
ZunNalrsrv ETIKoS INSPEKToRIUS

SPRENDIMAS
DEL PUBLIKACIJOSE: ,,PINIGUS MELZNNU LIETUVE SIUTINA BUVUSIA

TURTUoLIo ZvtoN4. sALDV KAUNIETEs cyvENIM4 r^Lst5ovE APKARTINTI
ADVOKATAS (I DALIS)" (WWW.LRYTAS.LT, 20L6-02-21),,,LIETUVIAI JUOS

APGAVUSIAM MILIJONIERIUI PASIRENGE NUDIRTI KAILI* (WWY.LRYTAS.LT,
2016-02-22),,,MEILES LIETUVEI APAKINTAS TURTUOLIS PAMrnSO p^q.ZADUS*

(www. LRYTAS. LT, 201 6-03 -02) PAS KE L BTO S INFO RMACIJO S

2016 m.liepos 4 d. Nr. (SK-55) SPR-68
Vilnius

S. m. kovo 24 d. Zurnalistq etikos inspektoriaus tamyba (toliau - Tarnyba) gavo parei5kejq

lngos Kozel ir Todd Francis Kozel interesus atstovaujandios igaliotos atstovds advokates Au5ros

Rudienes skund4 (2016-06-02 skundas patikslintas - past.) del interneto portale www.lrytas.lt

patalpintose pubtikacijose: ,,Pinigus melZianti lietuve siutina buvusi4 turtuolio Zmon4. Saldq

kaunietes gyvenimE pasi5ove apkartinti advokatas (I dalis)" (2016-02-21), ,,Lietuviai juos

apgavusiam milijonieriui pasirengg nudirti kaili" Q0l6-02-22), ,,Meiles lietuvei apakintas turtuolis

pu-i.So paZadus'o (2016-03-02) paskelbtos tikroves neatitinkandios, parei5kejq garbg bei orumq

uiruo-"n"s informavimo principus, Lietuvos visuomenes informavimo etikos kodekso nuostatas

pa1eidLianc i os info rmac ij os.

Skunde nurodomi, kad republikuotoje publikacijoj e ,,Pinigus meliianti lietuvd siutina buvusi4

turtuolio Zmon4. Saldq kauniet6s gyvenim4 pasi5ove apkartinti advokatas (I dalis)", kuriq autoriai

UAB ,,Lietuvos rytas" Zumalistai Rasa Karmazaite ir Arvydas Lekavidius, pateikta tikroves

neatitinkanti ir SmeiZianti informacija (teiginiai) apie parei5kejus ,,Pinigus meliianti lietuvd siutina

buvusi4 turtuolio Lmon4'' (pavadinimas - past.); ,,Lietuv\s apetitos papiktino 47 metq A. Kozel, mat

po skyrybq buvgs vyras vis nesumoka jai priklausandiq pinigq"; ,,Pinigus imonai vengiantis grqZinti

milijardierius pasisamde vien4 brangiausiq mtsq Salies advokatq kontorq ,,Ellex", kuriai vadovauja

Rolindas Vali[nas"; ,,Gali buti pradetas ir ikiteisminis tyrimas del galimo T. Kozelo sukiiavimo. Jau

yra nuteisti keli Zinomi verslininkai, kurie, siekdami negr4Zinti skolos, pardave ar padovanojo kitiems

asmenims savo turdt4 nekilnojamaii turte. Manoma, kad butent taip galejo pasielgti ir T. Kozelas,

sovo Zmonai lietuvei podovanodamas du namus"-

Pasak pareilkejq atstovds, skleidZiant tokio pobfidZio informacij4 vie5ojoje erdvdje, siekiama

paniekinti ir paZeminti asmeni, palauZti jo pasitikejimq savimi bei suter5ti jo reputacij4. Kad minima

publikacija yra SmeiZiandio ir iZeidZiandio pobfldZio, byloja ir padios publikacijos pavadinimas,

kuriame lietuve I. Kozel ivardinta kaip ,,melZianti pinigus". Toks pasisakymas apie asmeni, kuris

gyvendamas su sutuoktiniu ir naudodamasis bendrais Seimos finansais, gali nejausti nepritekliaus,

nlra prieSinga istatymams veika, o tik irodo, kad tok[apibfidinim4, kaip,,melZianti pinigus", vie5oje

erdveje paskleidg asmenys tai padare tydia neturddami jokiq faktais patvirtintq duomenq apie Ziniq

tikrum4 ir tai dare suvokdami, kad paskleistos Zinios gali paZeminti I. Kozel kaip asmeni, pakenkti
jos autoritetui bei reputacijai. Skunde teigiam4 kad publikacrjoje pateikiama netiksli ir SmeiZianti

informacija apie jq laisvalaikio praleidim4, iSlaidas, turting padeti, santykius su kitais asmenimis ir
kt. Anot atstovds, lvertinus publikacijos turinibei verbaling raiSk4, akivaizdu, kad publikacija sudaro

neigiam4 vaizd4 apie I. Kozel asmenybg - kad ji yra ,,pinigus melZianti", disponavimas Seimos

finansais straipsnyje vadinamas ,,apetitu" ir t. t. Siais teiginiais kuriamas atstumiandios ir neigiamos
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asmenybes apra5ymas. Darytina i5vada, kad publikacijos neprofesionalus, neeti5kas, SmeiZiandio
pob[dZio turinys ir mindiq destymas Zemina I. Kozel ir T. F. Kozel kaip asmenybes bei menkina jq
padeti visuomeneje.

Anot A. Rudienes, kitoje publikacijoje ,,Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui pasirengg
nudirti kail!", kurios autoriai UAB ,,Lietuvos rytas" Zurnalistai Rasa Karmazaite ir Arvydas
Lekavidius, per visuomenes informavimo priemones paskleista tokia tikroves neatitinkanti, jokiais
faktais neparemta informacija (teiginiai): ,,Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui pasirengg nudirti
kaili" (pavadinim as - past .);,,Dar b[damas ,,Gulf Keystone Petroleum" vadovas T. Kozelas siulydavo
pirkti akcij4. Uikibusiqjq ant jo kabliuko yra ir Lietuvoje"; ,, Po keliones i JAV T. Kozelas pasiuld
vilnieiiui investuoti i savo bendrovds akcijas"; ,,Kartq jis pasitwietO lietuvi ir pasah): ,,Galiu
otskleisti konfidencialiq informacijq, kuriq turiu kaip valdybos pirmininkas, - mano kompanij4 ketina
pirkti investuotojai i5 Kinijos"; ,,Vilnietis vel kreipesi i T. Kozel4, o irs nuramino - paaiikino, kad
kainos nukrito laikinai, nes vienas akcininkas padavd bendrovg iteismq"; ,,Vilniuje kaZtcas subade
jry automobilio padangos, veliau buvo sudauZyti veidrodeliai. Kozelai del Siq i5puoliq kreipesi i
policij4 {...}"; ,,Milijardierius nekreipe demesio net i gandus, kad, graZi mergina galeio butt
Amerikoje baigusi specialiq barakudy molqtklq, kurioje mokoma vilioti turtuolius". PaZymima, kad
teiginiai yra ne tik visiSkai iSgalvota, bet ir tikroves neatitinkanti informacija o taip pat ir SmeiZtas,
pagristas galimai iSgalvotq personaZq liudijimais, kurie wirtina pareiSkej4 T. F. Kozel padarius sunkq
nusikaltimQ, pavieiinant imones komercing paslapti. A. Rudienes teigimu, tokiq faktq nera nustatyta
ir 5i informacija niekuo nepagrista kaip tik i5galvotais faktais. Gindo teiginys: ,,Milijardierius
nekreipe demesio net i gandus, kad graii mergina galejo buti Amerikoje baigusi specialiq barakudq
molryklq, kurioje mokoma vilioti turtuolius" yra suformuluotas ypatingai ZeidZiandiu tonu [. Kozel
atZvilgiu ir LeidLia j4 kaip asmeni ir moteri, kadangi paskleidZiant toki4 informacijE pladiai
visuomenei per informacines priemones, padaryta didZiule Lala moteriai kaip aimenybei,
sumenkintas aplinkiniq poZifiris ! jos jausmus ir teisg myleti ir buti mylimai. Sioi informulilot
pagrindu, I. Kozel intemetineje erdveje pateikiama visuomenes vertinimui kaip bejausrire,
pragmatiSka, tik materialiniq gerybiq trokStanti bUtybe. Skunde teigiama, kad tokie SmeiZiki5ki,
neetiSki ir neatitinkantys tikrovds Zurnalistq Rasos Karmazaites ir Arvydo Lekavidiaus teiginiai
padare ypatingai didelg Lall zmogaus dvasinei ir psichologinei pusiausvyrai.

Atkreipiamas ddmesys, kad Zumalistai elgesi neprofesionaliai ir nelsitiking tokios
informacijos tikrumu ir paskleisdami j4 vieSojoje erdvdje, paZeide jq veikl4 reglameniuojandius teises
aktus.

Skunde taip pat gindijami republikuotos publikacijos ,,Meiles lietuvei apakintas turtuolis
pamir5o paZadus" teiginiai: ,,Turtuolis vis nesumoka Ashtey priklausaniiq pinigq, o perka turtq ir ji
slepia (...)"; ,,Taip jis i5leido de5imtis milijonq doleriq turtui isigyti. bet turtas uZraiytas kitq
asmenry vardu - taip turtas slepiamas. 1...) ", ,Jis perleidZia savo turtq, kad gatetq tvirtinti Jungtinitl
Amerikos Valstii4 teismo procesuose, jog negali jvykdyti prievolos. Mes neZinome tiksliai, k[t iis
perleido, tai yra daug milijonq doleriq (...)"; ,,Mano teisininkoi turds jai gausybg su byla sustiuit4
Hausimry, bet oi pati visame tame nedalyvausiu. Tikiuosi, kad ji ir Toddas pagaiiau pasielgs tinkamai

informacij4, darandi4 Zal4 parei5kejq garbei ir orumui. Nera jokiq juridinirlduo-"rrq, putuitti"-eiq,
kad T. F. Kozel slepia turt4, uZra5ydamas jikitiems asmenims. Anot atstoves, Zurnalistines etikos bei
profesionalumo poZi[riu, dienra5dio ,,Lietuvos r5rtas" Zumalistai elgesi neprofesionaliai, Siurk5diai
paZeisdami jq veikl4 reglamentuojandius istatymus. Minimq Zurnalistq veiksmai traktuotini kaip
grubus profesines etikos ir informacijos rengejq ir skleidejq veikl4 reglamentuojandiq lstatymrl
paZeidimas.

Atstove atkreipia demesi, kad informacijos rengdjams, Zurnalistams be pareigos informuoti
visuomeng apie vykstandius reiSkinius, kyla ir didZiule etine atsakomybe pateikti piliediams bei
visuomenei ne Siaip Zinias, o ne5ali5kas ir teisingas, ypad Siuo laikotarpiu, kai informacija ir
komunikacija atlieka nepaprastai svarbq vaidmeni formuojant piliediq asmenines nuostatas bei
ugdant visuomeng ir demokratini gyvenimo b[d4.
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Papildomai skunde palymim4 kad jau vien publikacijq pavadinimai yra SmeiZiantys ir
melagingi ir parodo i5ankstini autoriq tendencingumq. Publikacijq autoriai, neeti5kais teiginiais
SaliSkai formuoja negatyvq poZi[ri i T. F. Kozel ir I. Kozel, siekdami neigiamai prie5 juos nuteikti
visuomeng, tuo tarpu, neLiniaar s4moningai nutyledami ar nesivarging pasidometi kitokia nuomone.

Gindo teiginiuose (pavadinimuose) pateikti teiginiai visuomenei sudaro nuomong, kad T. F. Kozel ir
I. Kozel yra nepador[s, amorahs, nepaisantys visuotinai priimtinq elgesio normq ir istatymq
asmenys. Publikacijq gindo teiginiai yra vienaiali5ki ir niekuo nepagristi, neparemti jokiais faktais,

nors perteikdami ivairias nuomones, vie5osios informacijos rengejai ir skleidejai negali skleisti

nuomoniq, kurios paZeistq teisg ir profesing etik4. Taip pat publikacijose minimiems asmenims

(parei5kej ams) nesuteikta gal imybe aps i ginti.
Teigiama, kad UAB ,,Lietuvos rytas" Zurnalistai nesilaike visuomenes informavimo principq,

publikacijose nepagristai skleide SmeiZiandi4, nepatikrint4, tikroves neatitinkandi4 informacij4, kuri

Zemina T. F. Kozel ir I. Kozel garbg ir orum4, menkina jq reputacij4.

Skunde akcentuojama, kad visos nurodytos aplinkybes patvirtina, kad vie5osios informacijos

rengejai UAB ,,Lietuvos rytas" Zurnalistai Rasa Karmazaite ir Arvydas Lekavidius, prieS skleisdami

informacij4, nesiailkino, kokie tikrieji publikacijos turinio motyvai ir paskleide vie5ojoje erdveje

melaging4 informacij4 apie asmenis. Tokiq publikacijq turinys yra neprofesionalus, i5rei5kiantis

negatyv4 ir prasilenkiantis su Zurnalistine etika bei griauna T. F. Kozel ir I. Kozel reputacijas ir
Zemina juos kaip asmenybes, o taip patpaLeidLia Visuomenes informavimo istatymo 3 straipsnio 3

dalies nuostatas.
PareiSkejq atstove A. Rudiene taip pat atkreipia demesi, kad Zumalistai Rasa Karmazaite ir

Arvydas Lekavidius savo veiksmais paZeide Lietuvos visuomenes informavimo etikos kodekso 3, 4

straipsniq nuostatas.
Skunde paZymima, kad tiesos atribojimo nuo gandq pirmenybe, informacijos rengejo veiklose,

akcentuota 1995 m. rugsejo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimu Nr. 1-1046 patvirtintoje

Europos Tarybos parlamentines Asamblejos Rezoliucijos (Europos Tarybos Parlamentines

Asambl6jos rezoliucija del Zurnalistikos etikos Nr. 1003 (1993)) 4 punkte, kuriame sakoma, kad

,,Ziniq skelbimas turi blti grindZiamas tiesa" kuri4 garantuoja atitinkamos patikrinimo bei irodymo
priemones, Ziniq pateikimo, aprasymo bei atpasakojimo ne5ali5kumas. Gandai neturi bfti painiojami

su Ziniomis. Ziniu antrastes ir santraukos turi kiek imanoma geriau atspindeti pateikiamq faktq ir

duomenq esmg... Siq zurnatistikos etikos principq rekomenduojama laikytis Zurnalistams visoje

Europoje.
AtsiZvelgiant i tai, kas i5destyta, parei5kejq atstove praSo: 1) atlikti tyrim4 ir nustatyti, ar

UAB ,,Lietuvos rytas"-Zumalistai Rasa Karmazaite ir Arvydas Lekavidius internetiniame portale

www.lrytas.lt savo publikacijose, skleisdami SmeiZiandio pobfidZio informacrj4 apie parei5kejus,

paLeide Lurnalistq rr"itta reglamentuojandius istatymus bei kitus teises aktus; 2) ivertinti, ar nurodyti

girreo teiginiai nepaLeidiia Visuomenes informavimo [statymo bei kitq Zurnalistq veikl4

ieglamentuojandiq ieises aktq nuostatw 3) nustadius paZeidimus, ispeti vie5osios informacijos

rengejus; 4) istatymq nustatyta tvarka priimt4 sprendim4 paskelbti vie5ai.

Siekdamas objektyvaus ir i5samaus skundo tyrimo, vadovaudamasis Visuomends

informavimo [statymo 50 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Zumalistq etikos inspektorius kreipesi i
vie5osios informacijos rengej4 (skteidej4) - UAB ,,Lr5das" (toliau - ir vie5osios informacijos rengejas

(skleidejas)), praSydamas pateikti paai5kinimus del skunde iSdestytq aplinkybiq.' 
iutp put puZy-ima, kad tyrimo metu, atsiZvelgiant I skundo turini, remiantis Visuomends

informavimo [statymo 461 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, gautas skundas

dalyje del profesines etikos paZeidimq buvo persiqstas nagrineti Visuomends informavimo etikos

komisijai.
Tyrimo metu paai5kinimus pateike UAB ,,Lrytas" vardu igaliota atstovd advokate Asta

Bajoriene.
Paai$kinimuose atstove nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo

lstatymo 54 straipsnio 1 dalies 3 punkt6 vieSosios informacijos skleidejas neatsako uZ tikroves

neatitinkandios informacijos paskelbim4, jeigu jis nurode informacijos Saltini, o ji buvo anksdiau
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paskelbta kitose visuomends informavimo priemonese, jeigu 5i informacija nebuvo paneigta j4
paskelbusiose visuomenes informavimo priemondse.

lntemeto portale www.lrytas.lt publikacijos ,,Pinigus melZianti lietuve siutina buvusiq
turtuolio Zmon4. Saldq kaunietes gyvenim4 pasi5ove apkartinti advokatas (I dalis)", ,,Lietuviai juos
apgavusiam milijonieriui pasirengg nudirti kaili" buvo republikuotos i5 atitinkamq dienra5dio
,,Lietuvos rytas" straipsnig. Tai buvo nurodyta interneto portale www.lrytas.lt publikacijose,
straipsniq autoriais ir pirminiu Saltiniu nurodant ,,Rasa Karmazaite, Arvydas Lekavidius (,,Lietuvos
r5rtas")". Jq Ziniomis, informacija pirminio informacijos rengejo ir skleidejo UAB ,,Lietuvos rytas"
nera paneigta.

UAB,,Lrytas" igaliota atstovd paLymejo,kad UAB,,Lr5rtas", b0damas antriniu informacijos
skleideju, pagal Lietuvos Respublikos istatymus neatsako uZ paskleistos informacijos atitiktitikrovei
tiek, kiek pirmine informacija nebuvo pakeista. Del publikacijoje,,Meiles lietuvei apakintas turtuolis
pamirSo paZadus" paskelbtos informacijos, visq pirma, advokate atkreipia demesi, kad Sis straipsnis
parengtas interviu pagrindu (pateikiami uZduoti klausimai ir atsakymai ijuos), kuris Ziniasklaidoje
naudojamas kaip vienas pagrindiniq informacijos rinkimo b6dq. Straipsnio autord Rasa Karm azaite
susisiekusi su buvusia pareiSkejo T. F. Kozel Zmona Ashley Kozel, pateike klausimus, i kuriuos A.
Kozel pateike savo atsakymus. Btitina pabreLti, kad UAB ,,Lr5/tas" yra ne paskleistos informacijos
Saltinis, bet tik parei5kejo buvusios Zmonos amerikietes A. Kozel interviu pagrindu pateiktos
informacijos paskleidimo priemond, perteikusi nei5kraipytas A. Kozel citatas (atsakymus i uZduotus
klausimus) (tyrimo metu vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) UAB ,,Lrsrtas" pateike mindtE
interviu su A. Kozel - past.)

Pasak advokates A. Bajorienes, publikacijoje nera pateikta Zurnalistds Rasos Karmazaites
savaranki5kq vertinimq. Tai patvirtina ir neutralus, neigiamo atspalvio straipsniui nesuteikiantis,
pavadinimas ,,Prabilo buvusi naftos magnato Toddo Kozelo Zmona Ashley kozel". O parei5kejq
pra5omi ivertinti teiginiai yra Zurnalistes pa5nekoves pasaky:;q LodLfi+tikslios citatos, todel turi biti
vertinami per tai, kad Zurnalistas konkrediu atveju savaranki5ko turinio nesuklrd. AtsiZvelgiant itai,kad UAB ,,Lr)rtas" vertintinq teiginiq prasme nera informacijos Saltinis, o tik informaciios
paskleidimo platforma, vieSosios informacijos rengejas (skleidejas) UAB ,,Lrytas" pra5o parei5kejq
I. Kozel ir T. F. Kozel skund4 pripaZinti nepagrlstu.

Siekiant patikrinti skunde ir vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) - UAB ,,Lrytas.. -paai5kinimuose nurodytas aplinkybes, inspektorius kreipesi i UAb-,,Lietuvos-rytas,. del paaiSkinimq
pateikimo. Paai5kinimus del publikacijoje ,,Lietuvds uiburt4 turdiq medZioja buvusi Lmon4
(',Lietuvos rytas", 2016-02-20, Nr. 3417500) pateike UAB ,,Lietuvos rytas" vardu advokate Au5ra
IZidkiene.

UAB ,,Lietuvos rytas" - su skundu nesutinka. Nurodo, kad skunde, be kita ko reiskiamos
pretenzijos del interneto portale www.lrytas.lt skelbtq atskiry minetos publikacijos daliq pavadinimq:
',Pinigus melZianti lietuve siutina buvusi4 Zmon4" ir ,,Lietuviai juos apgavusiam'milijonieriui
pasirengg nudirti kaili". PaaiSkina, kad publikacija dienrastyje buvo atspausdinta purridirri-rrt
,,Lietuves uZburt4 turdiq medZioja buvusi Zmona". Portalas, kurio valdytojai yra UAB ,,Lrytas,., iS
tiesq republikavo publikacij4, suskirstgs ja i dvi dalis, kuriq kiekvienai suteike utrki*r puuujini-ur.
JSdiau 

Sie pavadinimai neatitinka publikacijos, spausdintos dienra5tyje,,Lietuvos rytas,., pavadinimo.
Siuos pavadinimus suktre UAB ,,Lrytas" atsakingi darbuotojai, todel del Siq pavadinimq UAB
,,Lietuvos r5rtas" neturi pareigos teikti paaiskinimq ar prisiimti atsakomybes.

Tas pats pasakytina ir apie skunde pateiktas pretenzijas del publikacijos ,,Meiles lietuvei
apakintas turtuolis pamir5o paZadus". Atstove paai5kinimuose teigia, kad Sis interviu nebuvo
republikuotas i5 dienraSdio ,,Lietuvos rytas" (prie Sios publikacijos interneto portale www.lrytas.lt
ndra nuorodos i dienra5ti, kaip pirmini informacijos Saltini). Del skundZiamq teiginiq dienra5tis
,,Lietuvos rlrtas" teigi4 kad nera Sios publikacijos pirminis Saltinis, be to, ui.o. Sior- frazes yra
i5sakytos interviu metu, kurio ira5as (kaip patikino autoriai) yra saugomas.

Toliau pateikiami paai5kinimai del atskiry publikacijos teiginiq, kurie, pareiSkejq teigimu,
LeidLia jq garbg ir orum4. Teiginyje: ,,Lietuvds apetitas papiktino 47 mei4A. Kozel, mat po skyrybq
buvgs vyras vis nesumoka jai priklausandiq pinigq" Lodiliai,,lietuvds apetitas" yra panaudoti [aip
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i5rai5kos priemond, jie nera iZeid[s ar Zeminantys, juolab, kad toliau publikacijos tekste yra pateikta

akivaizdLi4 faktq, kad pareiSkeja I. Kozel i5 tiesq vyro s4skaita gyvena itin prabangq gyvenim4
(garsiq dizaineriq salonuose i5leistos didZiules sumos pinigq, vyro dovanos nekilnojamuoju turtu,
piniginiai pervedimai i I. Kozel s4skait4). Palymi,kad informacijos apie prabangq I. Kozel gyvenim4

parei5kejai negindija, kaip negindija ir to, jog abiem Zinoma apie T. F. Kozel milZini5kas skolas

buvusiai sutuoktinei. Todel frazeje panaudot4 LodLi4 jungini ,,lietuv6s apetitas'o vie5osios

informacijos rengejas (skleidejas) laiko vaizdines i5rai5kos priemone, atitinkandia publikacijos turin!.

Teiginyje ,, Pinigus imonai vengiantis grqiinti milijardierius pasisamde vien4 brangiausiq musq

Salies advokatq kontorq,,Ellex", kuriai vadovauja Rolandas Validnas", pareiSkejai negindija brangios

advokatq kontoros nusamdymo aplinkybes. Vie5osios informacijos rengejui (skleidejui) keistai

atrodo pareilkejq pretenzija del atskleistos aplinkybes, jog publikacijos herojus vengia gr4zinti

pinigus buvusiai sutuoktinei. Nurodo, kad advokatq kontora buvo nusamdyta ginantis nuo buvusios

iutuoktines teisminio persekiojimo del nesumoketq skolq. Be to, apie tai para5yta prieS tai einandioje

pastraipoje: ,,Teisminiai gindai tarp T. F. Kozel ir jo buvusios Zmonos i5 JAV persimete i Lietuv4",

b dut prieS tai esandiame skirsnyje ,,Liepd ileisti i apartamentus" labai ai5kiai nupasakota teismo

proceso, vykstandio JAV, eiga. I5 Siame skirsnyje esandiq A. Kozel pasisakymq bei teisejos

nurodymq labai ai5kiai galima sprgsti apie tai, kad T. F. Kozel i5 tiesq vengia vykdyti prievolg

buvusiai Zmonai. paai5kinimuose paZymi, jog Sios informacijos (apie vykstandius teismo procesus,

teisejos nurodymus T. F. Kozel ir pan.) pareiSkejai negindija. Gindo teiginyje: ,,Gali buti pradetas ir
ikiteisminis tyrimas d\l galimo T. Kozel sukiiavimo. Jau yra nuteisti keli Zinomi verslininkai, kurie,

siekdami negr4zinti skolos, pardave ar padovanojo kitiems asmenims savo turetq nekilnojamqiituft4.

Manoma, kad butent taip galejo pasielgti ir T.Kozelas, savo imonoi lietuvei padovanodamas du

namus" atkreipia demesi, kad reik5dami pretenzijas del Sios frazds, parei5kejai neatskira teiginio nuo

nuomones. Pasak vieSosios informacijos rengejo (skleidejo), ZodZiq junginiai,,gali b[ti",,,del galimo

sukdiavimo", ,,manoma, kad", ,,taip galejo pasielgti" aiSkiai indikuoja, jog Sioje citatoje iSsakyta

nuomon6 (os teisingumo neimanoma patikrinti). Trediasis citatos sakinys pabrauktas visas, todel gali

susidaryti ispudis, jog pareiskejai gindija ir t4 citatos dali, kuri4 galima laikyti teiginiu: ,,savo Zmonai

lietuvei pudorr*odamas du namus". Tadiau ankstesniuose publikacijos skirsniuose yra pateikta

informacija, kad teismine tvarka gindijami sandoriai, kuriais,,T. Kozelas savo naujajai Zmonai Ingai

padovanojo sostines senamiesdio-centie, Arktiq gatveje esantikone 1600 kvadratiniq metry nam4 bei

prabangqi[st4 Valakampiuose". Siq teiginiq parei5kejai negindija, todel visai pagrista prezumpcija,

tad ir i*"r dalis,,savo Zmonai lietuvei padovanodamas du namus" atitinka tikrovg.

Del teiginiq: ,,Dar budamas,,Gulf Keystone Petroleum" vadovas T. Kozelas siulydavo pirkti

akcitt. U1kibusitaitt ant jo lmbliuko yra ir Lietuvoje"; ,,Po keliones iJAV T. Kozelas pasiul, vilnieiiui

investuoti i savo bendrovds akcijas"; ,,Kart4 jis pasikviete lietuvi ir pasake: ,,Galiu atskleisti

l<onfidenciiliq informacijq, kuriq turiu knip valdybos pirmininknr, - mano kompanijE ketina pirkti

invlstuotojai is (ini;ot";,,Vilni.tis vel kreipesi iT. F. Kozelq o Sis nuramino -paaiSkino, kod kainos

nulvito laikinai, nis vienas akcininlms padavO bendrovg i teismq"; ,,Vilniuje knikas subade j4
automobiliq padangas, vlliau buvo sudaufiiti veidrodoliai.Kozelai del Siq i5puoliq kreipesi i policij4

ivardija Sios informacrjos Saltini, kaip i5galvotq. Pasak UAB ,,Lietuvos rytas", tikroji skundo esmd ir
prasme yra siekis atskleisti tapatybg asmens, publikacijos autoriams suteikusio informacij4. Vie5osios

informacijos rengejas (skleidejas) teigia kad i5 tiesq, asmenq, nukentejusiq nuo prekybos T- F. Kozel

si[lytomis akcijomis, yra ne vienas, todel T. F. Kozel tokiu bldu (pirminiu reikalavimu atskleisti

informacijos Saltinl, adresuotu tiesiogiai dienra5diui, vdliau pateikdamas skund4 Zurnalistq etikos

inspektoriui) siekiaissiaiskinti, kuris i5 nuo jo veiklos nukentejusiq asmenq suteike informacij4.- 
UAB ,,Lietuvos r5rtas" paiymi, kad publikacijos autoriai patikino, kad jei bus uZtikrinta ir

garantuota Sio asmens apsauga nuo galimo susidorojimo, jie skund4 tiriantiems pareigtnams atskleis

Sio *-"nr tapatybg ir sudarys s4lygas susitikti su juo bei suteikti reikiam4 informacij4. Kol kas del

nurodytq prieZasdiq atskleisti informacijq suteikusio asmens duomenis vie5osios informacijos

rengejas littelaelas) pagristai baiminasi. Kita vertus, i5 citatose pabrauktq fraziul vieSosios
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informacijos rengejui (skleidejui) ndra aiSku, k4 gindija parei5kejai, ar tai, kad informacijos Saltinis
taip sake, ar tai, kad T. F. Kozel b[tent taip elgesi.

Pasak atstoves A. IZidkienes, gindydami Sio teiginio: ,,Milijardierius nekreipe demesio net i
gandus, kad graii mergina galejo buti Amerikoje baigusi specialiq barakudq molEklq, kurioje
mokoma vilioti turtuolius", parei5kejai velgi painioja teiginio ir nuomones kategorijas. Teiginyje
ai5kiai nurodyta, kad: (l) taiyra gandai, o tai savo ruoZtu rei5kia, kad publikacijos autoriai patvirtina"
jog nera jokiq irodymq, kad mergina mokesi tokioje mokykloje; (2) Lodliai,,galejo b[ti" taip pat
suponuo_ja supratimg kad tai yra nuomonO, o ne tikroves kriterijq turintis atitikti teiginys.

Zurnalistq etikos inspektorius paZymi, kad tyrimo metu del informacijoi, reikalingos
inspektoriaus funkcijoms atlikti, pateikimo taip pat buvo kreiptasi i Policijos departament4 prie
Vidaus reikalq ministerijos.

lSnagrinejgs pareiSkejq skund4 Visuomends informavimo istatymo nuostatq laikymosi
poZi[riu, Zurnalistq etikos inspektorius

nustate:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) 25 straipsnis iwirtina teisg tureti
isitikinimus, juos laisvai reik5ti, gauti ir skleisti informacij4. Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq
apsaugos konvencijos (toliau - Konvencija) l0 straipsnio 1 dalyje yra itvirtinta teise i savirai5kos
laisvg, kuri apima laisvg tureti savo nuomong, gauti ir skleisti informacij4 bei idejas. SaviraiSkos,
informacijos laisve - saugotina ir gintina demokratinds visuomenes teisine vertybe. Vis delto Si laisve
nera absoliuti. Teises skleisti informacij4 apribojimus lemia jos santykis su kitomis vertybemis -
asmens garbe ir orumu, dalykine reputacija, gem asmens vardu. Kiekvienas, kuris naudojasi
informacijos laisve, privalo laikytis istatymq nustatytq apribojimq. Tokiu atveju, kai asmuo,
igyvendindamas savo teisg skleisti informacljq paLeidLia teises normq nustat5rtus reikalavimus ir kito
asmens teises ir teisetus interesus, jam taikoma teisine atsakomybe. Visuomenei pateikiama
informacija apie tam tikrus ivykius turi bUti teisinga, pagrista faktais. Visuomen€s informavimo
istatymo 3 straipsnio 3 dalyje iwirtinta, jog vie5oji informacija visuomends informavimo priemondse
turi biiti pateikiama teisingai, tiksliai ir nesali5kai. Sio istatymo l9 straipsnio 2 dalis draui1iaplatinti
dezinformacij4 ir informacij4 Smeiliandiqileidhianli4 Zmogq, Zeminandiqjo garbg ir orum4.

Fizinio asmens garbe ir orumas/juridinio asmens dalykine reputacija visuomenes
informavimo priemondse ginami tais atvejais, kai nustatoma Siq faktq visumu, t; Ziniq paskleidimo
faktas; 2) faktas, jog paskleistos Zinios apie parei5kej4; 3) faktas, jog paskleistos Zinios yra
Zeminandio pobudZio; 4) faktas, jog paskleistos Zinios neatitinka tikroves.

Zinia yra faktq arba tikrq (teisingq) duomenq skelbimas (Visuomenes informavimo istatymo
2 straipsnio 86 dalis). Tuo tarpu nuomone - tai visuomenes informavimo priemondse skelbiamas
poZifiris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobgdZio idejas,
faktq ir duomenq, rei5kiniq ar ivykiq vertinimai, i5vados ar pastabos apie Zinias, susijusias su tikrais
ivykiais. Nuomond gali remtis faktais, pagristais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todel jai
netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tadiau ji turi btti rei5kiama s4Ziningai ir etiskai, s4moningai
nenuslepiant ir neiSkreipiant faktq ir duomenq (Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsniolO
dalis). l5sakant nuomong asmens garbe ir orumas gali buti paZeisti tik tuo atveju, jeigu toks
saviraiSkos budas yra nesqZiningas, neeti5kas ir neturijokio objektyvaus pagrindo.

SprendZiant, at buvo i5sakyta nuomond, ar Linia, turi buti atsiZvelgiama i vis4 publikacijos
tekst4, kontekstq pasisakymo aplinkybes, tiksl4, aktuali4 problem4, be to, i tai, ar asmenims
priskiriamas konkretus elgesys, ar pateikiamas tik realaus elgesio vertinimas (Zr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimai administracindse bylose Nr. A858-1309/2012,Nr. 4822-l04lz0{4,
A2o7-26uzot5).

Informacijos atitiktis tikrovei vertinama dviem aspektais: 1) ar teisingas praneSimas apie
faktus; 2) ar teisingai, adekvadiai vertinami ivykg faktai. Laikoma, kad paskleisti duomenys neatitinka
tikrovds, jeigu faktai tikroveje neegzistavo, ivykiai klostesi ne taip, kaip skelbiama viesai, asmens
poelgiai vertinami neadekvadiai vykusiems faktams.
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Vadovaujantis Lietuvos Auk5diausiojo Teismo Senato 1998 m. geguZes 15 d. nutarimo Nr. I
,,Del Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 7,71 straipsniq ir Lietuvos Respublikos visuomends

informavimo istatymo taikymo teismq praktikoje nagrinejant garbes ir orumo gynimo civilines bylas"
6 punktu, Zeminandiomis taikytinos tikroves neatitinkandios Zinios, kurios istatymo, moral6s,

paprotiniq normq laikymosi poZifiriu paieidLiaasmens dalyking reputacij4 ar gerE vard6 tai klaidinga

bei asmeni diskredituojanti informacija, kurioje teigiama apie asmens padaryt4 teisds, moralds ar

paprotiniq normq paZeidim4, negarbing4 poelgi, netinkamE elgesi, nes4zining4 gamybing - [king,
komercing veikl4 ir pan.

Visuomenes informavimo istatymo 16 straipsnio I dalyje pasakyta, kad gerbdami nuomoniq

ivairovg, vie5osios informacijos rengejai ir skleidejai turi visuomends informavimo priemondse

pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomq nuomoniq; Sio istatymo 22 straipsnio l1 dalies 2

punktas taip pat numato, kad vie5osios informacijos rengejai privalo buti objektyv[s ir neSaliSki,

pateikti kuo daugiau nuomoniq gindytinais politikos, ekonomikos ir kitais visuomends gyvenimo

klausimais.
Pagal Visuomenes informavimo lstatymo 2 straipsnio 53 dali redakcine atsakomybe -

vie5osios informacijos rengejui ir (ar) skleidejui, i5skyrus retransliuotojE, tenkanti atsakomybd uL

kontrolg, atliekam4 rengiant vie54iq informacij4 visuomenei, ruo5iant j4 skleisti ir 5i4 informacij4

skleidZiant, taip pat atrenkant programas ir jas i5destant chronologine tvarka programq tvarkaraStyje

ir (ar) pateikiant programas kataloge.
UZ informacines visuomends informavimo priemonds turin! Visuomenes informavimo

[statymo ir kitq istatymq nustatyta tvarka atsako jos valdytojas - asmuo, fakti5kai valdantis

informacin6s visuomenes informavimo priemong, kurioje rengiama ir (ar) skleidZiama vie5oji

informacija, arba rengiantis ir (ar) skleidZiantis tokios priemonds turini (Visuomenes informavimo

istatymo 1 straipsnio l7 dalis). Todel informacinds visuomenes informavimo priemon6s valdytojas,
jei jis rengia ar pateikia skleisti viesqf4 informacij4, laikytinas vie5osios informacijos rengeju

iviruo."nes informavimo istatymo 2 straipsnio 75 dalis), o jei skleidZia vie5qj4 informacij4 ir

fakti5kai valdo informacing visuomenes informavimo priemong - vieSosios informacijos skleideju,

kuris atsako uZ tos informacijos teisetum4 (Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 76 dalis)-
paZymetina" kad viesosios informacijos skleidejas kontroliuoj4 koki4 i5 atitinkamq Saltiniq

gaut4 informacij4 skelbti, kaip ir kokiu budu j4 panaudoti. Tik nuo vie5osios informacijos skleidejo

friklauso 1o uaiiomoje visuomenes informavimo priemondje skelbiamos informacijos turinys ir

apimtis; jam taip pat priklauso Saltiniq pateikiamos informacijos kontroles ir sprendimo del

visuomends informavimo priemones turinio teise.

Visuomenes informavimo istatymo 54 straipsnio I dalies yra iWirtinta, kad vie5osios

informacijos rengejui ir (ar) skteidejui netaikoma redakcine atsakomybe ir jie neatsako uZ tikroves

neatitinkandios informacijos paskelbim4, jeigu jie nurode informacijos Saltini ir ji buvo: anksdiau

paskelbta per kitas visuomenes informavimo priemones, jeigu 5i informacija nebuvo paneigta per jq

paskelbusias visuomenes informavimo priemones (3 punktas); pateikta kaip nuomon6, komentaras ar

vertinimas (7 punktas). Tokiu atveju uZ tikroves neatitinkandios informacijos paskelbim4 atsako tas,

kas pirmas paskleide toki4 informacij4.- 
Nagiinejamu arveju i5 gindo pubtikacijq turinio matyti, kad skundZiama informacija

(teiginiai) buvo paskleista apie parei5kejus [. Kozel, T. F. Kozel (parei5kejai ivardyti publikacijose).

iaZymetina, kad parei$kejai yra privahls asmenys. Privat[s asmenys yta daug jautresni

.;q aizvitgiu i5sakomai kritikai, todel informacijos sklaida apie privadius asmenis turi boti itin
pamatuota, siekiant nepaZeisti Siq asmenq teisiq.

Siekiant visapusi5kai ivertinti gindo publikacijose paskelbt4 informacij4 (teiginius), ji bus

vertinama atsiZvelgizrnt i publikacijq kontekst4, teksto sandarq, sakiniq konstrukcijas, jq loginius

rySius, parei5kejq atstoves nurodyt4 informacij4 vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) pateiktus

paai5kinimus ir kit4 tyrimo metu surinkt4 informacij4.
Tyrimo metu nustatyta, kad dalis gindo informacijos (teiginiq) (,,Lietuvrls apetitas papiktino

47 mefi4 A. Kozel, mat po skyrybq buvgs vyras vis nesumoka jai priklausandiq pinigq"; ,,Pinigus
Zmonai vengiantis grqiinti milijardierius pasisamde vien4 brangiausiq m[sq Salies advokatq kontory
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,,Ellex", kuriai vadovauja Rolandas Vali[nas"; ,,Gali buti pradetas ir ikiteisminis tyrimas del galimo
T. Kozelo sukiiavimo. Jau yra nuteisti keli Zinomi verslininkai, kurie, siekdami negr4Zinti skolos,
pardave ar padovanojo kitiems asmenims savo turet4 nekilnojamqji turt4. Manoma, knd butent taip
galejo pasielgti ir T. Kozelas, savo imonai lietuvei padovonodamas du namu.i"; ,,Dar b[damas ,,Gulf
Keystone Petroleum" vadovas T. Kozelas siulydavo pirkti akctjt4. Uikibusitlitl ant jo kobliuka yra ir
Lietuvoje";,,Po keliones i JAV T. Kozelas pasiul€ vilnieiiui investuoti ! savo bendrov€s akcijas";
,,Kart4 jis pasikviete lietuvi ir pasake: ,,Galiu atskleisti konfidencialiq informacijq, kuria turiu knip
voldybos pirmininkns, - mano kompanij4 ketina pirkti investuotojai i5 Kinijos"; ,,Vilnietis vel kreipesi
i T. Kozel4, o .fls nuramino - paaiikino, kod kainos nukrito laikinai, nes vienas akcininkss padavd
bendrovg i teismq"; ,,Vilniuje kaikas subadd jq automobilio padangas, veliau buvo sudauiyti
veidrodeliai. Kozelai del Siq i5puoliq kreipesi ipolicij4 (...)";,,Milijardierius nekreipe demesio net !
gandus, kad graZi mergina galejo buti Amerikoje baigusi specialiq barakud4 molcyklq, kurioje
mokoma vilioti turtuolius") buvo pirmiau paskelbti dienra5tyje ,,Lietuvos r;/tas" publikacijoje
,,Lietuves uZburt4 turdiq medZioja buvusi 1mona" (2016-02-20, Nr. 34 (7500)), t.y., pirminis Sios
vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) - UAB ,,Lietuvos rytas".

I. Del publikacijoie ,,Pinigus meliianti lietuv| siutina buvusiq turtuolio imonq. Saldq
kaunietds gnenimq pasiiov€ apkartinti advokntas (l datis)" paskelbtos informacijos

Gindo teiginyje ,J'ietuves opetitas papiktino 47 me[4A. Kozel, mat po skyrybq buvgs vyras
vis nesumoka jai priklausandiq pinigq" (kursyvu paZymetos skundZiamos sakinio dalys - past.)
paskelbtas pareiSkejos asmenybes apibiidinimas (nuomone), kaip turindios 

- 
,,apetit4..

(noras, tro5kimas, siekimas k4 nors isigyti, tureti; Lr. Dabartini Lietuviq kaltos Lodyn4, S. Keinys ir
kt., Mokslo ir enciklopedijq leidybos institutas, Vilnius 2000 m.). Konkrediu aweju, naudojant
literaturinds iSraiSkos priemones., i5rei5kiama nuomond apie pareiskejos prabangq gyvenimo b6d4,
pomegius brangiems daiktams. Sios faktines aplinkybes nagrinejamu aweju nera ginlijamos. Tokia
informacijos (nuomones) sklaida neperZengia teisds skleistiinformacij4 ritq, kadangi nuomone turi
faktini pagrind4, nera i5reik5taiLeidLiaformq be to, vie5osios informacijos iengeja-s (skleidejams)
leidZiama naudoti menines, kalbines raiSkos priemones informacijai pagyvinti, atspinAeii

PaZymetina, kad Siame teiginyje ,,Pinigus Zmonai vengiantis grqiinr; milijaidierius pasisamde
vien4 brangiausiq mfisq Salies advokatq kontorq ,,Ellex", kuriai vadovauja Rolandas Vali[nas..
(kursyvu paZymetos skundZiamos sakinio dalys -pasl.), paskelbiantLiniqkai pareiSkejas pasisamde
advokat4, pats parei5kejas T. F. Kozel apib[dintas kaip ,,pinigus Zmonai vengiantis gr4iinti,., kas
laikytina subjektyviu vertinimu (nuomone) apie parei5keja. fyiimo duomenimis nustaiyta, kad tarp
parei5kejo ir jo buvusios Zmonos A. Kozel vyko/vyksta teisminiai gindai tiek Jungtinese Amerikos
Valstijose, tiek Lietuvoje del teismo ipareigojimq nevykdy-o i. turto slepimo (Zr. Lietuvos
apeliacinio teismo nutartis civilineje byloje Nr. 2T-ll-370/2016, Vilniaus apygardos teisme
nagrinejama civiline byla Nr. 2-55-3-02492-2015-0). Be to, tiek nacionalineje, tiek uZsienio spaudoje
vie5ai buvo skelbiama informacija apie pareiSkejo ir jo buvusios Zmonos konfliktus del turto
dalijimosi po skyrybq (http://nypost.com/201 6/02ll5lex-wife-allowed-to-search-broke-execs-home-
for-riches/, http://www.dailymail.co.uk/news/article-35 12664lOl-baron-s-ex-tried-bar-new-wife-
30-getting-fertility+reatments-claimed-seize-funds-paid-clinic-order-collect-money-nine-figure-
divorce-settlement.html; http://www.l5min.lt/zmones/naujiena/pasaulis/naftos-magnito-sirdi-
uzkariavusiai-ingai-kozel-sunkus-buvusios-zmonos-ashley-kozel-kaltinimai-2 7 -59I40g,
hup://www.alfa.lt/straipsnis/ 50001 1 06/nesvarios-pjautynes-del-pasakisku-turtu-ingos-kozel-seima-
jau-bijosi-del-savo-gyvybiu, Zifireta2016-06-07). AtsiZvelgiant i visa tai, nuomon6 laikytina turindia
faktini pagrind4. Remiantis iSdestytu, tokia informacijos (nuomones) sklaida nera laikytinal1eidZia
ar menkinandia pareiSkeje T. F. Kozel, nes turi pakankam4 faktini pagrind4, nera i5reik5ta uZgauliai
ar neeti5kai.

Gindo teiginiuose: ,,Gali bni pradetas ir ikiteisminis tyrimas del galimo T. Kozelo
sukiiavimo. Jau yra nuteisti keli Zinomi verslininkai, kurie, siekdami negr4Zinti skolos, pardave ar
padovanojo kitiems asmenims savo turet4 nekilnojamaji turt4. Manoma, knd butent taip galijo
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pasielgti ir T. Kozelas, savo Zmonai lietuvei padovanodamas du namus" (kursyvu paZymdtos

skundZiamos sakinio dalys - past.) i5sakytos pastabos, vertinimai (nuomonds) del realybeje
egzistavusio fakto, parei5kejo veiksmq - dovanojimo sandoriq sudarymo su sutuoktine I. Kozel.
Tyrimo metu nenustatyt4 kad pareiSkejo atZvilgiu bltq buvg vykdomi baudZiamieji persekiojimai
del sukdiavimo ar turto slepimo. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinejamas ie5koves A.
Kozel 2015-12-08 ie5kinys del dovanojimo sandoriq pripaZinimo negaliojandiais ir restitucijos
taikymo kartu su praiymu taikyti laikin4sias apsaugos priemones - turto are5t4 (Vilniaus apygardos

teisme nagrinejama civiline byla (teisminio proceso Nr. 2-55-3-02492-2015-0)). Apibendrintai
paZymetina, kad 5i gindo informacija yra subjektyvus parei5kejo veiksmq vertinimas. Be to, gindo

teiginiuose yra i5reik5ta abejone, spejimas (,,gali b[ti", ,,manoma"). [vertinus visum4 aplinkybiq,
nenustatyta, kad Siais gindo teiginiais b[tq perZengtos savirai5kos laisves ribos.

Teiginyje (dalyje pavadinimo) ,,Pinigus melZianti lietuvd siutina buvusi4 turtuolio Lmon1"

(kursyvu paZymetos skundZiamos sakinio dalys - past.) parei5kejos I. Kozel atZvilgiu pateikiamas

subjektyvus apibfldinimas, vertinimas (nuomone),,pinigus melZiandia lietuve".
PaZymetina, kad siekiant uZtikrinti informacijos laisvg, vieSosios informacijos rengejas

(skleidejas) turi teisg savarankiSkai sprgsti del visuomenei skleidZiamos informacijos turinio,
i$rai$kos bfldo ir formos. Tadiau visais atvejais svarbu, kad nebfltq piktnaudZiaujama informacijos

skleidimo laisve. Primintina, kad i5sakant nuomong, asmens garbe ir orumas gali bfiti paZeisti tik tuo

afveju, jeigu toks savirai5kos b[das yra nes4ziningas, neeti5kas ir neturijokio objektyvaus pagrindo.

Nagrinejamu atveju paskelbtas apib[dinimas ndra neutralus, turi neigiam4 prasmg (Lodlio

,,mel1ti" reik5me (Snek. vilioti (pinigus ir kt.); iSnaudoti, Zr. Dabartini Lietuviq kalbos Zodyn4, S.

Keinys ir kt., Mokslo ir enciklopedijq leidybos institutas, Vilnius 2000 m.). Parei5kejos, kuri gyvena

su sutuoktiniu ir naudojasi bendrais Seimos finansais, atZvilgiu vartojamas posakis yra

i1eidLianfio/menkinandio pobldZio, kelia visuomenei negatyvias emocijas jos atZvilgiu, neturi jokio

faktinio pagrindimo, todel nera laikytinas eti5ku, pagristu. Be to, 5i skundZiama informacija yra dalis

publikacijos pavadinimo. Sios gindo informacijos skleidimas perZengia teises skleisti informacij4

ribas ir negali b[ti laikomas s4Ziningu visuomenes informavimu.
Tyrimo metu, atsiZvelgiant i Siame sprendime nustatyto publikacijos gindo informacijos

(teiginio): ,,Pinigus melZianti lietuve siutina buvusi4 turtuolio Lmon4" analizg, taip pat skundo

argumentus del parei5kejq garbes ir orumo paZeidimo, atmetant vie5osios informacijos rengejo

(skleidejo) - UAB ,,Lr5y'tas" - argument4 del redakcines atsakomybes netaikymo pagal Visuomends

informavimo istatymo 54 straipsni, kaip konkrediu atveju nepagrist4 kadangi Sios gindo informacijos

rengejas (skleidejas) ir pirminis Saltinis - UAB ,,Lr5rtas", konstatuotinas 19 straipsnio 2 dalies

paZeidimas (pareiSkejos [. Kozel garbes ir orumo paZeidimas).

il. Del publitractjoje ,,Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui pasirengg nudirti knili"
p a s ke I b t o s i nform ac ij o s

Siuose gindo teiginiuose: ,,Dar b[damas ,,Gulf Keystone Petroleum" vadovas T. Kozelas

siulydavo pirkti akcij4. UZkibusittiq ant jo kabliuko yra ir Lietuvoie";,,Po keliones i JAV T. Kozelas

pasiule vilnieiiui investuoti ! savo bendrovds akcijas";,,Kart4jis pasikviete lietuvi ir pasake: ,,Galiu
atskleisti konfidencialiq informacijq, kuriq turiu kaip valdybos pirmininkns, - mano kompanij4 ketina
pirkti investuotojai i5 Kinijos"; ,,Vilnietis vel kreipesi i T. Kozel4, o ils nuramino - paaifkino, knd

lrainos nukrito laikinai, nes vienas alrcininkns padave bendrovg i teismq" (kursyvu paZymetos

skundZiamos sakinio dalys - past.) skelbiama informacijos Saltinio (kaip teigia pirminis vie5osios

informacijos rengejas (skleidejas) - nukentejusiojo nuo T. F. Kozel veiksmq asmens) pateikta

informacija. Si pavieniui paskelbta informacija (teiginiai) nera iZeidaus ar menkinandio pobfidZio,

tadiau jq visuma, vertinant publikacijos kontekste, gali formuoti vie54j4 nuomong apie parei5kejo

netinkam4 elges!, nesqZining4 komercing veikl4. PaZymetina, kad vie5osios informacijos rengejui
(skleidejui) netaikoma redakcine atsakomybe ir jie neatsako uZ tikroves neatitinkandios informacijos
paskelbim4, jeigu jie nurode informacijos Saltini ir ji buvo: pateikta kaip nuomond, komentaras ar

vertinimas (Visuomenes informavimo istatymo 54 straipsnio I dalies 7 punktas). Atkreiptinas
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ddmesys, kad tokiais atvejais uZ tikroves neatitinkandios informacijos paskelbim4 atsako tas, kas
pirmas paskleide toki4 informacijE.

Teiginyje (pavadinime) ,,Lietuviai juos apgavusiam milijonierizi pasirengg nudirti kaili"
(kursyvu paZymetos skundZiamos sakinio dalys -pasr.) pasketbta publikacijos turini @ublikacijoje,
be kita ko, pateikta kitq asmenq kritika, kaltinimai T. F. Kozel atZvilgiu) apibendrinanti, perteikianti
informacija.

PaZymetina, kad oficialiq duomenq apie pareiSkejo neteisetqar nes4Zining4 komercing veikl4
tyrimo metu negauta. Akcentuotina, kad vie5ai skelbiant kritik4, privalu uztikrinti ir nuomoniq
pusiausvyr4, skelbti kitoki4 nuomong. Tai yra ypad aktualu, kadangi tokiu b[du yra formuojama
vie5oji nuomon6. Be to, istatymq leidejas vie5osios informacijos rengdjams, skleidejams,
Zurnalistams yra iwirtings pareig4 visuomenei informacijE teikti teisingai, tiksliai ir ne5ali5kai.
Tyrimo metu duomenq, kad vieSosios informacijos rengejas (skleidejas) bttq siekgs uZtikrinti
objektyvum4 ir ne5ali5kumE rengiant, skleidZiant tokiq informacijq nenustatyta. Nagrinejamu atveju,
ivertinus visum4 faktiniq aplinkybiq, pripaZintina, kad vie5osios informacijos rengejas (skleidejas)
nebuvo objektyvus ir ne5ali5kas, nepateike viena nuo kitos nepriklausomq nuomoniq.

Siuose gindo teiginiuose ,,Vilniuje kaZkas subade jq automobiiio padangas, veliau buvo
sudouiytiveidrodEIiai.Kozelaidel5iqi5puoliqkreipesiipolicij4<...>..
skundZiamos sakinio dalys - past.) paskelbta konstatuojamojo pobldZio informacija (Zinios).
Pirminis vieSosios informacijos rengejas (skleidejas) - UAB ,,Lietuvos rytas" - savo paai5kinimuose
nurode, kad 5i4 informacij4 pateike informacinis Saltinis - nuo pareiSkejo T. F. Kozel nukentejgs
asmuo. Tyrimo metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo
skyriaus virSininkas Rolandas Sepetys Tamybq informavo, kad Policijos registruojamq ivykiq
registre registruotq ivykiq pagal I. Kozel, T. F. Kozel praneSimus arjq atZvilgiu pradetus ikiteisminius
tyrimus nera.

PaZymetina, kad 5i skundZiama informacija (Zinia), nors ir ohcialiai nepatvirtint4 neformali,
nera Zeminandio pobldZio, kadangi joje nera teigiama apie parei5kejq negarbing4, nes4Zining4 ar
neteisetE veikl4, todel parei5kejq neturtiniq teisiq paZeidimo konstatavimui n6ra pagrindo.
lnspektorius paZymi, kad siekiant visapusiSkai uZtikrinti objektyvios ir nesali5kos informacijos
sklaid4 Zurnalistai, vie5osios informacijos rengejai (skleidejai) turi teikti teisingas, tikslias ir
ne5ali5kas Zinias, kritiSkai vertinti turimus informacijos Saltinius, atidliaiir rupestingai tikrinti faktus,
turim4 info rmacij 4 patikrinti patikimais Saltiniais.

Siame teiginyje: ,,Milijardierius nekreipe demesio net igandus, kad graii mergina galejo bni
Amerikoje baigusi specialiq barakudq molgtklq, kurioje mokoma vilioti turtuolius" (kursyvu
paZymetos skundZiamos sakinio dalys - past.) paskelbtas gandas del tariamq parei5kejos I. Kozel
praeities ivykiq (vyry viliojimo mokyklos lankymo/baigimo). Vertinant sakinio konstrukcij4, gindo
teiginys savaime nesuponuoja pareiSkejos I. Kozel garbes ir orumo paZeidimo, kadangi gindo
teiginyje nurodoma, kad ivardintas ivykis yra ,,gandas" (Gandas - tai neformali, nepatikrinta
informacija (Zinia) - past.). Visgi atkreiptinas vie5osios informacijos rengejq (skleidejq) d€mesys,
kad tokios informacijos sklaida neprisideda prie Ziniasklaidos misijos teikti visuomenei teising4,
tiksli4 ir neSali5k4 informacij4.

AtsiZvelgiant i Siame sprendime nustatyto publikacijos gindo informacijos (teiginio):
,,Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui pasirengg nudirti kaili" analizE, taip pat parei5kejq atstovds
pateiktus argumentus, atmetant vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) - UAB ,,Lr;rtas" -
argument4 del redakcines atsakomybes netaikymo pagal Visuomends informavimo istatymo 54
straipsni, kaip konkrediu atveju nepagrist4, kadangi uZ gindo informacijos (teiginio/publikacijos
pavadinimo) skleidimq atsako tas, kad pirmas paskleide toki4 informacij4, t. y., Siuo atveju UAB
,,Lr5rtas", konstatuotinas Visuomenes informavimo istatymo 3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio I
dalies, 22 straipsnio 11 dalies 2 punkto paZeidimas.

ill. Del publiknctjoje ,,Meiles lietuvei apakintos turtuolis pamirio paZodus" paskelbtos
idormacijos
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Gindo teiginyje ,,Turtuolis vis nesumoka Ashley priklausaniiq pinigq, o perka turtq ir ji
slepia" (kursyvu paZymdtos skundZiamos sakinio dalys - past.) paskelbta publikacijoje pavie5int4

pareiSkejo buvusios Zmonos A. Kozel interviu apibendrinanti informacija. PaZymetina, kad

Visuomends informavimo istatymas itvirtina visuomends informavimo principus, tarp jq, visuomends

informavimo priemonese vie54j4 informacij4 teikti teisingai, tiksliai ir ne5aliSkai. Kaip matyti ir i5
tyrimo turimq duomenq, parei5kej4 T. F. Kozel ir A. Kozel sieja teisminiai gindai del kompensacijos

i5ie5kojimo, galimai neteiseto turto perleidimo (Zr. Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-03 nutartis

civilineje byloje Nr. 2T-11-370/2016; Vilniaus apygardos teismo nagrinejama byla Nr. 2-55-3-
02492-2015-0). Faktini pagrind4 turindios, nei5kreipiant perteiktos informacijos pavie5inimas

nelaikytinas nes4Ziningu visuomenes informavimu, nesuponuoja parei5kejo T. F. Kozel garbes ir
onrmo ar visuomenes informavimo principq paZeidimo.

Gindo teiginiai: ,,Taip jis iSleido de5imtis milijonq doleriq turtui isigyti. Bet turtas uZraiytas
kitq asmenq vardu - taip turtas slepiamas. (...)"; ,Jis perleidiia savo turtq, kad galetry tvirtinti
Jungtiniry Amerikos Valstijq teismo procesuose, jog negali ivykdyti prievoles. Mes neZinome tiksliai
kiek jis perleido, tai yra daug milijonq doleriq 1...)"; ,Mano teisininkni tur€s jai gausybg ,u Uyto

susijusiq klausimq, bet ai pati visame tame nedalyvausiu. Tikiuosi, lud ji ir Toddas pagaliau pasielgs

tinkamai
Tyrimo metu gauti duomenys pawirtina Sios informacijos autenti5kum4- PaLymetina, kad vie5osios

informacijos rengejui (skleidejui) netaikoma redakcine atsakomybe ir jie neatsako uZ tikroves
neatitinkandios informacijos paskelbim4, jeigu jie nurodd informacijos Saltini ir ji buvo: pateikta kaip
nuomone, komentaras ar vertinimas (Visuomenes informavimo istatymo 54 straipsnio I dalies 7

punktas). Atkreiptinas demesys, kad tokiais atvejais uZ tikroves neatitinkandios informacijos
paskelbim4 atsako tas, kas pirmas paskleide toki4 informacij4.

Tai p pat paLymetina, kad Europos Zmogaus Teisiq Teismas (toliau - EZTD savo praktikoje

ai$kiai iSskiria atvejus, kuomet atitinkamas subjektas ne pats yra vertinamqjq pastebejimq autorius, o

tik padejo juos paskleisti, vykdydamas savo pareig4 informuoti visuomeng. Tokiais atvejais, pZtf
manymu, Zurnalistq baudimas uZ parei5kimq, kuriuos padare kiti asmenys,pavyzdLiui interviu metu,

skleidim4, rimtai apribotq Ziniasklaidos vaidmeni diskutuojant visuomenei svarbiais klausimais, todel

ioks baudimas negalimai, nebent tam b[tt1 ypatingai svarbios prieZastys (Zr. LZTT 994-09-23
sprendimas byloje Jersild prieS Daniiq, parei5kimo Nr. 15890/89).

Vadovaudamasis pirmiau i5destytais motyvais, Visuomends informavimo istatymo 50

straipsnio 1 dalies 1, 5 punktais, 3 dalies 1 punktu, Zurnalistq etikos inspektorius

nusprend6:
1. PripaLinti parei5kejq skund4 del publikacijose:,,Pinigus melZianti lietuvd siutina

buvusi4 turtuolio Zmon4. Saldq kaunietds gyvenim4 pasi5ove apkartinti advokatas (I dalis)"
(www.lrytas.lt, 2016-02-2I), ,,Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui pasirengg nudirti kaili"
(www.lrytas.lt,2016-02-22), ,,Meiles lietuvei apakintas turtuolis pamir5o paZadus" (www.lrytas.lt,
2016-03-02) paskelbtos informacijos i5 dalies pagristu.

2. Ispeti vie5osios informacijos rengej4 (skleidej4) - UAB ,,Lrlrtas" - ddl Visuomends

informavimo istatymo 19 straipsnio 2 dalies paZeidimo publikacijoje ,,Pinigus melZianti lietuve
siutina buvusi4 turtuolio Zmon4. Saldq kaunietes gyvenim4 pasi5ovd apkartinti advokatas (l dalis)"
(www.lrytas.lt,20l6-02-21),3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio I dalies,22 straipsnio 11 dalies 2
punkto paZeidimq publikacijoje ,,Lietuviai juos apgavusiam milijonieriui pasirengg nudirti kaili"
(www. lrytas. lt, 20 I 6-0 2-22), ir reikalauti j uos pa5alinti.

3. I 5 s i qs t i sprendim4 parei5kejams, UAB,,Lr5rtas".
4. Vie5ai paskelbti sprendim4 Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnybos interneto

svetaineje.
Zurnalistq etikos inspektoriaus

gavimo (paskelbimo) dienos.

Zumalistq etikos inspektore

sprendimai gali bfti skundZiami teismui per 30 dienq nuo jq

zi- GraZina Ramanauskaite-Tiumeneviene


