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2016-06-09 Zurnalistq etikos inspektoriaus tamyboje gautas parei5kejo UAB ,,Diena Media
News" atstovo, laikinai einandio direktoriaus pareigas Tado Sirvinsko (toliau - Parei5kejas), 2016-
06-09 skundas ,,Del informacijos, paskelbtos vie5o informavimo priemonemis, neatitikimo LR
visuomends informavimo lstatymo nuostatoms" (toliau - Skundas), del UAB ,,Kauno reikalai"
leidZiamo laikra5dio ,,SavaitraStis Kaunui" 2016-06-02 numeryje publikuotos Zurnalisto Artiiro
Dambrausko publikacijos ,,Politikas pasijuto taikiniu" (toliau - Publikacija), kurioje, paileidliant
Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo istatymo (toliau - VID reikalavimus, skelbiama
neatitinkanti tikroves, Sali5ka ir neobjektyvi informacija kuri pateikiama neeti5kai, Zeminant UAB
,,Diena Media News", kaip dienraSdio,,Kauno diena" leidejo dalyking reputacij4.

- Parei5kejas nurodo, kad Publikacijoje dienra5dio ,,Kauno diena" atZvilgiu i5sakomi teiginiai:
Zidrunas GarSva buvo piktavali5kai ir negarbingai lpainiotas i istorij4 del automobiliq statymo Kauno
miesto Centro kiemuose apmokestinimo; dienra5diui ,,Kauno diena" tiktq bukiausio nominacija;
publikacija ,,Politiko kaimynai Sokiruoti" iStraukta i5 rankoves, akivaizdi manipuliacijos korta;
dienra5dio -Kauno diena" generalinis direktorius siolo Zidrunui GarSvai reklamuotis, reketuoja,
elgetauja" o Zidronui Gar5vai atsisakius paslaugq - spausdina jo atZvilgiu neigiamus straipsnius;
dienraSdio ,,Kauno diena" Zurnaliste iSkraipe Zidruno Gar5vos ZodZius, jo nuomong perteikia taip,
kaip reikia dienra5diui; dienra5tis ,,Kauno diena" publikacijoje remiasi anoniminiq asmenq
pasakojimais, o ne tikra informacija, kuriais perZengiamos dalykines kritikos ribos ir siekiama
diskredituoti dienra5ti,,Kauno diena".

Taip pat Skunde teigiam4 kad Publikacijos dalyse, kuriose kalbama apie dienraSti ,,Kauno
diena" pateikiamos menkinamu ir ileidLiandiu tonu. Publikacija kuriamas bendras ispfldis, kad
dienraStis ,,Kauno diena" neva veikia neetiSkai (vadovybes darbas lvardijamas kaip elgetavimas ir
reketas), sitilo savo paslaugas, o potencialiam uZsakovui jq atsisakius - neva kerStaudamas spausdina
neigiam4 informacij4 apie toki uZsakov4, ,,Kauno diena" dangstosi anoniminiais kiimynais
(leidZiama suprasti, kad publikacijose remiamasi i5galvotais paSnekovais), taip pat kad ,,Kauno
dienos" Zurnalistai neva dirba neprofesionaliai ir neetiSkai, iSkraipo pa5nekovq komentarus, juos
pateikia taip, kaip palanku dienraSdiui, straipsniuose ra5o tikroves neatitinkandi4 informacij4.

Skunde teigiam4 kad Publikacijoje pateikti teiginiai neatitinka tikroves, nes ,,Kauno diena..
Zurnaliste publikacijos,,Politiko kaimynai Sokiruoti" autore neiskraipe Z. Gar5vos ZodZiq, jis atsisake
komentuoti; ,,Kauno diena" neorganizavo susitikimq su Z. Gar5v4 jo nereketavo, neelgltavo, o jo
kritika nesusijusi su tuo, kad2. Gar5va nera reklamos uZsakovas. Taip pat teigi4 kad nesudarius UAB
,,Diena Media News" galimybes pateikti savo komentar4 ar nuomong pad.ioje Publikacijoje buvo
paZeista VII 16 straipsnio I dalis, nustatanti pareig4 gerbti nuomoniq ivairovg, pateikti kut iaugiau
viena nuo kitos nepriklausomq nuomoniq; bei VI[ 4l straipsnio 2 dalies I punktas, nustatantis
Zurnalistq pareig4 atidLiai ir riipestingai tikrinti faktus, remtis keliais Saltiniais.

AtsiZvelgiant i tai, Parei5kejas pra5o pripaZinti minet4 informacij4 neatitinkandia VI[
leikalavimq:jtpetj ,,Savaitra5ti Kaunui" del VI[ reikalavimq paZeidimo; vie5aipaskelbti S!sprendim4
Zurnalistq etikos inspektoriaus tamybos internetiniame puslapyje.
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Tiriant Parei5kejo skund4, vadovaujantis VIf 50 straipsnio 2 dalies 2 punktu, ra5tu buvo

keiptasi i UAB ,,Kauno reikalai", leidZianti laikraiti ,,savaitra5tis Kaunui", pra5ant pateikti pozicij4

del Parei5kejo Skundo argumentq, nurodomq teiginiq bei galimybes uZbaigti skundo tyrim4 taikiu
susitarimu.

Paai5kinim4 del Parei5kejo Skundo pateike ,,savaitra5tis Kaunui" vyriausioji redaktore Zivite
Petrauskaite-Taranda, kuri nesutinka su Parei5kejo Skundu ir pra5o ji atmesti. Paai5kinimuose
pateiktas gindijamq teiginiq pagrindimas ir teigiama, kad teiginiai: ,,{...) manau, 5i nominacija
labiausiai tiktq ,,Kauno dienos" ra5iniui ir jo uZmadioms" - atkeipe demesi Z. Garfva."; ,,Jo

nuomone, ra5inys,,Politiko kaimynai Sokiruoti" i5trauktas i5 rankoves ir yra akivaizdi manipuliacijos
korta"; ,,(...>,,Kauno dienos" generalinis direktorius ir pateike pasiiilym4 pasireklamuoti<...>

NeZinau, kas tai buvo elgetavimas ar reketas. Gal dizainerio paslaugos? Kai to atsisakiaq j ie pradejo

mane velti - viena po kitos pries mane nukreiptos publikacijos.<...> apgailestavo Z. Garfva";,,[domu,
kad Zurnatiste paklausdavo ir mano nuomonds, bet visk4 perteikdavo savaip <...> apgailestavo Z.

Gar5va."; ,,2. Gariva tvirtino nesitikintis, kad ,,Kauno diena" pateiks tikr4 informacij4, o ne

anoniminio kaimyno pasakojimus." yra paskelbti, kaip Z. Gar5vos nuomon€ ir skaitlrtojai niekaip

negalejo supainioti su faktiniais teiginiais. Nurodo, kad visi_ teiginiai yra pagristi faktiniais

duomenimis: Z. Gar5vos turimais garso lra5ais, dokumentais, Z. GarSvos nuomone ir pan. Del

gindijamo teiginio ,,Po publikacijos Kauno miesto savivaldybes uZkulisiuose pasklido komentarai,

kad ! 5i4 istorij4 Z. Gafivabuvo ipainiotas piktavali5kai ir negarbingai", nurodo, kad 5i iStrauka nera

niekaip susijusi su UAB ,,Diena Media News" ir dienra5diu ,,Kauno diena". Siole i5traukoje ra5oma

apie savivaldybeje pasklidusiq abstrakdiq gandq buvim4, kad tikroves neatitinkanti informacija apie

i,. Gafiv4gali bflti paskleista s4moningai.
Nurodom4 kad dienra5tyje ,,Kauno diena" pirmajame puslapyje buvo paskelbti tikroves

neatitinkantys parei5kimai, kad savivaldybes tarybos narys Z. Gar5va kartu su dviem nuomininkais

pateike savivaldybei pra5ym4 apmokestinti savo ir kaimynq automobiliq stovejim4 kiemuose. Teige,

kad akivaizdu, jog,,Kauno diena" korespondente tokius tikovg neatitinkandius parei5kimls paskelb€

jq net nepatikrinusi -tikrasis savivaldybei pateiklo pra5ymo turinys yra visi5kai kitas,Z. Gar5vos

para5o tarp jq taip pat nera.

Teigi4 kad Skund4 pateikusi ,,Kauno dienos" leideja UAB ,,Diena Media News" yra

akivaizdiiai nesavikriti5ka nes sulaukusi kriti5kos ,,Kauno dienoje" neteisingai apjuodinto Z.

Gar5vos nuomones, j4 vadina neetiSka ir nekorekti5ka.,,Kauno diena" ir-jos leidejui UAB,,Diena

Media News" garbes nedaro ir reputacij4 gali gadinti ne pagristai kiti5ka Z. Gar5vos nuomon6, o tai,

kad,,Kauno dienoje" buvo i5spausdinti nepatikrinti ir tikroves neatitinkantys telefonu paskambinusio

ir S. Daukanto g. l4-ojo namo gyventoju prisistadiusio asmens pareiSkimai. Nurodo, kad skelbiant

Publikacij4 buvo atsiZvelgta i faktines aplinkybes, kadZ. Gar5va neteike pra5ymo apmokestinti savo

kaimynq automobiliq stovejimo, kad ,,Kauno dienos" publikacijoje ,,Politiko kaimynai Sokiruoti"

buvo-paikelbti nepatikrinti tikroves neatitinkantys ir pubtikacijoje neatskleisto kaimyno teiginiai apie

Z. Garsvqkad Z. Gar5va turi pokalbio su publikacijoje minimu generaliniu direktoriumi garso ira5g
kadZ.GarSva nurodo, jog jo paties, o ne kieno nors komentarai,,Kauno dienos" Zurnalistei praeityje

buvo skelbiami netiksliaili tt. 2.Garilvayra vie5asis asmuo ir suvokia jam galindiq kilti atsakomybg,

savo parei5kimus del praeityje neteisingai uZra5ytq jo komentarq grinde tuo, jog tai gali patvirtinti

,,Kauno dienos" ZumalisteJ turimi garso lraSai. Esant tokioms _aplinkybems, pagrindo abejoti

paskelbtais Z. Gar5vos pasakojimais nera, o nepagrlstai apjuodintas Z. Gar5va turi teisg i savo kriti5k4

nuo-ong apie ji netiei4 paskleidus! leidin!. Teigia, kad kilus konfliktui su ,,Kauno diena" buvo

pakartotinai ruriri"ttr su Z. Garsva ir jis dar kart4 atsakingai patvirtino visq savo Lodlir4teisingum4.

Nurodo, kad Publikacijoje jokia informacija ar skelbta nuomon6 nebuvo s4moningai i5kraipyta

arba naudota savanaudi5kiemstikslams. Parei5kejo kaltinimai, neva tokiu blidu ,,savaitra5tis Kaunui"

siekia ekonomines naudos taip pat yra nepagrlsti, nes ,,Kauno diena" yra vienintelis dienra5tis Kauno

mieste, todel Sie leidiniai nera konkure ntai. Z. Gar5va pats kreipesi ! ,,savaitra5tis Kaunui" redakcijq

nenoredamas nieko publikuoti,,Kauno dienoje". i,. Garlva turi teisq iapie ji paskelbtos tikroves

neatitinkandios informacijos paneigim4 bei atsakomqi4 nuomong, o del turimo nepasitikejimo

dienraSdiu,,Kauno diena", 5i4 teisg pats pasirinko lgyvendinti,,savaitra5tyje Kaunui-"



a
J

I5nagrinejgs PareiSkejo skund4 VI[ nuostatq laikymosi poZiDriu, Zurnalistq etikos inspektorius
nustate:
Parei5kejas skundZiasi del visuomenes informavimo priemoneje ,,Savaitra5tis Kaunui"

paZeistos savo dalykines reputacijos, paskleistos tikroves neatitinkandios informacijos, paZeistq
visuomenes informavimo principq.

Teise skleisti ir gauti informacij4 yra vienas iS esminiq demokratines visuomenes pagrindq, be
kurios uztikrinimo neimanoma nei demokratine visuomend, nei laisvas kiekvieno individo
egzistavimas. Europos Zmogaus Teisiq Teismas (toliau - EZTD, aiSkindamas teises skleisti
informacij4 turini, yra nurodgs, jog teise skleisti informacij4 ir idejas apima ne tik teisg skleisti
neutraliq informacij4 ir idejas, kurios yra palankios ir neiZeidZiandios, bet ir informacij4, kuri yra
Sokiruojanti, erzinanti ar trikdanti visuomeng ar jos dali (EZTT sprendimai bylose: 1976-12-07
Handyside priei Jungting Karalystg, l99l-l I-26 Observer&Guardian priei Jungting Karalystg).
Poreiki uZtikrinti i5skirting savirai5kos laisves apsaugg savo praktikoje pabrllia Lietuvos
AukSdiausiasis Teismas (toliau - LAT) ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau -
LVAT) (nutartys bylose: LAT Nr. 3K-3-193/2009; LVAT Nr. 4-858-1304-12).

Asmens garbe ir orumas (dalykine reputacija) Ziniq skleidimo atveju ginami, kai nustatoma 5ir.1

faktiniq aplinkybiq visuma: l) Ziniq paskleidimo faktas; 2) faktas, jog paskleistos Zinios yra apie
Parei5kej4; 3) faktas, kad duomenys yra Zeminandio pobDdZio; 4) faktas, jog paskleistos Zinios
neatitinka tikroves. Pagal Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugos konvencij4 (toliau -
Konvencija) juridinio asmens dalykine reputacija del savo ekonomines vertes gali buti saugoma ir
ginama kaip turtas, t. y. vertybe, saugotina pagal Konvencijos I protokolo I straipsni (nuosavybes
apsauga) (EZff 1999-03-25 sprendimas byloje latridis priei Graikijq (GC)) ELTT savo
jurisprudencijoje pabreZia bfltinybg, sprendZiant det juridinio asmens dalykines reputacijos apsaugos
ribq, visuomenes suinteresuotumQ atvira diskusija del verslo praktikos derinti su konkuruojandiu
interesu apsaugoti komercing sekmg ir imones gyvybingum4 ne tik akcininkq ir imones darbuotdq
naudai, bet ir platesnei ekonominei gerovei. Dideles imones, kuriq veikla siejasi su vie5uoju interesu,
nei5vengiamai ir s4moningai atsiveria kruopSdiam savo veiksmq tyrimui ir tokiq imoniq atZvilgiu
priimtinos kritikos ribos, EZTT vertinimu, yra platesnes 6Zff .ZO05-02-15 sprendimas Steel and
Morris prieS Jungting Karalystg).

Ziniayra faktq arba tikq (teisingq) duomenq skelbimas (VII 2 straipsnio 86 dalis). Tuo metu
nuomond - tai visuomenes informavimo priemonese skelbiamas poZi[ris, nusimanymas, nuovok4
supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pob[dZio idejas, faktq ir duomenq reiSkiniq ar

ivykiq vertinimai, iSvados 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 rei5kiama s4ziningai ir etiSkai, s4moningai nenuslepiant ir neiSkreipiant
faktq ir duomenq (VI[ 2 straipsnio 36 dalis). I5sakant nuomong asmens garbe ir orumas (dalykine
reputacija) gali buti paZeisti tik tuo atveju, jeigu toks savirai5kos bDdas yra nes4Ziningas, neetiSkas ir
neturi jokio objektyvaus pagrindo. Zinios nuo nuomones atribojimo pagrindas yra tai, kad Ziniai
taikomas tiesos kriterijus. Nuomonei, kaip savirai5kos biidui, taikomi maZesni apribojimai negu Ziniq
skleidimui. EZff poZi[riu, siekiant tam tikrus teiginius priskirti konkrediai kategorijai (faktq
konstatavimui - Ziniai) ar vertinamiesiems teiginiams - nuomonei), bfitina atsiZvelgti i vis4 bylos
aplinkybiq kontekst4: teiginiq formuluotes, jq pateikimo aplinkybes, form4 ir bUd4 ar pateiktas
realios situacijos vertinimas, ar nuomon6s parei5kimas be jokio faktinio pagrindo, ar vyko gyva
diskusij4 visuomenine akcij4 kurioms neabejotinai budingas didesnis emocionalumo ir,,perdejimo"
laipsnis, ar informacija pateikta pvz., mokslinio pobudZio straipsnyje, ir kt. Tuo afveju, kai
skelbiamos diskutuotinos nuomonds ar asmens kritika, svarbu imtis priemoniq uZtikrinti nuomoniq
pusiausvyr4, skelbti kritikuojamo asmens nuomong. Tokiu biidu yra uZtikrinamas vie5osios
informacijos ne5ali5kumas ir objektyvumas.

Siuo atveju, Parei5kejas nurodoo kad Publikaclioje jo dalyking reputacij4, visuomen€s
informavimo principus pai:eidLia bei neatitinka tikroves Sie teiginiai: (l) Zidriinas GarSva buvo
piktavaliSkai ir negarbingai ipainiotas i istorij4 del automobiliq statymo Kauno miesto Centro
kiemuose apmokestinimo, Publikacijoje -,,Po publikacijos Kauno miesto savivaldybes uZkulisiuose
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pasklido komentarai, kad i Siq istorij4 Z. Garilva buvo ipainiotas piktavali5kai ir negarbingai.*; (2)
dienra5diui ,,Kauno diena" tiktq bukiausio nominacija, Publikacrjoje -,,(...) manau, 5i nominacija
labiausiai tiktq ,,Kauno dienos" ra5iniui ir jo uZmadioms" - atkreipe demesi Z. Gariva."; (3)
publikacija ,,Politiko kaimynai Sokiruoti" i5traukta i5 rankoves, akivaizdi manipuliacijos korta"
Publikacijoje - ,,Jo nuomone, raSinys ,,Politiko kaimynai Sokiruoti" i5trauktas i5 rankoves ir yra
akivaizdi manipuliacijos korta"; (4) dienra5dio,,Kauno diena" generalinis direktorius siolo Zidrunui
Gar5vai reklamuotis, reketuoja, elgetauja, o Zidrunui Gar5vai atsisakius paslaugq - spausdina jo
atZvilgiu neigiamus straipsnius, Publikacijoj€ - ,,(...),,Kauno dienos" generalinis direktorius ir
pateike pasiDlym4 pasireklamuoti<...> NeZinau, kas tai buvo elgetavimas ar reketas. Ga[ dizainerio
paslaugos? Kai to atsisakiau, jie pradejo mane velti - viena po kitos prieS mane nukreiptos
publikacijos.<...> apgailestavo Z. Garlva"; (5) dienra5dio ,,Kauno diena" Zurnaliste iSkraipe Zidruno
Gar5vos ZodZius, jo nuomong perteikia taip, kaip reikia dienraSdiui, Publikacijoje - ,,[domu, kad
Zurnaliste paklausdavo ir mano nuomonds, bet visk4 perteikdavo savaip <...> apgailestavo Z.
Gar5va."; (6) dienraStis,,Kauno diena" publikacijoje remiasi anoniminiq asmenq pasakojimais, o ne

tikra informacij4 Publikacijoje - ,,2. Garlva tvirtino nesitikintis, kad ,,Kauno diena" pateiks tikr4
informacijq o ne anoniminio kaimyno pasakojimus."

Vertinant Parei5kejo pateiktus gindijamus teiginius Publikacijos kontekste, i5 gindijamuose
teiginiuose (2,3,4,5, 6) nurodomq fraziq: ,,manau", ,,atkreipe demesi 2. GarSva",,jo nuomone",

,,apgailestavo Z. Gar5va", ,,2. Garlva tvirtino", taip pat ra5ymo pirmuoju asmeniu Zumalistq etikos
inspektorius daro iSvad4, kad fublikacijoje paskelbti teiginiai (2, 3, 4, 5, 6) yra pateikti kaip Z.
Gar5vos nuomon€. Gindijamas teiginys (l) taip pat paskelbtas kaip nuomon6, nes jame raSom4 apie
versijas, kurios galimai pasklido savivaldybeje po realiai egzistuojandios galimai neteisingos Z.
Gar5vos atZvilgiu publikacijos ,,Politiko kaimynai Sokiruoti" (,,Kauno diena", 2016-05-2T. Sis
teiginys - tai skelbiama versij4 komentaras, bendro pobtidZio faktq ir ivykiq vertinimas, paskelbtas
apie Zinias, susijusias su tikrais ivykiais, t. y. publikacija ,,Politiko kaimynai Sokiruoti" (,,Kauno
diena", 2016-05-27). Taigi Siuo atveju, visi Parei5kejo nurodomi gindijami teiginiai yra nuomonds.

Nagrinejant gindijam4 teigini (l) Zumalistq etikos inspektorius akcentuoja" kad asmens garbe
ir orumas (dalykine reputacija) ginami ne tik nuo ji Zeminandiq tikroves neatitinkandiq Ziniq
skleidimo, bet ir nuo nes4Ziningos, neturindios objektyvaus faktinio pagrindo kritikos, nuomonds ar
vertinimo. Siuo atveju, negalime teigti, jog gindijamame teiginyje (1) paskleista neturinti objektyvaus
faktinio pagrindo nuomon6, kuri paskelbta nes4Ziningai, nes Sis teiginys yra abstraktaus pobiidZio,
nurodantis, kad po Parei5kejo paskelbtos publikacijos,,Politiko kaimynai Sokiruoti" (,,Kauno diena",
2016-05-27) pasklido komentarai. Taip pat Publikacijos autorius, nurodo s4vokas: ,,versija",
,,komentaras", t. y. vien4 i5 galimq atvejg kaip buvo reaguojama po Parei5kejo publikacijos,,Politiko
kaimynai Sokiruoti" (,,Kauno diena", 20 16-05 -27).

Atkreiptinas demesys ir i tai, kad EZ'[T yra nurodgq jog laikraStis, kuris aktyviai dalyvauja
vie5osiose diskusijose visuomenei rlpimais klausimais, kaip ir kiti asmenys, aktyviai dalyvaujantys
vie5ajame gyvenime, turetq rodyti didesni pakantum4 kritikai jo atZvilgiu. Todel demokratineje
visuomeneje jo atZvilgiu i5sakytos kritikos ribos yra daug platesnds, negu privataus asmens @Zff
2016-07-06 sprendimas Kurski priei Lenkijq). Siuo atveju kriti5ka nuomond (og galimai b[tent
Parei5kejas piktavaliSkai ir negarbingai ipainiojo Z. Gar5v4) buvo i5reik5ta laikra5dio (,,Kauno
diena"), kurio kritikos ribos platesnes, atZvilgiu. Parei5kejas btidamas visuomenes informavimo
priemone (laikra5diu) bei didele imone, kurios veikla susijusi su vie5uoju interesu, turetq b[ti
pakantesnis kritikai. Taigi, Siuo atveju gindijamas teiginys (l) nepaZeidZia Parei5kejo dalykines
reputacijos, nes jis yra paskleistas kaip objektyviai buvusiq ivykiq abstraktaus pobudZio vertinimas
ir iSsakytas Parei5kejo, kurio kritikos ribos yra platesnes, atZvilgiu.

Bendruoju atveju, uZ informacines visuomenes informavimo priemones turini VII ir kitq

istatymq nustat5rta tvarka atsako jos valdytojas - asmuo, faktiSkai valdantis informacines visuomends
informavimo priemong, kurioje rengiama ir (ar) skleidZiama vie5oji informacij4 arba rengiantis ir
(ar) skleidZiantis tokios priemones turini (V{ 2 straipsnio 17 dalis). Todel informacines visuomen6s
informavimo priemones valdytojas, jei jis rengia ar pateikia skleisti viesqi4 informacij4, laikytinas
vieSosios informacijos rengeju (VII 2 straipsnio 77 dalis), o jei skleidZia vie54j4 informacij4 ir
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fakti5kai valdo informacing visuomenes informavimo priemong - vie5osios informacijos skleideju,
kuris atsako uZ tos informacijos teisetumq (VII 2 straipsnio 78 dalis).

Kita vertus, paZymetina" kad V[[ daromos iSimtys del redakcines atsakomybes. VII 54
straipsnio I ir 2 dalyse expressis verbis kalbama apie ,,tikroves neatitinkandios informacijos"
paskleidimq taigi, nurodyti faktai, ,,Linia", kuriems gali biiti taikomas tiesos kiterijus. Tadiau VII54
straipsnio I dalies 7 punkte nurodom4 kad ,,vie5osios informacijos rengejui ir (ar) skleidejui
netaikoma redakcine atsakomybe irjie neatsako uZ tikroves neatitinkandios informacijos paskelbimq
jeigujie nurode informacijos Saltini irji buvo <...> pateikta kaip nuomond, komentaras ar vertinimas".
Pastarojoje nuostatoje kalbama apie,,nuomong", taigi asmens subjektyvrl tam tikrq faktq supratim4
jo poZi[ri ir isitikinimus, kuriq teisingumas nepasiduoda irodinejimui. Teismq praktikoje teigiam4
kad VI[ 54 straipsnio nuostatos (esant joje nurodytoms s4lygoms, t. y., be kita ko, tai, kad buvo
nurodytas informacijos Saltinis) taikytinos tiek tikroves neatitinkandios informacijos, tiek ir
nuomon€s skleidimui (LVAT nutartis byloje Nr. A-858-1304/2012). Siuo atveju gindijamiems
teiginiams (2,3,4,5, 6), kaip paskleistai Z. Gar5vos nuomonei, komentarams, vertinimams, galetq
buti taikoma 5i redakcines atsakomybes i5imtis.

Paminetin4 jog EZTT praktikoje ai5kiai i5skiria atvejus, kuomet atitinkamas subjektas ne pats
yra vertinamq pastebejimq autorius, o tik padejo juos paskleisti vykdydamas savo pareig4 informuoti
visuomeng. Tokiais atvejais, EZTT manymu, Zumalistq baudimas uZ parei5kimq, kuriuos padare kiti
asmenys, pavyzdLiui interviu metu, skleidim4, rimtai apribotq Ziniasklaidos vaidmeni diskutuojant
visuomenei svarbiais klausimais, todel toks baudimas negalimas, nebent tam bltq ypatingai svarios
prieZastys @ZfT 1996-09-23 sprendimas Jersild prie| Danijq).

Tadiau paZymetin4 kad VIf 54 straipsnis neitvirtina absoliutaus, bes4lyginio atleidimo nuo
redakcines atsakomybes pagrindo. Sistemine VI[ analize leidZia teigti, jog vie5osios informacijos
rengejai ir skleidejai turi bendr4 pareig4 uZtikrinti skleidZiamos informacijos teisetumq (VIl 2
straipsnio 76 dalis, 43,44 straipsniai). Ai5kinant VII nuostatas ir sprendZiant klausim4 del vieSosios
informacijos rengejq ir skleidejq pareigq pabreZtinas i5skirtinis Ziniasklaidos priemoniq vaidmuo
informuojant visuomeng, taip pat audiovizualiniq Ziniasklaidos priemoniq betarpi5kas ir itin platus
poveikis visuomenes nuomonei (Europos Zmogaus teisiq komisijos sprendimas del priimtinumo
byloje Purcell ir kiti priei Airijq, EZTT 1996-09-23 sprendimas Jersild priei Danijq), o tai savaime
suponuoja Ziniasklaidos priemoniq pareig4 visais atvejais vertinti, ar skleidZiama informacija
nepaZeis trediqjq asmenq teisiq ar teisetq interesq. Kaip matyti i5 teismq praktikos, joje tokiais
atvejais vertinama" ar vie5osios informacijos rengejai ir skleidejaielgesi s4Ziningai, nepiktnaudZiavo
savo teise (EZTT 2010-07-06 nutarimas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Tapinas ir
partneriai priei Lietuvos Respublik4; LAT nutartis byloje Nr. 3K-3-988/200/,). Kitoks VIf nuostatq
aiSkinimas neb[tq optimalus, nes neleistq uZtikrinti tinkamos savirai5kos laisves ir kitq konstituciSkai
svarbiq vertybiq pusiausvyros.

Teismq praktikoje, vertinant savirai5kos laisves ribojimo pagristum4 t. y. vertinant, kokia
turetq biiti nustatoma savirai5kos laisves ir kitq teisi5kai reik5mingq ir saugomq geriq pusiausvyra, ir
sprendZianl ar savirai5kos laisves ribojim4 nuleme demokratineje visuomeneje buvgs ,,primygtinis
socialinis poreikis", atsiZvelgiama i informacijos (nuomones) skleidimo form4 (bud4), jos turini,
bendr4 informacijos ar nuomones pateikimo kontekst4 ir jos skteidimo tiksl4 @Zff 1996-09-23
sprendimas Jersild priei Danijq). Taigi atsiZvelgiant i pirmiau minetus teismq praktikoje
suformuotus principus bUtina ivertinti, ar vie5osios informacijos skleidejas (rengejas) ivykde pareig4
vertinti ketinam4 skleisti informacij4 ir nepaZeisti visuomenes informavimo principq.

Kaip jau mineta" Siuo atveju b[tina ivertinti Publikacijos kontekst4 kuriame buvo pateikta
aptariama nuomond (gindijami teiginiai). Si nuomone buvo i5sakyta kaip atsakymas i prieS tai
paskelbt4 informacij4, kuri, vieSosios informacijos rengejo (skleidejo) manymu buvo neteisinga.
Paminetina ir teismq praktik4 kurioje nurodom4 kad analizuojant paskleist4 informacij4 butina
ivertinti, ar asmuo, apie kuri yra paskleista informacij4 savo veiksmais nera prisidejgs prie galimos
kritikos (LAT sprendimas byloje Nr. 3K-3-30/2014). SusipaZinus su Publikacijos sketbimo kontekstu,
darytina iSvad4 kad Parei5kejas, paskelbgs publikacijq,,Politiko kaimynai Sokiruoti" (,,Kauno diena",
2016-05-27), ir nurodgs galimai netikslius duomenis (kad Z. Gar5va praSe apmokestinti automobiliq
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stovejimE kiemuose), yra prisidejgs prie jo atZvilgiu reiSkiamos kritikos. AtsiZvelgiant itai, egzistuoja

faktinis pagrindas Z. Gar5vos i5sakytai kritikai del galimai neteisingos publikacijos apie ji. Taip pat

Zurnalistq etikos inspektorius atkreipia demesi ir ! tai, kad Publikacijoje neabejotinai diskutuojama

visuomenei svarbiomis temomis apie teidZiamo laikra5dio ,,Kauno diena" galimai neteisingai

paskelbt4 informacijq apie automobiliq stovejimo apmokestinim4 gyventojams, savivaldybes

priimamus sprendimus, politikus ir pan.

Svarbu akcentuoti, kad nagrinejant skundLiamq informacij4 privalu apibreZti ir ivertinti
pagrindin! Sios informacijos tikslq, kitaip tariant, svarbu i5siai5kinti, ko sieke vie5osios informacijos
rengejas (skleidejas) konkredios informacijos paskelbimu: bendrai aptarti ivyki, situacij4 ar pakenkti,

sumenkinti asmens, apie kuri skleidZiama informacij4 teises ir teisetus interesus. Siuo atveju, i5 viso

Publikacijos konteksto, antra5tes ir pan., negalima vienareik5mi5kai teigti, kad ,,SavaitraStis Kaunui"
tikstas buvo pakenkti, sumenkinti Parei5kejo interesus. PaZymetina, kad UAB ,,Kauno reikalai"
pateiktuose paaiSkinimuose nurodoma, jog Publikacijoje pateikta vie5ojo asmens, Kauno miesto

savivaldybes tarybos nario Z- Gar5vos nuomond apie ji galimai neteisingai apkaltinusi laikra5ti. Su

Sia viesosios informacijos rengejo (skleidejo) pozicija sutiktina, atsiZvelgiant !tai ir i vis4 Publikacij4

daroma isvada kad vGsosiot inforru.ijos ringejo (skleidejo) tikslas buvo pateikti visuomenei Z.

Gar5vos kriti5k4 nuomong del Parei5kejo prieS tai skelbtos publikacijos,,Politiko kaimynai Sokiruoti"
(,,Kauno diena", 20 16-05 -27).

[vertings pirmiau nurodytas aptinkybes ir motyvus Zurnalistq etikos inspektorius daro iSvad4

kad yra pagrindas teigti, jog vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) vertinamu atveju, paskleidgs

teiginius (2,3, 4,5, 6) turejo faktinio pagrindo skleisti informacijq neturejo tikslo Zeminti Parei5kejo

dalykines reputacijos, skelbe visuomenei aktualias Zinias, todel nepaZeide Parei5kejo dalykines

reputacijos.
Tadiau Zumalistq etikos inspektorius atkreipia demesi i VII 3 straipsnio 3 dalyje suformuluotus

vienus pagrindiniq visuomenes informavimo principq, kad vieSoji informacija visuomenes

informavimo priemonese turi blti pateikiama teisingai, tiksliai ir ne5ali5kai. Mineto istatymo 16

straipsnio I dalyje nurodoma" kad gerbdami nuomoniq ivairovg, vie5osios informacijos rengejai ir
skleidejai turi visuomenes informavimo priemonese pateikti kuo daugiau viena nuo kitos
nepriklausomq nuomoniq. VU 22 straipsnio I I dalies 2 punkte numafSrta, kad vie5osios informacijos
rengejai ir (ar) skleidejai privalo btiti objektyvls ir nesali5ki, pateikti kuo daugiau nuomoniq

gindytinais politikos, ekonomikos ir kitais visuomenes gyvenimo klausimais. Taip pat VII 41

straipsnio 2 dalies I punkte itvirtintas reikalavimas Zumalistams teikti teisingas, tikslias, ne5aliSkas

Zinias, kriti5kai vertinti savo informacijos Saltinius, atidLiai ir riipestingai tikrinti faktus, remtis keliais

Saltiniais. Sios ir kitos VI[ nuostatos apima vie5osios informaciios rengejo pareig4 patikrinti vie5ai

skelbiam4 informacijq neiSkraipyti teisingos, nesaliSkos informacijos bei nuomoniq ir i5likti
obj ektyviam ir ne5ali5kam.

Todel Siuo atveju, nors Publikacrjoje negalima iZvelgti tikslo sumenkinti Parei5kejo dalykines

reputacijos, tadiau vieSosios informacijos rengejo (skleidejo) Parei5kejo atZvilgiu pateikta kritika yra

vienpusiSka; i5 tyrimo metu surinktq duomenq akivaizdu, kad vie5osios informacijos rengejas

(skleidejas) neturejo tikslo pateikti Parei5kejo nuomon6s (iis iji nesikreipe), o tik i5sakyti viena5ali5k4

Z. Gar5vos irjam pritariandiq asmenq nuomong, pozicij4 @aai5kinimuose tai nurodo,,Kauno diena"

vyriausioji redaktore); vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) neuztikrino nuomonitl

pusiausvyros (pateike tik Z. Gar5vos nuomong pagrindZiandius duomenis). Toks visuomen€s

informavimas laikytinas nesqZiningu ir Sali5ku. Tadiau, kaip jau mineta, nelaikytinas Parei5kejo

dalykines reputacijos paZeidimu, kadangi toks saviraiSkos b0das turejo faktini pagrind4 (yra paremtas

Z. Gar5vos nuomone, savivaldybes darbuotojo tvirtinimu).
Apibendrinus nustatytas gindo teiginiq paskleidimo aplinkybes, darytina iSvada, kad vieSosios

informatijos rengejas (skleidejas), nors ir nepaZeide PareiSkejo dalykines reputacijos, bet Parei5kejo

atZvilgiu neuZtikrino VI[ itvirtintq objektyvumo ir nesali5kumo principq, etiSkos ir sqZiningos

nuo.non", rai5kos reikalavimq, todel vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) veikloje konstatuotini

VI[ lstatymo 3 straipsnio 3 dalies ir 22 straipsnio I t dalies 2 punkto paZeidimai.
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Vadovaudamasis pirmiau i5desgrtais motyvais, VII 50 straipsnio 3 dalies I punktu, Zurnalistq
etikos inspektorius

nusprende:
l. PripaLinti parei5kejo UAB,,Diena Media News'o skund4 del publikacijoje,,Politikas

pasijuto taikiniu" (,,Savaitra5tis Kaunui", 2016-06-02) paskelbtos informacijos i5 dalies pagrlstu.
2. I s p e t i vie5osios informacijos reng€j4 (skleidej4), ,,Savaitra5tis Kaunui" valdytoj4 - UAB

,,Kauno reikalai" - del VU 3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio I dalies, 22 straipsnio l1 dalies 2
punkto paZeidimo paskelbiant publikacijq,,Politikas pasijuto taikiniu" (,,Savaitra5tis Kaunui", 2016-
06-02).

3. I5 s iq s t i sprendim4 Parei5kejui bei UAB ,,Kauno reikalai".
4. VieSai paskelbti sprendim4 Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnybos interneto

svetaineje.
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