laisviq apsaugab

todel netenkino vie5ojo intereso. Konkrediu atveju prioritetas turi blti suteiktas Parei5kejq teisei i
privatq gyvenim4 ir jo slaptum% o ne laisvei skleisti informacij4.

AtsiZvelgiant ! iSdestytas aplinkybes, gindo informacijos, sudarandios Parei5kejq privataus

gyvenimo dali, paskelbimu skundZiamoje publikacijoje buvo paZeista jq teise I privataus gyvenimo

apsaug+
Kiekvienas, kuris naudojasi informacijos laisve, privalo laikytis istatymq nustatytq

apribojimq, nepiktnaudliauti informacijos laisve. Tokiu atveju, kai asmuo, igyvendindamas savo

teisg skleisti informaclj4, paieidiia teises norrnq nustatytus reikalavimus ir kito asmens teises ir
teisetus interesus, jam taikoma teisine atsakomybe.

Remdamasis i5destytais motyvais ir vadovaudamasis Visuomenes informavimo istatymo 50

straipsnio I dalies l,2ir 5 punktais,3 dalies 1 punktr.r, 16 dalimi Zurnalistqetikos inspektorius

nusprend6:
1. PripaZinti pareiSkejq Edgaro VaSkevidiaus ir Jurgitos Tvarijonaites-Va5kevides

skund4 det publikacijoje ,,Vietoj lietuvi5ko ,,raudonmedZio rojaus" teismq karusel€"

(www.lrytas. lt, 20 I 5 -03- I 6) paskelbtos informacijos i5 dalies pagristu.

2. [speti vieSosios informacijos rengejE (skleidej4) UAB ,,Lrytas* del Visuomenes

informavimo istatymo 3 straipsnio 2 ir 3 daliq, 14 straipsnio I ir 2 daliq 19 straipsnio 2 dalies it 22

straipsnio 8 dalies 4 punkto paZeidimo.
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3. ISsiqsti sprendim4 Parei5kejams ir UAB,,Lr5rtas".
4. Vie5ai paskelbti sprendim4 Zurnatistq etikos inspektoriaus tarnybos interneto

svetaineje.
Zurnalistq etikos inspektoriaus sprendimai gali bUti skundZiami teismui per 30 dienrl nuo jq

paskelbimo (gavimo) dienos.

Zumalisttl etikos inspektoた




