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R. JUOZAPAVIČIUS. (…) įrašas šio pokalbio. Maloniai prašau tų, kurie pasisakys, 

atkreipti dėmesį į tą faktą, aiškiai pasakyti savo vardą ir pavardę, kad tie žmonės, kurie 

stenografuoja, galėtų užrašyti, kas ką sakė, ir būtų visiškas skaidrumas.  

Labai džiaugiuosi, kad atvykote į diskusiją, labai ačiū, kad balsavote išreikšdamos, 

išreikšdami savo nuomonę, nes mūsų šiandienos tema „Privataus kaltinimo instituto prob-

leminiai aspektai bei įžeidimo ir šmeižimo dekriminalizavimo galimybės“. Labai anksti žmo-

nėms atvykus, atsiprašau, kad aš užpuoliau jus iš karto prie durų reikalaudamas išsakyti savo 

nuomonę, bet žmonės dažniausiai turi vienokią arba kitokią nuomonę ir pagal balsavimą, 

kuris kabo ant sienos, matyti, kad 23 žmonės iš balsavusiųjų mano, kad reikia dekrimina-

lizuoti įžeidimą ir šmeižimą, 5 – reikia palikti, kaip yra, 9 – reikia kitų veiksmų, įdomu iš-

girsti, negaliu pasakyti 4 balsai. Galim pradėti mūsų diskusiją nuo sveikinimo žodžio. Seimo 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J. Sabatauskas. Prašom. 

J. SABATAUSKAS. Labas rytas visiems susirinkusiems. Iš tikrųjų tema labai įdomi. 

Dėkoju Lietuvos advokatūrai, Advokatų tarybai, jos pirmininko pavaduotojai L. Meškaus-

kaitei. Iš tikrųjų, kiek matome, lentelėje privataus kaltinimo bylų tikrai yra. Jeigu jų anksčiau 

buvo tikrai mažiau, tai žmonės pamažu stengiasi ginti ir savo garbę, savo orumą, nes tie, kurie 

bando skleisti pramanytą informaciją apie asmenį, ar stengiasi pažeminti ar kitaip užgauti 

žmogų, iš tikrųjų turi pareigą įrodinėti. Tas, kuris kreipiasi, jam šiek tiek lengviau ir, aš su-

prantu, kadangi šiandien tarp pranešėjų yra ir žurnalistai, kurie turi savo asmeninį partyrimą 

privataus kaltinimo bylose. Klausimas pagrindinis – reikia ar nereikia dekriminalizuoti? Šiuo 

atveju aš esu keblioje padėty, nes kai manęs klausia, kurioje vietoje tą lipduką lipdyti, sakau, 

nėra mano atsakymo. Kodėl nėra mano atsakymo? Aš pacituosiu Konstitucijos 25 straipsnio 

4 dalį. „Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais 

veiksmais.“ Toliau išvardinami tie nusikalstami veiksmai: tautinės, rasinės, religinės ar so-

cialinės neapykantos, prievartos, diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Štai čia 

mes atsiremiame į Konstituciją, Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tai pagrindinis klausimas 

dekriminalizuoti ar ne prieš jį atsakant reikia pagalvoti, o kaip mums daryti su Konstitucijos 

25 straipsniu, nes be jo pakeitimo turbūt ir dekriminalizuoti nelabai pavyks. Bent jau mano 

tokia pirminė nuomonė. Galbūt diskusijos eigoje pavyks pranešėjams ir diskusijos dalyviams 

rodyti, kad yra kitaip ir aš džiaugsiuosi, jeigu galėsiu pakeisti savo nuomonę. Tikiuosi tikrai 
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vaisingų diskusijų ir įdomių pranešimų, visiems geros dienos ir, tikiuosi, kad tas diskusijos 

laikas mums ne tik kad neprailgs, o pralėks pernelyg greitai. Sėkmės visiems. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Ačiū J. Sabatauskui. Norėčiau paprašyti sveikinimo žodį tarti 

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoją L.Meškauskaitę. 

L. MEŠKAUSKAITĖ. Labas rytas visiems. Pirmiausia noriu labai pasidžiaugti, kad 

tiek daug žmonių protingų, užimtų žmonių rado laiko šitai, sakyčiau, prasmingai diskusijai. Iš 

tikro klausimas yra labai aktualus ir, manau, kad susirinkę ir praktikai, ir mokslininkai, ir 

žurnalistai bendrai kaip tik gali prieiti prie tam tikrų išvadų. Taip pat noriu pasidžiaugti mūsų 

tokiu sėkmingu bendradarbiavimu su Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu, taip pat su 

Nacionaline teismų administracija. Taip pat mes rengiame renginius ir su Generaline pro-

kuratūra, šį kartą jos nariai taip pat dalyvauja. Tokiose viešose diskusijose paprastai ne tik ap-

sikeičiame nuomonėmis, bet taip pat gimsta ir kažkokios iniciatyvos kaip tobulinti teisminę 

praktiką, kaip keisti įstatymus, jeigu juos reikia keisti. Ir šiandien, aš manau, tas klausimas 

būti arba nebūti, tai yra dekriminalizuoti arba palikti, tai yra pernelyg paprastas. Būtų labai 

paprasta, jeigu mes galėtume atsakyti taip ar ne. Yra ir daugybė tarpinių variantų ir mes tie-

siog negalime nepastebėti bendros tendencijos, nes tai yra ne tik lietuviškas klausimas. Yra 

padarytas didžiulis tyrimas, kurį mes jums pateikėme internetiniu variantu, jis yra anglų kal-

ba, bet taip pat pateikėme apibendrinamąją lentelę, iš kurios matyti, kad daugumoje šalių yra 

tokios normos, tačiau yra labai ryški tendencija daliai panašų veikų dekriminalizuoti ir yra 

netgi 12 valstybių, kurios yra visiškai dekriminalizavę ir tame tarpe mūsų artimiausi kaimynai 

latviai, estai ir t. t. Tam tikros tendencijos, ypač postkomunistinėse šalyse yra ir mes turėtume 

diskutuoti tame rakurse, labai teisingai pasakė gerbiamasis J. Sabatauskas, iš tikro mes puikiai 

žinome Konstitucijos tą straipsnį, bet mes, matyt, turėtume žiūrėti plačiau, kad vis dėlto pas 

mus yra ir administracinė teisė ir už rasinį kurstymą rasiniu pagrindu, nacionaliniu pagrindu 

yra ir administracinė atsakomybė. Taip pat manyčiau, kad šita tema yra aktuali ir civilinės 

teisės kontekste. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad šiandien tikrai susirinko žmonės, kurie tą 

reikalą išmano. Tai yra ir Žurnalistų etikos inspektoriaus pagrindinis teisininkas gerbiamasis 

D. Velkus, kuris puikiai žino tuos dalykus, yra ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai ir aš labai 

džiaugiuosi ir labai prašau moderatoriaus į diskusiją įtraukti gerbiamąjį A. Norkūną, kuris 

Garbės ir orumo gynimo klausimus, žmogaus teisių gynimo aspektus labai puikiai žino ci-

viliniame procese ir, matome, domisi ir baudžiamuoju procesu. Taip pat džiaugiuosi, kad yra 

praktikai, mokslininkai, aš gal visų pavardžių neminėsiu. Linkiu visiems neįžeidinėjant vie-

nas kito, kad netektų privataus kaltinimo bylų kelti, nešmeižiant, labai dalykiškai padiskutuo-

ti ir, tikiu, kad iš to gims tam tikros galbūt iniciatyvos ir teigiami teisminės praktikos prece-

dentai. Ačiū. 
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R. JUOZAPAVIČIUS. Ačiū L. Meškauskaitei. Norėčiau paprašyti sveikinimo žodį 

tarti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją G. Godą. 

G. GODA. Ačiū už suteiktą garbę. Labas rytas visiems. Jaučiuosi šiek tiek keistai, nes 

neatstovauju nieko, tik pats save, nes teismų administracijoje jokių vadovaujančių pareigų 

neužimu, bet paprašė organizatoriai pasakyti keletą žodžių. Manau, kad su mano mintimis 

sutiks dauguma teisėjų, kurie nagrinėja tokios kategorijos bylas. Matyt, galėčiau drąsiai ap-

sakyti, kad teisėjai tikrai nesidžiaugia ir nelaukia žurnalistų teisiamųjų suole. Geriau, kad 

tokių procesų nebūtų. Teisėjų požiūriu, čia yra dviguba problema, teisėjai nemėgsta privataus 

kaltinimo bylų, kuriose neatliktas ikiteisminis tyrimas ir, neaišku, ko tie žmonės dar į teismą 

atėjo, kas ten galėtų vykti ir apie ką tas procesas, kaip jis klostysis. Tai yra taip pat privatus 

kaltinimas yra problema, plius šita kategorija bylų – įžeidimai, šmeižimai – proceso dalyviai 

yra labai pikti vienas ant kito dažnai ir teisėjams tą situaciją valdyti yra gana sudėtinga. 

Turbūt teisėjai balsuotų už tą pirmą eilutę „dekriminalizavimas“ ar iš tikrųjų šiandien tai 

reikia daryti, turbūt argumentai galimi ir už ir prieš. 

Sveikindamas šią diskusiją tikrai džiaugiuosi, kad yra tokia proga turbūt pakalbėti iš 

kelių pozicijų ir keliais problemos matymo aspektais. Mes teisininkai įpratę tarpusavyje 

įvairiose konferencijose, diskusijose įvairias problemas nagrinėti. Šiandien teisininkai pasakys 

savo argumentus, teisininkai tie, kurie nagrinėja bylas, tie, kurie atstovauja vienai ar kitai 

pusei, taip pat yra prokurorai, kurie turi teisę įsitraukti į šituos procesus tam tikrais atvejais, ir 

pagal Konstitucinio Teismo išaiškinimus turėtų matyti ir pareigą įsitraukti. Nežinau, ar kas 

pasakys nukentėjusių vardu tie, kurie ieškojo teisybės prieš žurnalistus. Tai tikriausiai iš-

girsime įvairius požiūrius. Būtų džiugu, kad po tokios diskusijos tikrai tos problemos spręstųsi 

ne teismo salėse, o žurnalistai būtų atidesni, vykdydami savo priedermes. Žmonės, kurie 

jaučiasi nukentėję, būtų ne tokie įžeidūs, prokurorai įsitrauktų tada, kai reikia, ir neįsitrauktų 

tada, kai nereikia. O teisėjams aš, kaip kolegoms, linkiu kantrybės šitose bylose. Ačiū. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam G. Godai. Tiesiog tos platesnės dis-

kusijos mes tikimės pabaigoje, pasisakymų. Mes laikysimės konferencijos darbotvarkės ir 

prašysime kalbėtojus irgi laikytis reglamento. Kam įdomu, galite paskaičiuoti, kiek jums 

tenka laiko, pažinti laiko tarpą, kuris skirtas visiems, ir padalinus iš kalbėtojų skaičiaus. 

Tarkime, dabar mes tyrėsime tris kalbėtojus. Tema – Privataus kaltinimo instituto 

probleminiai taikymo aspektai. Kiekvienam, aš paskaičiavau, skiriamos 8 min. ir 30 s su 

kažkiek, ar ne. Tai į tą laiką idealu, jeigu žmogus pats gali pasirinkti, kiek šnekėti. Jis gali visą 

laiką išnaudoti, gali laiką palikti, nežinau, diskusijoms su kitais, kaip jūs jaučiate. Labai 

svarbu prieš tai išgirsti, ką turi pasakyti visi mūsų susirinkusieji gerbiamieji prelegentai. 
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Norėčiau pirma pakviesti, savo pranešimą pristatyti Nacionalinės administracijos Tei-

smų veiklos analizės skyriaus vyriausiąjį specialistą M. Kaziukonį. 

M. KAZIUKONIS. Labas rytas. Kaip aš suprantu, diskusijoms dalyviams jau yra pa-

dalinta statistinė informacija, kurią, tiesą sakant, norėčiau papildyti. Tiktai norėčiau trumpą 

intarpą prieš pradedant. 

Statistiniai duomenys, kuriuos jūs ir turite, kurie buvo papildomai sugeneruoti, jie yra 

generuojami teismų informacinės sistemos Liteko pagalba. Ši sistema buvo įsigyta beveik 

prieš 10 metų, atsižvelgiant į to meto poreikius. Per dešimt metų poreikiai turbūt akivaizdu 

pasikeitė. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko mums yra pakankamai sudėtinga atrinkti sta-

tistinę informaciją atskirai pagal kiekvieną veiką. Tai yra priežastis, dėl kurios aš norėčiau 

papildyti jau pateiktą statistinę informaciją – bendrais duomenimis apie visas privataus kal-

tinimo tvarka nagrinėjamas bylas neišskiriant atskirų veikų. 

Taigi, kaip matyti jau iš pateiktos informacijos, privataus kaltinimo tvarka per metus 

yra išnagrinėjama maždaug apie 1200 bylų, nuteisiama maždaug apie 180 asmenų. Šie skai-

čiai yra šiek tiek didesni 2011 m.  

Jeigu kalbėtume apie nuteistiesiems skiriamas, tai dažniausiai yra skiriama bausmė 

laisvės apribojimas. Beveik 60 % nuteistųjų gavo būtent šią bausmę. Antroje vietoje – bausmė 

– bauda maždaug 20 %, trečioje vietoje – laisvės atėmimas, maždaug apie 10 %. Paskui seka 

viešieji darbai maždaug 7 % ir paskutinėje vietoje – areštas tik maždaug 2 %.  

Taip pat galime atkreipti dėmesį, kad vidutinė paskirtos baudos suma arba jos dy-

dis yra maždaug 1,5 tūkst. Lt, viešųjų darbų bausmės vidurkis yra maždaug 2 mėnesiai, 

laisvės apribojimo vidurkis yra maždaug 7 mėnesiai, laisvės atėmimo vidurkis yra maždaug 

14 mėnesių.  

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad per metus privataus kaltinimo bylose 

maždaug apie 30 kartų yra taikomos baudžiamojo arba auklėjamo pobūdžio poveikio 

priemonės. Tai leidžia teigti, kad maždaug 15–20 nuteistųjų yra sustabdomas, atidedamas 

bausmės vykdymas arba jie yra atleidžiami nuo bausmės ar nuo baudžiamosios atsakomybės. 

Tai būtent ta statistika, kurią aš norėjau pristatyti. Gal būtų klausimų.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Gal kas nori paklausti? O pats kokias darote išvadas iš tos 

statistikos, kurią pateikėte? 

M. KAZIUKONIS. Mano nuomone, privataus kaltinimo tvarka nagrinėjamų bylų 

kiekiai jau ketverius metus iš esmės nesikeičia, taip pat ir nuteistųjų skaičius maždaug tose 

pačiose ribose išlieka. Aš manau, galima daryti preliminarią išvadą, kad šio instituto nau-

dojimas savo teisių gynyboje, sakykime, yra nusistovėjęs. Jau jo poreikis dydis yra aiškus. 
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R. JUOZAPAVIČIUS. Man tai ne visai, nes, žinote, tų bylų gali būti daugiau, mažiau. 

Esminis klausimas, ko gero, ką tai keičia. Nežinau, jeigu niekas neklausia, leiskite man pa-

klausti. Ar tokia praktika iš esmės kažkaip sukuria, ko mes norėtume. Aš įsivaizduoju, pati 

idėja, kodėl taip daroma, kad žmonės pagarbiau šnekėtų vieni apie kitus. Tai koks štai tos 

praktikos poveikis? Ar kažkas matuoja, ar domisi, ar?.. Nežinau. Ar aiškus klausimas? 

M. KAZIUKONIS. Klausimas yra aiškus. Aš tik taip trumpai galėčiau atsakyti, kad, 

mano savaime, institucija šios praktikos neanalizuoja taip, kaip jūs paklausėte. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Tai mano klausimas pakibo ore. T. Dapkus. 

T. DAPKUS. Aš norėjau paklausti jūsų ar galbūt kito kalbėtojo. Kiek vidutiniškai 

trunka laiko prasme procesas apylinkėje, na, o jeigu skundžiama, ir apygardoje? 

M. KAZIUKONIS. Na, žinokite, aš tik tiek galiu pasakyti, kad dėl bylų nagrinėjimo 

terminų būtent šiai konferencijai statistikos…neparengėme, nes, tiesą sakant, lyg ir atrodė, 

kad jos čia nereikia. Bendrai privataus kaltinimo tvarka nagrinėjamos bylos turbūt nepasižymi 

itin ilgų bylos nagrinėjimo terminu, bet čia yra daugiau mano nuomonė.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Gerbiamasis …Norkūnas. 

NORKŪNAS. Norėjau patikslinti. Ar atsakytumėte į tokį… su laisvės apribojimu su-

sijusios bausmės realios ar lygtinai? 

M. KAZIUKONIS. Taip iš tiesų būtent tai ir yra aplinkybė, kad Litekos sistemos yra 

sunku iš karto mygtuko paspaudimu identifikuoti, kuri bausmė yra lygtinė, kuri ne. Aš tiktai 

galiu apeliuoti į tai, kad maždaug 15–20 % asmenų yra taikomos baudžiamojo arba auklė-

jamojo poveikio priemonės. Tai tendencija, kad kažkuri dalis būtent iš šitų 15–20 % yra nu-

teisiami lygtinai. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Malonėkite prisistatyti. 

L. BIEKŠA. Laurynas Biekša iš Mykolo Romerio universiteto. Jūs minėjote sankcijas, 

bet tos sankcijos yra apie visas privataus kaltinimo bylas. 

M. KAZIUKONIS. Taip. 

L. BIEKŠA. Jūs neturite atskirai sankcijų dėl šmeižimo, įžeidimo, tai būtų itin įdomu, 

ar tas laisvės atėmimas šmeižimo, įžeidimo bylose yra taikomos ar ne? 

M. KAZIUKONIS. Aš taip galėčiau pasakyti. Mes galime šituos duomenis atrinkti, 

tačiau tam tektų atlikti labai daug darbo rankiniu būdu. Tai reikalauja arba daug laiko, arba 

didelių žmogiškųjų resursų. Jeigu būtų prašymas, mes tikrai per realų adekvatų laiką mes 

galėtume surinkti šitą informaciją taip pat ir rankiniu būdu. Bet šiai konferencija, beje, tikrai 

negalėjome suspėti. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Jei daugiau klausimų neturime, galime padėkoti gerbiamajam 

M. Kaziukoniui. Dar J. Sabatauskas. 
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J. SABATAUSKAS. Dar vienas klausimas. Nors tai yra privataus kaltinimo tvarka 

nagrinėjamos bylos, vis dėlto pasitaiko atvejų, kai atliekamas ikiteisminis tyrimas. Turite 

duomenų, kiek tokiais atvejais buvo ikiteisminių tyrimų? 

R. JUOZAPAVIČIUS. Kolega sako, kad jis… 

J. SABATAUSKAS. A, kitas pranešėjas. Žinome visus tuos garsius atvejus, bet gal ir 

ne tik garsių atvejų yra. Ačiū. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam M. Kaziukoniui. 

Noriu paprašyti savo pranešimą pristatyti Vilniaus apylinkės teismo pirmininko pava-

duotoją A. Piesliaką. 

A. PIESLIAKAS. Lava diena. Čia jau Mindaugas pristatė bendrą statistiką, bendrą 

teismų statistiką. Aš, ruošdamasis šios sienos susitikimui, šiek tiek pasižiūrėjau vidinę sta-

tistiką tai, kas slepiasi po tais bendrais skaičiais. Pasižiūrėjau 2012 m. Vilniaus miesto apy-

linkės teismo sprendimus, kiek bylų buvo išnagrinėta privataus kaltinimo tvarka dėl Bau-

džiamojo kodekso 154, 155 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų. Per 2012 m. Vilniaus 

miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėtos tokios 45 bylos, iš kurių 10 pasibaigė kaltinamuoju 

nuosprendžiu, o 20 bylų pasibaigė išteisinamuoju nuosprendžiu. Matome, kad iš tikrųjų tose 

privataus kaltinimo bylose ir dėl šmeižimo daugiau priimama išteisinamųjų nuosprendžių, 

daugiau žmonių yra išteisinama. Čia, aišku, Vilniaus tiktai, bet turint omeny, kad Vilniaus 

teismas vienas pats didžiausias teismas, tai tam tikra statistika, tam tikros tendencijos rodo. 

Vėlgi žiūrėdamas giliau, pasižiūrėjau, kiek iš tų 45 bylų keliose bylose dalyvavo 

žurnalistai visa tai susiedamas su šios dienos mūsų susitikimu. Tai iš 45 bylų privataus kal-

tinimo tvarka dėl šmeižimo ir įžeidimo 7 bylose kaltinami buvo žurnalistai. Tai trys „Lietuvos 

ryto“ žurnalistai, vienas „Alfa.lt“ žurnalistas, „Laisvo laikraščio“ vyriausiasis redaktorius ir 

gerbiamieji čia dalyvaujantys Tomas Dapkus ir Dainius Radzevičius.  

Kas įdomu, kad visais septyniais atvejais bylos baigėsi išteisinimu. Bent jau palankiai 

žurnalistams. Tai vis tik rodo šiokį tokį teismų… Ne šiokį tokį, o gerą teismų supratimą apie 

tai, kad teismai supranta žurnalistų darbą, supranta jų pareigas, teises, taip pat supranta 

Konstitucijos nuostatas ir interpretuoja įstatymus žurnalistams iš tikrųjų palankia linkme. Tai 

čia tokia būtų ta vidinė statistika.  

Kalbant teisme su teisėjais, iš tikrųjų pagrindinė problema kalbant apie šmeižimą ir 

įžeidimą ir privataus kaltinimo procesą, tai yra Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso 

atribojimas. Šmeižimas galimas ir baudžiamuoju procesu, ir civiliniu procesu. Iš tikrųjų to 

aiškaus atribojimo objektyvių kriterijų nebuvimas yra didžiausia problema teismams, nes iš 

esmės dabar viskas yra palikta nukentėjusio valiai, kaip nukentėjusysis nori ginti savo teises: 

ar jis nori ginti civilinio proceso tvarka, ar baudžiamojo proceso tvarka.  
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Buvo daug teisme diskutuota apie tai, kokie tai galėtų būti kriterijai ir buvo išskirti 

tokie du kriterijai, bet jie abudu yra su tam tikrais trūkumais. Tai vienas kriterijus atriboti būtų 

per asmenis. Yra visiems mums žinoma, kad yra vieši asmenys, nevieši asmenys, jų atsa-

komybės ribos yra skirtingos. Tai vienas iš tokių momentų buvo padaryti tokį teisinį re-

guliavimą, kad vieši asmenys galėtų dėl garbės ir orumo bylinėtis tiktai civilinio proceso 

tvarka, tačiau čia vėlgi atsiranda tam tikrų problemų, t. y. viešų asmenų, privačių asmenų 

apibrėžimo problema, taip pat klausimas dėl diskriminavimo.  

Kitas dalykas, kriterijus galimas kaip atribojimo, tai yra atribojimas per kraštutines 

priemones principą. Tai ultimoratio principą. Ir Konstitucinio Teismo, ir Aukščiausiojo Teis-

mo praktika sako, kad ne visi teisės pažeidimai turėtų būti reguliuojami vien tiktai baudžia-

mosios teisės priemonėmis. Atvirkščiai, baudžiamoji teisė turėtų būti taikoma kaip kraštutinė 

priemonė, tik tais atvejais, kai kitomis priemonėmis negalima pasiekti tikslų. Vėlgi čia 

susiduriame su tam tikrais probleminiais aspektais. Tokiu atveju tas atribojimas būtų paliktas 

absoliučiai teismo diskrecijai. Tai yra, tiktai teismas galėtų nuspręsti, kokiu atveju Civilinio 

proceso tvarka gali žmogus ginti savo garbę ir orumą, kokiu atveju baudžiamajame procese.  

Dar į ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra į skundo padavimo motyvus. Dažniausiai 

skundo padavimo motyvai privataus kaltinimo tvarka pačiame skunde neatsispindi, bet ta 

praktika teismuose ji teisėjus verčia kiekvienam procese aiškintis to skundo padavimo mo-

tyvus. Dažniausiai privataus kaltinimo bylos kyla iš civilinių santykių. Kaip taisyklė sky-

rybos, turto dalybos, vienas su kitu nesutaria šalys civiliniame procese ir siekdamos paspausti 

kitą proceso šalį, jos inicijuoja privataus kaltinimo bylas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo, 

dėl įžeidimo, dėl šmeižimo. Tokios bylos atsiranda ne siekiant ginti savo tikrąsias pažeistas 

teises – garbę ir orumą, bet siekiant paspausti kitą proceso šalį, kad ji atsisakytų savo tikrųjų 

ketinimų civiliniame procese. Paprastai baigus civilinį procesą, privataus kaltinimo byla, jeigu 

teisme dar nesibaigusi, ji greitai pasibaigia. Yra toks motyvų aspektas, į kurį irgi reikia 

atkreipti dėmesį svarstant, ar dekriminalizuoti šmeižimą ir įžeidimą, ar jį vis tiktai palikti 

Baudžiamajame kodekse.  

Tas pats aspektas galioja ir tokiam institutui, kaip priešpriešinis skundas. Privataus 

kaltinimo procese galimas priešpriešinis skundas, kai vienas asmuo paduoda skundą, kitas dėl 

to paties nusikaltimo gali paduoti priešpriešinį skundą. Irgi dažnai teisme jaučiasi, kad tas 

priešpriešinis skundas paduodamas siekiant, kad tą pirmą skundą padavęs asmuo atsisakytų 

savo tikrųjų ketinimų.  

Dar vienas aspektas yra… reikėtų procese išskirti, ko iš tikrųjų siekia asmuo, kurio 

garbė ir orumas buvo pažeisti. Čia atkreiptinas dėmesys į tai, kad Baudžiamasis kodeksas 

numato baudas, bausmes ir baudžiamojo poveikio priemones, kuriomis gali pasibaigti bau-
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džiamasis procesas, jeigu, aišku, priimamas apkaltinamasis nuosprendis, tačiau jeigu žiūrė-

sime Baudžiamąjį kodeksą, tarp bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių nėra tokios nei 

bausmės, nei baudžiamojo poveikio priemonės, kaip neteisingos informacijos paneigimas. Tai 

iš tikrųjų rodo, kad baudžiamajame procese asmuo siekia ne savo garbės ir orumo gynimo, o 

siekia nubausti tą asmenį ir prisiteisti neturtinę žalą sau, nes iš tikrųjų, jeigu yra įžeista garbė 

ir orumas, tai visų pirma logiškai mąstant, ko turėtų siekti toks žmogus, tai paneigti tą ne-

teisingą informaciją, bet baudžiamajame procese tokių galimybių nėra. Tai irgi, mano galva, 

yra labai svarbus aspektas.  

Kitas dalykas yra dėl Baudžiamojo proceso privataus kaltinimo tvarka pačios pradžios, 

paties pradėjimo. Iki 2007 m. buvęs reguliavimas išvis nenumatė teisėjui galimybės atsisakyti 

pradėti privataus kaltinimo procesą. Tai yra kiekvienu atveju, gavus privataus kaltinimo 

skundą, teisėjas turėjo pareigą inicijuoti bylą, pradėti bylą, taikinamąjį posėdį ir jeigu nesu-

sitaiko taikinamajame posėdyje, nagrinėti įrodymus ir priimti nuosprendį.  

2007 m. buvo pakeistas Baudžiamasis procesas ir 412
1
 straipsnio 1 daly buvo įtvirtinta 

tokia norma, kad teisėjas, gavęs nukentėjusio skundą ir jo teisėto atstovo pareiškimą, atsisako 

pradėti privataus kaltinimo bylų procesą, jeigu skunde ir pareiškime nurodyti faktai apie 

nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi arba yra aiškios šio kodekso 3 straipsnio 

1 dalyje nurodytos aplinkybės. Realiai situacija atrodo taip, kad tai, kad turi teisėjas, gavęs 

skundą, tai iš esmės yra tiktai pats skundas. Tame proceso etape nuspręsti, ar skundas yra 

akivaizdžiai neteisingas, arba kad yra kitos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas 

negalimas, yra praktiškai neįmanoma. Man žiūrint, analizuojant tas bylas 2012 m. Vilniaus 

miesto apylinkės teismo bylas, tik vienu atveju buvo toks nutarimas priimtas, nutartis, kuomet 

skundas buvo pripažintas akivaizdžiai neteisingu tuo atveju, kai buvo skundžiamasi dėl gar-

bės ir orumo pažeidimo duodant parodymus teisme, kas iš esmės negali būti šmeižimas arba 

įžeidimas.  

Dar vienas aspektas yra toks… Čia tiesiog gal aš nesu jo iki galo išvystęs, tai yra 

įrodinėjimo pareigos aspektas baudžiamajame ir civiliniame procese. Dažnai civiliniame 

procese atsakovas turi įrodyti, kad jo paskleisti duomenys yra teisingi, tuo tarpu baudžia-

majame procese viską turi įrodyti privatus kaltintojas. Dažnai teisme susiduriama su tokia si-

tuacija, kad nei privatus kaltintojas, nei kaltinamasis net nesistengia nieko nei įrodinėti, nei 

pateikinėti jokių įrodymų. Tokiu atveju visa pareiga yra perkeliama teismui. Bet reikia su-

prasti, kad tai yra privataus kaltinimo procesas ir kas gi vyksta, kai teisėjas pats surenka įro-

dymus ir tų įrodymų pagrindu nuteisia arba išteisina? Iš esmės teisėjas palaiko kažkuria tai 

vieną pusę, surenka vienai pusei palankius arba nepalankius įrodymus. Toks gaunasi teisėjas 

ne kaip arbitras, o net nežinau kaip pavadinti, kaip prokuroras, ar kaip advokatas, tokį dvigubą 
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darbą dirba. Čia irgi yra toks aspektas, čia bendro gal privataus kaltinimo, bet jisai irgi yra 

susijęs tiek su šmeižimu, su įžeidimu. Matau, kad laiko daug užėmiau, tai gal… (Balsai sa-

lėje) Taip, čia tai kas matosi Apylinkės teismo teisėjo darbo, tokie bendresni daugiau paste-

bėjimai apie privataus kaltinimo procesą iš šmeižimo į įžeidimą.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Gal gerbiamojo A. Piesliako norite paklausti? Prašom prisistatyti.  

R. JURKA. Raimundas Jurka, Mykolo Romerio universitetas. Iš tiesų teisėjas labai 

įdomiai papasakojo, aš tik norėjau paklausti tokio dalyko. Karts nuo karto man pasigirsta 

tokios diskusijos apie kasacijos galimybes privataus kaltinimo bylose ir panašiai. Tiesiog 

galbūt esate bendravę kolegų tarpe, teisėjų tarpe, teisme apie tai, jog iš tiesų yra dvi, aš 

manyčiau, stambios problemos, t. y. atribojimų problema: įžeidimas, šmeižtas, ar tai yra bau-

džiamieji, ar turėtų būti civiliniai santykiai? Įrodinėjimų problemos, nes bent jau kiek iš tiesų 

susiduriama yra tokiose bylose, kur yra priešpriešinio skundo galimybė, jeigu tas skundas 

pateikiamas, tai abi šalys iš karto tampa ir nukentėjusios, ir kaltinamosios. Kai tuo tarpu 

teismas nebegali įpareigoti, prisaikdinti ir duoti teisingų parodymų ir gaunasi toksai farsas, ne 

procesas, o farsas. Taigi aš norėjau ir paklausti, ar yra diskutuojama, nes iš tiesų pasigirsta tos 

diskusijos, galbūt, apie kasacijos galimybę neva, kad ne tik pirmos instancijos, bet ir auk-

štesnysis teismas, sakykim, apeliacinė instancija, galbūt Aukščiausias Teismas padėtų išaiš-

kinti, kaip reikėtų normas taikyti, aš turiu omenyje, formuodamas savo praktiką? Apie tai ar 

yra kažkokios diskusijos?  

… Apylinkės teisme tokių diskusijų nelabai yra, bet aš dabar negaliu tiksliai atgaminti, 

bet man atrodo, kad esu matęs privataus kaltinimo bylų, kurios nuėjo iki Aukščiausiojo 

Teismo ir buvo išnagrinėtos. (Balsai salėje) Taip, yra tokių bylų. Realiai, nors procesas to ir 

neleidžia, bet… (Balsai salėje) Ai, per atnaujinimus, aš nesu labai gerai… Iš tikrųjų teisme 

tokių diskusijų dėl kasacijos nėra. Turbūt dėl to, kad apylinkei tas nėra labai aktualu.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Malonėkite prisistatyti.  

R. VALENTUKEVIČIUS. Rimvydas Valentukevičius, Generalinės prokuratūros 

Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras. Ačiū už suteiktą žodį. Aš paskutinius 

keletą metų specializuojuosi būtent privataus kaltinimo bylose. Dažniausia, aišku šmeižimo, 

įžeidimo bylų ikiteisminiame tyrime, praktikos ikiteisminiame tyrime apibendrinime, teis-

minės praktikos apibendrinime. Trumpai, kiek čia man to laiko liko… 

R. JUOZAPAVIČIUS. Prisipažinsiu, maniau, kad jūs norite paklausti.  

R. VALENTUKEVIČIUS. Ne, aš jau pradedu.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Gerai, prašau. 

R. VALENTUKEVIČIUS. Užbėgdamas… Atsakysiu, galbūt į gerbiamojo R. Jurkos 

klausimą dėl diskusijų, susijusių su privataus kaltinimo bylų kasacija. Yra ne tik diskusijos, 
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bet, mano žiniomis, įregistruotas Seime įstatymo projektas Nr. XIIP-256, vasario 11 d. Ten 

visas paketas Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų, tarp kurių yra ir 367 straipsnio pa-

keitimas išbraukiant nuostatas, kad neskundžiami privataus kaltinimo bylų nuosprendžiai, 

nutartys, privataus kaltinimo bylose kasacine tvarka. Tęsiant šitą temą, prokuratūros būtų 

tokia institucinė pozicija, kad kasacija privataus kaltinimo byloms yra reikalinga. Kalbant 

konkrečiau apie šmeižimo, įžeidimo bylas, kadangi prokuroras iš esmės, kaip subjektas, 

nedalyvauja, suprantama, su tam tikromis teisinėmis išimtimis, privataus kaltinimo veikų 

bylose ir procese, tai yra nei pirmoje instancijoje, nei apeliacinėje instancijoje skundžiant 

pirmų instancijų teismų sprendimus, tai kasacija, manau, bendrąja teisminės praktikos, kuri 

būtų aktuali ir ikiteisminio tyrimo metu su formavimu yra būtina. Kaip jau buvo minėta tik 

per atnaujinimo dėl … baudžiamojo įstatymo pritaikymo institutą yra keletas bylų, kuriose 

man pačiam yra tekę dalyvauti, kuomet Aukščiausiasis Teismas yra nutartimis padaręs, 

sakykim paprastai kalbant, šių teisės normų Baudžiamojo įstatymo taikymo sustatęs tam 

tikras taisykles, ir tiek teorinius aspektus palietęs, tiek ir procesinius. Dėl ikiteisminio tyrimo 

pradėjimo privataus kaltinimo bylų atveju, vėlgi susikoncentruosiu, nes diskusijos tema, 

šmeižimas, įžeidimas būtent į šitas bylas, tai kolega iš Teismų administracijos pristatė sta-

tistiką pagal privačių asmenų skundus išnagrinėtų bylų, o ikiteisminių tyrimų, aš paėmiau už 

šešiolika mėnesių, tai praeitų metų ir iki vakar dienos, per 900 tokių šmeižimo, įžeidimo bylų: 

376 šmeižimo ir 533 įžeidimo. Kai kur dubliuojasi, po dvi veikas yra, bet, sakykim, vidu-

tiniškai galima apibendrintai sakyti 900 tokių ikiteisminių tyrimų.  

Dėl problematikos. Kaip jau minėjau prokuroras šios kategorijos bylų procese 

nedalyvauja su tam tikrom teisinėm išimtim, numatytom BPK 409 straipsnio 1 ir 3 dalyse. 

Kadangi laikmetis yra toks, kad mūsų visuomenė tiek Lietuvos, tiek pasaulio visuomenė, 

tobulėja, virtualus bendravimas yra iš esmės kasdieninis bendravimas, ta virtuali erdvė yra 

viešoji erdvė, netgi ne tik darbo, bet ir visuomeninės ar net privačios gyvenimo veiklos erdvė, 

tai natūralu, kad pagrindinę masę tų veikų sudaro veikos, padarytos būtent virtualioje erdvėje, 

tai socialiniuose tinkluose komentarai, turbūt pagrindinę vietą užima įvairių žiniasklaidos 

priemonių tinklalapiuose, manau būtent šie dalykai ir lemia tuos skaičius, dėl ko yra tiek 

ikiteisminių tyrimų prokurorų sprendimais ar ikiteisminių tyrimų įstaigose pradėtų ir atlie-

kamų ikiteisminių tyrimų. Tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet būtent dėl mano minėtų prie-

žasčių tas skaičius toks didelis yra, nes nėra žinomi veikas galimai padarę asmenys. Tai dėl 

tam tikrų techninių galimybių, dėl tapatybės nuslėpimo. Būtent tai iš išpučia, sakykim, taip.  

O tendencijos yra tokios, kad ikiteisminių tyrimų ir tų veikų daugėja. Pagal VRM 

statistiką, kurią aš pasižiūrėjau už 2011–2012 m. ir šių metų tris mėnesius, tai jeigu 2011 m. 

buvo 279 veikos (veikomis skaičiuojant, bylų skaičius yra kitoms), 2012 m. jau 357 veikos 
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šmeižimo, įžeidimo, čia bendrai imu, o šiemet, per tris mėnesius, pirmą ketvirtį – 128. 

Tendencijos yra augimo. Aišku, kalbant apie nutrauktus ikiteisminius tyrimus tai ta pro-

centinė dalis irgi didesnė nei perduodamų į teismą tokių bylų. Bet tai, matyt, lemia tai, kad 

prokurorai dažnais atvejais, kai nebūna pradžioje žinoma veiką galimai padariusio asmens 

tapatybė ir tyrimo metu sužinoma, nutraukia, nes privataus kaltinimo kategorijos bylas yra 

privalu prokurorams nutraukti nustačius, kad yra privataus kaltinimo požymiai, bylų 

kategorijoje priskiriamos veikos. Noriu labai greitai ir daug pasakyti, tai atsiprašau, truputį 

painiojuosi. Dėl dabar tam tikros problematikos, susijusios su atribojimu, tai vėl kažkas iš 

kalbėtojų minėjo, kad pradedant ikiteisminius tyrimus, ir tyrimų atlikimo eigoje, kvalifi-

kuojant veikas, vėlgi, kadangi dauguma tų civilinių teisinių santykių perkelta būtent, kas 

susiję su šiom veikom, perkelta į baudžiamąjį procesą, kyla atribojimo klausimai nuo garbės 

ir orumo gynimo, tai yra nuo civilinės teisenos, taip pat netgi pagal dabartinį teisinį reg-

lamentavimą, iš savo praktikos žinau, kad kyla problemų atribojant pavyzdžiui Prezidento, 

kaip aukščiausiojo valstybės pareigūno šmeižimą ar įžeidimą. Tokių bylų ne viena buvo, nuo 

administracinės atsakomybės. Čia rengėjų yra tame sąraše nurodyta, net atskirai padaryta 

ištrauka ATPK. Ir man atrodo paskaičius kiekvienam teisininkui kyla akivaizdūs klausimai, 

kad iš esmės tie patys dalykai, masinės informacijos priemonės, kitaip pavadintos ATPK lyg 

ir kalba apie tą patį, bet kuriuo atveju atriboti, kai Prezidentas įžeidžiamas kaip žmogus, kaip 

pareigūnas, vėlgi čia gal net įsijungia 290 straipsnis dėl valstybės tarnautojo, einančio parei-

gas, įžeidimas ir panašiai.  

Pabaigai dar akcentuoju, kad institucinė pozicija būtų tokia, ir mano asmeninė irgi, 

kad prokuroras iš esmės neturėtų dalyvauti privataus kaltinimo bylų procese, įskaitant šmei-

žimo, įžeidimo bylas, tuo labiau, kur privataus kaltinimo … yra nulemti tam tikrų žmonių 

savęs vertinimo, kur tam šaltiniam arbitrui prokurorui, kartais būna sunku objektyviai nu-

spręsti, kas yra teisus, kas ne. Ir tik kasacija, tik galbūt, ne galbūt, o privalomas būtų pro-

kuroro dalyvavimas ir pasitarnautų bendram teisminės praktikos formavimui. Ir dėl BPK 

409 straipsnio, dėl visuomeninės reikšmės, kaip teisinės išimties ir dėl asmens, kuris negali 

pats ginti savo teisių, tai tokiose gynimo bylose. Antros teisinės išimties atveju, prokuroro da-

lyvavimas paliktinas, kaip pagrįstas, o dėl tos visuomeninės reikšmės, tai čia tokia pozicija 

būtų, kad tai irgi labai subjektyvūs vertinimo dalykai, nors yra tam tikra jurisprudencija, 

Konstitucinio Teismo sprendimai, kas turi būti vertinama, sprendžiant dėl visuomeninės 

reikšmės. Bet pakartosiu, kad mūsų institucinė pozicija būtų tokia, kad prokuroras šioje 

vietoje tik dviem atvejais, kai ginamas asmuo, kuris pats negali apsiginti teisės šiame procese, 

įstoja į procesą, arba pradeda procesą. Ir nėra nustatytas asmuo, iki tol, kol jis bus nustatytas. 

Tai tiek. Ačiū.  
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R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam Valentukevičiui. Gal turite klausimų? 

Jeigu neturite, aš tik… Prašom. Pristatykite, tiesiog.  

A. JUODYTĖ. Aurelija Juodytė, Vilniaus universiteto… (Kalba ne per mikrofoną, 

negirdėti).  

R. JUOZAPAVIČIUS. Prašom, klausimas.  

A. JUODYTĖ. Tie įtariamieji, teisminiame tyrime, kas jie yra daugiau gal profesinė 

patirtis … tiek yra žurnalistai, tiek yra paprasti gyventojai komentatoriai, … tiek politikai…  

R. JUOZAPAVIČIUS. Kas tie asmenys, kurie kaltinami įžeidę, ar šmeižę. Kurie kal-

tina? Ne, kurie įtariami. Kurie yra kaltinami, įtariamieji.  

R. VALENTUKEVIČIUS. Tikrai žurnalistai nedominuoju. Aš pakartosiu dar kartą, 

kad iš esmės pagrindinę masę sudaro socialinių tinklų ir medijos komentarų autoriai. O tas 

procentas kitose vietose, padaro tiek spaudiniuose, tiek televizijoje kitų veikų, yra labai ne-

didelis, ir vėlgi toje dalyje žurnalistų, kaip subjektų procesų skaičius irgi yra labai menkas. 

Galbūt čia sietinas su paskutinio laikmečio kai kuriom garsiom bylom, dėl buvusių ar tariamų 

veikų ir yra keletas žurnalistų ir nuteistų, bet tai yra vienetai. Neįžvelgtina kažkokia 

tendencija, kad žurnalistai būtų persekiojami.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū jums. Dėkoju gerbiamajam prokurorui R. Va-

lentukevičiui.  

Pereikime prie kitos dalies, 7 minutes vėluojame, mano paskaičiavimu. Baudžia-

mosios atsakomybės taikymas dėl įžeidimo/šmeižimo ir žurnalisto profesinės veiklos ri-

bojimas. Turime tris žiniasklaidos atstovus. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius 

Radzevičius, pasiruošęs kalbėti.  

D. RADZEVIČIUS. Ačiū. Iš tikrųjų norisi pirmiausia padėkoti, bet kuriuo atveju už 

tokią diskusiją teisininkams, tai nedažnas atvejis, kad žurnalistams tenka tokia iniciatyva 

išgirsti, apskritai diskutuoti, iš teisininkų, ir pripažinsiu, kad Lietuvos žurnalistų sąjungos 

pozicija vienareikšmiška, apskritai dėl šitos temos. Tai yra įžeidimai, šmeižimai, arba pa-

našios veiklos, kurios susijusios su saviraiškos laisvę, arba su profesinę mūsų veikla, mūsų 

giliu įsitikinimu turbūt dekriminalizuotos, tai yra tiesiog noriu aiškiai išdėstyti mūsų poziciją, 

tai yra žurnalistų bendruomenės taip mano. Ir turime daug argumentų, aš pabandysiu juos 

truputį sukonkretinti, sutilpti į 5 min., kad sutaupyčiau laiką. Ir pirmas dalykas, į kurį at-

keipčiau dėmesį, tai yra norėčiau deklaruoti ir savo viešą interesą, ir privatų interesą, tai 

nepaisant to, jog mūsų bendruomenė yra griežtai už tai, kad būtų dekriminalizuota, atskiri 

žmonės, galbūt asmeniškai, galėtų nueiti visiškai priešingai, įskaitant ir mane, tai mano paties 

asmeninė patirtis byloja apie tai, kad teoriškai bent aš turėčiau būti labiau suinteresuotas šiek 

tiek kriminalizuoti kai kurias veiklas, ir paaiškinsiu kodėl? Todėl, kad mano atžvilgiu buvo 
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priimtas vieną kartą apkaltinamasis, nuosprendis tokioje byloje, tačiau asmuo, kurio veik-

smais ta iniciatyva buvo padaryta, iš tikrųjų buvo pripažinta, kad jo skundas buvo visiškai 

nepagrįstas, ir skirtingai nuo teisininkų požiūrio, kad tarkim išteisinus mane, sprendimas 

reiškia jau buvo palankus priimtas mano atžvilgiu, aš manau, kad jis yra nepalankus, nes pats 

procesas prieš žurnalistus, šiuo atveju ne tik apie mane, aš manau yra labai nepalanki ap-

linkybė, ir baigtis šiuo atveju, dažnai yra ne esminis faktorius. Esminis faktorius vis dėlto yra 

baudžiamasis procesas. Ir norėčiau, kad mes apie tai labai rimtai diskutuotume, nes kalbant 

apie žodžio laisvę, esmė yra procesas baudžiamojo persekiojimo už žodžius. Ir ESBO or-

ganizacija, kuri atkreipė dėmesį Lietuvos, ir ne tik Lietuvos, kur yra taikomos kriminalinės 

bausmės, bent potencialiai už žodžio laisvę, būtent atkreipia dėmesį, kad tokio proceso 

buvimas iš principo reiškia vieną labai svarbų dalyką, žodžio saviraiškos laisvė, pagrįsta 

apribojimais, susijusiais su baimės elementu, būti persekiojamu už tai, ir netgi galbūt nu-

baustu. Pabrėžiu, nubaustu, tai gali būti ir nebūtinai … elementas, pats persekiojimas yra labai 

baisus dalykas, nes tai susiję ir su finansiniais, su laiko ištekliais, galimybę prarasti darbą, 

karjerą, visuomenės požiūrį, daug kitų elementų, kurie iš tikrųjų yra labai svarbūs. Todėl aš 

asmeniškai, dar kartą pabrėšiu, nors mano atžvilgiu irgi yra taikyti tokie neteisėti veiksmai, 

yra pripažinta atsakingų institucijų, esu asmeniškai prieš kriminalių bausmių taikymą ir dėl 

vienos paprastas priežasties, dėl efektyvumo, kaip baudžiamojo instrumento, sprendžiant šitą 

problemą. Kodėl? Nes čia tiesiog statistika, jums duoda jis apie tai, koks yra srautas ko-

munikacijos apskritai Lietuvoje, tarkime praėjusiais metais, norėčiau atkreipti dėmesį, kad 

visuomenės bendravimo intensyvumas yra milžiniškas. Ir šiame procese, jeigu mes žiūrėsime 

bylų kiekį ir jų … privataus kaltinimo dėl šmeižto, įžeidimo, jis neatspindi tikrosios realiosios 

padėties, kiek apskritai yra turinio, kuris potencialiai galėtų būti traktuojamas, kaip įžei-

džiantis, šmeižiantis ir panašiai. Tą statistiką galėtų papildyti pavyzdžiui Žurnalistikos in-

spektoriaus tarnyba, kurioje priimtas sprendimų ir kuriose nurodyta, kad iš žmogaus ty-

čiojamasi, jis buvo įžeidinėjamas, yra daug didesnis, nei yra pačių baudžiamųjų procesų. 

Kitaip tariant, jeigu imtume iš Baudžiamosios teisės traktavimo principu, realybė yra daug 

baisesnė, taip teoriškai reikėtų spręsti. Bet kita vertus, aš vis dėlto norėčiau kalbėti apie tai, 

jog kai kalbame apie žodžio laisvę, ir apie bausmes už tai, mes turime kalbėti iš tikrųjų ir apie 

pačio žodžio vertę ir žalą, galima potencialiai. Kai aš matau tendenciją apie pasitikėjimą 

institucijom, žmonėm, jų komunikavimu ir kalbėjimu, ir krintantį daugeliu atvejų Lietuvoje ir 

pasaulyje, aš manau, kad baudžiamasis persekiojimas už žodį, jis yra žiauri atgyvena. Todėl, 

kad šiuolaikinis komunikacijos pasaulis labai aiškiai sako, jog komunikacija yra abipusis 

procesas ir technologiškai visai kitaip jis yra įmanomas. Kitaip tariant, į žodį galima atsakyti 

žodžiu, o ne baudžiamuoju vėzdu. Ir tą turi dauguma asmenų, ypač viešieji asmenys. Todėl 
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baudžiamasis persekiojimas, kuris gali būti ir viešųjų asmenų prieš viešus asmenis, tas ir 

vyksta, mes matome, privatus, dar kartą rodo, kad tas procesas nepasiekia galbūt tikrųjų 

tikslų, kurie keliami, o iš tikrųjų sukuria visiškai kitus šalutinius efektus, kurie gali būti 

gerokai baisesni.  

Kaip Žurnalistų sąjungos pirmininkas atkreipčiau dėmesį į vieną svarbų straipsnį. 

Mums, kaip žurnalistams, be jokios abejonės, tai yra ir visuomenei, Visuomenės informavimo 

įstatymo 9 straipsnis, kuris nėra, mano galva išplėtotas ir taip plačiai taikomas kaip Bau-

džiamajame Kodekse esantis persekiojimas privataus kaltinimo. Tai yra teoriškai draudžiama 

persekioti asmenis už kritiką. Bet būtent tokios bylos, ypač kai jos pasibaigia minėtu terminu 

„palankiai“, kitaip tariant, pripažįstama, kad nebuvo pagrindo persekioti asmens, iš esmės 

reiškia, kad šis straipsnis pažeidžiamas iš esmės vien tokio instrumento turėjimu. Mano 

pagrindinis pasisakymas yra tai, kadangi ir bylų statistika, ir praktika yra tokia, kad ganėtinai 

daug bylų baigiasi arba niekuo, arba pirma instancija būna, aukštesne instancijas panaikinami 

sprendimai, iš esmės tai kalbame ne apie baudžiamąjį persekiojimą, įžeidimą, šmeižtą, kal-

bame apie demokratijos indikatorių. Ir aš vis dėlto linkčiau įsiklausyti į argumentus tarp-

tautinių organizacijų, kurios labai plačiai yra tai nušvietę, kodėl baimė būti persekiojamu už 

žodžio laisvę yra ne kriminalinės justicijos objektas. Geriausiu atveju civilinės, arba adminis-

tracinės. Bet kitaip tariant ne baudžiamosios. Tokia mano pozicija. Ačiū. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū. Gal kas norite paklausti D. Radzevičiaus? Dėkui. 

Tada Tomas klaus. 

T. DAPKUS. Kiek užtruko, Dainiau, jūsų teismo procesas su apygardos teismu? 

R. JUOZAPAVIČIUS. Dainius atskys iš savo vietos. 

D. RADZEVIČIUS. Procesas prasidėjo 2011 m., jeigu kalbėsime apie pirmąjį posėdį, 

rugsėjo mėnesį. Išteisinamasis sprendimas buvo priimtas 2012 m. spalio 26 d. Daugiau nei 

metus aš buvau kaltinamuoju, teisiamuoju, įtariamuoju, visais kitais statusais. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Pakankamai kankinantis procesas, aš taip supratau iš to at-

sakymo. L. Meškauskaitė. 

L. MEŠKAUSKAITĖ. Prašom pasakyti, o jūsų kaltintojas prašė informaciją paneigti 

civilinio proceso tvarka? 

D. RADZEVIČIUS. Neprašė jokiais būdais, nei paneigti, nei patikslinti, nei atsi-

prašyti. Tik teisme apie tai buvo sužinota. Juolab kad teisme man atsiprašius už tai, dėl ko iš 

tikrųjų būtų kreiptasi, dėl įžeidimo, nors byla buvo dėl šmeižto, procesas vis tiek vyko. Ir dar 

pabrėšiu, kas labai svarbus elementas, matyt teisininkai apie tai galėtų diskutuoti. Aš manau, 

kad pati pradžia teismo proceso yra labai keista, skirtingai nuo kito ikiteisminio tyrimo, kai 

teismas gauna, pavyzdžiui, mano asmeniniu atveju, ir aš manau, ne tik mano atveju, tik 
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skundą asmens be jokio vieno vienintelio bent jau įrodymo kaltės. Jokių priedų, jokių do-

kumentų, tiesiog skundas ir pagal teismas priima sprendimą iškelti bylą ir paversti asmenį jau 

tada su visomis išplaukiančiomis aplinkybėmis, nesant dar kartą pabrėšiu, nė vieno kito 

pagrindo, išskyrus asmens skundą. Kitaip tariant, bet kokio privataus asmens skundas Lie-

tuvoje gali pradėti baudžiamąjį procesą su visomis išplaukiančiomis aplinkybėmis asmenims, 

kurių atžvilgiu pradedamas procesas, įskaitant teisininkus ir teisėjus. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Tik D. Radzevičiaus noriu paprašyti, gal jeigu pradėjome 

kalbėti apie jūsų atvejį, gal suteikti daugiau konteksto, kad žmonės, kurie klauso, suprastų. 

Nes aš, nors dirbu žurnalistu, net dėsčiau žiniasklaidos teisę universitete, išgirdęs apie ger-

biamojo D. Radzevičiaus bylą, tikrai nesupratau, kas, ko iš jo nori. Gal jūs galite visiems ki-

tiems tiesiog paprastai paaiškinti, ko?.. 

D. RADZEVIČIUS. Labai trumpa fabula. (Balsai salėje)  

R. JUOZAPAVIČIUS. Visi žino, bet kai dar sykį išgirsti tą istoriją… 

D. RADZEVIČIUS. Labai trumpa fabula. Savo internetiniame dienoraštyje aš pa-

skelbiau kituose interneto portaluose Lietuvos užsienio skelbiama Wikileaks medžiagą apie 

tai, kad dalis Lietuvos žiniasklaidos veikia neskaidriai, galimai net nusikalstamai. Ir paskelbęs 

tuos duomenis, tiksliai pacitavęs angliškus, lietuviškus tekstus parašiau ir savo asmeninę 

nuomonę, ką aš apie tai galvoju. Ir vienas leidėjas pateikė ieškinį su baudžiamąja byla 

milijono litų ieškinį, prašydamas areštuoti turtą ir panašius dalykus ir nuteisti mane už 

šmeižtą. Tokia buvo fabula labai trumpa. Ir pirma instancija aš buvau nuteistas, pripažintas 

kaltu priteisiant tam tikrą sumą. Be jokios abejonės, sprendimas buvo skundžiamas, bet tik 

apeliacinė instancija pripažino, kad buvau visiškai nekaltas ir pirmos instancijos teismo 

sprendimas, pabrėšiu tokią citatą, „buvo priimtas neteisėtai“, kitaip tariant, ne mano vieno 

atžvilgiu. Pavyzdžiui, mano asmeninė patirtis rodo, kad ta pati teisėja bent du kartus buvo 

pasielgusi panašiai pirmoje instancijoje, nuteisus asmenis, kurie buvo vėliau išteisinti. Šiuo 

atveju tai buvo žurnalistai. Todėl aš pabrėžiu dar ir taikymo problemą, apie kurią, tikiuosi, 

padiskutuosime vėliau.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū už kontekstą. L. Meškauskaitė.  

L. MEŠKAUSKAITĖ. Dar vieną klausimą. Prašom pasakyti, jūs bylinėjotės, turėjote 

advokatus, mokėjote pinigus. Ar jums priteisė teismine išlaidas? (Balsai salėje) Kad ten nėra 

galimybių. 

D. RADZEVIČIUS. Atkreipsiu dėmesį, kad pirmojoje instancijoje buvau nuteistas 

manęs net neapklausus. Neturėjau galimybės apskritai teisme pasisakyti savo atžvilgiu. 

Man liko tik, procesas taip suveikė Lietuvoje. Tai aplinkybės tokios, kad reikėjo advokato. 

Aišku, tai kainavo laiko, pastangų. Dar pabrėšiu, kad dėl savo visuomeninio statuso buvau 
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priverstas palikti daugybę pareigų, kurios buvo nesuderinamos tuo atveju, toje situacijoje su 

mano statusu.  

R. JUOZAPAVIČIUS. J. Sabatauskas.  

J. SABATAUSKAS. Aš, aišku, nedalyvau procese, bet šiaip stebiuosi privataus kal-

tinimo, ypač šmeižimo ir įžeidimo bylos turi ypatybę, kad asmuo, kuris yra teisiamasis, turi 

įrodinėti tą tiesą, kurią jis paskelbė. Kaip galimas procesas nesuteikiant jums žodžio? Čia jau 

klausimas turbūt ne jums.  

D. RADZEVIČIUS. Apeliacinis teismas pripažino, kad taip negalima.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Panašu, kad mes visi labai stebimės tuo, kas vyksta. Bet gal 

jeigu daugiau klausimų nėra, galime paprašyti kito mūsų prelegento, gerbiamojo Tomo 

Dapkaus, Alfa.lt politikos skyriaus redaktorius, laidos „Alfa.lt savaitė“ vedėjo pristatyti savo 

pranešimą.  

T. DAPKUS. Kaltinamojo. Labai man tikrai malonu ir garbė diskutuoti tokių auto-

ritetingų teisininkų aplinkoje. Aš norėjau paminėti keletą pavyzdžių, galbūt iliustruojant tai, 

ką pasakė vienas teismo vadovų ir mano kolega D. Radzevičius. Iš tiesų, žiūrint turbūt iš 

teorinių pozicijų, iš teisinių pozicijų, akademinių, turbūt tas institutas yra labai svarbus ir 

suteikiantis įvairių teisių žmogui. Tačiau praktinė padėtis iš tiesų labai ir aš galiu pasakyti iš 

savo pavyzdžių, kadangi aš turėjau du pavyzdžius, kurių vienas baigėsi labai gerai, kitas, 

tikiuosi, baigsis irgi gerai. Bet aš tuo pačiu pasidomėjau privataus kaltinimo kontekstu, kaip 

tai vyko ir tam tikrų užkulisių. Iš tiesų tai, ką pasakė Teismo pirmininko pavaduotojas ponas 

A. Piesliakas, tai tikrai vertėtų tą informaciją, jeigu jis galėtų išdalinti ir paviešinti. Motyvai 

kokie yra privataus kaltinimo? Vienas pavyzdys. Jeigu tai yra labai viešas asmuo, kuris 

kreipiasi privataus kaltinimo tvarka, tai yra ir tam tikrų daugiau galimybių gintis. Bet yra dar 

toks naujas metodas, sakyčiau, kai iš konteksto, kur yra minimi žinomi žmonės, yra koks nors 

mažiau žinomas žmogus, kuriam mažiau skauda tas procesas, ir jis yra inicijuojamas kreiptis 

privataus kaltinimo tvarka. Yra ir tokių pastovių klientų Vilniaus miesto apylinkės teisme, 

kurie, kaip jie teigia, patys iš to gyvena, iš tokių skundų. Jie kreipiasi į teismą su privataus 

kaltinimo skundu, kokiu nors pasakyme jų, ir prašo pinigų. Prasideda nuo 18 tūkst. Lt, paskui 

iki kelių šimtų litų, vėliau paaiškėja, kad jų žmonos dirba teisėjų padėjėjomis, rašo tuos 

skundus ir taip procesas sukasi. Pagrindinis argumentas toks (čia viena grupė): jūs sumokė-

kite man pinigus, aš atsiimu skundą, priešingu atveju aš kviesiu tiek liudininkų, aš darysiu 

tokį procesą, mano žmona rašys tokius dalykus ir tai jums labai kainuos laiko, nesvarbu, jūs 

gal pralošite, bet tai tikrai jums kainuos laiko, jūs užimti žmonės, jūs turite dirbti. Aš netu-

riu darbo ir aš iš to gyvenu. Yra tokių personažų ir Apylinkės teisme, kiek aš stebėjau, ne 
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visada priimami jų skundai. Bet Apygardos teismas linkęs dažnai tenkinti jų skundus dėl 

nepriėmimo. 

Kita grupė irgi yra asmenų, kurie nenori iš to pelnytis, bet noriu, kad apie juos daugiau 

nebebūtų rašoma. Yra bylų, kai kreipiasi, beje, vieši asmenys. Jūs paminėjote, kad viešiems 

asmenis būtų labiau ribotas tas dalykas. Vieši asmenys ir jie ateina su tokiu prašymu. Dabar 

jau vyksta taikinamieji procesai iki pusės metų kartais. Jie ateina ir sako: žiūrėkite, mes 

galime pabaigti šitą dalyką, nes kodėl aš apie laiką vis klausiu, o jie vis mini kiek tai užtruks 

apylinkėje, kiek tai užtruks apygardoje. Ir duoda sąrašą asmenų, apie kuriuos nereikėtų 

ateityje rašyti, apie juos, apie jų bendražygius ir panašiai. Tokie siūlymai, tarkime, paklausia 

kita pusė, o gal jūs norite, kad jūsų atsiprašytų arba jūs norite, kad jūsų poziciją išspausdintų, 

jeigu ji nebuvo tinkamai… Tai nesvarbu, sako, svarbu, kad ateityje nebūtų daugiau. Mes ir 

šita grupė asmenų aprašoma, tai tada susiduria žurnalistas su tam tikra problema, kad jis 

nebegalės atlikti savo darbo, negalės informuoti visuomenės. Priėmimo motyvai irgi labai 

dažnai yra skritingi. Tarkim, prieš vieną Seimo narį buvo tokios labai abejotinos žiniasklaidos 

priemonės atstovo, labai gerai žinomo, jau daug kartų ir nuteisto, parašyta, kad Seimo narys 

yra KGB agentas, slapyvardis toks, kuratorius toks, verbuotas tada. Tas asmuo padavė skundą 

į apylinkę, nepriėmė, padavė skundą į apygardą atmetė ir pasiūlė civiline tvarka bylinėtis, 

nors asmuo dar nebuvo Seimo nariu kai tai buvo parašyta. Kitas pavyzdys, kai apylinkės 

teismas priima skundą, yra tik skundas, jokių argumentų, teisėja prašo paaiškinti nuken-

tėjusiojo, kur jis yra įžeistas, jie nelabai gali, pradeda skaityti skundą, būna tokių komiškų 

situacijų. Neva žinomi teisininkai tie asmenys. Kokie yra tie motyvai, tie skundai dėl kurių 

skundžiamasi. Yra trys punktai. Pirmas punktas. Specialisto išvados ikiteisminiame tyrime 

citata dėl ko žurnalistas yra traukiamas. Antras, citata kitos žiniasklaidos priemonės ir trečia, 

pareiškimas, tekstas, kur parašyta, kad slaptoji tarnyba pateikė medžiagą apie galimai ne-

skaidrius ryšius su tam tikromis grupėmis, valstybės vadovams. Paklausėm, ar tikrai pateikė, 

tai nukentėjusysis sako, nepateikė, bet parodoma televizijos medžiaga, kur Prezidentė viešai 

kalba apie pateiktą medžiagą ir kreipiasi į generalinį prokurorą tuo pagrindu. Tai irgi šitokie 

trys punktai gali jus užlaikyti teisme iki keleto metų. Iš tiesų diskusija dekriminalizuoti ar 

nedekriminalizuoti, aš labai noriu atkreipti dėmesį į esančius tokius netikslumus, nelygumus 

ir problemas. Iš tiesų aš suprantu tą situaciją kai žmogus tikrai yra įžeistas, jis nori gintis, 

apsiginti, viešas asmuo gali patirti daug žalos nuo to. Bet yra momentų, kai tuo yra tiesiog 

piktnaudžiaujama tuo procesu tam, kad būtų spaudimas. Aš kalbu iš žiniasklaidos pusės, bet 

teismo pirmininkas gerai atkreipė dėmesį, kad tai naudojama ir civiliniuose procesuose. 

Pavyzdžiui, skyrybų procese žmona paduoda skundą neva tai vyras ją sumušė, teismas nu-

teisė, o iš tiesų vėliau paaiškėja, kad yra kitos aplinkybės. Šitų momentų aš neliečiu, nes aš 
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tikrai esu mažas specialistas, bet iš tos praktikos, kurią jau aš turėjau ir mano kolegos, tai 

tikrai labai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai jau tapo įrankiu daryti spaudimą. Beje, pi-

kantiška detalė. Apylinkės teismai, yra buvę keletą bylų, štai žiniasklaidos priemonės prieš 

žiniasklaidos atstovą bylinėjosi, yra buvę taip pat kaip žiniasklaidos priemonė prieš kitos 

žiniasklaidos priemonę, du vadovai bylinėjosi ir nebuvo paslaptis, kad tai Prezidentė norėta 

buvo išsiaiškinti santykius ir nutraukti tarpusavio viešus ginčus. Tie dalykai vyksta ir į juos 

reikėtų atkreipti dėmesį. Paskutinis atvejis, kai ir man teko gauti pareiškimą mano geros 

draugės L. Meškauskaitės kontoros, kai atstovaujamas yra vienas viešas asmuo, jis grasina 

baudžiamuoju persekiojimu, nes interviu metu buvo pasakyta, kad jis ten davė rekomen-

dacijas savo buvusią darbovietę įdarbinti, na pasitelkti buvusią darbovietę santykiams su jo 

vadovaujama įstaiga, kuri yra kontroliuojanti. Tai buvo pareiškimas asmens interviu metu. 

Ateina tokie grasinimai, kad prašome tuos dalykus paneigti, kai adresatas šiek tiek yra kitas. 

Tai štai tos problemos egzistuoja ir iš tiesų norėtųsi, kad būtų kažkoks momentas, kuris būtų 

aiškus, būtų aiškios žaidimo taisyklės. Profesorius paminėjo dėl kasacijos. Aš tik pasakysiu 

tokį dalyką. Aš suprantu, kad turbūt Aukščiausiasis Teismas nenori daug tokių įvairių smulkių 

bylų, bet visada, aš, kaip visuomenės narys, jaučiuosi daug saugesnis, kai yra galimybė skųsti 

Aukščiausiajam Teismui nei pasikliauti tarkim tik apygardų teismais, kurių praktika labai 

dažnai yra skritinga dėl jų teritorijos, kvalifikacijos ir įvairūs dalykai yra skritingi. Ačiū.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Ačiū T. Dapkui. Pastabų, klausimų neturim? Malonėkite.  

T. ŠIPICKIENĖ. Tatjana Šipickienė, teisininkė ir baigiau žurnalistiką. Mane domina 

toks klausimas. Aš peržiūriu beveik visą spaudą, dienraščius „Lietuvos rytą“, „Respubliką“, 

ekonominius laikraščius. Ten būna kartais paneigimas, kad tokiame ir tokiame straipsnyje, 

tokie ir tokie žodžiai neatitinka tikrovės. Manau, tokios statistikos nėra, bet žmonės nežino, 

kad galime kreiptis. Parašyti laišką tam dienraščiui, kad jūs tada ir tada atspausdinote tokį 

straipsnį, tokie žodžiai mane įžeidė. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Tokia statistika yra. (…) skyriuje mes atlikome palyginamąjį 

tyrimą, kur parinkom švediškų, lietuviškų dienraščių praktiką ir atradom, kad švediški dien-

raščiai žymiai daugiau taiso klaidas. Tai tas yra. 

T. ŠIPICKIENĖ. Taip. Tada nereikės apkrauti teismų, nes kartais galima viską taip 

taikiai išspręsti, ir į mane žmonės kreipiasi, dienraščiai reaguoja į tai. Žmonės eiliniai nežino. 

Kreipiasi ir reikia jiems aiškinti spaudoje, kad jie šitą žinotų. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Kad žmonės tiesiog galėtų kreiptis į dienraštį. 

T. ŠIPICKIENĖ. O jie ateina iš karto į teismą. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū. Ponas T. Dapkus. 
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T. DAPKUS. Taip, bet kartais, aš pabrėžiu, reikalaujama paneigti, pavyzdžiui, Fi-

nansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos revizoriaus išvadą arba, tarkim, asmens kokį nors 

pareiškimą, kurį jis yra pasakęs. Tai yra, tarkim, išvada, citata, yra kito žmogaus nuomonė, 

bet vis tiek privataus kaltinimo tvarka traukiamas asmuo ir prašoma paneigti Finansinių 

nusikaltimų tyrimų tarnybos išvadą. Tai yra gana sunku ir ne visiškai atitinka funkcijas.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Be jokios abejonės, gal net neįmanoma. Labai ačiū T. Dapkui. 

Aš kalbu greičiau, nes esu sutrikęs dėl to laiko. Žinote, mes truputį atsiliekam nuo grafiko ir 

norėčiau paprašyti gerbiamąjį G. Visocką, internetinio portalo „Slaptai“ vadovą ir žurnalistą. 

Jeigu įmanoma, trumpiau kalbėkite.  

G. VISOCKAS. Gerai, pasistengsiu labai trumpai. Esu nuteistas, ne kaltinamasis, o 

kriminalinis nusikaltėlis. Žodžiu, kodėl nuteistas. Nuteistas ne už tai, ką aš konkrečiai pa-

rašiau, bet už tai, ką galėjo viešas statistinis skaitytojas ir rinkėjas pamanyti. Yra tokia for-

muluotė. Baudžiamojoje byloje buvau nubaustas ne už tai, kas buvo konkrečiai padaryta, bet 

ką kažkas galėjo pamanyti. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Juokaujate, jus nuteisė už tai, ką galėjo pamanyti kitas žmogus? 

G. VISOCKAS. Taip, statistinis skaitytojas ir rinkėjas. Žodžiu, mano supratimu, čia 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas V. Paškevičius tokią priėmė nutartį. Dabar tas tei-

sėjas net nepasistengė, kad tas viešasis asmuo būtų bent pakviestas bent dėl vaizdo. Keli tie 

žmonės, kurie mano, kad aš taip ir taip parašiau, kad aš įžeidžiau arba apšmeižiau gerbiamąjį 

kandidatą į Prezidentus. Mano atveju negaliojo tai, kad kandidatas į Prezidentus Č. Jazerskas 

yra viešas asmuo. Pas mane buvo kažkodėl V. Pačkevič ir paskui Vilniaus apygardos teismo 

teisėjas S. Lemežis elgėsi visai pagal kitą nuostatą. Jeigu viešas asmuo, mes visi suprantame, 

turi būti pakantus kritikai ir galbūt ne visai teisingai, tai čia buvo atvirkščiai panaudota, tarsi 

jis būtų privatus asmuo ir jis gali labai įsižeisti ir t. t. Kitas momentas. Baudžiamojoje byloje 

turėtų būti lengviau gintis, negu pulti, taip? Taip. Mano atveju buvo visiškai atvirkščiai. Mano 

liudininkai ne visi buvo kviečiami. Pavyzdžiui, D. Radzevičiaus neleido pakviesti į teismą, o 

jo visi buvo pakviečiami. Lietuvių kalbos instituto išvada, kur įvertino mano publikaciją, 

buvo man palanki. Tai yra buvo parašyta, kad aš neperžengiau jokių padorumo ribų, nebuvo, 

žodžiu, pasielgiau normaliai. Tačiau Vilniaus apygardos teismo Stasys Lemedžius kažkodėl 

manęs neišteisino. Ir tie argumentai, žodžiu, čia labai gerai T. Dapkus kai kuriuos variantus 

paminėjo, kodėl neišteisino.  

Aš noriu padėkoti D. Radzevičiui, kai jis mane rekomendavo gerbiamąją L. Meš-

kauskaitę. Man labai pasisekė, kad mane šita advokatė gynė. Bet yra kai kurie dalykai, už 

kuriuos, mano supratimu, buvo atkeršyta. Aš čia nenoriu pasigirti, bet aš esu parašęs knygą ir 

išleidęs Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994–2006 metai. Taip pat aš domėjausi maždaug trejus 
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metus iš eilės, kaip Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama Medininkų žudynių byla. Aš dėl 

Medininkų žudynių bylos aš trejus metus maždaug 50 publikacijų sukritikavęs Vilniaus 

apygardos teismo teisėjus ir tuometinį Baudžiamųjų bylų skyriaus direktorių (vedėją) kaip 

vadovą. Tai ką apie tokius dalykus gali pamatyti statistinis skaitytojas. 

Dar čia nenoriu nei girtis, bet man atrodo, tai yra svarbu pasakyti, kad aš esu baigęs 

žurnalistiką, tai yra Vilniaus universitetą, aukštasis universitetinis išsilavinimas, penkeri metai 

universitete baigęs, ir turiu beveik 30 metų darbo stažą įvairiose žiniasklaidos priemonėse. 

Taigi jūs man dabar irgi padėkite išsiaiškinti. Kas tas statistinis skaitytojas, iš kur jis 

ištrauktas, ir kaip man toliau rašyti? Juk tas vienas žodis, pagal kokius principus nustato 

teisėjai, kad čia gali statistinis skaitytojas gali taip pamanyti arba kitaip. Atvirai atsakant, na, 

trūksta žodžių. 

… Gal teisėjai turi kokius nors prietaisus, kuriuos sukūrė neuro mokslininkai (daug 

skaitau apie tai) kurie padeda matyti, ką žmonės iš tikrųjų galvoja. 

… Taip, jūs man galite pasakyti, va, čia labai rimta auditorija. Kaip tą įžeidimą jūs 

nustatote? Kaip tą nustatyti įžeidimą, ar pagal metrus, kilogramus, promiles, kaip? 

R. JUOZAPAVIČIUS. Gerbiamasis Gintarai, jūs norite prieiti diskusiją, kurią mes 

numatę gale po visų pasisakymų, nes tai yra kertinis klausimas, kas tas įžeidimas, kas 

tas šmeižtas.  

… Jūs kreipėtės į Aukščiausiąjį Teismą dėl bylos atnaujinimo dėl netinkamo… 

… Taip, ir kreipėmės. Gerbiamoji L. Meškauskaitė kreipėsi. 

… Ar yra Aukščiausiojo Teismo sprendimas? 

… Ne, neatnaujino. 

… Ai, atmetė. 

… Neatnaujino. Bet aš noriu pasakyti, kad ten toks atsakymas buvo, aš nežinau, ten 

nėra jokio atsakymo. Aš nežinau. Jeigu mes gyvename demokratinėje normalioje civilizuo-

toje, padorioje valstybėje, tokie atsakymai negalimi. Jeigu sovietinėje Lietuvoje, Stalino ko-

kioje ten Rusijoje, V. Putino Rusijoje, tai galimi ten. O demokratinėje civilizuotoje, padorioje 

Lietuvoje… 

… Matote, ta diskusija, na, jūs neįsižeiskite, bet jūs vis tiek viską subjektyviai 

pateikėte. Jeigu yra Aukščiausiojo Teismo priimta nutartis, tai nesusipažinus su jos turiniu, tai 

ir ta tokia diskusija mūsų… 

R. JUOZAPAVIČIUS. D. Radzevičius dar nori pasakyti. 

D. RADZEVIČIUS. Aš turiu tokį klausimą ir papildymą, kartu ir G. Visockui. Čia 

vienas aspektas labai svarbus šioje byloje. Matyt, ir aš norėjau atkreipti dėmesį, galbūt ir 

paklausti. Situacija susijusi ne vien su įžeidimu, šmeižtu, tai yra intencijom, galimom, tarki-
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me, kaltinamo ir teisiamo nuteistojo, bet visų pirma su poveikiu visuomenėje. Kitaip tariant, 

ar asmuo, kuris buvo apšmeižtas, įžeistas plačiai visuomenės akyse, ar iš tikrųjų tas veiksmas 

buvo atliktas. Ar noriu paklausti, ar teisme konkrečiai jūsų buvo pasinaudota visuomenės 

nuomonės tyrimais arba kitais tyrimais, kurie būtų išmatavę tiesiogiai jūsų tekstų poveikiu 

visuomenei? Jeigu teismas konstatuoja, kad dalis priėmė tekstą emociškai arba protiškai vienu 

ar kitu lygmeniu, klausimas, kokie kriterijai buvo teismo, kokius argumentus panaudojo bū-

tent nustatydamas šitą faktą? Nes šita faktinė aplinkybė yra esminė. Nes jeigu jūs pasakėte 

kažką, ir visuomenė ne taip suprato, tai visai kas kita. Tarkime, jeigu jūs norėjote įžeisti, 

pavyzdžiui, bet visuomenė nesuprato, kad įžeidimas, tai teoriškai… 

Aš noriu paklausti, kas buvo tas kriterijus, argumentai ir faktai? 

… Jokių nebuvo nei tyrimų, nei apklausų, nei nieko. 

… Teisėjas nesirėmė jokiomis realiomis apklausomis, kad sužinoti tikrąją žmonių 

nuomonę. Jis rėmėsi prielaidomis, spėlionėmis ir pavertė jus nusikaltėliu, aš taip suprantu, 

jūs sakote? 

… …įsitikinimu teisėjas remia. 

J. SABATAUSKAS. Galima klausti? 

R. JUOZAPAVIČIUS. J. Sabatauskas. 

J. SABATAUSKAS. O jūsų ta publikacija, kadangi jūs internete skelbiate savo 

įžvalgas, tai, aišku, yra galimybė komentuoti. Ar taip? 

… Jis man buvo atsiuntęs… 

J. SABATAUSKAS. Ne jis. Ar po jūsų, tarkime, straipsnių internete yra galimybė 

kiekvienam komentuoti, išreikšti savo nuomonę? 

… Taip yra galimybė. 

J. SABATAUSKAS. Tai tie komentarai, į kurią pusę linko? 

…Nebuvo jokių komentarų.  

J. SABATAUSKAS. Nebuvo. A, čia buvo knyga? 

… Ne, internete… 

J. SABATAUSKAS. Visai nebuvo komentarų? 

…Ne. …pas mane griežtai reikia užsiregistruoti. Jų negalima anonimiškai negalima… 

J. SABATAUSKAS. A, negalima? Jūs uždedate barjerą, kad kažkas nekomentuotų? 

… Taip. 

J. SABATAUSKAS. Taip. 

… Jeigu oficialiai užsiregistruoja, tada galima… 

J. SABATAUSKAS. Supratau. Ačiū. 
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R. JUOZAPAVIČIUS. Atsakingas požiūrius, sakyčiau, į komentarus internete. Bet 

labai G. Visockui.  

Dabar paskutinis mūsų prelegentas prieš kavos pertraukėlę. Jam teoriškai turi būti 

skirta 20 min., bet praktiškai yra 10 min. Aš labai pasikliauju išmone. D. Velkas, Žurnalistų 

etikos inspektoriaus tarnybos patarėjas. Prašau, Deividai. 

D. VELKAS. Iš tiesų labai malonu dalyvauti diskusijoje, kur iš pusė žodžių gal-

būt suprantame vieni kitus ir žinome, na, išskyrus galbūt Rytį, apie ką kalbama, kur toliau 

ji nuveda… 

R. JUOZAPAVIČIUS. Stebiuosi, kodėl aš nežinau, apie ką kalbama. 

D. VELKAS. Gal jau seniai, Ryti, dirbai žurnalistinį darbą.  

Iš tikrųjų norėčiau šiandien pakalbėti apie profesinės veiklos priežiūrą būtent žur-

nalistų įžeidimo, šmeižimo atvejų Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje arba būtent toje 

tarnyboje, kurioje dirbu, kurios pareigūnas yra žurnalistų etikos inspektorius, kuriam vis tenka 

įsipainioti, būti įpainiotam į žurnalistų ir kitų asmenų ginčus, bandyti juos spręsti. Žinoma, 

jeigu taip labai greitai tas laikas bėga, aš, leiskite, ne visas savo skaidres pademonstruosiu, 

kurias norėjau pademonstruoti. Stabtelėsiu tik prie tų vietų, kurios kiek labiau kliūna. 

Apskritai garbės ir orumo samprata, nereikia čia labai daug ką mąstyti, tai yra as-

meninės neturtinės vertybės. Prie kiekvieno iš šių klausimų galima šiek tiek stabtelti, ar tai 

asmeninės. Nes labai dažnai į vieno asmens garbę, orumą gina visai kitas asmuo. Yra prak-

tikos, kai tokio asmens yra garbė ir orumas apginama. Daugiausia kalbu apie praktiką admi-

nistracinių teismų, kuriuose yra skundžiamas kas penktas inspektoriaus sprendimas beveik. 

Aišku, mūsų praktiką koreguoja šio teismo praktika ir įžvalgos. 

Toliau neturtinės. Čia dar vienas klausimas, ar iš tikrųjų neturtinės, ar galima iš-

matuoti garbę ir orumą pinigais, ar galima surasti ekvivalentą? Na, ir galiausiai, vertybė. Pats 

klausimas dėl garbės ir orumo, ar yra tai vertybė ir kokia tai vertybė svarbesnė – įsižeisti 

ar neįsižeisti. 

Jeigu kalbama apie įžeidimą, šmeižimą, arba garbės ir orumo pažeidimą, kas yra visų 

šitų kriminalinių veikų apsaugos galbūt objektas ir tyrimo objektas, tai yra keturios labiausiai 

faktinės aplinkybės nagrinėtinos. Šioje vietoje aš tik pasakyčiau viena, kad, pavyzdžiui, pagal 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką turbūt daugiausia pastaruoju metu kyla 

klausimas dėl trečiojo fakto, kaip paskleistos žinios žemina asmens garbę ir orumą. Būtent šio 

teismo yra pastarosiose nutartyse išsakyta tokia mintis, kuri dar labai stipria praktika ne-

pavirto, bet gali taip atsitikti, kad garbę ir orumą gali pažeminti tikrovę atitinkančios žinios. 

Štai čia ir kyla klausimas, ar tiesa gali pažeminti, ar tiesa gali įžeisti? Daug nestabtelsiu prie 

šito. Priežiūros būdai yra teisminiai, neteisminiai. Mes suprantame iš šiandienos diskusijos, 



 

 

 

23 

kad teisminiai yra baudžiamieji, civiliniai – administraciniai. Turbūt per diskusiją žiūrėsime, 

kiek galimas migravimas iš baudžiamųjų į civilinius ir administracinius. Žinoma, naikinant 

baudžiamąjį, aš esu linkęs manyti, kad sistemiškai turėtų peržiūrimas būti administraciniai 

instrumentai ir civiliniai instrumentai, nes pradedant arba sugrįžtant tiesiog prie pradėtos 

įžangos – pasveikinimo žodžio Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovo, Konstitucijoje 

numatyta (tiesa, 25 straipsnyje), kad nusikalstamas veiksmas taip pat yra dezinformacija, bet 

mes pačiame Baudžiamajame kodekse neturime baudžiamosios atsakomybės už dezinfor-

maciją kaip tokią veiką. Priešingai, galima pasižiūrėti į Konstitucijos tekstą, kad yra numa-

tyta, kad šmeižimas yra nusikalstamas veiksmas, bet įžeidimas šalia neįvardintas, o Baudžia-

majame kodekse mes turime tokią nusikalstamą veiką. Tai vien tiktai galbūt konstituciniu 

požiūriu arba jurisprudencija nevertėtų remtis.  

O dabar dėl neteisminių būdų, ką aš ir noriu labiausiai šiandien aptarti žurnalistų 

etikos inspektoriaus veikloje. Galbūt pastabos tokios, kad vienu metu šie būdai paprastai 

neturėtų būti taikomi. Jeigu jums žinoma, tarkime, jeigu žurnalistų etikos inspektoriui skundą 

pateikia asmuo ir jisai tuo pačiu kreipiasi į teismą ir apie tai sužinojo inspektorius, tai jisai 

stabdo skundo nagrinėjimą, nes Viešojo administravimo įstatymo nuostatos tą įpareigoja da-

ryti. Labai būna kartais tokių situacijų, kai nutylimas kreipimasis į teismą ir inspektorius apie 

tai nesužino ir būna, kad vis dėlto sprendimas yra priimamas.  

Kitas dalykas yra šių dviejų – teisminio ir neteisminio būdų derinimas. Tai jeigu ci-

vilinė byla galimas inspektoriaus išvados teikimas kaip specialisto, jeigu baudžiamoji byla, 

kartais… Tiksliau, pradžioje buvo visai nedaug tokių kreipimųsi, bet po to atliekant ikiteis-

minius tyrimus, labai stipriai, labai daug buvo kreipiamasi į inspektorių dėl to, kad išties dėl 

tam tikros aplinkybės, bet atsakymuose būdavo pažymima, kad inspektorius yra specialus 

pareigūnas, jo kompetencija yra specialioji. Į inspektorių reikia kreiptis neteismine tvarka, ką 

garantuoja Visuomenės informavimo įstatymas, todėl nenorėkite baudžiamąja tvarka pasi-

naudoti dar tokiu įrankiu, kaip žurnalistų etikos inspektorius. Toks būdavo atsakymas.  

Yra ir kiti priežiūros mechanizmai. Iš tikrųjų kalba gal daugiausia eina apie žurnalistų 

etikos inspektorių ir Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją, kurios šitos institucijos dar kartais 

painiojamos yra ir pačių teismų, bet taip apžvelgus skirtumus, tai inspektorius tiria skundus ir 

tai yra numatyta įstatyme dėl garbės ir orumo pažeidimo, o komisija paprastai netiria skundų 

dėl asmens garbės ir orumo pažeidimo. Jeigu toksai klausimas yra iškeliamas, tai komisija 

tokį skundą perduoda tirti inspektoriui.  

Toliau matome senaties terminas. Pas inspektorių tokio termino nėra. Tuo tarpu 

terminą vienerių metų savo reglamente yra nustačiusi komisija. Plačiai taikomas inspektoriaus 

veikloje reikalavimas paneigti informaciją ir tai yra pakankamai svarbus instrumentas, ypač 
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kai kalbame apie garbės ir orumo gynimą. Šita priemonė komisijos veikloje nėra taikoma. 

Galiausiai sprendimo nevykdymas užtraukia tam tikrą atsakomybę, inspektoriaus sprendimo 

nevykdymas (kalbu apie administracinę atsakomybę), tuo tarpu tokios atsakomybės nėra 

numatyta už Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimą. Čia trumpa statistika. Atsi-

prašau už skaičius, kurie tikrai tilpo į skaidrę, bet ne taip gerai įžiūrimi. Aš pasakysiu, kad 

pateikiami skundai yra nuo 200 iki 300 maždaug per metus. Spauda kurį laiką pirmavo. 

2012 m. į priekį išsiveržė internetas ir visiškai tai yra suprantama. Plėtra vyksta į interneto 

pusę. Tenai atsakomybės reglamentavimas yra sudėtingesnis. Iš tikrųjų atsakingo asmens 

nustatymas taip pat. 

Dar viena naujovė – knygos. Atsiranda 2012 m. devyni skundai dėl knygose pateiktos 

informacijos. Taip pat įdomi sritis, nes knygą leisti yra šiek tiek kitaip nei laikraštį. Ten laikas 

paprastai nespaudžia. Galima apgalvoti ir turbūt daug kas žino „Versmių“ leidyklos Aukš-

čiausiojo Teismo nutartį. „Versmių“ leidykla prieš pareiškėjus dėl rėmimosi archyviniais do-

kumentais moksline monografija istorijos tema, kuomet teismas pabrėžė, kad žurnalisto pa-

reiga yra ypatinga patikrinti savo informacijos šaltinius, netgi ir istorinius.  

Dabar, jeigu pažeidimų pobūdis, tai pažeidimų pobūdis galime aiškiai matyti, garbės ir 

orumo pažeidimai kažkur per metus sudaro nuo 20 iki 30 tokių skundų. Skundų yra daugiau. 

Čia yra nustatyti pažeidimai. Vadinasi, tam tikra prasme jau čia vyksta atsvara. Asmenys 

kreipiasi neteismine tvarka į žurnalistų etikos inspektorių galbūt ir neturėdami tikslo teismine 

tvarka bylinėtis. Matome kitų pažeidimų yra daugiau. Tai nekaltumo prezumpcijos, nuomonių 

įvairovės. Tai yra didžiausias skaičius pažeidimų. Jeigu taip grįžtant prie tos temos – priva-

lumai, trūkumai ir galimybės, tai savotiškai yra teisinė gynyba žurnalistų etikos inspektorių 

kreipiantis, nedideli resursai ir išlaidos, minimalus asmens dalyvavimas būtent to, kurio teisės 

yra pažeistos žiniasklaidos priemonėje sprendžiant jo ginčą, trumpesnis ginčo sprendimo 

terminas nei sprendžiant jį teismine tvarka. Yra, žinoma, išimtinių atvejų. Yra galimybė atlikti 

lingvistinę ekspertizę atliekant tyrimą inspektoriaus tarnyboje ir sąlyginai nedidelė įtampa 

tarp šalių, ypač tuomet, kai šalys linkusios taikytis tarpusavyje.  

Sprendimų, kaip jau minėjau, vykdymas yra viena iš tokių tendencijų, kada ypač per 

pastaruosius metus numačius administracinę atsakomybę, čia eina kalba apie daugiausia tokių 

sprendimų, kuria įsipareigojama žiniasklaidos priemonė paneigti tam tikras žinias. Matome, 

kinta pakankamai aiškiai. Įvykdymo sprendimų daugėja, apskųstų įvairuoja, neįvykdytų 

mažėja. Vėlgi tai reikėtų sieti su administracinės atsakomybės numatymu už inspektoriaus 

sprendimų nevykdymą. 

Dabar trūkumai. Trūkumai, žinoma, neteisminis gynimo būdas labai dažnai pereina į 

teisminį. Jeigu asmuo, tarkim, net neturi intencijų kreiptis į teismą, o tiesiog naudoja ins-
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pektorių kaip mediatorių savo ginče, jisai administraciniuose teismuose dažnai tampa tre-

čiuoju asmeniu. Kitaip sakant, jam tenka kartais ateiti irgi į teismą arba perkelti savo ginčo 

sprendimą į teismą. Žinoma, advokatavimo tam tikrą funkciją tada atlieka inspektorius 

gindamas jau kaip savo sprendimą, jeigu jisai juo nustatė asmens garbės ir orumo pažeidimą.  

Toliau. Trūkumas, manyčiau, sprendimo skundimas stabdo jo vykdymą, nors įstatyme 

aiškiai tai nepasakyta (kalbu apie Visuomenės informavimo įstatymą), vis dėlto sprendimo 

apskundimas stabdo jo vykdymą. Tokia yra teismų praktika ir visą tą laiką tęsiasi tokia 

nežinoma situacija, kol sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nėra patikrinamas teisme. Tai 

paprastai anksčiau užtrukdo du metus tas patikrinimas, pastaruoju metu sumažėjo iki pusantrų 

vienerių metų inspektoriaus tikrinimas pagrįstumo administraciniame teisme. Nėra žalos 

atlyginimo galimybės, tačiau pasitaiko atvejų ir buvo tokių atvejų, kai pateikus skundą in-

spektoriui, galimas pažeidėjas pats ėmėsi iniciatyvos siūlyti kompensaciją tartis su tam tikra 

taikų susitarimą tam, kad su tikslu, kad asmuo atsiimtų skundą iš inspektoriaus ir inspektorius 

daugiau jo nebetirtų. Tyrimo terminas kai kada apriboja galimybes patikrinti informacijos 

paskelbimo aplinkybes. Aišku, čia akivaizdi teisminio nagrinėjimo yra akivaizdūs privalumai 

ir ne toks veiksmingas, žinoma, šitas būdas, kaip teisminis būdas, nors, kaip jau minėjau, labai 

dažnai pereina į teisminį. Tarkime, inspektoriaus sprendimas, ypač jeigu jis nepasiekė tikslų 

neteisminėje ginčo nagrinėjimo situacijoje, tai, aišku, yra labai dažnai panaudojamas toliau 

jau bendrosios kompetencijos teisme. Kalbama apie bendrosios kompetencijos teismus toliau.  

Na ir sprendimų pagrįstumas. Sprendimų pagristumas šiek tiek auga. Išlieka panašiai 

apie 80 % inspektoriaus sprendimų, paliekamų galioti, 20 % – naikinama. Tarp paliekamų 

galioti aš žymiu ir tokius, kurių buvo keistos rezoliucinės dalys, sprendimas tam tikra prasme 

peržiūrimas, bet jinai nepanaikinimas.  

Probleminiai aspektai. Čia galima atrasti labai nemažai sąsajų su teisminiu nagrinė-

jimu. Kalbu vis dėlto apie probleminius aspektus, žurnalistų etikos inspektoriui nagrinėjant 

skundus, tai nuomonės ir žinios atribojimas, … yra gana aiški ir labai panaši su teisminiu 

nagrinėjimu. Vis sunkiau atskiriamos žinios nuo nuomonės, vis labiau nuomonės panašėja į 

žinią, vis labiau žinios panašėja į nuomonę. Todėl didesnę reikšmę įgyja būtent sąžiningumo 

kriterijus arba kitaip sakant žurnalisto galimybės įrodė, kad jis veikė tikrai sąžiningai, kad jis 

neskubėjo paskelbti tos informacijos, kad jis surinku ir rėmėsi ne vienu šaltiniu, ir ne gandais, 

jokiu būdu, bet rėmėsi bent jau dvejais šaltiniais iš kurių jis, tarkim, dėl vieno patikimumo 

neturėjo netgi abejoti. Kalbu apie specialius kažkokius dokumentus, šaltinius.  

Toliau tinkamų atsakomybės subjektų nustatymas. Čia yra įdomesnis aspektas todėl, 

kad jeigu, tarkim, bendrosios kompetencijos teismai nepatiria kažkokių tai, sakyčiau, ženklių 

pokyčių, tai administraciniuose teismuose vyksta tokios, sakyčiau, permainos ir praktikos 
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pasikeitimai. Atribojimas viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo, žurnalisto atsakomybės 

atsiradimas, redakcinės atsakomybės sąvokos atsiradimas nuo 2010 m. koregavo ir labai 

dėkinga esu rengėjams, kad į tą padalomąją medžiagą įtraukė 54 straipsnį, kuris iš tikrųjų 

buvo pakoreguotas taip, kad asmens teisės ginti antriniuose šaltiniuose šiandien nelabai 

įmanoma. Kalbu apie garbės ir orumo gynimą. Štai netgi Dainiaus atvejis taip pat buvo toksai, 

kur pirminis šaltinis, antrinis šaltinis, galbūt ne visai toks, bet tokia schema dažnai šiandien 

naudojama, ypač internete. Pirma šaltinis paskelbia, paneigti jis nesuspėja, jeigu tai būna 

klaidinga informacija, antriniai, tretiniai šaltiniai visą tą perskelbia nurodydami pirminį 

šaltinį. Gynybos priemonė gali būti akcentuojama tiktai į pirminį šaltinį. Bet labai džiugu, kad 

išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šiais metais pasakė 

labai svarbų dalyką, kad atleidimas nuo redakcinės atsakomybės, pagal 54 straipsnio… 

(Techninis gedimas, negirdėti) Čia taip pat kyla įvairių klausimų. Todėl, kad gavęs skundą 

inspektorius labai dažnai stebi tokią situaciją, kad skundas pateiktas nesąžiningais motyvais. 

Aš labai dėkingas Apylinkės teismo atstovui už tokią įžvalgą. Motyvai dėl ko asmuo krei-

piasi. Iš tikrųjų motyvų yra labai įvairių, ypač kai žurnalistų etikos inspektorius atlieka 

mediatoriaus vaidmenį ir bendrauja kartais ir su viena puse, ir su kita puse, tie motyvai 

išryškėja. Teisėjas galbūt neturi tokių galimybių. Arba atsiskleidžia kažkokiose kitose situa-

cijoje tie dalykai. Ir štai čia paaiškėja, kad paneigimas garbės ir orumo atveju yra ne toks ir 

svarbus. Svarbiausias yra asmens nubaudimas. Aš kalbu, žinoma, ne apie absoliučią ten-

denciją, bet yra tokių atvejų, kuomet supranti, jog yra galima nesąžiningo kreipimosi tiki-

mybė. Dar čia kaip privalumą pateikiau tai, kad nėra nustatytas Visuomenės informavimo 

įstatyme senaties terminas nagrinėti skundus dėl garbės ir orumo, inspektoriui. Beje, taip pat 

yra ir teismuose, kalbu apie civilinius teismus dėl garbės ir orumo pažeidimo. Bet vis dėlto 

kuo toliau, tuo įdomesnių atsiranda skundų. Kreipiamasi dėl dešimties metų senumo publi-

kacijos paskelbimo. Kreipiamasis dėl publikacijos paskelbimo, kuri prieš tai buvo paskelbta 

laikraštyje, o dabar atsirado internete. Kreipiamasi dėl penkerių metų senumo publikacijos 

paskelbimo. Suprati, kad jau čia tikrai niekas neatsimena tos situacijos, bet tai irgi skatina 

mąstyti, kad teisė paduoti skundą naudojama, kaip galbūt ne visai sąžininga priemonė. Iš 

tikrųjų šiuo atveju reikėtų pabrėžti, kaip probleminius aspektus bendrosios administracinės 

kompetencijos teismų praktikos skirtumai yra tikrai šitie skirtumai, kai kuriose vietose 

akivaizdūs. Jau mano minėtas dėl žeminančių žinių ir taip pat administracinės kompetencijos 

teismų praktikos kaita, ypač dėl atsakomybės reglamentavimo inspektoriaus teisės priimti 

sprendimus.  

Norėčiau tiktai pereiti prie galimybių, kaip paskutinio aspekto savo pasisakymo, kuo 

toliau tuo plačiau yra taikomas inspektoriaus veikloje taikos ginčo išsprendimo būdas ir bū-
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tent jau yra susiformavusi tokia praktika, kad tai daroma kartais, daugiausia iki sprendimo 

priėmimo, inspektoriaus sprendimo priėmimo. Toliau, jeigu inspektoriaus sprendimas yra ne-

palankus, jį apskundus teismui yra bandoma teisme pasiekti taikos. Žinoma, tada taikos jau 

siekia inspektorius ir žiniasklaidos priemonė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas, bet, ži-

noma, inspektorius visuomet tokiais atvejais atsižvelgia į asmenį, kurio skundą jis išnagrinė-

jo ir jo valią. 

Galiausiai sprendimo vykdymo procedūros metu, kai jau teismas priėmė galutinį 

sprendimą, kad inspektoriaus sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, tada irgi būna bandymų 

tartis. Trumpai iliustruosiu. 2010 m., 2011 m., 2012 m. labai aiškiai rodo tendenciją taikiai 

susitarti, tai irgi siejama su vis didėjančios galbūt tokios atsakomybės suvokimu ir realiomis 

ekonominėmis priemonėmis. Įvairios paraiškos dėl projektų ir panašiai.  

Ir aš tiesiog jau nebenoriu toliau jūsų varginti dėmesiu. Yra kelios disproporcijos, apie 

jas galbūt galima bus pašnekėti diskusijų metu. Labai atsiprašau, kad uždelsiau 10 min., bet iš 

tikrųjų išnaudojau tiek, kiek buvo man skirta. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Neuždelsėte jūs. 

D. VELKAS. Ačiū už dėmesį.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Ačiū Deividui Velkui. Jūs laikėtės savo reglamento. (Balsai 

salėje) Viskas yra tobula, čia mano kaltė, kad aš leidau kitiems kalbėti.  

D. VELKAS. Taip, aš norėjau iki 11 val. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Bet kaip ten bebūtų, mes dar norite išgirsti jūsų komentarą.  

D. VELKAS. Gerai, disproporcijos. Jūs sutinkat disproporcijas, kurias stebi inspek-

torius, žinoma, matydamas, kad nemažai jo sprendimų keliauja į bendrosios kompetencijos 

teismą arba nemažai jo sprendimų yra pasinaudojama, kad ir gerbiamojo Visocko atveju 

nagrinėjant baudžiamąja tvarka bylas, taigi disproporcijos yra tokios, viešo asmens garbės ir 

orumo gynimas esant nepalankioms civilinės teisės normos vis dažniau inicijuojamos bau-

džiamąja tvarka. (Balsai salėje) Taip. Aš čia stebiu ir tą viešojo asmens sąvokos nesupratimą, 

neatskyrimą populiaraus nuo tikrai viešo asmens.  

Toliau antroji tendencija, vedanti į disproporciją baudžiamosiose bylose tenkinant 

viešojo asmens civilinį ieškinį, dėl natūrinės žalos atlyginimo už jo garbės ir orumo pažeidimą 

priteisiama kur kas didesnė neturtinė žala, nei civilinėse bylose už privataus asmens garbės ir 

orumo pažeidimą, nepaisant to, kad šios kategorijos bylose prioritetas turi būti teikiamas 

garbę ir orumą žeminančių žinių apie viešąją asmenį paneigimui. Nagrinėjant asmens garbės 

ir orumo pažeidimą baudžiamąja tvarka ne visą darbą netinkamai įvertinamas viešo asmens 

statusas, ką aš minėjau, ir ką patvirtina Visocko atvejis. Ir kai asmens garbę ir orumą pa-

žeidžianti informacija paskleidžiama per visuomenės informavimo priemones, baudžiamojon 
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atsakomybėn traukiamas fizinis asmuo, kaip rodo praktika, dažniausiai žurnalistas, nors ne jis 

būna dažniausiai kaltas. Bet teisme, ypač baudžiamąja tvarka išaiškėja, kad būtent jisai 

dažniausiai kaltas, nes tas, kuris paskleidė. O civilinėn atsakomybėn, kaip matome, juridinis 

asmuo dažniausiai leidėjas ar transliuotojas. Tokios yra disproporcijos, kurios per šiuos de-

šimt metų stebimos yra nuosekliai. Čia yra pakankamai, galima sakyti dešimties metų, tam 

tikros praktikos.  

Na ir išvados apie ką galbūt teks daugiau padiskutuoti per šitos mūsų diskusijos 

panelę, tai mano siūlymas tiesiog atstovaujant Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir veiklą 

peržiūrėti naikinant arba dekriminalizuojant įžeidimą, šmeižimą, reikėtų peržiūrėti tam tikrus 

ne vien įžeidimo, šmeižimo konkrečius straipsnius, bet ir kitus, taip pat administracinės teisės 

normas. Buvo paminėtas Prezidento įžeidimo atvejis. Mes kartais stebime, kad Prezidento 

įžeidimas iš tikrųjų baudžiamosiose bylose Prezidentas virsta valstybės tarnautoju dažnai. 

Keistas toks požiūris, bet iš tikrųjų esama atvejų, kai tikrai institucijos galbūt tyrimą at-

liekančios, jos pamato, kad specialioji kompetencija yra žurnalistų etikos inspektoriaus 

administracine tvarka. Tai jos perduoda nagrinėti. Tokių bylų nėra daug. Problemiškiausias 

yra tyrimo internetinių komentarų, kuomet nėra pateikiama duomenų inspektoriui, kas yra 

komentaro autorius. Pagal Elektroninių ryšių įstatymą, inspektorius nėra žvalgybos institucija, 

nėra ikiteisminio tyrimo institucija, negali gauti pats savarankiškai tokių duomenų. Tai yra 

pagrįstai atsisakoma teikti iš paslaugos teikėjų. Todėl dažnai būna nustatomas komentaro 

pobūdis, dažniausiai žeminantis, bet atsakomybės subjektas yra nenustatomas ir čia labai 

nevienodai ir netolygiai dirba ikiteisminį tyrimą atliekančios institucijos. Vienos bendradar-

biauja ir pateikia tokius duomenis, kitos absoliučiai sako čia jūsų yra kompetencija, jūs patys 

nustatinėkite, kas ten paskleidė tą komentarą.  

Ir galiausiai civilinės teisės normos. Jeigu būtų naikinamas šmeižimas, įžeidimas, mes 

turbūt suprastume, kad Konstitucijoje lieka norma nusikalstamu veiksmu vadinantį įžeidimą, 

bet… (Balsai salėje) Taip. Bet civilinės teisės normomis klausimas, ar būtų galimybė ap-

siginti nuo įžeidžiančių nuomonių skleidimo, nes kalba eina civilinė gynyba galima tuomet, 

kai yra paskleistos žinios. Tai tokios būtų išvados. Ačiū jums už dėmesį. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėjui 

D. Velkui. Vis dėlto leiskite paskelbti kavos pertraukėlę 15 minučių. Pertraukėlė kavos res-

torano banketinėje salėje vyks. Lauksime visų sugrįžtant 11.30 val., kai klausysimės gerbia-

mojo advokato Lauryno Biekšos pranešimo. Grįžtame čia 11.30 val.  
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Pertrauka 

 

R. JUOZAPAVIČIUS. Taip, labai ačiū, kad taip gerai atsiliepėt apie dubenėlį, šitą 

skambinantį dubenį, kad susirinkome. Leiskite tęsti mūsų diskusiją ir paprašyčiau gerbiamąjį 

Lauryną Biekšą, kuris yra docentas, daktaras, advokatas, Mykolo Romerio universiteto 

Tarptautinės ir Europos Sąjungos instituto atstovas. Pristatys savo pranešimą. Jo tema – 

Saviraiškos laisvės ribojimo pagrįstumas: tarptautiniai žmogus teisių standartai. Maloniai 

prašom. Pasiruošęs? Prašom.  

L. BIEKŠA. Ačiū. Kadangi pagal programą matau, kad aš turėsiu galimybę pasisakyti 

du kartus, tai šį kartą aš labiau norėčiau pakalbėti kaip M. Romerio universiteto docentas, 

kuris būtent specializuojasi tarptautinėje žmogaus teisių apsaugoje ir pristatyti tarptautinius 

standartus ir labai labai bendrąja prasme įvertinti, mano nuomonę Lietuvos teisinės sistemos 

potencialias suderinamumo su standartais problemas, o toliau bus, kaip pranešimuose pri-

statyta, teisminė praktika ir taip aš matau, turėsiu galimybę pasisakyti, ar teisminė praktika 

atitinka tarptautinius standartus, tai jau antrajame savo pasisakyme, aš jau daugiau kal-

bėsiu, kaip advokatas iš savo praktikos, kiek aš esu tokio pobūdžio bylose susidūręs su 

problemomis.  

Dabar, kalbant apie standartus. Mes elektroniniu paštu šio apvaliojo stalo orga-

nizatoriai, gerbiamosios Jolantos laiške, priede, gavome 2012 m. Europos Tarybos visiškai 

naują leidinį, kur yra Europos žmogaus teisių praktika labai išsamiai pateikta, tai yra visos 

reikšmingiausios bylos su akcentais, kur krypsta Europos žmogaus teisių teismo praktika, 

todėl aš atskirų bylų detaliai nepristatinėsiu. Aš bandysiu pasakyti kertinius principus, tokius, 

kaip apibendrinančius, išplaukiančius iš tų bylų.  

Pirmiausia, reikia pasakyti, kad tarptautinėje teisėje niekas nedraudžia kriminalizuoti 

saviraiškos, tai yra tokio aiškaus draudimo kriminalizuoti saviraišką tarptautinėje teisėje nėra. 

Tačiau yra saugikliai, kaip turėtų būti varžoma saviraiška, kad tai nepažeistų Europos 

žmogaus teisių konvencijos. Ir kalbant būtent jau šiame kontekste, kai kriminalizuojama 

saviraiška, pagrindinės būtų tokios taisyklės. Tai pirmiausia turi būti tai daroma aiškia, ir 

kiekvienam asmeniui suvokiama teisės norma. Tai tą mes net ir nacionalinėje teisėje žinome, 

kadangi mes kalbame apie baudžiamąją teisę, baudžiamoji teisė turi būti labai preciziška ir 

labai aiški. Tas pats galioja ir tarptautinėje žmogaus teisių apsaugoje, kai mes varžome 

kažkokio žmogaus teisę, normal turi būti preciziška, labai aiški. Keli pranešėjai iki manęs 

sakė, kad šitoje srityje aiškių žaidimo taisyklių mes neturime. Aš vakar perverčiau kodeksą ir 

pažiūrėjau, kokios gi mūsų to žaidimo taisyklės, susidaro varant įstatymus. Be bendro strai-

psnio, kuris draudžia pareigūnų įžeidimą… Ne, ne. Bendras straipsnis, kuris draudžia įžeidi-
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mą, mes taip pat baudžiamajame kodekse galime rasti 2.32 straipsnį, kur yra kriminalizuotas 

teismo įžeidimas, taip pat mes galime rasti irgi minėtą 290straipsnį, kur yra kriminalizuotas 

valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas. Jeigu 

mes toliau pasižiūrėtume į Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, labai įdomu, bet ten 

mes atrastume, kad antstolio įžeidimas, atskirai sureguliuotas, nuo 100 iki 500 Lt bauda, arba 

areštu. Taip pat atrastume Specialiųjų tyrimų tarnybų, VRM pareigūnų įžeidimą, atskirai 

sureguliuotą nuo 300 iki 500 Lt bauda, arba areštu. Taip pat atrastume aplinkos apsaugos 

pareigūnų įžeidimą atskirai sureguliuotą, bet jie arešto jau negali tikėtis, jie tik nuo 100 iki 

500 Lt bauda. Statybos priežiūros tarnybų įžeidimas sureguliuotas, jie dar skirtingesnės 

baudos nusipelno, nuo 200 iki 400 Lt baudos, arešto irgi nėra. Ir tikrai labai ironiška. Pir-

miausia, tai ironiškos tos sumos, kad mes labai skirtingai tų pareigūnų vertiname įžeidimus, 

kokios baudos diapazone. O ironiškiausia, kad lengviausiai išsisukti, galima įžeidus Prezi-

dentą, nes Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta, kad jeigu įžeidę Prezidentą, 

gali viso labo išsisukti tik su įspėjimu. Arba jeigu bus jau sunkiau, tai bus jau bauda. Bet 

arešto net nenumatyta prie Prezidento įžeidimo. Tas klausimas, teisės normos aiškumas, to-

kia sistema.  

Dabar gerai, čia aš pasisakiau apie pareigūnus. Jeigu mes kalbame ne apie pareigūnus, 

o mes kalbame, kad įžeidėme privatų asmenų. Yra bendra norma, jau mūsų aptariama, kad 

įžeidėme privatų asmenį, baudžiamoji atsakomybė. Bet, jeigu mes pažiūrėsime į Adminis-

tracinių teisės pažeidimų kodeksą, jeigu mes tą patį privatų asmenį įžeisime nedidelio 

chuliganizmo kontekste, tai mes viso labo galėsime išsisukti su 100 arba 300 Lt bauda, arba 

areštu. Tai nebus baudžiamoji atsakomybė, jeigu taip padarysime nedidelio chuliganizmo 

kontekste. O jeigu mes taip padarysime neblaivūs, tai bus dar geriau, galėsime viso labo 

išsisukti su įspėjimu, arba gusime baudą nuo 30 iki 50 Lt. Tai grįžtant prie mano pagrindinio 

įvertinimo mūsų teisinės sistemos ar ji pateikia mums aiškią teisinę normą? Nelabai. Kitas 

principas iš tarptautinės teisės išplaukiantis. Kadangi mes taikome saviraiškos ribojimui tokią 

griežtą priemonę, kaip baudžiamąją atsakomybę, tai turi būti daroma išimtiniais atvejais, kai 

yra saviraiškai yra itin visuomenei pavojinga. Tai yra baudžiamoji atsakomybė turi liesti 

tokius atvejus, kai saviraiška iš tikrųjų yra didelį pavojų sukelianti, labai grėsminga. Aš 

nedažnai vartau Baudžiamąjį kodeksą, bet vakar pavarčiau, galvoju, o kokie kiti straipsniai, 

kas dar pas mus be to bendro kriminalizavimo saviraiškos, yra kriminalizuota. Galvoju, gal 

rasiu dar vieną kitą straipsnį susijusį su įžeidimu, šmeižimu. Pradėjau skaityti, nepatikėjau, 

kiek straipsnių radau. Be to Baudžiamajame kodekse ką mes dar kriminalizuojame. Kri-

minalizuojame įžeidimą valstybės suvereniteto, valstybės paslapties atskleidimą, pasityčioji-

mą iš himno, grasinimus asmeniui arba asmens terorizavimą, neteisėtą privačios informacijos 
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surinkimą ir jos atskleidimą, neapykantos kurstymą kriminalizuojame, autorystės pasisa-

vinimą, komercinę paslaptį, nepagarbą teismui, viešus grasinimus, patyčias ir necenzūrinius 

žodžius, jeigu jie pažeis viešąją tvarką, taip pat baudžiamoji atsakomybė kyla, melagingai 

paskleistą žinią kriminalizuojame, valstybės tarnautojo įžeidimą kriminalizuojame, tarnybos 

paslaptį, viešai paskleistus prasimanymus apie mirusįjį kriminalizuojame, kario grasinimą 

vadui, ir galima būtų dar ir daugiau normų, jeigu pereitume į ATPK, surasti.  

Tai dabar klausykite, jeigu taisyklė yra, kriminalizuoti turime išimtinius atvejus. Ir 

kalbame apie tai, ar naikinti ar nenaikinti bendrą normą. Tai mano manymu, panaikinus 

bendrą normą, tos likusios normos tikrai sukriminalizuoja visus pavojingiausius atvejus, kam 

dar reikia palikti bendrą normą. Aš tiesiog nesugalvoju situacijos, kur keltų didelį pavojų 

visuomenei ir nepapultų į tuos mano išvardintus aplinkinius Baudžiamojo kodekso 20 strai-

psnių. Kad nepapultų į tuos 20 straipsnių, bet keltų tokį pavojų visuomenei, kad vis dar ją 

reiktų kriminalizuoti. Man buvo labai sunku sugalvoti tokią situaciją. Tai mano supratimu, 

mūsų teisinė sistema tikrai kriminalizuoja ne išimtiniais atvejais saviraišką. Ir dar aš norėčiau 

pasakyti savo nuomonę, dėl ko institucijos tos problemos. Mano supratimu problemos nebūtų. 

Konstitucijoje yra principas, kad tiesiog saviraišką mes galime kriminalizuoti pagal tą 

straipsnį, bet nepasakyta, kad mes turime kriminalizuoti bendrąją normą. Mes turime krūvą 

specialiųjų normų, kurios liktų, net jeigu mes išnaikintume bendrąją normą, vis tiek savi-

raiška, ir tam tikra saviraiška šmeižiant būtų kriminalizuota pagal specialiąsias normas. Tai 

yra aš nemanau, kad būtų pažeidimas išnaikinant bendrąją normą, nes liktų specialiosios.  

Dabar kitas principas, kuris iš tarptautinės teisės taip pat yra siūlomas. Jeigu net mes 

turime aiškią teisinę normą, jeigu mes asmenį baudžiame už kokį nors išimtinai neigiamą 

saviraiškos atvejį, bauda turi nesukelti asmeniui neproporcingų pasekmių.  

Dabar pagal mūsų teisinę sistemą ir mūsų suformuluotą bendrąją BK normą, tai tokio 

labai gerai proporcingumą yra iliustruoti pateikiant konkrečią situaciją. Labai konkreti hi-

potetinė situacija. Įsivaizduokite kokią nors konferenciją. Apvalus stalas kaip šis. Įsiaudrina 

vienas oratorius ir kuriam nors konferencijos dalyviui sako: „Tu – asilas“, taip „Tu asilas“ 

pavyzdžiui pasako. Konferencijos dalyvis principingai užsispiria ir nueina privačia tvarka. 

(Balsai salėje) Taip. Teismui, manau, labai sunku būtų pasakyti, kad čia nutiko kažkoks 

mažareikšmiškumas ar ką. Na, tektų skirti kelis šimtus litų baudos ir tokiu būdu padaryti 

žmogui baudžiamąja tvarka teistumą. Dabar tas teistumas pas mus sukeltų tokias pasekmes: 

aš toliau advokatu dirbti negalėčiau, man reikia nepriekaištingos reputacijos. Daug kitų 

tarnybų taip pat susietos su nepriekaištinga reputacija. Viešuosiuose pirkimuose dalyvauti 

negalėčiau, nekalbant apie žurnalistų ir šiaip, jo duona yra ta, kad žmonės juo pasitikėtų. Tai 

iki kiek siekia pats tas baudžiamosios teisės kontekstas? Kokias jis sukelia pasekmes pas mus 
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asmeniui? Ir iš esmės aš nematau teismui būdo, kaip šitų pasekmių nesukelti. Tai yra mano 

supratimu teisinė sistema dabar yra tiesiog užprogramuota šitą principą pažeisti.  

Galima būtų sakyti su manimi nesutinkat ir diskutuojant, kad šitas problemas, kurias 

aš įvardinau, galima ištaisyti teismų praktikoje. Strasbūras leidžia, net jei tai nėra aiškiai 

nustatyta teisės aktuose, jeigu yra nuosekli teismų praktika, kuri išaiškina teisės normas ir 

įdiegia tuos Strasbūro proporcingumo principus, teisės normos aiškumo, galėtų būti tas pa-

taisoma per teismų praktiką. Bet labai gerai šiandien buvo paliestas klausimas, kad privataus 

kaltinimo mes kasacija į Aukščiausiąjį Teismą perduoti negalime. Taktika visų apylinkės 

teismų arba apygardų teismų išsibarsčiusių yra kuo įvairiausių. Tokių ironiškų sprendimų 

mačiau, kad pradėčiau pasakoti, tikrai viso konferencijos laiko neužtektų. Pirmą kartą, beje, 

pasiūlymas, kad būtų galima privataus kaltinimo bylas skųsti Aukščiausiajam Teismui, buvo 

dar 2011 m. pabaigoje Seimo nario K. Ramelio pateiktas, bet jis kažkur dingo ir dingo. Aš 

nežinau, čia gal gerbiamasis J. Sabatauskas gali paaiškinti, aš nelabai tos įstatymo leidybos 

koridorius žinau, kaip gali būti pakabintas Seimo duomenų bazėje tas pasiūlymas, o po to į jį 

aš jokios reakcijos neradau ir nežinau kur jis prapuolė. Džiugina, kad šių metų pradžioje, jau 

daugiau kaip po metų, identišką žodis į žodį pasiūlymą pateikė tame jūsų minėtame kom-

plekte Prezidentė. Kadangi jau dabar yra Prezidentės pasiūlymas sistemiškai keisti BPK 

normas ir vis dėlto leisti kasaciją, tai aš manau, kad šį kartą jau bus ta problema ištaisyta.  

Dabar daug turiu pasakyti, bet tada, palaukite, sekundėlę dar pagalvoju, kas svar-

biausia, kaip sutrumpinti tai, ką aš noriu pasakyti. 

… Sakykite esmę. 

L. BIEKŠA. Esmė yra ką daryti su tuo balsavimu. Aš manau, mes turime dvi 

galimybes. Tai yra, kaip ištaisyti šitas problemas. Mes turime teorinę galimybę, leidžia tą 

tarptautinė teisė sutvarkyti savo teisės sistemą. Teisės sistema tikrai turėtų būti sistemiškai 

peržiūrima, turėtų būti išretinamos visos tos normos, suderinamos. Sankcijų turėtų būti 

nuosekli sistema, proporcingumas. Ko gero, net jeigu būtų palikta bendra norma, ją reiktų 

kaip nors sukonkretinti, galbūt susieti su kokia nors žymia žala ar kokiu kitu kriterijumi. 

Leisti tą pačią Aukščiausiojo Teismo praktikos formavimą per kasaciją ir tokiu būdu per 10 

metų tas problemas galbūt galima ištaisyti. Tokia mano praktinė įžvalga, kaip tas problemas 

mes Lietuvoje išspręstume, jeigu šį kriminalizavimą paliktume. Tai atitiktų tarptautinę teisę, 

bet sakau, po gerų 10 metų. Tuo tarpu 10 metų mes būtume minų lauke, nes tokios situacijos 

potencialiai galėtų eiti į Strasbūrą. Mano supratimu yra daug paprastesnis sprendimas: de-

kriminalizuokime būtent bent jau tos bendrosios normos prasme, ją išimkime, paimkime 

specialiąsias, o jau kitas situacijas palikime civilinei teisei, palikime administracinei teisei, 
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palikime institucijos savireguliavimui ir tai bus paprastas, greitas, efektyvus problemos 

sprendimas.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam L. Biekšai. J. Sabatauskas norėtų.  

J. SABATAUSKAS. Norėčiau paklausti. Komentaras čia gali būti ilgesnis. O tarp-

tautiniai aspektai? Būtent tarptautiniai standartai. Aš girdėjau mūsų teisės aktų apžvalgą, bet 

negirdėjau būtent tarptautinių.  

L. BIEKŠA. Aš pakartosiu, atsiprašau, gal mano skubėjimo… 

J. SABATAUSKAS. Ten buvo tik labai trumpai.  

L. BIEKŠA. Mintis pasimetė. Tai yra, jeigu mes kriminalizuojame saviraišką, turi būti 

labai aiški konkreti norma, tai aš įvertinau Lietuvos kontekstą. Turi būti išimtiniu atveju tik 

kriminalizavimas, įvertinau kontekstą. Turi nekilti asmeniui neproporcingos pasekmės. Dar 

nepaminėjau, bet yra dar tarptautinis standartas, kad, sakykime, žurnalistai, arba laimei net ir 

advokatai, kaip fundamentalūs demokratinėje visuomenėje dar rečiau turėtų būti užkabinami į 

tokio pobūdžio bylas ir tuo tarpu, jei auka yra viešasis asmuo, į jo teisės turėtų būti ne taip 

jautriai žiūrima, kaip į ne viešų asmenų. Čia yra tokie kertiniai principai. Bet šiaip yra virš 

100 puslapių kiekvienos bylos apžvalga atsiųsta elektroniniu paštu dėl tų jau detaliai, iš kur aš 

išvedžiau šiuos principus.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Ir dar vienas klausimas. Jūs palyginote straipsnius, ir tame 

tarpe buvo grasinimas ir bauginimas. Jūs turėjote omenyje 145 straipsnį?  

L. BIEKŠA. Taip.  

J. SABATAUSKAS. Bet ar jūs atkreipėte dėmesį kokiame jis skyriuje? Jis ne dėl 

saviraiškos. Ten yra smurtas prieš asmenį. Smurtas, tame tarpe ne tik fizinis, bet ir psi-

chologinis. Čia jokia saviraiška. Čia yra sistemingas žmogaus terorizavimas. O paskui gali 

būti privedimas ir prie savižudybės. 

L. BIEKŠA. Matote, kiekviena kalba yra saviraiška ir iš tikrųjų kiekvienas mūsų 

veiksmas yra saviraiška. (Balsai salėje) Taip, čia viskas yra apie saviraišką. O tas straipsnis 

būtų labai įdomus, tiesiog neturiu laiko detaliau kalbėti. Bet, pavyzdžiui, už grasinimus tame 

straipsnyje ten būtent yra geriau suformuluotas straipsnis, jie yra kriminalizuojami tik tuo 

atveju, jeigu tyrėjas įvertina, kad tie grasinimai turi realų pagrindą būti įvykdyti. Tai čia jau 

yra saugiklis. Čia jau yra norma, kuri mažiau kelia problemų. Tuo tarpu čia, mūsų bendrose 

normose mes ne tai, kad neturime kaip apeiti tų normų, aš teisėjo vietoje nematau kaip neįlįsti 

į tą neproporcingą situaciją.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Mes galėsime daugiau padiskutuoti apie tai vėliau.  

J. SABATAUSKAS. Antra dalis kalba apie bauginimą naudojant psichologinį smurtą, 

psichologinę prievartą. Sistemingą, nuolatinį. Aš kalbu, nes jūs kalbate… Grasinimai, taip, 
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ten turi įvertinti ar jis galėjo būti įvykdytas. Bet antra dalis kalba apie nuolatinį bauginimą 

taikant psichologinę prievartą.  

L. BIEKŠA. Aš sakau, tai viena iš specialių normų, kuri kaip tik ir užkabina tokį 

saviraiškos aspektą, kuris yra itin pavojingas visuomenei. Su juo viskas tvarkoje. Kadangi jis 

itin pavojingas, viskas… 

R. JUOZAPAVIČIUS. Paskutinis klausimas L. Meškauskaitė. 

L. MEŠKAUSKAITĖ. Aš norėčiau jūsų paprašyti būtent Konstitucijos 25 straipsnio 

3 dalies kontekste (ten atsimenate?) gal galėtumėte įvertinti pagal Europos žmogaus teisių 

standartus ką reiškia kriminalizavimas? Aš turiu galvoje Administracinių teisės pažeidimų 

kodeksą ir Baudžiamąjį kodeksą, nes daug kam neaišku.  

L. BIEKŠA. Konstitucinis Teismas taip galėtų išaiškinti, jeigu jis remtųsi Europos 

Žmogaus teisių teismo praktika, tai kriminalizavimas yra ne tik tai, kas yra parašyta Bau-

džiamajame kodekse. Kriminalizavimas yra tai, kas gali būti aprašyta Administraciniame 

kodekse, kas gali būti aprašyta Civiliniame kodekse, kas gali būti net kokiame nors vidiniame 

žinybos reguliavime, jeigu jis pagal savo esmę sukelia asmeniui tokio sunkumo pasekmes, 

kaip sukelia baudžiamoji atsakomybė. Ta prasme plačiai aiškina žodį „kriminalizavimas“ 

galima jo nesieti tik su baudžiamąja atsakomybe pagal Strasbūro praktiką. Bet aš sakyčiau, 

šiuo atveju dar paprasčiau, kadangi lieka specialiosios formos, mums net nereikia aiškinti, ar 

lieka tas kriminalizavimas ar ne. Lieka jis kitose normose. Jeigu mes panaikintume bendrą 

normą, liktų specialūs straipsniai.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū už atsakymą. Ką gi, dėkoju gerbiamajam daktarui 

advokatui L. Biekšai. Noriu papašyti kitą advokatą gerbiamąjį K. Šviriną savo pranešimą 

pristatyti – „Lietuvos teisinė praktika dėl įžeidimo ir šmeižimo“. Prašom advokate. 

K. ŠVIRINAS. Laba diena, visiems. Laiko tikrai nedaug, praktika milžiniška, bylų 

labai daug. Aš gal tik prieš pradedant norėčiau atkreipti dėmesį. Pirmoje dalyje mūsų 

diskusija buvo daugmaž tokia žurnalistinė. Tai reiškia, kad mes labai žiūrėjome į žurnalistų 

teises ir laisves. Tačiau, žiūrint į praktiką, aš matau, kad didžiausia problema, ką kalbėjo 

kolega, kad daugiausia bylų, baudžiamųjų bylų, dėl šmeižimo ir įžeidimo aš pavadinčiau 

buitinėmis. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad yra byla, tai yra dvi moterėlės, viena iš III a. 

apsižodžiavo, žodžiai, kaip galima suprasti, gal ir įžeidūs, tačiau jie yra girdimi mūsų vi-

suomenėje. Byla buvo išspręsta tos moterėlės naudai, kuri įžeidė, tačiau motyvas buvo tas, 

kad teismas nenustatė tiesioginės tyčios. Tai yra jis nustatė, kad kalbėtojos konflikto šalys 

tarpusavyje turėjo konfliktą dar iki tos dienos, iki to momento, kai jos apsižodžiavo. Tai 

reiškia, ta, kuri nukentėjo nuo žodžio, iš tikrųjų yra skolinga padorią sumą tai moteriškei iš 

III a. Ir teismas tuo pagrindu išteisino. Tačiau aš praktikoje randu ir kitų bylų, kuriose teismas 
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nenaudoja tokių aplinkybių, kaip kad ar buvo motyvas įžeisti, kokiu motyvu kaltininkas 

galimai panaudojo negražų žodį prieš nukentėjusįjį. Tai esant tokiai koncepcijai, turbūt tai 

moterėlei iš III a. būtų ne kas. Kitas aspektas, į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kaip ir ką tik 

prieš mane pasisakęs kolega minėjo, dėl normos nekonkretumo. Gerbiamieji, kadangi aš 

didesnę dalį dirbu verslo teisėje, verslas jau pajuto tą nekonkretumą. Jūs tuomet suprantate, 

kad verslo konkurencinėse kovose yra gana geras instrumentas teismai, o pats geriausias yra 

baudžiamoji atsakomybė siekiant, kaip sakoma, įgauti tam tikrą konkurencinį pranašumą, 

kitaip sakant, pakirsti konkurento pranašumą. Kaip ir kolega ką tik kalbėjo, teistumas versle, 

matyt, neabejotinai sukelia gana aiškias neigiamas pasekmes, niekada gyvenime negalės 

dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, pats net ir procesas, kurio baigtis aiški, kad tai yra 

klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo jau ir tai suponuoja tam tikras teigiamas 

konkurencinėje kovoje priemones, panaudojant tą informaciją, nes ji, kaip sakyti, atitinka 

tikrovę, tokai byla yra, toks tyrimas vyksta dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo tam 

konkrečiam įmonės vadovui. Jau su ta informacija tu gali manipuliuoti siekiant įgauti versle 

tam tikrą prioritetą. Tokių dar nedaug. Bet verslas protingas. Manau, kai jau pradės eiti, tai 

tikrai eis. Garbės ir orumo civilinėse bylose jau tas matosi. Tai tikrai daug bylų turi potekstę 

visai kitą, ginčijasi šalys ne dėl to, kad apsaugotų savo garbę ir orumą, ar įmonės reputaciją, 

bet tikslas yra pakirsti ir laimėti tam tikras konkurencines kovas. Ir trečias pastebėjimas, čia 

jau daugiau grįžtu į pačią praktiką, vis dėlto tas buitiškumas baudžiamojoje teisėje man kar-

tais, kadangi tenka dažnai dalyvauti tokiose bylose, privataus kaltinimo kas liečia įžeidimą, 

šmeižimą, buitiškumas pakankamai pasirodo vien ta prasme, kad kaip taisyklė tokiose bylose 

siekiant atsakyti į klausimą ar tai buvo nuomonė, ar tai žinia, ar ta žinia turi įžeidumą savyje, 

kaip taisyklė kviečiami specialistai. Žiūrėkite, jeigu teismas nesupranta, kad tai yra nuomo-

nė įžeidi, tai kaip gali tie, kaip sakyti, bylininkai, ypač tas nukentėjusysis pasakyti, kad ta 

nuomonė įžeidė jį, jeigu net valstybės teismui reikia pasikviesti specialistą, kuris paaiškintų 

moksliškai, kad galimai ta nuomonė turi tam tikrą įžeidimą ir gal kas nors galėtų įsižeisti, 

jeigu jis jautrus. Štai tokia ekspertizė. Man atrodo, vien tas faktas, kad ji reikalinga rodo, kad 

byla tikrai baudžiamąja tvarka neturėtų spręstis. Akivaizdumas baudžiamojoje tiesėje yra 

vienas iš esminių dalykų. Jeigu yra ginčas dėl pačio objekto, tai reiškia pačios nuomonės ar 

žinios turinio, manau, kad tai mažų mažiausiai galbūt tai yra civilinės teisės aspektas.  

Dabar pereisiu, mano skaidrių daug, aš čia truputį perlenkiau lazdą. Nekritikuosiu 

teismų, kadangi praktika nėra iš tikrųjų suformuota vien dėl tos priežasties, kad kasacija yra 

negalima. Aišku, Aukščiausiasis Teismas dirba ir matosi, kad stengiasi. Jeigu jau papuola 

byla, tai jis tikrai stengiasi išaiškinti ir tam tikra prasme jis tą praktiką formuoja. Tačiau kol 

kas koncepcijų labai daug, skirtingi ir nuosprendžiai, skirtingos nutarys egzistuoja, kas iš 
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tikrųjų daro šiokią tokią, kaip sakoma, ne tai, kad abejonę, bet nerimą, kad ypač nerimą tam 

klientui, kuris ateina ir sako: štai papuoliau, prieš mane yra pradėta privataus kaltinimo byla 

dėl įžeidimo. Tai prognozuoti tokiuose atvejuose jau tampa gana neįmanoma.  

Šmeižimas. Objektyvūs požymiai. Teismai gana nuosekliai aiškina, kad tai nėra 

nuomonė, kad tai yra informacija. Dar aiškiau kalba, kad tai yra žinios, faktų konstatavimas, 

tai yra vienas iš pagrindinių, esminių žinios požymių. Tesimai nuosekliai tą ir, kaip sakyti, 

interpretuoja, faktai tai yra tokie duomenys, kuriuos galima patikrinti, reiškias tiesos kriterijus 

yra būtinas. Melagingos žinios, kaip terminai, tai pat matosi teismų praktikoje, tai yra 

skleidimas to, kas teigiama esant buvę, bet nėra ir nebuvo arba, kaip sakoma, faktai yra iš-

kreipiami. Hiperbolizavimas tai Aukščiausiasis Teismas iš tikrųjų šia nutartimi 2005 m. jis 

atnešė žmogaus teisių teismo suformuotą praktiką, nes tame jis ir pats cituoja bylą, nes 

kartais, kaip sakyti, perdėtas, pagražintas arba nepagražintas fakto konstatavimas nesukelia 

vis dėlto pagrindo taikyti atsakomybei. Tačiau, kaip suprantame, kad faktų neatitikimas tik-

rovėje vien kaip toks teiginys, jeigu tai nėra pakankamas taikyti atsakomybę dėl šmeižimo, ta 

informacija pirmiausia turi paniekinti ir pažeminti asmenį. Tai reiškia, tas melas turi būti toks, 

kad jis pažemintų ir paniekintų ir pakirstų pasitikėjimą kitu asmeniu. Kaip apygardos teismas 

pasakė, kad antra vertus, jeigu tas melas neturi savyje fakto konstatavimo, tai toje vietoje 

šmeižimas yra neįmanomas. Taip, čia pasikartoju. Ir labiausia, įdomiausia tema, kur dau-

giausia įvyksta problemų teismuose, tai yra nuomonės atribojimas nuo informacijos. Čia yra 

pateiktas Aukščiausiojo Teismo nuomonės apibrėžimas, kad tai yra nuomonė, turi vertinamąjį 

atspindimąjį pobūdį, o nauja informacija arba aplamai informacija turi konstatuojamąjį po-

būdį. Šitoje pakankamai didelėje, kaip sakyti, citatoje yra pateikta įdomi išvada, kad nuomonė 

gali virsti informacija. Tai yra vertinant faktus, kadangi nuomonė yra mąstymo rezultatas, tai 

yra tam tikrų reiškinių vertinimas, pateikiamos išvados, tai teismai jau pripažįsta, kad nuo-

monės pateikimas apie tam tikrus įvykius gali sudaryti savyje naujos informacijos kons-

tatavimą. Va, tikrai tam įrodyti reikėtų ekspertizės, akivaizdumu, kad tokia nuomonė būtų 

tikrai nauja informacija… 

R. JUOZAPAVIČIUS. …kažkaip labai neramu ir man, ir kitiems, matau. Nes, su-

prantate, tai, ką jūs šnekate, pirma reikia dabar…sveiko proto. Pradėkime nuo žodžio aiš-

kinimosi. Pagal Oksfordo žodyną – informacija yra tai, kas keičia. Žinote, informacija yra tai, 

kas keičia. Čia mes vartojame terminus „žinia“, “nuomonė“, galima atskirti. Kai staiga matau 

jūsų rodomą dokumentą, kur nuomonė – nauja informacija, na, kyla daug klausimų. Gal čia 

tikrai… Ar visi supranta? 

K. ŠVIRINAS. Aš tam ir pateikiu, kad kiltų klausimai. Tai yra ne šiaip citatos, čia 

yra… (Balsai salėje) Taip, čia yra Aukščiausiojo Teismo. Jeigu matote apačioje, ir ta taktika 
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seka kiti teismai, taip, tai aš jums ir sakau. Tai yra tampa pakankamai neaišku, o vis dėlto byla 

dėl ko? Dvi moterėlės susipyko!? Dažnai būna dėl to. Viena moterėlė pasakė, kad tu nemoki 

vaikų auginti. Na, tokia buvo byla. Ir tokios išvados ėjo, ir ten ekspertizė buvo. Dėl ko? Dėl to 

buitinio žodžio. Mano manymu, tai yra truputį… Aš tą ir rodau, čia yra citatos. Ir jūs teisingai 

pabrėžėte, kad dar ją suprasti reikia.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Pagal Oksfordo žodyną – informacija yra tai, kas keičia. 

K. ŠVIRINAS. Dabar kitas aspektas, kas mene irgi gąsdina, – nuomonė turi remtis 

faktais. Va. Dabar reiškia, kad jeigu aš reiškiu nuomonę apie reiškinį, tai aš turiu įsitikinti, 

kad reiškinys egzistuoja, arba jis tikras, tai, vadinasi, ta koncepcija rodo, kad tiek nuomo-

nei, tiek informacijai tiesos kriterijus turi būti taikoma. Taip, dalis teismuose taip ir yra, jei-

gu matote apačioje, ir Aukščiausiasis Teismas tą pacituoja, kad už paskleidimą nuomonės 

apie tam tikrus realius faktus ar įvykius baudžiamosios atsakomybės pagal šią … nekyla. 

(Balsai salėje)  

R. JUOZAPAVIČIUS. Gerbiamasis G. Zuokas. 

G. ZUOKAS. Buvo kalbama apie realius. Jeigu ten būtų nerealūs, tai motyvai at-

rodytų, kaip atrodytų. Bet ten yra kalbama apie dviejų politikų kalbą vienoje savivaldybėje 

apie tai, kaip ten, ar jie ten keičiasi argumentais ir kalba apie kažkokią istoriją, kuri iš tikrųjų 

ten vyko, ir tik ją kažkaip interpretuoja. Tai čia tas argumentas…realumą, to žodžio pabrau-

kimas niekas nesiginčija, kad tie įvykiai yra buvę. Tai ką jie reiškia paskui. 

K. ŠVIRINAS. Bet štai atverčiau, kaip tai mato pirmosios instancijos. Vertinamojo 

pobūdžio išsireikšimai, kurie padaryti nepatikrinus faktų, nėra teisėti. (Balsai salėje) Aš tikrai 

nieko negąsdinu, aš tiesiog sakau, kaip kiti teismai priima tą normą, kad turi būti pagrįstos 

nuomonės realiais faktais. Ir tai man sudaro. Aš negąsdinu, bet tiesiog… (Balsai salėje)  

R. JUOZAPAVIČIUS. Aš labai atsiprašau. Tai tam tikram kontekste pasakymas oi, oi, 

oi, ir yra vertinamojo pobūdžių neteisėtas veiksmas.  

K. ŠVIRINAS. Bet vis dėlto kitos nutartys, tai yra sąlyginių frazių buvimas, tiek ir 

tuose teiginiuose vis dėlto išeliminuoja galimybę taikyti baudžiamąją atsakomybę. 

Tyčia, subjektyvią pusę, tai dar viena bėda, kur aš matau, tarp teismų yra tam tikras 

skirtingumas taikomų koncepcijų. Tai yra bendra taisyklė yra akivaizdi, tai yra tiesioginė 

„tyčia“, bet kas tas „tyčia“? Tai yra pirmiausia, dauguma teismų daugumoje bylų yra sakoma, 

kad jeigu kaltininkas suvokia, kad jis teigia nesąmonę, tai yra tą žinią, kuri neatitinka tikrovės, 

ir suvokia, kad ta žinia galimai gali pažeisti garbę ir orumą, ir to nori, tai štai ir visa tiesioginė 

„tyčia“. Tačiau iškyla toks klausimas. Žurnalistas teigia nuomonę apie informaciją, kuri ne-

egzistuoja, jis supranta, kad ta informacija neigiamai apibūdina kitą asmenį, jis ją patalpina 

arba išspausdina kokiame nors leidinyje, tai, vadinasi, jis ir nori. Tai jis „tyčia“ ir turi. Jis 
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tikrai siekia tą informaciją paskleisti, jis galimai tikrai suvokia, kad ta informacija apibūdina 

kitą asmenį neigiamai, galbūt net įžeidžia, ir jis tikrai supranta, kad galbūt ta nuomonė eina 

apie reiškinį ar įvykį, kuris dar, kaip sakoma, kyla klausimas, bet jis jau yra visiems kituose 

šaltiniuose kalbama, tai yra „tyčia“.  

Bet šiuo atveju atsiranda kita koncepcija, kam aš labai pritariu, tai reiškia, kai kuriose 

bylose aš pastebiu, kad teismas ieško kitų objektyvių duomenų „tyčiai“ pateisinti. Tai reiškia 

asmuo, kuris teigia teiginį, kuris galimai įžeidžia, bet tai yra jo nuomonė, bus kaltas tik 

tuomet, jeigu jis to nori, jo „tyčia“ ne dėl to, kad paskleisti tą žinią, bet dėl to, kad kažkaip 

padaryti bloga kitam asmeniui. Tai reiškia, galbūt jie kažkada praeity ar ne praeity turi kokius 

nors konfliktinius santykius, tai reiškia, asmeninį, galbūt skolos, galbūt kažkas, ir jis tokią 

frazę, tokius teiginius publikuoja vien dėl to, kad pakirstų savo konkurento ar priešo, arba 

šiaip nemylimo asmens reputaciją. Tai tokie pasisakymai jau egzistuoja, ne daugelyje bylų, 

bet tas kitų objektyvių duomenų ieškojimas, siekiant patvirtinti tiesioginę „tyčią“, jau yra 

matomas teismuose. 

Kas čia daugiau. A, laikas. Manau, kad vis tiek dabar po manęs eina tema apie teismų 

praktikos atitikimą tarptautiniais standartais, galbūt aš jau tiesiog daugiau ir nekomentuosiu. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Gal turite klausimų gerbiamajam advokatui K. Švirinui? 

NORKŪNAS. Klausimas būtų toks, kai kalbama apie teismų darbą. Teismai skundėsi, 

kad jiems sunku dirbti, kiti sakė, – teismai darė klaidų. Klausimas būtų toks ryšium su to 

renginio tikslu. Ar tai, kad teismams sunku dirbti, ir tai, kad teismai daro klaidų, yra pagrindas 

dekriminalizuoti? 

R. JUOZAPAVIČIUS. Čia protokolui, paklausė teisėjas Norkūnas paklausė. 

K. ŠVIRINAS. Aš … ar aš sakau, kad taip, teismai daro klaidas. Yra tokia norma, 

kaip ir mano kolega sakė, ji iš tikrųjų yra dvi normos, tai yra įžeidimas ir šmeižimas 154 ir 

155. Visos tos teismo išvados yra pagrindžiamos. Tikrai teisiniais argumentais galima pagrįsti 

tiek vieną koncepciją, tiek kitą. Nemanau, kad tai yra klaida, tačiau manau, tai yra problema 

galbūt, kaip ir minėta šioje diskusijoje, vis dėlto praktikos formavimas šių dviejų normų 

taikyme yra neišvengiamai būtinas. Nes ypatingai pirmų instancijų teismuose motyvai, iš-

vados išsikreipia, tiesiog jie yra paimami iš kitų bylų, kur, kaip sakoma, … visai kitaip, kitų 

aplinkybių, ir dedamos į, kaip taisyklė, bandoma įdėti į kitus ginčus. Man atrodo, didesnė 

dalis yra teisės taikymo. Aš vis dėlto už tai, kad Aukščiausiasis Teismas turėtų teisę įsikišti į 

šituos procesus, tą buitiškumą išvalyti iš šių bylų. Manau, kad teismai sutiktų, nes, pirmas 

dalykas, didžiausia dalis bylų nukristų vien jau pirmose stadijose, nes moteriškių emociniuose 

ginčuose, ar tikrai čia reikia baudžiamąjį mechanizmą taikyti?  
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R. JUOZAPAVIČIUS. Liudvika Meškauskaitė. 

L. MEŠKAUSKAITĖ. Aš norėčiau jūsų paklausti vėlgi Europos žmogaus teisių stan-

dartų kontekste, būtent tame kontekste, kad teisės norma turi būti aiški, nedviprasmiška, ypač 

baudžiamoji. Sakykit, kaip jums atrodo, tarkim, šmeižimo kad ir 154 straipsnio 1 dalis, ar ji 

savo turiniu yra pakankamai aiški turint galvoje tiesioginę tyčia, ar ji yra tikrai suformuluota? 

Teisminėje praktikoje, tai taip, bet ar suformuluota pačioj normoj? Ir kaip jūs žiūrit į tą dalį, 

kur yra kalbama apie tas, kas paskleidė informaciją, galinčią paniekinti ir pažeminti žmogų? 

Ar čia viskas tvarkoj su normos aiškumu Europos žmogaus teisių prasme?  

K. ŠVIRINAS. Ne, dėl išvardintų normų, ar jos pakankamai atskleidžia tiesioginę 

tyčia, kokia turi būti, tai tikrai visi mes suprantame, kad taip nėra. Dėl to tą darbą – tą 

atskleidimą turėtų, matyt, didžiąja dalim atlikti teismas, kuris aiškina teisę ir jis ją žino. Tai 

vien dėl to ir sakau, vien dėl tos problemos, kad tai yra norma nepakankamai informatyvi, 

teismas, ypač Aukščiausiasis Teismas turėtų turėti įtaką šitos normos aiškinime. Keisti ją, aš 

kažkada galvojau, kaip ją dabar pakeisim, jeigu norėtume labiau padaryti informatyvią, tai 

reiškia tiesiogiai netyčia būtų, ta nuomonė informacijos, atskyrimo kriterijai. Ar tai ta va-

dinama teisinė technika leistų aprašyti viską, tai bijau, kad taip nebūtų.  

R. JUOZAPAVIČIUS. J. Sabatauskas. 

J. SABATAUSKAS. Aš taip supratau iš jūsų atsakymo, kad iš tiesų pačioj normoj, 

kaip ir… Bent jau ir aš taip manau, kad visiškai nereikia dispozicijoj nurodyti… Taip, mes gi 

nerašom nužudymo straipsnyje, kas sudaro tiesiog netyčia. Nes ten jau iš esmės nužudymas… 

(Balsai salėje) Bet tai yra teismo vertinimas ir teismas sprendžia, ar tai buvo neatsargus 

nužudymas, ar tai buvo tyčinis nužudymas. Jeigu mes kiekvienam straipsnyje pradėsim rašyti 

tyčios elementus, aš nežinau, tada kam tie universitetai reikalingi.  

K. ŠVIRINAS. Pritarčiau. Taip, aš ir sakau, kad tai turbūt neįmanoma. Ir čia ne vien 

tiktai tyčia yra problema toj dispozicijoj. Yra problema, o kas tas yra, kas tie objektyvieji 

požymiai? Tai yra, kas ta žinia? Ar bet kokia žinia, pavyzdžiui, kaip ir vėl grįžtu prie tų 

moteriškių ginčų, ar tai patenka į tą dispoziciją, kad apsižodžiavo… Taip, ten pavadino mo-

teriškė viena kitą, bet ar tai iš tikrųjų tokio pobūdžio žinios sukelia baudžiamąją atsakomybę, 

ar vis dėlto tai turėtų būti kažkokios kitokios, kaip, pavyzdžiui, antra dalis dėl apkaltinimas 

viešas apie sunkių nusikaltimų padarymą, kas, manau, galbūt ir galima sakyti, kad tai gal ir 

reikėtų palikti kriminalizavimą tam, nes tai jau yra pažeidžiami ir nekaltumo prezumpcijos, 

jau visai kitos vertybės, bet tą 1 dalį, kur jinai… aš ją vadinu gumine, kuria gali visaip kaip 

naudoti, ten prie bet kokio žodelio prisikabinti ir tai gali panaudoti ir visiškai kitiems tikslams 

verslas ir kiti blogi žmonės, kaip sakau, tai aš manau, reikėtų taisyti.  
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R. JUOZAPAVIČIUS. Jau gal paskutinė reakcija į advokato K. Švirino pranešimą – 

D. Radzevičius. 

D. RADZEVIČIUS. Aš turiu tik vieną klausimą. Kadangi čia buvo užsiminta apie 

skirtingas koncepcijas teismų taikymo suvokimo, mano klausimas toks būtų. Kadangi čia yra 

teisinis vertinimas baudžiamojoje srityje, bet iš tikrųjų klausimas apie poveikį išmatavimo. 

Tai yra tyčia veiksmai, kurie nukreipti į tam tikro asmens. Dabar klausimas paprastas būtų, ar 

teismai turėtų turėti specializaciją arba kažkokį kitą dalyką, kuris susijęs, pavyzdžiui, yra tam 

tikrose kategorijose bylų yra kitur specializacija ir nebe reikalo įvesta, ir šitoj kategorijoj 

galbūt, nes mes čia kalbame apie daugybę procesų, susiję su komunikacija, su socialiniais 

reiškiniais, su poveikiu visuomenei, su psichologija žmonių ir panašiai, nes tai yra… Mes 

teisę čia vertiname iš tikrųjų ne fizinius dalykus, objektus, o yra ore sklandančius komu-

nikacinius dalykus, kurie dažnai fiziškai yra neužčiuopiami įskaitant jų poveikį ir efektą. Tai 

yra šiandien egzistuojančios objektyvios sistemos, kurios tą daro, yra dar tiktai praktikoj lėtai 

taikomos. Yra lingvistiniai visokie dalykai, jie dar nėra plačiai taikomi nei teisėsaugos stru-

ktūrų, nei kitur. Ar specializacija teisėjų, ar naujų technologijų įdiegimas padėtų tokios ka-

tegorijos bylose, tarkim, atsakyti į raktinius tuos klausimus, ką ta moteriškė norėjo pasakyti, 

kokios intencijos, kokį sukėlė jausmą baigtiniu procesu? Kitaip tariant, noriu pasakyti, lavono 

atveju yra nužudytas žmogus – faktas, kalbiniu poveikiu žodis gali turėti efektą ilgą laikotarpį. 

Šmeižtas arba įžeidimas gali būti duotuoju momentu yra, bet po savaitės gali baigtis tas 

jausmas, po to vėl gali atsirasti ir vėl gali baigtis. Tuo tarpu baudžiamosios pritaikymas, tar-

kim, asmuo, kuris šiandien įžeistas, po savaitės gali būti nebeįžeistas, o sprendimas galioja. 

Ar čia reikia ne tik teisinio kažkokio kito dalyko? Kaip jūs įsivaizduojate, kas galėtų tas 

normas taikyti teisingai? Yra tokie dalykai, kurie padėtų spręsti – matavimai, specializacija? 

Kitaip tariant, palikusias gyventi, bet nežinau, visus čia išmokius, padarius kalbiškai įmanoma 

realiai? Kaip jums tai atrodo?  

K. ŠVIRINAS. Pirmiausia tai dėl teisėjų specializacijų. Čia yra prabanga, manau. 

Taip, tai būtų tikrai naudinga, kad teisėjai specializuotųsi ir, manau, sutinka ir teisėjai. Ten yra 

itin specifinių bylų, kurioms tikrai reikia daug ir skaityti, ir domėtis ir užsienio praktika. 

Aišku, sakau taip, bet aš nemanau, kad tai įmanoma, nes dėl to ir sakau, kad tai yra prabanga 

didžiulė valstybei. Dabar kokie kiti instrumentai padėtų teismui vidiniu įsitikinimu suvokti, 

kad tam tikras teiginys yra įžeidimas ar tai tiesiog emocijos protrūkis? Bijau, kad pirmiausia 

tai turi būti vidinis suvokimas normalus teisėjo, kad… 

Antra vertus, turi būti pirmiausia atsižvelgta į faktus, aplinkybes, o ne žiūrima tiktai į 

teiginį. Tai reiškia, išimu teiginį ir žiūriu, kaip jisai atrodo, o nežiūriu, gal tarp tų žmonių 

buvo kažkas daugiau, gal jie čia turi, kaip sakome, skundo pateikimo motyvai, kas yra svarbu, 



 

 

 

41 

dėl ko jisai teigė. Kas tarp jų, kas juos sieja? Gal tai yra konkurencinė kova, gal pyktis, gal 

šiaip kažkas, gal… Ir toj daly vėlgi įrodymų rinkimo vertinimo technika turėtų turėti, o 

ekspertizės… Aš skeptiškai žiūriu šitose bylose į ekspertizę. Man atrodo, kad jeigu teismas 

jau jam reikia suprasti nuomonę, tai, matyt, kad čia turbūt byla ne šitoj teisėj.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū advokatui K. Švirinui.  

Pereikim prie kitos dalies – Lietuvos teisinio reguliavimo ir teisminės praktikos 

atitikimas tarptautiniams standartams. Mes čia turime keletą žmonių, pasirengusių komentuoti 

situaciją. Labai prašyčiau kuo glausčiau, trumpiau tą pateikti ir paprašyčiau pirmą Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo teisėją Gintarą Godą pakalbėti.  

G. GODA. Nežinau, tokai misija neįmanoma pasakyti užtikrintai ar argumentuotai 

vienaip ar kitaip. Tai žiūrint į laikrodį pirmiausiai. Tai aš nežinau… Tai didelio čia… Tą 

metodiką pagalbą gavome elektroniniu paštu gaudami medžiagą iš Europos Tarybos. Tai 

pavartę tą medžiagą mes galime matyti, kad neišsiskiriame mes nuo tų tarptautinių standar-

tų, jeigu tą standartą žiūrim pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnį, kuris 

garantuoja teisės saviraišką. 2 dalis numato, kad galima ir atsakomybė, jeigu ta teise ne-

tinkamai yra naudojamasi. Tai šituo požiūriu turbūt galime bendrai sakyti, kad atitinkam tuos 

tarptautinius standartus. Yra kiekvienos valstybės reguliavimo apžvalga čia įdėta. Tai vėlgi 

suskaičiuota, kur, kaip yra, kokie įstatymai numato atsakomybes. Tai esam prie daugumos 

valstybių absoliučios, kuri turi baudžiamąją atsakomybę už šituos dalykus. 

Dabar, ar reguliavimas tobulas ar jis gali būti tobulesnis? Tai vėlgi yra įdėti pa-

vyzdžiai, kaip, kas bando apibrėžti vertimai iš nacionalinių kalbų į anglų kalbą turbūt galime 

sakyti ten kažkiek nukrypstama gal, bet bendrai pažiūrėkite, turbūt nerasite, kad yra valstybė, 

kuri labai idealiai ten turi… galėtum nukopijuoti, pažiūrėti ir perkelti. Čia toks dalykas ne-

apibrėžiamas labai konkrečiai ir vis tiek tam vertinimui erdvės visada bus… Koks įstatymo 

tekstas turėtų būti atrodyti ir kiek ten punktų, variacijų turėtų būti, kad tikrai sakytum, už šitą 

baudžiam, už šitą nebaudžiam. Toks itin tobulas reguliavimas neįmanomas. Kaip sakau, iš to 

konteksto tikrai mes labai neišsiskiriam. Girdim kartais tokius pasakymus tokiose viešose 

diskusijose, kad esame tokia Afrikos valstybė, kurioje už žodį galima atsisėsti į kalėjimą. Čia 

tas vertinimas yra perdėtas ir ta baudžiamoji atsakomybė tikrai nėra vien tiktai mūsų, kaip iš 

tų postsovietinių laikų atėjusių žmonių. Reikalinga ar nereikalinga, čia jau klausimas kitas.  

Dabar dėl tos teismų praktikos. Teismų praktiką, Aukščiausiasis Teismas, bent jau 

bando tikrai čia tikrai tokį pavyzdį rodė, bando orientuoti pagal tą praktiką iš esmės, kaip 

Europos Žmogaus Teisių Teismas aiškina tuos dalykus. Pabrėžiama svarba ir, jeigu kalbam 

apie žurnalistus, tai žurnalistų paskirtis ir svarbi funkcija demokratinėje visuomenėje, turima 

omenyje, bet žiūrima proporcingumą, ar tą teisę negalima pažeisti kitu gėriu, už kuriuos tada 
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atsakomybės klausimai kyla. Tai Strasbūras ir kalba apie būtiną socialinį poreikį ar ten kitaip 

galima išversti, bet taip pat kalba apie proporcingumo priemonių, tai visa tai ir vėlgi, čia 

konkrečių bylų dalykai pasidaro. Tai ta mūsų praktika jinai visokia. Visokiose bylose galime 

rasti pavyzdžių, iš kurių galime ir pasijuokti, ir kažkaip. Gal yra ir klaidų, ir netinkamų aiš-

kinimų, ir apskundimo mechanizmai, tai jos bandomos taisyti. Čia aš irgi kažkaip nenorėčiau 

sakyti, kad mes kažkaip iš to bendrojo konteksto iškrentame.  

Dabar čia, kaip sakau, laikas labai spaudžia, aš pasižiūrėjau vėlgi, ką Aukščiausiasis 

Teismas yra sprendęs, tai retai mes sprendžiame iš tikrųjų, privatus kaltinimas kol kas į 

Aukščiausiąjį Teismą nepapuola. Išskyrus yra galimybė nuteistajam bandyti įrodyti, kad jis 

nuteistas nepagrįstai. Tai tie žurnalistai, kurie buvo išteisinti, gali būti patenkinti tokiu 

reguliavimu, jūs greičiau užbaigiate tas procedūras, nes, matyt, būtų buvusi ir kasacija, jeigu 

jinai būtų leistina, ir dar plius šeši mėnesiai būtų prisidėję prie jūsų neramaus gyvenimo. Tai 

tie, kurie nuteisti, aišku, gali sakyti, kad jie negavo galimybės įrodyti savo tiesą Aukščiau-

siajame Teisme, bet kadangi čia taip sakėm, kad teismai palankūs yra, tai daugiau geriau, 

negu blogai, taip, kad to nėra. Dabar vėl ta praktika Aukščiausiajame Teisme, kuri buvusi, 

jinai vėlgi, jeigu šiaip palanki, kaip jau tas žodis kabutėse buvo pasakytas, tai Aukščiausias 

Teismas irgi dar palankesnis būna ir dažniausiai yra, jeigu ir atnaujinimas yra super retenybė, 

reikia tikrai įrodyti, trumpai ir aiškiai pasakyti, akivaizdi klaida yra, tada atnaujinimas. 

Atnaujinimas nėra nauja kažkokia procesinė stadija įprasta, o čia yra super jau tokia aiškios 

klaidos nustatymo procedūra ir turi būti labai aišku, kad tikrai. Šitoje kategorijoje bylų at-

naujinimas yra dažniau negu įprastame plėšime, ar net nužudyme, ar kur nors. Čia lyg ir tam 

tikrą funkciją mes imam. 

Dabar, kaip sakau, tie standartai, čia gal baigsiu aš, bet norėjau dar vieną tokį pavyzdį 

iš Europos Žmogaus Teisių Teismo. Net nepatenka jis, čia toks naujesnis 2012 m. gruodžio 

mėn., atsiprašau, ne gruodžio, o rugsėjo 18 d., byla prieš Austriją, kurioje yra žurnalistai nu-

teisti už šmeižimą ir pasakyta, kad viskas yra gerai. Čia toks santykis, nukentėjusioji pusė yra 

teismas, teisėja, o žurnalistai yra traukiami baudžiamojon atsakomybėn, nubausti 7 tūkst. 

EUR bauda už tai, kad aprašė vieną teismo procesą. Teismo procesas apie kamerūnietę, kuri 

dėl blogo gyvenimo Kamerūne, įsėdo į jurinį konteinerį ir atsirado Austrijoje, nors ne jūrinė 

valstybė, bet išlipo ir prašėsi prieglobsčio. Gyveno prieglobsčio centre ir atsirado kaltinimas, 

kad ją prižiūrėtojas seksuliai prievartavo. Pats procesas vyko tuo, kadangi tokiose bylose 

įrodymai tokie, kad vienas sako, kitas neigia, niekas ten…, nelabai ką žino. Kaltinamasis sako 

(čia toks, vietoj anekdoto, sako reikia kartais anekdotą sakyti auditorijose, kaip atsibosta), kad 

jis nelabai ką gali paaiškinti, nes jis buvo išgėręs 12,5 litrų alaus… (Šurmulys salėje) …ir 1,5 

litro raudono vyno, sumaišyto su limonadu. Jo galimybės objektyviai apibūdinti kas ten vyko 
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buvo sumažėjusios. Teismas sako, kad tokioje situacijoje labai kažką nustatyti sudėtinga, bet 

nukentėjusios parodymai, kuri kalba tik prancūziškai, yra neaiškūs ir išteisinamasis nuo-

sprendis, kuris nepatinka spaudai, aprašoma, kad skandalas, tai vėlgi procese, kaip gali būti, 

vadinasi, aprašo tos moters nelaimingą gyvenimą ir kaip čia gali būti, atvažiavo lygtai į de-

mokratinę šalį, čia dar kartą smurtą patyrė, skandalingas teismo sprendimas, auką pavertė 

nusikaltėliu, nes ten buvo kontekstas apie prostituciją. Teismas tikrų įrodymų nevertino, o 

vadovavosi neaišku kuo, skandalingai išsprendė bylą ir teisėjas įsižeidė. Teisėja kreipėsi dėl 

šmeižimo ir prisiteisė 7 tūkst., pagrindinis motyvas, kad teisingumas irgi yra svarbus dalykas 

visuomenei ir jo vykdymas turi būti gerbiamas ir saugomas. Vadinasi, pasvėrė, saviraišką 

plius šita vertybė. Čia europinis standartas. Jeigu mūsų teisėjai būtų tokie įžeidūs, kaip čia, tai 

kiekvienas per metus surastų keletą progų. Čia, kaip sakau, tie standartai gali būti geresni, 

blogesni, bet, kad mes iškrentame ypatingai į kažkur tai ir galime atrodo, tai man atrodo, kad 

taip nėra. Geriau, be abejo, gali būti visada.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Ačiū gerbiamajam teisėjui. Norite paklausti jo? Malonėkite, tik 

prisistatykite, jeigu nesunku. (Kalba ne per mikrofoną, negirdėti) Tiesiog prašom paspaus-

kime mygtuką ir pristatykite, jeigu galima, protokolui. 

N. KUZNECOVAS. Advokatas, Kuznecovas, mano pavardė. Kiek jūsų manymu, 

yra socialiai naudinga ir reikšminga šiuose dviejuose veikose sankcijose turėti laisvės apri-

bojimą ir netgi atėmimą, ta prasme, socialinio pavojingumo prasme, bendroje normoje aš tu-

riu omenyje?  

Ir antras dalykas. Ar apskritai, jūsų manymu, panaikinus bendrą normą paliekant 

specialiąsias normas, ar įvyktų socialinis teisingumas šiuo atveju? Tokie du klausimai.  

… Čia tokie labai filosofiniai klausimai.  

N. KUZNECOVAS. Pakankamai rimtai atsispindi ta filosofija nuosprendžiam.  

… Nuosprendžiuose neatsispindi laivės atėmimai, turbūt ir ten girdėjome statistiką, jie 

reti. Aš garantuočiau, kad ten absoliučiai visais atvejais bus atidėta, jeigu tiktai yra tos 

sąlygos, kurioms esant galima atidėti. Šiuo poreikiu valstybė taip įsivertinus šitos veikos 

pavojingumą. Sankcija yra tokia. Tie dveji metai, vėlgi pavartykime tą medžiagą, kurią visi 

gavome, dveji metai yra įprastas europinis reguliavimas, tai pagal tą principą, kad kartais 

žodžiu galima skaudžiau padaryti, negu pagaliu. Toks ir pavojingumas. Kiek čia išsprendžiam 

konfliktų ir kiek neišsprendžiam, tai čia kita potemė, tai yra privatus kalbinimas. Privataus 

kalbinimo esmė yra teismo pareiga sutaikyti. Socialinis konfliktas išsprendžiamas kai at-

kuriama teisinė santvarka. Vadinasi, reikia, kad žmonės… Buvo du susipykę, kibirkščiuoja, 

blogai, išeina iš teismo salės bičiuliai, draugai. Čia yra idėja, dėl to privatus kaltinimas. Val-

stybė negilina konflikto. Prokuroras nepersekioja, netampo ir leidžia žmonėms patiems, 
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atlėgus pykčiui turėti šansą be baudžiamųjų reikalų pabaigti. Bet žmonės Lietuvoje nelabai 

linkę nusileisti, tai čia toks irgi. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam teisėjui Gintarui Godai. (Balsai sa-

lėje) Dar Liudvika. Dar prašau, Kęstutis Švirinas.  

K. ŠVIRINAS. Gerbiamasis teisėjau, diskusijoje buvo paliestas dar vienas klausimas, 

tai yra atriboti civilinę teisę nuo baudžiamosios. Gal jūs galite atsakyti, ar jau matosi tie kri-

terijai, nes ir ten yra žinia, kuri neatitinka tikrovės, ir čia yra žinia, kuri neatitinka tikrovės. 

Kokie ten gėriai yra apsaugomi, kokie čia?  

… Mes iš baudžiamosios teisės vis tiek žiūrim per pavojingumą, kiek jinai pavojinga. 

Jeigu jinai tą pavojingumo lygį siekia, kalbam apie, minėjo kolega, ultima ratio principą, 

kraštutinę priemonę. Tai lygtai jeigu suvokiam, kad toks teisių gynimo mechanizmas, tas, 

kuris jaučiasi nuskriaustasis yra būtinas ir tai pavojinga, tai tada čia vėl įsiveliam į didžiulį 

teorinį prieštaravimą. Jeigu tai labai pavojinga, tai kodėl tada privatus kaltinimas čia yra? 

(Juokas salėje) Šitas argumentas yra žinomas ir yra mokslinė nuomonė, kategoriška, kad 

privataus kaltinimo išvis neturi būti, nes arba dekriminalizuojam dalį, o kitą dalį keliam į 

normalų procesą, nes čia tas slypi, bet vėlgi sakom, kad čia santykiai labai asmeniniai. Du 

žmonės geriausia žino tą konfliktą, kas čia atsitiko. Čia žurnalistai vėlgi, viena tiktai kate-

gorija, bet kalbėjom apie močiutes ar moteriškes, kurios per balkoną bendrauja, tai čia, kaip 

jos ten viena kitą vertina, ir kodėl jos taip elgiasi, jos tiktai pačios geriausiai žino, tai ir pa-

liekam tokį dalyką spręsti per privatų kaltinimą, kad su būtinuoju procesiniu elementu, ban-

dymu sutaikyti šalis.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū, gerbiamajam teisėjui. Jeigu daugiau nėra klausimų, 

leiskite papašyti pateikti savo komentarą gerbiamąjį advokatą L. Biekšą.  

L. BIEKŠA. Stengsiuosi dabar daug laiko neužimti, aš tik pasakysiu, kad aš pritariu ir 

kolegos advokato K. Švirino ir gerbiamojo teisėjo G. Godos nuomonėms. Tai yra mano pa-

grindinei nuomonei buvo ta pati mintis, kad iš tikrųjų tą dalyką būtų galima sutvarkyti, bet 

teoriškai būtų galima sutvarkyti, bet praktikoje tai užimtų labai daug laiko. Todėl vis dėlto aš 

likčiau prie savo nuomonės, dėl dekriminalizavimo. O kalbant apie teismų praktiką, aš 

norėčiau, dar apie kurį nebuvo kalbėta, aspektą užkabinti, kuris mano supratimu labai glau-

džiai susijęs ir jis yra irgi labai rimta šitų visų problemų priežastis. Tai yra mūsų civilinė tei-

sė šioje srityje neefektyvi. Tai yra, jeigu per civilinį ieškinį aš prašysiu garbės ir orumo at-

lyginimo, retas asmuo savo garbę ir orumą vertina mažiau kaip 10 tūkst. Prisiteisiame mes 

pagal praktiką, kaip taisyklė nuo kelių šimtų, iki kokių 5 tūkst. maksimum ir gaunasi, kad 

žmogus iš tikrųjų pralaimi didžiąją dalį bylos. Ir kai jis pralaimi apie 70 % savo reikalavimų, 

jam reikia padengti 70 % savo bylinėjimosi išlaidų. Ir tokiu būdu buvo, aš pats turėjau bylą, 



 

 

 

45 

kur aš įkalbinėjau žmogų, sakiau, praktika tokia nepalanki, žmogus sako, vis tiek mažiau nei 

20 tūkst. aš nereikalausiu. Mes laimėjome, taip, mums priteisė 5 tūkst. ir kartu mes turėjome 

atlyginti 75 % bylinėjimosi išlaidų. Tai žmogus išėjo ant nulio, jis gavo 5 tūkst. ir už tuos 

5 tūkst. atlygino 75 % bylinėjimosi išlaidų. Tai iš tikrųjų tas moralinis žalos atlyginimas mūsų 

civilinėje teisėje, jis yra visiškai neveiksmingas. Čia aš jau kalbu truputį pats prieš Strasbūro 

praktiką, nes Strasbūras sako, būkite labai atsargūs, nepadarykite per didelių civilinių 

sankcijų. Ir čia kaip taisyklė, Anglijos byla minima, kai 1,5 mln. svarų priteisė, kaip civilinės 

žalos atlyginimą. Bet mūsų civilinėje teisė yra taip toli nuo to, kad mes drąsiai galime 

dešimtys kartų didinti žalos dydį, tą reiktų kažkaip daryti. Tai yra mano supratimu žmogus, 

kuris eina į teismą, jis turėtų reikalauti ne žalos sumos, visų pirma, o jis turėtų reikalauti 

nustatyti pažeidimą ir atlyginti žalą, kad šitas nesusivestų nei į žyminį mokestį, nei į 

bylinėjimosi išlaidas, tada šita sistema darytųsi efektyvesnė ir galimai mūsų žalos dydžiai 

artėtų prie protingų, nes šiuo metu moralinė žala, ji yra atlyginama ironiškai mažomis su-

momis. Ir nors mes tokiu būdu esame labai jautrūs teisinei į saviraišką, bet mes esame labai 

nejautrūs žmogaus teisei į privatų gyvenimą. Tai yra žmogus iš tikrųjų, kitas yra Europos 

žmogaus teisių konvencijos straipsnis, mūsų teisinėje sistemoje per civilinę teisę efektyviai 

negali apginti savo teisės į privatų gyvenimą. Neparanku žurnalistams, todėl moderatorius 

mane jau šioje vietoje stabdo.  

Tai aš noriu pasakyti, apibendrinant savo išvadą, dekriminalizuojame taip, bet ly-

giagrečiai turėtų eiti pasiūlymas, ką daryti, kad mes suefektyvintume civilinį procesą dėl 

moralinės žalos atlyginimo.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam advokatui L. Biekšai. Gerbiamasis 

advokatas K. Švirinas.  

K. ŠVIRINIAS. Aš labai trumpai, aš iš tikrųjų 200 % pritariu kolegai dėl to, kad 

reikėtų rakursą eiti į Civilinę teisę. Aš tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad esant civilinėse 

bylose tokiai praktikai, dėl pakankamai mažų žalų priteisimo, tai man rodo, kad jeigu jau 

įžeidimas tiek ir vertas, tai manau, kad baudžiamosios teisės čia ir negali būti. Net ir bau-

džiamojoje teisėje yra pareiškiami ieškiniai, aš kalbu apie tas bylas dėl privataus kaltinimo, 

kada nuteisiamas asmuo, o priteisiame 5 tūkst. Tai ta pažeista garbė įvertinta tik 5 tūkst. o 

teistumas uždedamas, kaip bausmė. Aš suprantu, kad į kalėjimą nesodina, tai taip, bet teis-

tumas pakankamai rimtas dalykas ir jisai pakankamai trukdo gyventi vėliau. Tai būtų toks…  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam advokatui. Gerbiamasis J. Sabatauskas.  

J. SABATAUSKAS. Aš manyčiau, gal vis tiek ne tokia turėtų būti logika pagal 

sankcijos dydį, arba baudos dydį, šiuo atveju. Taip, sankcijos dydis yra labai svarbu, ypač tai, 

kai susiję su laisvės atėmimu, realia laisvės atėmimo bausme. Bet baudos dydį mes galime 
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pažiūrėti ir kitą, teisinėje sistemoje pavyzdžiui ekonomines sankcijas, kur yra milijoninės, 

konkurencijos bylose ir panašiai. Kur tikrai nei baudžiamoji teisė, nei administracinė savo 

esme, tuo labiau. Tai dabar, jeigu žiūrėsime, dar atkreipkime dėmesį, kad taip, teisingai vienas 

iš prelegentų pasakė, kad administracinė teisė savo esme irgi tam tikra prasme krimina-

lizavimas, nes kitose valstybėse, daugelį valstybių, administracinės, Teisės pažeidimų ko-

dekso nėra, yra baudžiamieji kodeksai, viskas eina per Baudžiamąjį kodeksą. Ir tai klausimas 

toks, ir aišku mes svarstydami naujosios Administracinių nusižengimų kodeksą, dažnai pa-

diskutuojame, ar iš tikrųjų verta jį daryti, gal geriau perkeliame viską į BK, per baudžia-

muosius nusižengimus, nes kitos valstybės neturi to. Tiesiog mes paveldėjome tą, tam tikra 

prasme iš Tarybų sąjungos tą kodeksą ir toliau einame tuo pačiu keliu. Bet dabar aš norėjau 

paklausti, kadangi dabar stadija, kai atitikimą praktikos, tarptautiniams standartams ir vis 

dėlto įvertinant tiek kriminalizavimą tų veikų, ir atkreipiu dėmesį, ką dabar pasakėte, kad iš 

esmės privatūs asmenys, tiksliau sakant, teisė į privatų gyvenimą, ar ji gali būti apginta 

šiandien Lietuvoje? (Balsai salėje) Iš advokatų pasisakymų aš supratau, kad nelabai.  

R. JUOZAPAVIČIUS. L. Meškauskaitė.  

L. MEŠKAUSKAITĖ. Jūs čia minėjote Anglijos bylą, bet norėjau paklausti, o kaip 

jums tam kontekste, galbūt jūs esate skaitęs, kad Lietuva priešingai, turi dvi pralaimėtas bylas 

Strasbūre dėl to, kad tos kompensacijos buvo priteistos mažos. Ir toje išvadoje buvo pa-

naikinta Civiliniame kodekse ribojimas civilinės atsakomybės, moralinės žalos dydžio. Tai 

sakykite, ar šita problema, kurią jūs sakote, kad per mažos, ar tai yra įstatyminė problema? Ar 

tai yra tik teisėjų Aukščiausiojo teismo mentaliteto problema. 

L. BIEKŠA. Įstatyminė problema, kaip aš sakiau praktinė priežastis labai paprasta. 

Skaičiuojame žyminį mokestį ir rizikuojame bylinėjimosi išlaidom. Kol turime tokį įstatymą, 

kas keis tą praktiką. Kuris žmogus rizikuos? Labai turingas žmogus.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Čia atsakė advokatas L. Biekša.  

L. MEŠKAUSKAITĖ. Dėl dydžių, turėjau galvoje, kad niekas nedraudžia priteisti ir 

didesnes sumas.  

L. BIEKŠA. Dėl dydžių, ta norma, taip, yra atvira, jeigu teismo praktika pasikeistų, 

problemų nėra. Bet aš sakau, tos visos mūsų aplinkinės procedūrinės taisyklės, jos padaro per 

rizikingą siekti tos praktikos pakeitimo.  

R. JUOZAPAVIČIUS. K. Švirinas.  

K. ŠVIRINAS. Iš tikrųjų esamas teisminis reguliavimas leidžia teismui teisti didesnes 

kompensacijas. Bet aš matau problemą tame, kad pagal privatų kaltinimą, pagal tą normą, kuri 

dabar yra, tos dvi normos įžeidimas ir šmeižimas, paprasčiausią buitinį konfliktą tu nuneši į 

teismą ir teismas turės pareigą metus nagrinėti tą. Čia yra bėda, kad galbūt reikia susiaurinti tą 
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ratą tų viekų, dėl kurių teismas yra įdarbinamas. Nes dabar, kas yra praktikoje, tai yra bet 

koks… Dėl vieno keiksmažodžio teismas metus dirba, tai yra labai lengva pradėti privatų 

kaltinimo bylą.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū jums už jūsų mintis. Ir galime pereiti prie pa-

skutinio mūsų prelegento ir po to dar keletą nuomonių pasakyti. Tai gerbiamais Algimantas 

Šindeikis, kuris yra socialinių mokslų daktaras, M. Romerio universiteto Konstitucinės ir 

administracinės teisės lektorius, savaitraščio „Veidas“ leidėjas. Malonėkite.  

A. ŠINDEIKIS. Labai ačiū už tą progą pasakyti savo kai kurias mintis. Skaidrių 

nerodysiu, kadangi daug kas buvo pasakyta, bet vis dėlto noriu grįžti prie tam tikrų esminių 

momentų, ne su viskuo, kas čia buvo kalbėta galiu sutikti. Kodėl? Nes esu tų bylų tyrinėtojas, 

akademikas ir mes negalime užmiršti, iš tikrųjų, iš kur atsirado pats šmeižimo institutas. Iš 

kur ta sąvoka yra kilusi? Ta sąvoka yra kilusi iš vienos labai garsios bylos JAV … praktikoje, 

tai yra vadinamasis Alabamos policijos komisaras Sulivan, prieš „The New York Times“ 

dienraštį, kuris yra iki šiol egzistuojantis. Ir šitoje byloje gimė sąvokos „šmeižimas“ iš-

aiškinimas. Kas tai yra? Tai yra būtent tiesioginė tyčia (…), jie taip išaiškino kas tai yra. Tai 

yra, kai žmonės, kurie žino, kad ta informacija yra neteisinga ir specialiai ją skelbia dėl to, 

kad pažeminti kitą asmenį, pakirsti pasitikėjimą juo. Tai tuos gausius klausimus, kurie čia 

buvo anksčiau, kad čia neaišku, kas yra tas šmeižimas. Yra visiškai aišku, kas tas yra. Ir noriu 

pasakyti komplimentus teismui, kad tos bylos, kurios pasiekia Aukščiausiąjį Teismą… 

Aukščiausiasis Teismas puikiai jas nagrinėja būtent taikydamas tiesioginės tyčios testą ir tos 

bylos yra puikiai išsprendžiamos. Mes turime šiandien parlamente už šmeižimą vieną teismą 

Seimo narį, tai yra ponas V. Mazuronis. Tai yra garsioji byla – V. Mazuronis prieš A. Pau-

lauską, tuometinį Seimo Pirmininką. V. Mazuronis savo interneto puslapyje šmeižė Seimo 

Pirmininką rašydamas, kad jis pakvietė į … lyderius, į mitingą prie Seimo, kad jis yra žmo-

gus, susijęs su KGB per savo tėvo ryšius ir t. t. Ir taip toliau. Ir rašė visokius blėnius, kurie 

politikoje yra būdingi rašyti ir šiuo atveju, A. Paulauskas sugebėjo įrodyti, kad tai buvo 

veikiama tyčia jį apšmeižti. Kad jis žinojo, kokia yra pozicija Seimo Pirmininko A. Pau-

lausko, kuris buvo pirmas Lietuvos …prokuroras, kad jis labai seniai padarė savo sprendimą, į 

kurią pusę jis stoja ir t. t.  

Tai užkirsdami kelią Baudžiamajame kodekse tokiems straipsniams, mes nebeturėsime 

būdų kaip nagrinėti tokius atvejus. Bet kiekvienas asmuo norės eiti į civilinį procesą ir ginti 

savo garbę ir orumą, nes tai asocijuojasi daugeliu atveju su tam tikra kompensacija pinigine 

už neturtinės žalos atlyginimą. Ne visiems to reikia. Kartais žmogus nori apginti savo garbę ir 

orumą ir taškas. Aišku, jis gali pareikalauti vieno lito ir t. t. Bet šmeižimas yra iš tos gar-

siosios bylos, kurios aplinkybės buvo labai aiškios, tiesiog tais metais JAV vyko didžiulis 
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persekiojimas vieno iš kovotojų … Martino Liuterio Kingo, kuris buvo sulaikomas policijos ir 

buvo persekiojamas ir buvo visa eilė tokių dalykų ir apie tai nuosekliai rašė The New York 

Times, kuris pasisakė prieš rasizmą. Ir padarė klaidų. Padarė klaidų, kas atsitinka labai dažnai 

žurnalistikoje. Yra žmonės žurnalistai, kurie negali visiškai garantuoti skelbiamos infor-

macijos tikslumo, visuomet yra problema su šaltiniais, su informacijos patikimumu, bet, 

nepaisant to, egzistuoja viešasis interesas tą informaciją paskelbti, kad visuomenė apie tai 

žinotų. Ir suklydo, ir visa eilė instancijų, Salivanas buvo pasiekęs pergalę prieš laikraštį, buvo 

gavęs milijonus žalos priteistos teismų, kol nesuformavo … Aukščiausiasis Teismas. Praktika 

labai aiški būtent tose šmeižimo bylose dėl tyčio standarto. Devyni teisėjai nusprendė vien-

balsiai, kad tokiose bylose turi būti taikomas tiesioginės tyčios testas ir tos bylos yra privataus 

kaltinimo bylos ir tie asmenys, kurie kreipėsi, (čia kalba eina apie viešuosius asmenis), jie 

patys turi įrodyti, kad priešinga pusė elgiasi tyčia taip, kad ji žinojo, kad kaip yra daroma. Ta 

pastaba pradžioje, kad šiose bylose yra labai komfortiška tiems, kas kreipiasi dėl šmeižimo, 

tai yra netiesa. Civilinėse bylose yra komfortiška, nes ten tiesiog priešinga pusė, kuri pa-

skelbė, privalo įrodyti teisingumą tos informacijos, kurią ji paskelbė, tų žinių teisingumą. O 

šiose baudžiamosiose bylose iš tikrųjų nesuprantu, kodėl teismai netaiko tos praktikos, kuri 

egzistuoja Aukščiausiame Teisme, toje pačioje V. Mazuronio – A. Paulausko byloje. O 

dviejose bylose, kur vienoje byloje išteisintas žurnalistas Kvedaras, kitoje – nuteistas žur-

nalistas Kvedaras, kuris vienoje byloje bylinėjasi su Klaipėdos įmone dėl paskelbimo tam 

tikros informacijos apie ikiteisminį tyrimą. Toje byloje, kadangi teismas matė, kad žurnalistas 

elgėsi sąžiningai, jis ieškojo informacijos, ją citavo, yra visa eilė žodžių „galimai“, „gal būt 

įtaria“, „galbūt turi informaciją“. Kitoje byloje ponas Kvedaras kaltino pulkininką ar generolą 

Sadecką tuo, kad jis yra vilkolakis, veža kontrabandą, dengia Rusijos mafijos nusikaltimus 

Lietuvoje ir t. t., ir t. t. Ir trys teismų instancijos kažkodėl labai kruopščiai bando surasti, kad 

kaip nors nuteisti poną Sadecką tuo, kad jis iš tikrųjų taip darė, bet visi gauna atsakymus iš 

Saugumo departamento, iš policijos, iš prokuratūros, kad Sadeckas nėra kaltinamas jokiais 

nusikaltimais ir nėra jokių šaltinių, kurie patvirtintų, kad taip yra daroma. Tokiu atveju 

teismas priėmė sprendimą išmintingą, kad tiesioginė tyčia yra įrodyta. Nes nėra už ko 

užsikabinti, kad žurnalistas, kuris taip rašė, kad jis iš viso iš kur nors galėjo gauti tokią in-

formaciją. Tiesiog jis tai sugalvojo. Ir čia atsiranda ta politinė diskusija, konvencijos taikymo 

yra. … kokius debatus saugo teisė, kokių debatų nesaugo teisė. Aš nesutinku kategoriškai su 

Žurnalistų sąjungos pirmininku, kad žodis yra toks dalykas, už kurį neturi būti taikoma 

baudžiamoji atsakomybė. Aš manau, kad ta praktika, kuri yra formuojama Strasbūre, yra labai 

aiški tai pasakant, ta praktika, kuri yra formuojama mūsų teismuose, yra kad ne visi viešieji 

debatai, ne visa informacija yra saugoma. Tame tarpe ir baudžiamojo proceso požiūriu.  
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Tie dalykai, kurie yra perviršiniai, ta prasme, kai žmogus kalba visiškus blėnius, 

niekaip nieko negali įrodyti. Net nesistengia atlikti savo padorią žurnalistinę pareigą, nes 

neturi jokių šaltinių, jokių įrodymų, kad jis net kam nors skambino tokius dalykus tik-

rindamas. Ir pateikinėja, teismą bando įtraukti į visokiausius nereikalingus dalykus.  

Žmogaus garbė ir orumas yra svarbi žmogaus teisė. Tam tikrose valstybėse nuo to 

žmogaus teisės prasideda visa teisė. Būtent Vokietijos Konstitucijoje 1 straipsnis yra žmogaus 

garbės ir orumo. Jeigu mes sakome, kad tai nėra svarbu, kad svarbiau yra žurnalisto, kokio 

nors keistuolio, kartais psichopato, teisė kalbėti tai, ką jis nori ir mes nieko nedarysime, 

išskyrus civiline tvarka galbūt, man atrodo, kad su šia problema yra neproporcingas požiūris. 

Galbūt keista girdėti šnekant leidėją, bet kalbant su žurnalistais, kurie yra profesionalai, jie 

problemos jokios nemato. Jokiu atveju, kai žurnalistas … informaciją, jis niekados negali būti 

nubaustas pagal Baudžiamojo Kodekso 154 straipsnį dėl to, kad jis visuomet teisme įrodys, 

kad jis darė pastangas, jis skambino, ieškojo informacijos, galbūt negavo jos, galbūt su-

klaidino jį, bet iš karto tai paneigs jo tiesioginės tyčios įrodymą, kad jis specialiai norėjo 

paskleisti tokią informaciją, kuri neatitinka informacijos ir pažeminti tą žmogų. Ta tiesioginė 

tyčia ir yra lygu šmeižimas. Eliminavimas to straipsnio, eliminavimas šmeižimo iš Bau-

džiamojo kodekso ir eliminavimas socialinių santykių, kuriuose atsiras žmogus koks nors, 

kuriame nors laikraštyje, portale, socialiniame tinkle, kuris visuomet turės kokių nors 

priežasčių ką nors šmeižti. Taip visados bus. Ir pasakant daugiau apie dekriminalizavimą, vis 

dėlto manau, kad reikia suvokti, į kokią ateitį mes įžengiame. Įžengiame į ateitį, kurioje 

kažkada tai, kurią nors dieną apskritai neegzistuos profesinė gildija – žurnalistai. Mes visi 

esame žurnalistai.  

Teisėjas … šiandien, kuris skelbia tam tikras savo mintis, tam tikras savo bylas blogio, 

jis taip pat yra žurnalistas, jis taip pat informuoja visuomenę ir tie žmonės šiandien, kurie 

dirba socialiniuose tinkluose daugeliu atveju turi didesnes auditorijas, negu tradicinė ži-

niasklaida. Ir tokiu atveju kalbėti, kad mes dekriminalizuojame žurnalistams ir padarome 

visiems didelę naudą iš to, aš nesutinku su tuo. Tuo argumentu yra, kad pasižiūrėkite šiandien 

kas vyrauja mūsų lietuviškame Facebook’e. Pats turiu tris vaikus ir dalyvauju kartais mo-

ksleivių susirinkimuose. Ir mokytojai šneka, kad mūsų vaikai, mano vaikai naudoja tą pačią 

leksiką, kuri naudojama šiandien Facebook’e. Naudoja tokius dalykus, kurių vaikai net ne-

žinojo žodžių. Mokytoja klausia vaikų, iš kur jūs radote žodį vadinti klasėje mergaites „ka-

lėmis“? Nurodo tam tikrus autorius, mūsų blogerius, kurie yra patys didžiausi populiarumą 

turintys žmonės ir jie vartoja tokią leksiką ir ta leksika ateina pas žmones. Tai dar kartą kalbu, 

kad viešosios erdvės higiena yra labai svarbi ir tos priemonės, kurios yra taikomos šiandien 

riboti tam tikro žodžio laisvę, bent jau šmeižimą, tai yra akivaizdžiai, kad tai yra susiję su 
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būtinybe tai daryti ir ateityje ta būtinybė, manau, išaugs dar labiau, kadangi prokuroras, kuris 

čia kalbėjo, jis pasakė skaičius, kokiu skaičiumi formaliai eksponentiškai auga šių bylų 

skaičius. Tai net tose bylose, jeigu nebūtų 154 straipsnio, tai nebūtų su kuo bylinėtis civilinėje 

byloje. Nes labai dažnai net neaišku kas yra paskelbęs tą informaciją vienoje ar kitoje vietoje. 

Ir, kadangi tai yra baudžiamoji byla, tai galima pradėti ikiteisminį tyrimą pagal žmogaus 

pareiškimą į policiją dėl visų tų dalykų. O jei nebus to straipsnio, kaip tada darysime tą visą 

reikalą? Važiuosime į teismą, sakysime, paskelbė ten Delfi ar kas nors tokią informaciją. 

Delfi’je byla yra komunikuota šiandien Strasbūro žmogaus teismo teisme. Bus nagrinėjama 

byla, ar atsako pats portalas už tą informaciją pilnai visą, kuri yra paskelbta jo teikiamoje 

elektroninėje erdvėje. Nes visi tie atvejai, elektroninės direktyvos ir t. t., kai parašome, kad 

mes neatsakome už tam tikrus dalykus, jie kol kas teismuose praktikoje nėra išspręsti vie-

ningai. Todėl, aš manau, kad tai yra svarbu.  

Dar porą aspektų dėl to, ką siūlė advokatas L. Biekšą, dėl eliminavimo bendros 

normos, dėl palikimo specialių normų. Strasbūro Žmogaus teisių teismo praktika šiandien 

formuluoja lygiai priešingą tendenciją. Kaip tik šioje garsioje rezoliucijoje, apie kurią mes 

šiandien šnekame, tai yra dėl difamacijos, yra pasakyta, kad negalima ginti viešųjų asmenų 

garbės orumo didesne apimtimi, negu kitų asmenų. Ta prasme, visų asmenų garbė ir orumas 

yra to pačio lygio ir negali būti specialių teisės normų, kurios gina Prezidentės garbų rūmą 

negu Petro Kurmelio iš Mažeikių garbų rūmą. Tai yra raudona linija, įtvirtinta … praktikoje. 

Ir praeitą savaitę byla, kurią laimėjo Prancūzijos pilietis E.O.N prieš N. Sarkozy, pavadinęs jį 

niekingu idiotų, jis ją laimėjo dėl to, kad būtent taikė specialią baudžiamąją n… Prancūzijos 

įstatymai, kuriuose buvo būtent… Prancūzijos Prezidento garbės ir orumo. Ir būtent tuo 

pagrindu, kad tai …proporcinga bausmės, ten buvo areštuotas ir t. t., yra iš tikrųjų tai pa-

sakoma dar kartą, kad taip neturi būti daroma. 

… Dar šiek tiek noriu pasakyti vieną frazę dėl nuomonės ir fakto. Iš tikrųjų mus 

teismai labai dažnai, mano nuomone, kaip tyrinėtojų nuomonė, papuola į labai … tai įsivelia 

pats į nereikalingus dalykus. Kodėl? Todėl, kad jeigu imsime Konvencijos 10 straipsnį, kad ir 

naująsias bylas, praktiškai kas antra byla yra cituojama, kad nebėra taip svarbu atriboti 

nuomonę nuo fakto. Yra kiti testai, kurie gali būti taikomi tai problemai išspręsti. Nes dis-

kursas komplikuojasi, jis sudėtingėja, ir toj pačioj frazėj galima rasti faktų ir žinių paskelbtų ir 

paskelbtų nuomonių. Galima pasakyti, kad nuomonė atsirado iš naujų faktų arba suformuota 

paties sugalvojamais dalykais, tuomet ką teismas sako. Net jis leidžia, rekomenduoja šalims, 

kurios nori, gali įsivesti į savo civilinę teisę reikalavimą, kad nuomonės privalo būti pagrįstos 

egzistuojančiais realiais faktais. Tai yra labai svarbus dalykas, tą ne visi nori girdėti, nes čia 

atsiranda tam tikra problema, nes iki šiol nuomonės reiškimas buvo fetišizuojamas yra. Bet 
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kas gali paneigti tą faktą, kad mes visi turime savo žmogaus teisę, kad apie mus turi būti 

formuojama nuomonė realiai egzistuojančių faktų pagrindu. Tai yra frazė iš mūsų …teismo 

…cijos. Teismas yra pasakęs ne vienoje byloje, kad nuomonė, kuri yra šmeižianti, įžeidžianti, 

ir suformuota nepagrįstai, nesanti posfaktinių aplinkybių yra, ji taip pat gali būti pripažinta 

kaip nuomonė, kuri pažeidžia asmens garbę ir orumą, ir žmogus gali būti apgintas šiuo atveju. 

Štai čia tiesiog yra labai daug…, skamba iš tikrųjų, kad tas žodis yra beribis. Kadangi skaidrių 

negaliu parodyti, tai, matyt, reikės ir baigti. Aš manau, didžiausia problema yra mūsų Bau-

džiamojo kodekso, ne 154 straipsnis, o yra 290 straipsnis.  

Tas asmuo, kuris …praeitą savaitę …Prezidentei, galėtų jis kreiptis į Strasbūrą, ir, ma-

tyt, Strasbūras be jokių problemų pripažintų, kad tai yra taikymas konvencijai prieštarautų 

10 straipsniui tokio sprendimo priėmimą sprendimų Lietuvos teismuose, nes viešųjų asmenų 

garbė ir orumas nėra didesnis negu visų eilinių asmenų garbei ir orumui. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam A. Šindeikiui. Tiesiog kaip modera-

torius, kuris atidžiai klausė kiekvieną žodį, galiu pasakyti, kad visi stengėsi pasakyti tokius 

dalykus. Aš nemačiau prasmės niekur nutraukti natūraliai, dėl to mes nelabai turime laiko 

diskusijoms. Aš noriu paklausti tų žmonių, kurie turi patirties, bet dar neturėjo progos kalbėti. 

Gal jie norėtų kažkaip sureaguoti į tai, kas čia buvo pasakyta. 

Aš čia matau gerbiamąjį Aurelijų Gutauską, matau gerbiamąjį J. Laucių. Gal jūs 

norėtumėte irgi sureaguoti, kad mes girdėtume ir jūsų mintis, jeigu galima? 

J. LAUCIUS. Aš labai trumpai. Mano pavardė yra Justas Laucius. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Prokuroras J. Laucius. 

J. LAUCIUS. Esu Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 

tyrimų departamento prokuroras. Yra atsitikę taip, kad galbūt čia kalbėsiu daugiau kaip 

baudžiamosios teisės specialistas.  

Man yra tekę turėti, sakykim, tokios įdomios praktikos, bylinėjantis šios kategorijos 

bylose, bet apie tai aš nekalbėsiu. Mane labai, atvirai pasakysiu, šioje diskusijoje pradžiugino 

gerbiamojo Šileikio pasisakymas, kadangi iki to laiko aš čia šito mūsų susibūrimo, kuris buvo 

pavadintas kaip diskusija, aš liūdnai stebėjau, kad diskusijos nebuvo. Viskas eina į vieną pusę. 

Ir kalbama apie tai, kad šitas klasikines baudžiamosios teisės normas, tai yra šmeižimą ir 

įžeidimą reikėtų dekriminalizuoti žvelgiant tai per žurnalistų atsakomybės aspektu. 

Kas yra šiais laikais, jeigu šiuo aspektu kalbant apie šių normų taikymą, kas yra šiais 

laikais kaip apibrėžiamas žurnalistas. Tai yra bet koks asmuo. Labai gerai gerbiamasis Šileikis 

pažymėjo, kuris prašo arba yra rodoma televizijoje. Tai yra nereikalingas joks išsilavinimas… 
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R. JUOZAPAVIČIUS. Prašau tylos! 

J. LAUCIUS. Aš tada grįšiu prie to paties. Iš esmės yra konstitucinis imperatyvas, 

kiek aš matau tiek Konstitucijoje, tiek nemažai šakinių įstatymų numatyta, kad draudžiama 

teikti bet kokių privilegijų žmogui dėl profesijos ir t. t. Drįsčiau teigti, kad šioje vietoje kal-

bant apie žurnalistus kaip atskira profesija, apie žmones, kurie atlieka kokia nors skleidžia 

žinią viešai, pernelyg yra mistifikuojamas šitas statusas. Mano nuomone, žurnalistas iš esmės 

nėra šventa karvė, tai yra toks pat Lietuvos Respublikos pilietis ir vien dėl to, kad jis vieną ar 

kitą veiksmą padaro ir paskleidžia žinią viešai, ir neturėtų būti jam taikomas specialus tei-

sinis režimas. 

Dar daugiau. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra aiškiai apibrėžęs, kuriam esant 

žurnalistas turi pareigą dirbti, tai yra turi skleisti žinias, tai yra turi laikytis profesinės etikos, 

žinias skleisti sąžiningai, tiksliai ir patikimai. Taigi šių standartų profesinių nesilaikymas, kad 

iš esmės jis gali užtraukti atsakomybę, …ir baudžiamąją. Tai Europos Žmogaus Teisių Teis-

mas vienoje byloje yra pažymėjęs, kad tai yra teisinga ir, Konvencijos požiūriu, jos ne-

pažeidžia. Ir tai išplaukė iš paprasto, mano nuomone, liaudiško pasakymo: laikraščiu ar žur-

nalu ne tik musę gali užmušti, bet ir žmogų gali užmušti. (Balsai salėje) Gali būti, bet aš ne 

apie tai kalbu. 

Yra atveju, čia sutiksime, kad yra tokios, įvardykime tai, Lietuvoje yra pilna tos 

ekstremaliosios žurnalistikos, yra žurnalistikos ekstremalų. Gerbiamasis Šileikis truputį pa-

vartojo stipresnius išreiškimus, kuriuos aš, kaip teisininkas, negaliu vartoti, kurių žinių ir 

nuomonių skleidimas yra panašus į būseną žmogaus, kurią labai taikliai yra apibūdinęs vienas 

mano baudžiamosios teisės dėstytojas, amžinąjį atilsį Juozas Nocius, kuris sakė, kad žur-

nalistai yra panašus į girtą kareivį su šautuvu, tai yra toks pats pavojingas, toks pats neat-

sakingas ir toks pats baisus. Tai čia būtų tezė dėl žurnalistų atsakomybės ribų. 

Aš dar norėčiau pasakyti apie bendrųjų normų, grįžtant apie šmeižimą ir įžeidimą 

panaikinimą. Jeigu kalbant štai šiuo aspektu, juos reikėtų naikinti dėl to, kad jos riboja žur-

nalistų teisę skleisti informaciją, saviraiškos teisę, tai tų bendrų normų panaikinimas jokios 

problemos neišspręstų. Nes iš esmės pagrindinis žurnalisto veiklos turinėjimo objektas, kaip 

suprantu, yra viešieji asmenys ir viešųjų asmenų veikla. Tai visi viešieji asmenys iš esmės 

patenka į kategoriją, aš manau, vienaip ar kitaip, kuri Baudžiamajame kodekse apibrėžiama 

kaip valstybės tarnautojas arba, sakykime, dauguma arba viešojo administravimo funkcijas 

atliekantis asmuo. Tai net ir panaikinus šitas bendrąsias normas, tai vis tiek liktų Baudžiamojo 

kodekso 290 straipsnis, tai yra valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas at-

liekančio asmens įžeidimas. Šioje vietoje nieko, mano nuomone, įstatymų leidėjas nepasiektų, 

tik iš paprasto žmogaus atimtų konstitucinę teisę kreiptis į teismą ir savo problemas, jeigu jis 
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mato savo bėdą, jeigu jis mato teisę, jeigu jis mato, kad galima spręsti būtent tokiu būdu, 

atimti iš jo teisę bylinėtis ir konstatuoti, kad vienas ar kitas asmuo valstybės vardu yra padaręs 

veiksmus, kurie galėtų būti baudžiami baudžiamąja tvarka, tai būtų vienas aspektas. 

Mes visai pamiršome kitą klausimą, dėl ko mes čia susirinkome. Aš manau, kad mes 

čia kalbėjome apie …, apie materialinę teisę, apie procesinę teisę, tai yra apie privataus 

kaltinimo bylų institutą.  

T. Dapkus pateikė pavyzdžių, kurie man taip pat patiko. Jis kalbėjo apie pikt-

naudžiavimą teise, apie piktnaudžiavimą teise kreiptis į teismą, apie ilgus procesus, apie 

pragyvenimą iš skundų ir t. t. Beje, taip yra iš tikrųjų. Ir kiek teisė egzistavo, tiek ir egzistuoja 

ir piktnaudžiavimas teise. Ne man čia susirinkusiems advokatams kalbėti, kaip tai galima 

daryti visiškai teisėtai. Bet šioje vietoje, aš manyčiau, kad būtų galima patobulinti privataus 

kaltinimo bylų institutą labai paprastu aspektu. Yra kalbama apie tai, kad iki taikymo po-

sėdžio, jeigu nukentėjusysis neatvyksta į taikomąjį posėdį be pateisinamųjų priežasčių, tei-

smas nutraukia bylą. Yra tokia bendro pobūdžio norma, o peržengus taikinamojo posėdžio 

slenkstį, įsijungia bendrosios baudžiamojo proceso teisme normos ir byla nagrinėjama pagal 

bendras baudžiamojo proceso taisykles. Kitaip tariant, nukentėjusysis gali į teismo posėdžius 

nevaikščioti, gali metus sirgti ir t. t., ir panašiai ir tuo pačiu visiškai legaliu būdu siekti, 

sakykim, turtinės kompensacijos, t. y. tų paminėtų ten pinigų ir t. t. Aš matau, kad iš esmės 

siekiant išvengti tokio piktnaudžiavimo teise, būtų galima patobulinti privataus kaltinimo bylų 

procesą ta prasme, kad nurodyti, kad nukentėjusiojo dalyvavimas procese, kaip tokiam po 

taikinamojo posėdžio, jis yra privalomas. Jam neatvykus be pateisinamų priežasčių teisėjas 

bylą nutraukia. Aš manau, kad būtų geras, kokybiškas saugiklis, kuris iš esmės sudėliotų visus 

taškus ant i.  

Ačiū už dėmesį. Atleiskite, jeigu ką nors įžeidžiau. 

R. JUOZAPAVIČIUS. Labai ačiū gerbiamajam prokurorui Justui Lauciui. Nežinau, ar 

gerbiamasis profesorius Aurelijus… Ne, nieko. Meldžiu atleisti, kad mes sugaišome laiką. 

Gal paskutinį apibendrinamąjį žodį vis tik atsakingą čia paliksime gerbiamąjį poną 

J. Sabatauską tais įstatymais. Gal jis norėtų apibendrinti tą visą mūsų diskusiją? (Balsai salėje)  

J. SABATAUSKAS. Iš tiesų ponia Liudvika man padeda sakydama, kad, aišku, kad 

niekas neaišku, ką daryti toliau, nes iš tikrųjų tikėjausi iš šitos diskusijos tokių tiek argu-

mentuotų minčių, ką reikėtų keisti ir kaip reikėtų keisti. Iš tiesų pirmoji dalis pritariu ką tik 

kalbėjusiam, kad buvo nepriminė diskusijos, nes diskusija tiktai pačioj pabaigoj kaip ir 

gavosi, nors realiai jinai turėtų prasidėti dabar arba, kaip gerbiamas mūsų moderatorius 

gerbiamas Rytis prieš tai, kai mes keitėmės mintimis, sako, gal diskusiją reikėjo pradėti nuo 
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pradžių, o paskui pranešėjai tarsi sudėliotų taškus ant i, nes vien tik emocijų perteikimas, kad 

aš taip noriu, kad taip būtų, tai ne toks turbūt tikslas.  

Kita vertus, lyginimas sankcijų, ypač baudų dydžio, tai ar aš neteisus, kad man tai 

suponuoja tokią nuomonę, kad gaunasi, kad viskas svarbiausia yra pinigai? Kad ko labiausiai 

bijo, ką tik Liudvika sako? Žurnalistai labiausiai bijo būtent civilinių ieškinių… Leidėjai bijo 

civilinių ieškinių didelių ir būtent po to priteistųjų, kad reiktų mokėti. Gal baudžiamosios 

nelabai bijo, nes čia jau konkretus žurnalistas bus apkaltintas ir panašiai, bet gerbiamas 

A. Šindeikis iš tiesų pasakė turbūt pagrindinę esmę to žmogaus, kuris kreipiasi dėl ar garbės 

savo, ar orumo gynimo. Šiuo atveju kad ir baudžiamąja tvarka, kad jis apskritai nori sa-

tisfakcijos. Jis nori, kad būtų paneigta ta netiesą skleidžianti žinia arba kad ir… nes iš esmės 

tikslas yra suformuoti nuomonę būtent šmeižimo. Čia pinigai jau ne taip svarbūs, mano 

manymu. Taip, visada bus turbūt, kaip ir minėjo, piktnaudžiaujančių teise. Tokių yra ir bus, 

bet klausimas, ar čia nereikėtų tada pagalvoti apie labiau baudų įvedimą, ne tiek kom-

pensaciją… gali būti kompensacija, bet ir bauda į biudžetą, nes čia iš esmės diskreditavimas 

yra teisės į saviraišką. Diskreditavimas – teisė naudotis viešu žodžiu. Tai irgi, galima sakyti, 

viešas interesas, nes tai yra įtvirtinta ir mūsų Konstitucijoje ir įtvirtinta tarptautinėse kon-

vencijose. Galbūt šitą reikėtų pagalvoti. 

Kita vertus, polemizuodamas su ponu Laurynu Biekša, aš paminėjau, kad vis tiktai 

daugelis ir jis pats paskui pasakė, kad tai yra žymiai rimčiau, nes tai kalbant apie bauginimą, 

apie psichologinę prievartą prieš žmogų ir jeigu pastoviai tai daroma, tai tas žmogus, ant 

kurio, jeigu liaudiškai sakant, užsisėdama, tai iš esmės jis neturi ramios minutės. Priverčiama 

prie to, kad jis pastoviai apie tai galvoja. Taip būtent ir yra pasekmė arba tikslas, kad jis… Gal 

nereikia, kad jis nusižudytų, užteks, kad jam stogas pavažiuotų ir viskas. Kitaip sakant, kad 

sutriktų jo sveikata, psichinė sveikata ir pagaliau atsilieptų fizinei sveikatai. Kitaip sakant, 

pakenkti tam žmogui ne vien tiktai per jo reputacijos sumenkinimą viešojoj erdvėj, bet ir… 

Čia jūs palikote man didelį galvosūkį, kaip reikia daryti. Tiesa, pertraukos metu dar viena… 

Aš suprantu, mes turime baigti ir aš pats jau turiu bėgti, nes jau prasidėjo kitas posėdis, 

kuriam aš turiu pirmininkauti. Turi būti… Ar nereikia pagalvoti ir apie kitus straipsnius? Gal 

net man pasiūlė: o kas, jeigu tai vertinti, kaip nedidelį ar didelį chuliganizmą kai kada, nes 

reaguojant į gerbiamojo A. Šindeikio išsakytas mintis?  

… Aš labai atsiprašau. Turiu atsakyti, kadangi nuskambėjo mano pavardė. Lyg tai aš 

esu toks … leidėjas, kuris nori išvengti atsakomybės. 

J. SABATAUSKAS. Ne, ne, ne. Aš neturėjau omeny jūsų… 

… Pirmas dalykas yra. Baudžiamojoj byloj taip pat galime pareikšti ieškinį ir tada 

ateis ta pati žala yra, bet svarbiausia, ką noriu pasakyti. Jokioj normalioj redakcijoj, kurioj 
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dirba redaktorius, skyriaus redaktorius, leidėjas, šmeižimas iš principo yra neįmanomas. 

Kodėl? Dėl to, kad iš žurnalistų reikalaujama yra savo darbą atlikti profesionaliai: skambinti, 

ieškoti informacijos, gauti faktus ir juos pateikti taip pat redaktoriui, kitiems žmonėms yra. 

Tokiu atveju teisme, net jeigu paaiškės, kad žmogus buvo apšmeižtas dėl tam tikrų prob-

lemėlių, taip nebuvo, informacija buvo netiksli ir t. t. Niekas neįrodys … nebus taikomos. Iš 

tikrųjų redakcijos, kurios dar dirba, bet kiek jų Lietuvoj bėra ir kiek jų beliks už 5–7 metų? 

Mes visi būsime viešojoj erdvėj ir jokių redaktorių, stilistų, korektorių – nieko nebeliks. Mes 

visi tiesioginiu online režimu informuosime visuomenę apie tai, kas vyksta. Tas reiškinys yra 

pakankamai aiškus šiandien. JAV įvykęs jau yra. Bėra spauda tenai ir tokioj apimty šiandien 

ir jų bylų skaičius šiandien, kaip minėjo ir prokuroras čia kuris apie tas bylas veda, jis nyk-

stamai mažėja šitų bylų skaičius ir auga bylų skaičius viešosios erdvės socialinių tinklų daly. 

Klausimas yra, ar norime panaikinti, dekriminalizuoti šmeižimą visai viešajai erdvei, nes čia 

nėra klausimas apie žurnalistus. Čia yra apie viešojo diskurso dalyvius, kur dalyvauja visi 

tame diskurse.  

J. SABATAUSKAS. Aš tiesiog pasakydamas apie tai turėjau omeny kita, kad galbūt 

ne tiek verta galvoti apie tų kompensacijų dydžių didinimą, galbūt atvirkščiai – reikėtų 

transliuoti… kadangi tai vis tiek neišvengiamai valstybė painiojama, teismai per baudas, per 

kitus mechanizmus.  

R. JUOZAPAVIČIUS. Aš kaip moderatorius turiu pareigą baigti renginį, bet tas labai 

įdomu, ką jūs šnekat ir gal tiesiog reikėtų kitąkart susitikti ir toliau pratęsti tą diskusiją, nes 

kiti žmonės tiesiog privalo eiti? Tie, kurie nori, gali likti. Tai labai ačiū, kad jūs taip pagarbiai 

išsakėte savo požiūrius, taip atidžiai klausėte ir dėkui jums.  


