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S. m. liepos 3l d.lumalistq etikos inspektoriaus tarnyba gavo Agnes Volkienes (toliau -
Parei5keja) skund4 del publikacijoje ,,Psichologe pamoke stilistE: ,,Vaiko poreikiq nevalia paminti"
(www.lrytas.lt,2015-07-22) paskelbtos informacijos. PareiSkeja teigia, kad Sioje publikacijoje buvo
paskleisti Visuomends informavimo istatymo nuostatas paLeidLiantys teiginiai: ,,savaitgali i kin4 su
vyru Mantu Volkumi iSejusi garsioji stiliste savo poelgiu parode <...>, jog motinos bei tevo pareigos
gali Siek tiek palaukti", ,,Vilniete psichologe-psichoterapeute Zydre Arlauskaite tvirtino, kad porai
pab[ti tiktai dviese yra naudinga, jeigu kldiki auginanti motina su vaiku praleidZia labai daug laiko
ir pavargsta. Tadiau A. Jagelavidi[te - ne i5 tokiq", ,,Agne ndra pervargusi nuo motinystes rupesdiq.
O ejimas i kin4 tebuvo jos, o ne vaiko poreikio patenkinimas. O vaikas visgi turetq btti svarbiau net
ir uZ puikiausi4 kino juost4!", ,,Argi vaikas turi augti sau, o motina gyventi sau? Toks lspudis
susidaro ir i5 A. Jagelavidi[tes lakstymq po kino teatrus, vakarelius, televizijos laidas", ,,(...) o kur
vaikas, kuri su tuo padiu vyru drauge suk[re? Tikriausiai numestas auklei ar modiutdms".
Parei5kejos teigimu, Siais teiginiais yra Zeminama jos garbe ir orumas, paleidLiama teise i privataus
pob[dZio informacijos apsaugq.

Skunde Parei5keja taip pat nurodd, kad publikacijoje neteisdtai, be jos Zinios ir sutikimo,
panaudotas jos atvaizdas ir privataus pobfldZio informacija, kuri buvo paskelbta asmeniniame
Parei5kejos socialinio tinklo Facebook profilyje. Parei5keja teigia, kad aplinkybe, jog ji pasidalino
savo privataus gyvenimo informacija ir savo atvaizdu asmenineje socialinio tinklo paskyroje, jokiu
bldu nereiSkia jos leidimo ir (ar) sutikimo, jog 5i informacija b[tq naudojama vieSosios informacijos
rengejq ir (ar) skleidejq.

Parei5keja tvirtina, kad skundZiamoje publikacijoje jos atvaizdas, vardas ir privataus
pobldZio informacija yra neteisetai integruoti i i5galvot4, su ja nesusijusi turini. lvertinus
publikacijos kontekst4 ir konkredius gindo teiginius, PareiSkeja mano, kad skaitytojui sudaromas
itaigus ispudis neva ji neatlieka (netinkamai atlieka) motinos pareigas, nepraleidZia pakankamai
laiko su vaiku, rupinasi tik savo padios poreikiq patenkinimu, ,,gyuena sau", jos stnus yra
,,numestas" neZinia kam. Pasak Parei5kejos, publikacrjoje yra itaigiai kuriamas psichologinis
neatsakingos, nerupestingos ir nemylindios mamos portretas, iliustruojant jf PareiSkejos atvaizdu ir
vie5ai bei spekuliatyviai, be kokio faktinio pagrindo ,,nagrin6jant" Parei5kejos gyvenimo bud4,
charakteri, bruoZus ir asmenines savybes.

Parei5keja paZymejo, kad niekada nebuvo sutikusi skundZiamoje publikacijoje jos gyvenimo
bud4,,analizuojandios" ir i4,,mokandios" psicholog€s, kuri, neturedama jokiq objektyviq i't"i.irrgq
duomenq, savo pateikru vertinimu Parei5kejai priskiria gerai moralei priestaraujant! etgeii,
smerkiam4 didZiosios dalies visuomends (neatsakingq motinystg).
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Skunde PareiSkeja teigia, kad jos atuaizdas, vardas ir privataus pobfldZio informacija yra
panaudoti siekiant pritraukti kuo daugiau skaitytojq, siekiant komercines naudos, t. y. i5 esmes
komerciniais tikslais - reklamuojant skundZiam4 publikacrj4. Parei5keja atkreipe demesi, kad ,,Agne
Jagelavidi[te" iS esmds yra jos sukurtas ir naudojamas prekes Zenklas. Bttent Siuo vardu ir gera jo
reputacija yra pagristas Parei5kejos vystomas verslas, del Sio vardo Parei5keja gauna darbo bei kitus
komercinius pasiflymus. AtsiZvelgiant i Sias aplinkybes, Parei5keja mano, jog vie5osios informacijos
rengejas (skleidejas) paZeide jos teisg i vard4 ir atvaizdq,kaip hibriding Parei5kejos teisg.

Parei5keja praSo: 1) nustatyti, kad skundLiamoje publikacijoje paskelbti teiginiai,,savaitgali
i kin4 su vynr Mantu Volkumi i5ejusi garsioji stiliste savo poelgiu parode <...>, jog motinos bei tevo
pareigos gali Siek tiek palaukti", ,,Vilniete psichologe-psichoterapeute bydrd Arlauskaite tvirtino,
kad porai pablti tiktai dviese yra naudinga, jeigu kudiki auginanti motina su vaiku praleidZia labai
daug laiko ir pavargsta. Tadiau A. Jagelavidiute - ne i5 tokiq", ,,Agne nera pervargusi nuo
motinystes rupesdiq. O ejimas i kin4 tebuvo jos, o ne vaiko poreikio patenkinimas. O vaikas visgi
turetq bfti svarbiau net ir uZ puikiausi4 kino juost4!", ,,Argi vaikas turi augti sau, o motina gyventi
sau? Toks ispudis susidaro ir i5 A. Jagelavidi[tes lakstymq po kino teatrus, vakardlius, televizijos
laidas", ,,(...) o kur vaikas, kuri su tuo padiu vyru drauge sukure? Tikriausiai numestas auklei ar
modiutems." Paleide Visuomends informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dali, 3 straipsni, 5 straipsni,
13 straipsnio 3 dali, 14 straipsni,22 straipsnio 8 dali ir 5l straipsnio nuostatas; 2) ispeti UAB
,,Lr5rtas" del minetq nuostatq paZeidimo; 3) paskelbti priimt4 sprendim4 Zurnalistq etikos
inspektoriaus tamybos interneto svetainej e.

Tirdamas Parei5kejos skund4, Zumalistq etikos inspektorius raStu kreipesi i UAB ,,Lrytas",
pra5ydamas pateikti vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) pozicij4 del Parei5kejos skundo
argumentq ir galimybes uZbaigti skundo tyrim4 taikiu susitarimu.

Paai5kinim4 del Parei5kejos skundo pateike UAB ,,Lrytas" igaliota atstovd advokate Asta
Bajoriene. Ji nurode, kad publikacijos pavadinimas buvo redaguotas, Lodi ,,pamoke" keidiant i
,,pdtar6". Advokate paai5kino, kad skundliama publikacija buvo parengta atsiZvelgiant i vienos
mamos, pasivadinusios pseudonimu - Lilija K., atsiqst4 laiSk4, kuris buvo publikuotas 2015-07-21
interneto portale lrytas.lt rubrikoje ,,Bendraukime" pavadinimu ,,A. Jagelavidi[tes nuotrauka
internete sukele ,,supeffnamos" ih1Zi". Anot UAB ,,Lrytas" atstovds, skaitytojos pasipiktinim4 ir
visuomends susidomejimE sukele padios Parei5kejos Facebook paskyroje patalpinta nuotrauka,
tadiau gindijamoje publikacijoje nuotrauka, A. Bajorienes teigimu, nebuvo skelbiama. Advokate
paai5kino, kad skaitytojos lai5ko pagrindu buvo parengtas psichologes-psichoterapeutes Zydres
Arlauskaites komentaras, iSsakyta nuomone, iZvalgos, bendri pastebejimai ir tam tikra kritika.

UAB ,,Lrytas" igaliota atstove atkreipe demesi i tai, kad skundZiamoje publikacijoje nera (ir
niekada nebuvo) pateikta Parei5kejos nuotrauka i5 socialinio tinklo Facebook. Pasak A. Bajorienes,
publikacijoje skelbiama fotografo J. Stacevidiaus nuotrauka, kuri buvo daryta vie5oje vietoje
Viktorijos Jakudinskaites vestuviq metu, todel Parei5kejos sutikimas nei fotografuoti, nei nuotrauk4
publikuoti nebuvo reikalingas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 2.22
straipsnio 2 dalis), taigi, Parei5kejos argumentas del teises i atvaizd1 paZeidimo, advokates
isitikinimu, laikytinas nepagristu.

Advokate paZymejo, kad ne viena subjektine teise, taigi ir teise i privatq gyvenim4, ndra
absoliuti, o LR CK 2.23 straipsnio norma numato i5imti, leidZiandi4 rinkti ir skleisti informacij4 apie
vie54 asmeni. PripaZistama, kad viesi asmenys taip pat turi teisg i privatq gyvenim4, tadiau ne tokia
pat apimtimi kaip privattis asmenys. UAB ,,Lrytas" atstovi: pabrele, kad atsiZvelgiant ! tai, jog
vie5as asmuo savo padeti visuomeneje i5sikovoja i5 dalies bltent del visuomends demesio jam,
visuomend teisetai ir pagristai suinteresuota Zinoti apie tokius asmenis daugiau nei apie privadius.
Todel LR CK skirtingai reglamentuoja privataus ir vie5o asmens privataus gyvenimo apimt! ir jo
gynim4. A. Bajoriene nurod€, kad vie5as asmuo negali pretenduoti i toki pat privataus gyvenimo
gynim4 kaip ir privatus asmuo. Advokate atkreipe demesi, jog ." fficio vie5i asmenys - d"l ,uuo
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einamq pareigq, veiklos ar visuomenines padeties nuolat j4 dominantys (politikai, kiti valstybes ir
savivaldybiq pareigunai, Zymfls menininkai, aktoriai, verslininkai, sportininkai ir pan.) (Lietuvos
Auk5diausiojo Teismo (toliau - LAT) 2001-05-30 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-56012001).
Advokate pabreLe, kad istatymq leidejas nustato, jog istatymas nevienodai uZtikrina asmeninio
gyvenimo neliediamumo rib4 skirtingo socialinio reik5mingumo asmenims.

UAB ,,Lrytas" atstovd nurodd, kad asmens teise i privatq gyvenim4 visuomends
informavimo priemonese ginama, kai nustatoma Siq reik5mingq aplinkybiq visuma: 1) informacijos
paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleista informacija yra butent 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 visuomends intereso.

UAB ,,Lrytas" laikosi pozicijos, kad PareiSkeja del savo veiklos, taip pat nuolat vie5ai
rei5kiamos nuomonds bei komentary ivairiais visuomenes gyvenimo klausimais pagristai domina
visuomeng ir yra priskiriama vie5qjq asmenq kategorijai, kurie nesinaudoja tokiomis padiomis
asmens teises i privatq gyvenim4 gynimo ribomis. UAB ,,Lr)rtas" atstovds teigimu, padios
Parei5kejos elgesys turi itakos teises I privatq gyvenim4, o tiksliau - paties privataus gyvenimo
turinio apimdiai. A. Bajoriene paZymejo, kad skelbdama asmening informacij4 socialiniq tinklq
svetaindse, visuomends informavimo priemondse Parei5keja susiaurina ir sukuria potencialias
galimybes susiaureti jos valdomos informacijos apie 14paEi4 apimdiai, kartu susiaurindama ir savo
privataus gyvenimo ribas. AtsiZvelgiant i tai, kas i5destyt4 UAB ,,Lrytas" laikosi pozicijos, kad
PareiSkejos argumentas del teises i privatq gyvenim4 paZeidimo yra teisi5kai nepagristas.

Advokate paaiSkinime pabrdL6, kad gindijamos publikacijos atsiradim4 s4lygojo skaitytojos
Lilijos K. atsiqstas lai5kas redakcijai, publikuotas 2015-07-21 intemeto portale lrytas.lt rubrikoje
,,Bendraukime" pavadinimu ,,A. Jagelaviditites nuotrauka intemete sukele ,,superrnarnos" itr1Zi",
kuriame skaitytoja i5rei5ke nepasitenkinim4 vaikq auklejimo klausimais, pamadiusi Parei5kejos ikelt4
nuotrauk4 Facebook paskyroje. UAB ,,Lrytas" atstov€s teigimu, skaitytoja i5rei5ke savo nuomong,
kritik4 PareiSkejos atZvilgiu, pasidalino savo vaikystes prisiminimais, o Sios publikacijos komentarq
gausa, anot advokates, tik patvirtina, kad daugelis skaitytojq turejo savo nuomong del apra5omos
situacijos ir j4 reiSke. Advokates nuomone, skaitytojq komentarai parodo, jog vaikq auklejimo temos ir
klausimai dabartineje visuomeneje yra vertinami skirtingai, tadiau yra itin aktualts.

UAB ,,Lrytas" atstoves teigimu, tuo tikslu ir buvo parengta gindijama publikacija su
specialisto iZvalgomis, kritika, situacijos analize:,,(...) Jeigu vaikas anksdiau nebuvo paliktas su
kitu Zmogumi, jam gali blti Sokas. Todel mama turetq susivokti, kokie vaiko poreikiai, ar jis gali
atsitraukti nuo jos, jeigu 5i su juo buvo nuolatos? Pirmiausia reikia ji pratinti palikti su modiute ar
aukle nors po kelias minutes, veliau - ilgiau. Ir tik tada sprgsti, ar galima nuo vaiko atsitraukti porai
valandq, pusdieniui",- patikino psichologe-psichoterapeut6". Advokate paZymejo, kad vertinant
publikacij4 turi buti vertinamas visas publikacijos kontekstas, o ne paskiros jos dalys ar sakiniai, kas
reik5tq, kad iSemus juos i5 konteksto, jie neatspindetq tikrosios publikacijos minties ir padios temos.
A. Bajoriene paai5kino, kad skundZiamoje publikacrjoje pateikiamas ir jos autoriaus situacijos
matymas, tadiau nesutinka, jog buvo paskleistos Zinios, faktai, o ne nuomone. UAB ,,Lr5rtas" atstovd
sutinka su Parei5keja, kad nuomonds ir Zinios atribojimo pagrindas yratai, ar pateikiam4 informacij4
galima patikrinti irodymais taikant tiesos (netiesos) kriterijq, t. y. Lirtta yra ne vertinamojo, bet
konstatuojamojo pob[dZio informacija, tadiau informacijos pobldis turi b[ti vertinamas pagal vis4
publikacijos kontekst4, lingvistines konstrukcijas, mindiq destymo eig4 ir formg, publikavimo bud4
ir viet4, publikavimo aplinkybes ir pan.

Advokate nesutinka, kad gindijamas teiginys ,,Savaitgali i kin4 su vyru Mantu Volkumi
i5ejusi garsioji stiliste savo poelgiu parode <...>, jog motinos bei tevo pareigos gali Siek tiek
palaukti" priskirtinas Zinios kategorijai, nes skirtingi Zmonds, sprgsdami, k4 parode Parei5kejos
ejimas i kinq, 5i4 situacij4 vertintq skirtingai. UAB ,,Lrytas" atstove nurodd, kad Sis teiginys atitinka
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tikrovg, nes tuo metu, kai Parei5keja buvo kine ji nebuvo su vaiku, todel betarpi5kai motinos pareigq
tuo metu nevykde.

Del teiginio dalies ,,Vilniete psichologe-psichoterapeute Zydre Arlauskaite tvirtino, kad
porai pab[ti tiktai dviese yra naudinga, jeigu k[diki auginanti motina su vaiku praleidLia labai daug
laiko ir pavargsta. Taiiau A. Jagelaviiifie - ne ii tokiq" A. Bajoriene paai5kino, kad UAB ,,Lr5/tas"
lsitikinimu, vertinimas, ar PareiSkeja praleidLia daug, ar maiai laiko su savo vaiku, yra akivaizdLiai
vertinamasis, nes visuomend del to, kiek laiko reiketq praleisti su vaiku, turi akivaizdZiai skirtingas
pozicijas. Advokate nurodd, kad, skundZiamos publikacijos autoriaus nuomone, Parei5keja su vaiku
praleidZia nelabai daug laiko, ir 5i savo teigini autorius pagrindZia toliau einandia publikacijos
dalimi: ,,Ji labai daug energijos skiria konsultuodama merginas ir moteris stiliaus klausimais,
dalyvaudama pramogq pasaulio renginiuose. Si moteris nesedi su ktdikiu i5tisas paras rurmuose
nei5ki5dama nosies i vie5umE. Tad galima daryti prielaidq, kad Agne ndra pervargusi nuo
motinystes rupesdiq". Advokates teigimu, Sio teiginio lingvistine konstrukcija ,,galima daryti
prielaid4" rodo, kad tai subjektyvus autoriaus situacijos matymas, vertinimas, kuri autorius daro
vertindamas visuotinai i5 Parei5kejos vie5osios veiklos Zinomus faktus.

Advokates nuomone, tas pats pasakytina ir apie teigini ,,Toks isp[dis susidaro ir i5 A.
Jagelavidi[tes lakstymq po kino teatrus, vakardlius, televizijos laidas". Pasak A. Bajorienes, teiginio
lingvistine konstrukcija ,,susidaro ispldis", rodo, kad autorius neteigia to kaip konstantos ar irodyto
fakto, bet pateikia savo nuomong, koks isp[dis i5 Parei5kejos elgesio jam susidaro.

UAB ,,Lrytas" isitikinimu, tiek visuomend, tiek Zurnalistas turi teisg reik5ti nuomong apie
ivairius visuomenes gyvenimo aspektus, vertinti vie5qjq asmenq gyvenim4 ir jq poelgius, kurie yra
padiq asmenq i5vie5inti ir Zinomi visuomenei, nes tokia yra visuomenes informavimo laisves
iSrai5ka, kita vertus, susilaukti ne visada palankiq vertinimq ar kritikos yra ir vie5qjq asmenq
vie5umo kaina.

Pasisakydama del nuomones rai5kos formq priimtinumo, UAB ,,Lrytas" atstovd atkreipe
demesi i teismq praktikE, kurioje pripaZistama, kad vie5asis asmuo privalo demonstruoti didesni
tolerancijos laipsni Ziniasklaidos demesiui, a5tresnei kritikai (LAT 2001-05-14 nutartis civilineje
byloje Nr. 3K-3-529/2001).

AtsiZvelgiantitai, kas i5destyta, UAB ,,Lr5rtas" pra5o pripaZinti Parei5kejos skund4 nepagristu.
I5nagrinejgs Parei5kejos skund4 Visuomends informavimo istatymo nuostatq laikymosi

poZiflriu, Zumalistq etikos inspektorius

nustatd:
Parei5keja skundZiasi del visuomenes informavimo priemoneje paZeistos savo teises i

atvaizd4 ir privatq gyvenim4, paZemintos garbes ir orumo.
Nors teismq praktikoje Sios asmeninds neturtines teises yra atribotos ir ginamos kaip

savaranki5kos konkrediam asmeniui priskiriamos vertybes, jos gali blti tarpusavyje ir susijusios:
paZeidus vien4 jq, gali btti konstatuojamas ir kitos teises paZeidimas. Tiek Lietuvos Respublikos
Konstitucija, tiek visuomends informavimo sriti reglamentuojantys teises aktai bei jq taikymas
praktikoje glaudZiai sieja asmens garbg ir orumE su jo privadiu gyvenimu. Konstitucij os 22
straipsnyje teigiama, kad istatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtq savavaliSko ar neteiseto
kiSimosi i Zmogaus asmenini ir Seimynini gyvenim4, h2sinimosi i jo garbg ir orumq. Visuomends
informavimo istatymo 2 straipsnio 45 dalyje privatus gyvenimas apibreZiamas kaip asmeninis
Zmogaus, jo Seimos gyvenimas, gyvenamoji aplinka kuri4 sudaro asmens gyvenamoji patalpa, jai
priklausanti privati teritorija ir kitos privadios patalpos, kurias asmuo naudoja savo [kinei,
komercinei ar profesinei veiklai, taip pat asmens psichine ir fizine neliediamybl, garb| ir reputacija,
slapti asmeniniai faktai, asmens fotonuotraukos ar kiti atvaizdai, asmens sveikatos informacija,
privatus susira5inejimas ar kitoks susiZinojimas, asmens paZifiros, isitikinimai, iprodiai ir kiti
duomenys, kuriuos galima naudoti tik jam sutikus.
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PaZymetina, jog Zmogaus garbe ir orumas, skleidZiant apie ji Zinias, yra ginami, kai
nustatoma Siq faktq visuma: l) Ziniq paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos Zinios yra apie
konkretq asmeni $arei5kej4); 3) faktas, jog paskleistos Zinios neatitinka tikroves; 4) faktas, jog
paskleistos Zinios Lemina asmens garbg ir orum4. PaZymetina, kad Zeminandia asmens garbg ir
orum4 Zinia laikoma tikroves neatitinkanti, diskredituojanti asmeni informacija, kurioje teigiama
apie asmens padaryt4 teisds, morales ar paprotiniq normq paZeidim4, negarbing4 poelgi, netinkamE
elges! buityje, Seimoje, vie5ajame gyvenime, nes4Zining4 visuomening, komercing veikl4 ir pan.

Nuomonds skleidimo atveju Zmogaus garbe ir orumas gali b[ti paZeisti, kai asmuo
apibudinamas uZgauliai, nepadoriai, i5 jo tydiojamasi, nuomond reiSkiama nes4Ziningai. Visuomenes
informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dalyje nustatyta" kad nuomone - tai visuomends informavimo
priemonese skelbiamas poZilris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie
bendro pobtidZio 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 buti reiSkiama s4ziningai ir
eti5kai, s4moningai nenuslepiant ir neiSkreipiant faktq ir duomenq. Visuomenes informavimo istatymo
2 straipsnio 84 dalis nustato, jogLinia- tai visuomenes informavimo priemonese skelbiamas faktas ar

tikri (teisingi) duomenys.
Teise i privataus gyvenimo neliediamum4 yra ginama, kai nustatoma Siq faktq visuma: l)

informacijos paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleista informacla yra apie parei5keja; 3) faktas,
jog paskleista informacija yra apie Lmogaus privatq gyvenim4; 4) faktas, jog informacija paskleista
be asmens sutikimo; 5) faktas, jog informacija paskleista nesant teiseto visuomends intereso.

Visuomenes informavimo istatymo 14 straipsnio 1 dalyje itvirtinta, jog rengiant ir platinant
vie5qj4 informacij4, privaloma uZtikrinti Zmogaus teisg i privataus pobfldZio 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 informacijayra pateikiama vie5ai nagrinejant bylq taip pat kai informacija apie vie5ojo
asmens privatq gyvenim4 atskleidZia visuomening reikSmg turindias privataus Sio asmens gyvenimo
aplinkybes ar asmenines savybes (Visuomenes informavimo istatymo 14 straipsnio 3 dalis).

Parei5kejos skundo kontekste paZymetina, kad del informacijos paskleidimo bUdo, ypad kai
tikrasis informacijos turinys - siekiamas perduoti prane5imas - tampa ai5kus tik vertinant jos
visum4, kontekst4 ir pana5ias aplinkybes, ne visais atvejais imanoma atriboti teiginius, kurie
paleidLia asmens garbg ir orum4, nuo teiginiq, kuriais paleidliatrras asmens privatumas. Tokie
teiginiai gali sutapti. Taigi nagrinejamu atveju svarbus ne tik gindo informacijos turinys, bet ir jos
forma, tonas, emocind funkcija, prane5imas, kuri siekta komunikuoti.

Gindo objektu esantys teiginiai ,,Savaitgali i kin4 su vyru Mantu Volkumi i5ejusi garsioji
stiliste savo poelgiu parode <...>, jog motinos bei tevo pareigos gali Siek tiek palaukti", ,,Vilnietd
psichologe-psichoterapeute Zydre Arlauskaite tvirtino, kad porai pabtti tiktai dviese yra naudinga,
jeigu kUdiki auginanti motina su vaiku praleidZia labai daug laiko ir pavargsta. Tadiau A.
JagelavidiDte - ne iS tokiq", ,,Agn€ n€ra pervargusi nuo motinystes rupesdiq. O ejimas i kin4 tebuvo
jos, o ne vaiko poreikio patenkinimas. O vaikas visgi turetq b[ti svarbiau net ir uZ puikiausi4 kino
juost4!", ,,Argi vaikas turi augti sau, o motina gyventi sau? Toks ispUdis susidaro ir i5 A.
Jagelavidittes lakstymq po kino teatrus, vakarelius, televizijos laidas", ,,(...) o kur vaikas, kuri su
tuo padiu vyru drauge suk[re? Tikriausiai numestas auklei ar modiutems" (iSskyrus jq dalis
,,Savaitgali i krna su vyru Mantu Volkumi i5ejusi
psichoterapeute Zydre Arlauskaite tvirtino (...)", kurios yra faktine informacija, nekelianti gindo del
atitikimo tikrovei) yra laikytini nuomone, nes iSrei5kia subjektyvr4, individualq, vertinam4j! poZiUri,
kuriam tiesos ir tikrumo kriterijus netaikomas. [vertinus Siuos teiginius darytina i5vada, kad jie
paskleisti su iSankstine nuostata, iSrei5kia negatyvq, 5ali5k4 poZiUrf i Parei5kejQ, jos privatq
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gyvenim4. AtsiZvelgiant i kontekst4, kuriame gindo teiginiai buvo paskelbti, jie leidlia skaitytojams
susidaryti nuomong, kad Parei5keja per malai laiko skiria slnui, labiau domisi savo pomegiais,
laisvalaikiu nei vaiko poreikiais. Tokiu b[du skaitytojams buvo iteigta, kad Parei5keja yra
neatsakinga, nerupestinga motina. Moral6s ir paprotiniq normq laikymosi poZitriu tai yra
diskredituojanti asmeni informacija, rodanti netinkam4 motinos elgesi Seimoje, neatsaking4
motinystg. Garbds ir orumo gynimo poZifiriu tokia nuomond yra uZgauli, Zeminanti moteri, kurios
atZvilgiu pareik5ta, lemia neigiam4 visuomends vertinimE. Be to, gindo teiginiuose aptariami
iSimtinai privataus, Seiminio Parei5kejos gyvenimo aspektai, todel vie5as, negatyvus tokio gyvenimo
komentavimas visuomenes informavimo priemoneje yra nes4Ziningas, neeti5kas ir nepateisinamas

isibrovimas ! asmens privatq gyvenim4.
Nepaisant to, kad tokios Parei5kejai nepalankios informacijos paskelbim4, kaip paaiSkino

UAB ,,Lrytas" atstov6, s4lygojo Lilijos K. lai5kas, vieSosios informacijos rengejas (skleidejas)
privalejo laikytis istatymq, reglamentuojandiq visuomends informavimo priemoniq teisg rinkti ir
skelbti informacij4 apie asmens privatq gyvenim4, pareig4 gerbti Zmogq ir jo orum4. PaZymetina,
kad vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) neturejo jokios pareigos reaguoti i Lilijos K. lai5kE,
o savo valia nusprendgs tai daryti, t. y., rinkti ir skelbti informacij4 apie Parei5kej4, turejo bflti
profesionalus ir apdairus, suvokti galim4 atsakomybg uZ isibrovim4 i vidinius Parei5kejos Seimos
santykius, vie54 jq komentavim4, negatyvq Parei5kejos, kaip motinos, vertinim4 ir tokio vertinimo
publikavim4.

Vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) kiekvienu atveju turi pasverti, ar problema gali
b[ti pletojama neatskleidLiant konkrediq detaliq (LAT 2006-ll-06 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-
3-56912006, LAT 2008-01-02 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-2/2008). PaZymetina tai, kad
skundZiamoje publikacrjoje nagrinejant vaikq auklejimo tem4, tik vienintele PareiSkeja buvo
pasirinkta kaip kritikos verta motina, jokiq kitq konkrediai ivardintq motery santykis su vaiku,
gyvenimo bldas bei privataus gyvenimo aplinkybes nebuvo kritikuojamos. ltin svarbu tai, kad pati
Parei5keja, nors ir pasirinkta kritikos objektu, tadiau nebuvo i5klausyta, jai nesuteikta galimybe
i5reik5ti savo pozicij4 (kitoki4 nuomong) del skundZiamoje publikacijoje aptariama tema ar nesutikti
del Sios temos vie5o eskalavimo. Tai rodo, jog vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) ne sieke
diskutuoti visuomenei reik5mingu klausimu, o tik pateikti vienpusi5k4, Parei5kejai nepalanki4
informacij4. SkundZiamoje publikacijoje problem4 analizuojanti psichologe-psichoterapeute Zydre
Arlauskaite jokiq objektyviq duomenq apie Parei5kej4 nepateike ir negalejo pateikti, nes Parei5kejos
nepaZista, nera su ja bendravusi. Nagrinejamu atveju vie5osios informacijos rengejas (skleidejas)
pasirinktu informacijos pateikimo b[du suformavo visuomends nuomong apie Parei5kej4, kaip savo,
o ne vaiko poreikius tenkinandi4 motin4. I5 to, kas i5destyt4 sek4 kad skleidZiant gindo teiginius
buvo pasirinktas nesqZiningas, uZgaulus savirai5kos biidas, kuris neturi objektyvaus pagrindo,
prasilenkia su teisetu informacijos, nuomones sklaidos laisves igyvendinimu, todel konstatuotin4
kad paskleidLiant gindo teiginius buvo paZeista Parei5kejos garbe ir orumas (Visuomenes informavimo
istatymo 19 straipsnio 2 dalis).

Negalima sutikti su vieSosios informacijos rengejo (skleidejo) UAB ,,Lrytas" argumentu, jog
del savo veiklos, nuolat viesai reiSkiamos nuomonds bei komentary ivairiais visuomenes gyvenimo
klausimais Parei5keja pagristai domina visuomeng ir yra priskiriama vie5qjq asmenq kategorijai,
kurie nesinaudoja tokiomis padiomis asmens teises i privatq gyvenim4 gynimo ribomis.

Asmens Zinomumas ir asmens vieSumas nera tapadios s4vokos. Asmens vie5um4 s4lygoja jo
vykdomos veiklos pobiidis (uZimamos pareigos, igaliojimai, priimamq sprendimq galia, reik5me
visuomenei). Paiym€tin4 kad vieSojo asmens sqvoka yra pateikta Visuomends informavimo
istatymo 2 straipsnio 73 dalyje. Siole teises normoje nustatyta, kad vie5asis asmuo - valstybes
politikas, teisejas, valstybes ar savivaldybes pareigunas, politines partijos ir (ar) asociacijos vadovas,
kuris del einamq pareigq arba savo darbo pob[dZio nuolat dalyvauja valstybineje ar visuomenineje
veikloje, arba kitas asmuo, jeigu jis turi vie5ojo administravimo igaliojimus ar administruoja vie5qjq
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paslaugq teikim4 arba jeigu jo nuolatind veikla turi reik5mds viesiesiems reikalams. Sioie teisds
normoje ai5kiai ivardytas asmenq priskyrimo vieSqjq asmenq kategorijai poZymis - asmens
nuolatine veikla turi tureti reik5mes vieSiesiems reikalams. Tai rei5kia, kad asmenq, atitinkandiq
Sioje lstatymo normoje ivardytus poZymius, veikla turi biiti vie5ojo (visuomenes) intereso arba
reikalo objektas. Parei5keja neatitinka Siq vie5ojo asmens kriterijq: neturi vieSojo administravimo
igaliojimq, neadministruoja viesqjq paslaugq teikimo, nedalyvauja valstybineje ar visuomenineje
veikloje, jos veikla nedaro jokios itakos viesiesiems reikalams. Tai, jog asmuo yra Zinomas
atitinkamai visuomenes daliai del savo kokios nors veiklos, kuri nera susijusi nei su vie5ojo
administravimo igaliojimq igyvendinimu, nei su vie5qjq paslaugq teikimo administravimu, nei su
kitais vieSaisiais reikalais, Visuomends informavimo istatymo taikymo poZi[riu nesuteikia pagrindo
laikyi toki asmeni vie5uoju (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-05-07 nutartis
administracineje byloj e Nr. A ra6- I l9S 12012).

Nagrinejamu atveju informacija apie Parei5kejos privataus gyvenimo aplinkybes nepadejo
atskleisti istatymq paZeidimq ir nebuvo pateikta vie5ai nagrinejant byl4. Taigi skelbiant privataus
pobfldZio informacij4 apie Parei5kej4 buvo reikalingas jos sutikimas. Nekyla gindo, kad tokio
sutikimo Parei5keja vie5osios informacijos rengejui (skleidejui) UAB ,,Lrytas" nebuvo davusi.

SprendZiant, ar buvo paZeistas asmens privatumas, neturi reikSmds, ar apie ji paskleisti
teiginiai yra teisingi, tikslus, svarbu yra tai, kad jie yra apie Zmogaus asmenini ir jo Seimos
gyvenim4. Nagrinejamu atveju informacija apie PareiSkejos laisvalaiki, pomdgius, gyvenimo bld4,
santykius su Seimos nariais yra jos privataus gyvenimo dalis, todel toki4 informacij4 galima rinkti ir
skelbti tik jai sutikus. Lietuvos kasacinio teismo praktikoje palymeta, kad privataus gyvenimo
apsauga rei5kia ir tai, jog asmuo turi teisg pats sprgsti, koki4 informacij4 apie savo privatq gyvenim4
ir kiek jos, taip pat kuriam tikslui atskleisti viesai (LAT 2008-02-02 nutartis civilineje byloje Nr.
3K-7-2/2008\.

UAB ,,Lrytas" argumentas, jog padios Parei5kejos elgesys turi itakos teises i privatq
gyvenim4 apimdiai, nes skelbdama asmening informacij4 socialiniuose tinkluose, visuomends
informavimo priemonese, Parei5keja susiaurina ir sukuria potencialias galimybes susiaureti jos
valdomos informacijos apie j4 padi4 apimdiai, kartu susiaurindama ir savo privataus gyvenimo ribas,
nepaSalina pareigos gauti PareiSkejos sutikim4 tolimesniam jos privataus gyvenimo dali sudarandios
informacijos vie5inimui. Aplinkybes, kad Parei5keja socialiniuose tinkluose skelbia asmening
informacij4, kad tokia informacija buvo skelbiama visuomends informavimo priemonese, nera
pakankamos i5vadai, kad del ankstesnio bendravimo su Ziniasklaida ji prarado privatumo, garbes ir
orumo apsaugos galimybes (LAT 2012-ll-15 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-4SIl20l2).

Asmens atvaizdas (nuotraukos) taip pat yra jo privataus gyvenimo dalis (Visuomenes
informavimo istatymo 2 straipsnio 45 dalis). SprendZiant, ar buvo paZeista Parei5kejos teise i
atvaizdqn paZymetina, kad nepriklausomai nuo to, ar skundZiamai publikacijai iliustruoti buvo
panaudota Parei5kejos nuotrauka, kuriE ji pati buvo ikelusi i savo paskyr4 socialiame tinkle
Facebook, ar vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) j4 gavo i5 kitq Saltiniq, svarbu yra tai, kad
Parei5kejos nuotrauka (atvaizdas) gali blti atgaminamas, demonstruojamas, publikuojamas tik jos
padios sutikimu. Vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) atstov€s argumentas, jog nagrinejamu
atveju gindo nuotrauka buvo daryta vieSoje vietoje kito asmens (V. Jakudinskaites) vestuviq metu,
todel remiantis LR CK2.22 straipsnio 2 dalimi Parei5kejos sutikimas nei fotografuoti, nei nuotrauk4
publikuoti nebuvo reikalingas, yra nepagrlstas. PaZymetina, kad 5i i5imtis, nera absoliuti, nes asmens
nuotraukos (os dalies), padarytos net ir vie5oje vietoje, negalima demonstruoti, atgaminti ar
parduoti, jeigu tai paZemintq asmens garbg, orum4 ar dalyking reputacij4 (LR CK 2.22 straipsnio 2
dalis). Nagrinejamu atveju aplinkybe, kad buvo fotografuota vie5oje vietoje, vertintina kaip
nepakankamas pagrindas Parei5kejos teisei i atvaizd4 apriboti. 15 pirmiau aptartq argumentq matyti,
kad UAB ,,Lrlrtas" publikavo Parei5kejos nuotrauk4, iliustruodamas jos garbg ir orum4 Zeminandiq,
privatum4 paLeidZiandi4 publikacij 4.
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I5 to seka, kad Parei5kejos nuotraukos publikavimas visuomenes informavimo priemoneje
kartu su jos garbg ir orum4 Zeminandi4 privatum4 pai;eidLiarrdia informacija savaime Zemina jos
garbg ir orum4 (LAT 2007-03-16 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-11312007). VieSosios
informacijos rengejas (skleidejas) negalejo publikuoti Parei5kejos nuotraukos ir taip paZeide jos
teisg i atvaizd4. Be to, nagrinejamu atveju svarbu ir tai, kokiu tikslu PareiSkeja buvo fotografuota ir
kokiu tikslu jos nuotrauka buvo i5spausdinta. Skundo tyrimo metu paaiSkejo, kad skundZiam4
publikacij4 iliustruojanti Parei5kejos nuotrauka buvo padaryta V. Jakudinskaites vestuviq metu, bet
publikuodamas 5i4 nuotrauk4 vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) nesieke supaZindinti
visuomenes su Siomis vestuvdmis ar jq svediais. Taigi vie5osios informacijos rengejas (skleidejas),
publikuodamas Parei5kejos nuotrauk4 ir neturedamas tam jos sutikimo, yra laikomas paZeidgs
Parei5kejos teisg i atvaizd4, kaip privataus gyvenimo dali.

PaZymetina, jog bfltina s4lyga informacijai apie asmens privatq gyvenim4 paskelbti be jo
sutikimo - teisetas ir pagristas visuomends interesas Zinoti toki4 informacij4. Skelbiant privataus
pobfdZio informacij4, turi buti realus socialinis interesas Zinoti tam tikro asmens privataus
gyvenimo faktus (Europos Zmogaus Teisiq Teismo 2004-05-18 sprendimas byloje Editions Plon
prieS Prancuzijq; 2004-06-24 sprendimas byloje Von Hannover priel Vokietij4). Nagrinejamu
atveju apie Parei5kej4 paskelbta informacija neatskleide jokiq visuomeniSkai svarbiq aplinkybiq,
visuomenei nebuvo jokios b[tinybes Linoti, kaip Parei5keja leidZia laisvalaiki, vysto savo asmenybg,
k4 apie jos privatq gyvenim4 mano psichologe-psichoterapeute Z. Arlauskaite ar skaitytoja Lilija K.
Visuomenes intereso Linoti tam tikr4 informacij4 apie kitq asmeni negalima sutapatinti su
visuomends interesu patenkinti smalsum4 ar pritraukti skaitytojq demesi tam, kad patenkinti
vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) komercini interes4. Informacijos apie u.-"rr. privatq
gyvenimq paskelbimas tam, kad publikacija igytq sensacing4 atspalvi, negali btiti kvalifikuojamas
kaip teiseto ir pagristo visuomen6s intereso patenkinimas (LAT 200S-01-02 nutartis civilineje byloje
Nr. 3K-7-212008). Tikslas, kuriuo visuomenes informavimo priemoneje bus skelbiamos privataus
gyvenimo aplinkybes, asmens fotonuotraukos, ir tokio paskelbimo kontekstas, privadiam asmeniui
turi buti Zinomas. Jis turi tureti galimybg i5reikSti savo vali4 del tokios informacijos ir nuotraukq
(ne)publikavimo. Nagrinejamu atveju vieSosios informacijos rengejas (skleidejas) nederino su
Parei5keja pozicijos del jos privataus gyvenimo aplinkybiq vieSo komentavimo ir skelbimo, jos
atvaizdo panaudojimo. Parei5kejos asmeninio, Seiminio gyvenimo aplinkybiq vie5as komentavimas,
nagrinejimas, aptarinejimas ir kritika bei jos nuotraukos publikavimas skundZiamoje publikacijoje
neturejo jokios visuomeninds svarbos: tokios informacijos paskelbimas konkrediu atveju tenkino
tam tikros skaitytojq kategorijos smalsum4, taip pat UAB ,,Lrytas" komercini interes4. Del to gindo
atveju prioritetas turi buti teikiamas Parei5kejos teisei i privatq gyvenim4, o ne vie5osios
informacijos rengejo (skleidejo) laisvei skleisti informacij4 arba visuomenes teisei Zinoti.

AtsiZvelgiant i i5destytus argumentus, konstatuotina, kad gindo teiginiq ir Parei5kejos
nuotraukos paskelbimu skundZiamoje publikacijoje buvo paZeista jos teise i privataus gyvenimo
apsaug4.

Nurodytos aplinkybes leidZia daryti i5vad6 kad nesant teiseto pagrindo isibraudamas i
PareiSkejos vidiniq Seimos santykiq erdvg, vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) paZeide
pagarbos Zmogui principq kuriuo savo veikloje turi vadovautis vie5osios informacijos rengejai,
skleidejai, Zurnalistai ir leidejai (Visuomenes informavimo istatymo 3 straipsnio 2 dalis).

Parei5kejos skundo argumento del jos teises i vard4 (kaip prekes Zenkl4) ir teises i avaizd4,
kaip hibridines teisOs, Zurnalistq etikos inspektorius nevertin4 kadangi tai siejama su Sios teises
komercine verte, del kurios pagal kompetencij4 sprendZia i5imtinai tik teismas.

Remdamasis iSdestytais motyvais ir vadovaudamasis Visuomenes informavimo lstatymo 50
straipsnio I dalies 1,2 ir 5 punktais, 3 dalies I punktu, 16 dalimi Zurnalistq etikos inspektorius

nusprend6:
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l. PripaZinti parei5kejos Agnes Volkienes skund4 del publikacijoje ,,Psichologe pamoke
stilistg: ,,Vaiko poreikiq nevalia paminti" (www.lrytas.lt, 2015-07-22) paskelbtos informacijos
pagristu.

2. f speti vie5osios informacijos rengejq (skleidejd UAB ,,Lr5rtas" del Visuomends
informavimo istatymo 3 straipsnio 2 dalies, 14 straipsnio I ir 2 dali* 19 straipsnio 2 dalies
paZeidimo.

3. I 5 s i q st i sprendim4 Parei5kejai ir UAB,,Lr5rtas".
4. VieSai paskelbti sprendimq Zumaistq etikos inspektoriaus tarnybos interneto

svetaineje.
Zurnalistq etikos inspek0oriaus sprendimai gali buti skundZiami teismui per 30 dienq nuo jq

paskelbimo (gavimo) dienos.

Zurnalisq etikos inspektore GraZina Rarnanauskaite-Tiumeneviene
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