
2013 m. balandžio 26 d. 

              Advokatas Kęstutis Švirinas  

ŠMEIŽIMAS IR ĮŽEIDIMAS – TEISMŲ PRAKTIKA 

Vilnius 



ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas ir įžeidimas- teismų 
praktika 

Teisių įgyvendinimo ribos 

„Laisvė turėti įsitikinimus apskritai negali būti ribojama, o 
laisvę reikšti įsitikinimus galima riboti įstatymo nustatyta 
tvarka tada, kai yra būtina apsaugoti Konstitucijos 25 
straipsnio 3 dalyje nurodytas vertybes – žmogaus sveikatą, 
garbę ir orumą, privatų gyvenimą“ (2000 m. birželio 13 d. Konstitucinio 

Teismo nutarimas). 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė 

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas 

 

154 straipsnis. Šmeižimas 

 
1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, 
galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, 
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės 
atėmimu iki vienerių metų. 
2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų 
nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, 
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (informacijos paskleidimas) 

Objektyviosios pusės požymis - tikrovės neatitinkančios informacijos 
(žinios), galinčios paniekinti ar pažeminti kitą žmogų arba pakirsti 
pasitikėjimą juo, perdavimas bent vienam trečiajam asmeniui.  

 

„Baudžiamoji atsakomybė už šmeižimą kyla asmeniui, paskleidusiam 
informaciją, t. y. perdavusiam žinias“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005 
m. lapkričio mėn. 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-645) 

 

„Bendrąja prasme informacija reiškia žinią, t. y. konstatavimą faktų ir 
duomenų apie reiškinius, įvykius, asmens veiksmus, savybes. Faktams ir 
duomenims taikomas tiesos kriterijus, jų egzistavimas gali būti patikrintas 
įrodymais ir objektyviai nustatytas“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. 
balandžio mėn. 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012). 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (informacijos paskleidimas) 

 

„Teisės doktrinoje laikoma, kad paskleista informacija <...> yra 
konkreti, o jos turiniu turi būti faktai, kuriuos galima 
patikrinti“ (Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 25 d. nutartis 

baudžiamojoje byloje Nr. 1A-96/2012) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (tikrovei neatitinkanti 
informacija) 

„Tikrovės neatitinkanti, galinti paniekinti ar pažeminti asmenį 
informacija – tai žmogų diskredituojančios prasimanytos ar 
klaidingos žinios. Žinia yra informacija apie faktus ir jų 
duomenis – reiškinius, dalykus, savybes, veiksmus, įvykius, 
grindžiamus tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei 
įrodymo priemonėmis. Melagingos žinios yra tos, kurios 
neatitinka tikrovės, yra prasimanytos, t.y. skleidimas to, kas 
teigiama esant buvę, bet nėra ir nebuvo, arba faktai 
iškreipiami“ (Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 26 d. 

nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-300-190/2012) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (tikrovę neatitinkanti 
informacija) 

„Konvencija gina <...> asmenį, kuris, įgyvendindamas teisę 
reikšti savo nuomonę, pavartojo tam tikro laipsnio faktų 
perdėjimą - hiperbolizavimą (EŽTT 1986 m. liepos 8 d. 
sprendimas byloje Lingens prieš Austriją), neperžengdamas 
Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje nustatytų šios teisės 
įgyvendinimo ribų“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005 m. lapkričio mėn. 22 

d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-645) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (šmeižikiškas ir žeminantis 
pobūdis) 

„Šmeižimas – tai ne tik paskleidimas apie kitą žmogų tikrovės 
neatitinkančios informacijos, bet ta informacija galimai turi 
paniekinti ar pažeminti asmenį ar pakirsti pasitikėjimą juo“ 
(Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 
1A-712/2012) 

 

„Paskleista informacija turi būti žmogų žeminanti, galinti 
pakirsti jo reputaciją, sumenkinti kito žmogaus ar žmonių 
pasitikėjimą juo. Tokia informacija turi būti konkreti, kurios 
faktus galima būtų patikrinti. Pasakymai, kad žmogus yra 
blogas, nepatikimas, melagis, amoralus, nenurodant tai 
patvirtinančių faktų, nėra šmeižimas“ (Vilniaus apygardos teismas 

2012 m. liepos 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-641-468-2012) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (šmeižikiškas ir žeminantis 
pobūdis) 

Teisė skleisti informaciją apima ir informaciją, kuri yra 
šokiruojanti, erzinanti, trikdanti visuomenę 

 

„Teisė skleisti informaciją ir idėjas apima ne tik teisę skleisti 
neutralią informaciją ir idėjas, kurios yra palankios ir 
neįžeidžiančios, bet ir tikrovę atitinkančią informaciją, kuri yra 
šokiruojanti, erzinanti ar trikdanti visuomenę ar jos dalį. Toks 
šios teisės normos turinio aiškinimas tarnauja pliuralizmo, 
tolerancijos, abipusio pakantumo ir plačių pažiūrų formavimui, 
be kurių demokratinė visuomenė neįmanoma“ (Lietuvos 

Aukščiausiojo teismo 2005 m. lapkričio mėn. 22 d. nutartis baudžiamojoje 
byloje Nr. 2K-7-645) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (šmeižikiškas ir žeminantis 
pobūdis) 

 

„Sprendžiant konfliktą, kilusį tarp teisės į garbės bei orumo 
gynimą ir teisės skleisti informaciją, būtina vadovautis 
proporcingumo ir šių teisių pusiausvyros principais. Teisė 
skleisti informaciją ir idėjas apima ne tik teisę skleisti neutralią 
informaciją ir idėjas, kurios yra palankios ir neįžeidžiančios, bet 
ir tikrovę atitinkančią informaciją, kuri yra šokiruojanti, 
erzinanti ar trikdanti visuomenę ar jos dalį“ (Šiaulių apygardos 

teismo 2012 m. spalio mėn. 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-692-
519-2012) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Informacijos atribojimas nuo nuomonės   

 

„Nuomonė turi vertinamąjį, atspindimąjį pobūdį, o nauja 
informacija - konstatuojamąjį pobūdį, nes ja teigiami iki tol 
neišsakyti faktinio pobūdžio duomenys pateikiami kaip objektyviai 
egzistuojantys“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. balandžio mėn. 24 d. 

nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012). 
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Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (informacija ar nuomonė) 



ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (informacija ar nuomonė) 

Nuomonė – nauja informacija 

„Informacija egzistuoja kaip objektyvus reiškinys, todėl gali būti nustatyta 
remiantis atitinkamais duomenimis. Jų pagrindu asmuo gali atlikti jam 
svarbius, įdomius ar aktualius jo požiūrį atspindinčius svarstymus ar vertinimus, 
gali analizuoti, gretinti ar kitaip apdoroti informaciją ir gauti išvadas. Šios 
mąstymo veiklos rezultatai gali būti įvairių rūšių. Pirma, tai gali būti 
subjektyvus faktų ir duomenų vertinimas – nuomonė. Ji negali būti peržiūrima ir 
paneigiama. Nuomonei netaikomas tiesos kriterijus, tačiau ji turi remtis tikrais 
faktais. Antra, tyrimo, apibendrinimo, analizės ar kitokiu būdu kaip 
individualių pastangų rezultatas gali būti gaunama informacija - nauji 
duomenys apie daiktus, reiškinius, savybes ir kt. Tiek nuomonės, tiek 
informacijos atsiradimo prigimtis yra panaši – individuali mąstymo veikla, 
tačiau savo pobūdžiu tai yra skirtingi dalykai. Nuomonė turi vertinamąjį, 
atspindimąjį pobūdį, o nauja informacija – konstatuojamąjį pobūdį, nes ja 
teigiami iki tol neišsakyti faktinio pobūdžio duomenys, pateikiami kaip 
objektyviai egzistuojantys“ (Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
2012 m. vasario mėn. 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-48-238-2012; Vilniaus 
apygardos teismo 2011 m.  spalio 11 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-1021-
315/2011 ) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (informacija ar nuomonė) 

Nuomonė turi remtis faktais 

„Nuomonė yra kokių nors faktų supratimas, vertinimas, požiūris į 
faktus ir vertybes, komentarai, pastabos. Nuomonė yra 
subjektyvi, jai netaikomas tiesos kriterijus, tačiau ji turi remtis 
faktais ir turi būti pateikiama sąmoningai neiškreipiant 
duomenų“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. balandžio mėn. 24 d. nutartis 

baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012) 

 

„Už paskleidimą nuomonės apie tam tikrus realius faktus ar 
įvykius baudžiamosios atsakomybės pagal šią normą nekyla“ 
(Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. balandžio mėn. 24 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012). 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (informacija ar nuomonė) 

„Neabejotina, kad apibūdindamas I. U. ir jo galimus veiksmus, V. 
K. pateikė negatyvų šio asmens vertinimą. Nors vertinamieji 
teiginiai yra subjektyvaus pobūdžio, tačiau, kaip minėta, ir jie turi 
būti pagrįsti faktais. <...> Teisėjų kolegija pažymi, kad, 
sprendžiant atsakomybės pagal BK 154 straipsnį klausimą, 
svarbu nustatyti, ar kaltinamo asmens išsakyta kritika 
neperžengė leistinų ribų“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. 

balandžio mėn. 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-1/2009). 

 

„Vertinamojo pobūdžio išsireiškimai, kurie padaryti nepatikrinus 
faktų, nėra teisėti“ (Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. 

nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. PK-76-655/12) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): objektyvioji 
pusė (informacija ar nuomonė) 

Teiginiuose vartojami žodžiai, išsireiškimai yra svarbūs 
nuomonei atriboti nuo informacijos 

„R. Z. televizijos laidoje išsakyti teiginiai vertintini ne kaip 
informacija (žinia), neatitinkanti tikrovės ir galinti paniekinti, 
pažeminti R. A., bei pakirsti pasitikėjimą juo, o kaip nuteistojo 
nuomonė. Taip pat teismas nustatė, kad R. Z. teiginiu apie 
„išplautus“ 1,2 mln. Lt neapkaltino R. A. įvykdžius nusikaltimą, 
numatytą BK 216 straipsnyje. Tokią išvadą teismas padarė ne tik 
dėl to, kad baudžiamajame įstatyme nėra formuluotės „pinigų 
plovimas“, tačiau ir dėl to, kad aptariamas sakinys pradedamas 
sąlygine fraze („galima daryti prielaidą“)“ (Lietuvos Aukščiausiojo 

teismo 2012 m. balandžio 24 d nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012 ) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 

subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

Šmeižimas gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia 

 

„Tai yra tiesiogine tyčia (BK 15 straipsnio 2 dalis) padaroma 
nusikalstama veika, todėl asmuo gali būti pripažintas kaltu dėl 
šmeižimo tik nustačius, kad jis suvokė, jog skleidžia tikrovės 
neatitinkančią informaciją apie kitą asmenį, suprato, kad ši 
žemina žmogaus garbę, ir to norėjo“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 

2012 m. spalio 4 d nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-4/2011) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

Asmens suvokimas, jog skleidžiama informacija neatitinka tikrovės 
bei noras tokią informaciją skleisti sudaro tyčios turinį 

 

„Atsakomybė pagal BK 154 straipsnį atsiranda, jei tikrovės 
neatitinkančią ir kito žmogaus garbę ir orumą žeminančią ar 
niekinančią informaciją skleidžiantis asmuo (kaltininkas) veikia 
tiesiogine tyčia, t. y. subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai 
turi atitikti BK 15 straipsnio 2 dalyje numatytą tiesioginės tyčios formą. 
Tai reiškia, kad kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos 
pobūdį ir to nori, t. y. supranta, kad skleidžia melagingas žinias, kad 
tos žinios žeminančios ir niekinančios kitą asmenį ar galinčios pakirsti 
pasitikėjimą juo, arba supranta, kad skleidžia pramanytas žinias, 
neva asmuo padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, ir sąmoningai 
tai daro“ (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 1A-845-166/2012) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

Neįsitikinimas informacijos tikrumu savaime nepatvirtina tiesioginės 
tyčios egzistavimo 

„Teismo teiginys, kad R. Z., prieš skleisdamas informaciją, privalėjo 
įsitikinti jos tikrumu, nepagrindžia tiesioginės tyčios paskleisti tikrovės 
neatitinkančią informaciją buvimo, nes tyčios turinį sudaro šio požymio 
suvokimas ir norėjimas paskleisti tokią informaciją, o ne 
neįsitikinimas, ar informacija tikra“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. 
balandžio 24 d nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012) 

 

„Atsakomybė pagal šį straipsnį kyla tada, kai kaltininkas suvokia, jog jis 
skleidžia tikrovės neatitinkančią informaciją, tačiau jeigu asmuo yra įsitikinęs, 
kad jo skleidžiama informacija yra teisinga, t.y. jis sąžiningai klysta dėl 
informacijos teisingumo, ši aplinkybė šalina atsakomybę“ (Kauno apygardos 
teismo 2012 m. liepos mėn. 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1-301-133/2012) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

 

„<...> rašydama straipsnius apie nukentėjusįjį, įtariamoji 
nepakankamai išsamiai patikrino gautą informaciją, nors 
privalėjo įsitikinti jos teisingumu. Tokia išvadą liudija neatsargią 
kaltės formą (BK 16 str. 3 d. – turėdama ir galėdama patikrinti 
jai suteiktą informaciją, to nepadarė ir taip apšmeižė 
nukentėjusįjį). BK 154 str. ir 155 str. taikytini tik tada, kai 
kaltininkai veikia tiesiogine tyčia“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

Baudžiamųjų bylų skyriaus 2011 m. spalio mėn. 4 d. nutartis baudžiamojoje 
byloje Nr. 2A-4/2011). 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

Kituose šaltiniuose publikuotos netikros informacijos vertinimas – 
nesudaro pagrindo atsakomybei 

„A. D. veiksmuose nėra nusikaltimų sudėties. Jis sąžiningai klydo dėl 
skleidžiamos informacijos tikrumo ir perdavė ją ne kaip savo 
nuomonę, nurodė šaltinį. Ir, kaip nuosprendyje nurodė apylinkės 
teismas, Lietuvos Respublikos Visuomenės Informavimo įstatymo 54 
str. 1 d. 3) p. nurodyta, kad viešosios informacijos rengėjui ir 9 ar) 
skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės 
neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos 
šaltinį ir ji buvo anksčiau paskelbta per kitas visuomenės informavimo 
priemonės, jeigu ši informacija nebuvo paneigta per ją paskelbusias 
visuomenės informavimo priemones“ (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. 
gruodžio 21 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-1203-2011) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

Priešinga nuomonė 

„Tai, kad kituose informaciniuose šaltiniuose buvo paskleista 
faktais nepagrįsta informacija, kaltinamajam nesuteikė teisės ją 
komentuoti savo teiginiais, nors jie gali būti laikomi ir 
subjektyviais“ (Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. 

nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. PK-76-655/12) 

 

„Šmeižimo nusikaltimo objektyviuosius požymius sudaro 
paskleidimas apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančios 
informacijos nepriklausomai nuo to, koks yra tos informacijos 
šaltinis“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. balandžio mėn. 2 d. 

nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-171/2013) 

 

 
21 



ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

Informacijos tikrumo nepatikrinimas sudaro pagrindą tiesioginei 
tyčiai egzistuoti 

 

„Neturėdama jokiais realiais faktais patvirtintų duomenų apie 
žinių tikrumą, suvokė, kad paskleistos žinios pažemins G. J. kaip 
asmenį ir kaip Draugijos vadovę. M. D. tai padarė suvokdama, 
kad paskleista informacija gali pakirsti pasitikėjimą 
nukentėjusiąja, neigiamai paveikti jos tolimesnę veiklą ir to siekė. 
Paskleisdama informaciją, kad G. J. klastojo Draugijos įstatus, ji 
nesistengė patikrinti informacijos tikrumo, vildamasi, kad tai 
tiesa“ (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. 

nuosprendis) 
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ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjėktyvioji pusė (tiesioginė tyčia) 

Nuomonės atitikties tikrovei vertinimas nėra įmanomas 

 

„Atkreiptinas dėmesys į tai, kad EŽTT praktikoje nurodyta, jog 
atitikties tikrovei įrodinėjimo reikalavimas vertinamųjų teiginių 
požiūriu yra neįmanomas įvykdyti ir savaime pažeidžia 
nuomonės laisvę“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2012 m. balandžio 24 d 

nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012) 
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Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjektyvioji pusė 
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Sąžininga klaida – atsakomybę šalinanti sąlyga 

 

„Konvencija gina ne tik asmenį, paskleidusį absoliučiai teisingą 
informaciją, bet ir ne visiškai tikslią informaciją, tačiau tai 
padariusį sąžiningai, nepiktnaudžiaujant teise skleisti informaciją 
(EŽTT 1976 gruodžio 7 d. sprendimas byloje Handyside prieš 
Jungtinę Karalystę)“ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005 m. lapkričio 

mėn. 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-645) 
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Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjektyvioji pusė 

Vartojamų teiginių ir žodžių pobūdis turi reikšmės vertinant 
tiesioginės tyčios buvimą 

 

„Tikrovės neatitinkanti informacija apie V.T. paskleista užgauliai, 
turint tikslą apibūdinti jį kaip nesąžiningą asmenį, 
piktnaudžiavusį pareigomis ir vykdžiusį nusikaltimus, kas 
pagrįstai vertinama kaip kito asmens šmeižimas“ (Vilniaus m. 2 

apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 
PK-76-655/12) 
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Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjektyvioji pusė 

Kitų objektyvių duomenų svarba tiesioginei tyčiai nustatyti 

 

„Šiuo atveju nepakanka vien nukentėjusiosios suvokimo, bet 
būtina nurodyti ir objektyvius duomenis, patvirtinančius 
nuteistosios tyčios turinį“ (Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 24 

d. nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-712/2012) 

 

„Byloje nebuvo nustatyta kokių nors faktinių aplinkybių apie 
priežastis, dėl kurių išteisintieji būtų turėję interesą ar asmeninį 
nusistatymą (tyčią) skleisti pramanytą informaciją apie 
prokurorą“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio mėn. 30 d. nutartis 

baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-437/2008). 
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Šmeižimas (BK 154 str.): 
subjektyvioji pusė 

 Priešinga nuomonė 

 

„Tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimo motyvai, kuriuos 
nurodė J. L. (dėl jam daromo spaudimo dėl jo duotų parodymų 
kontrabandos byloje) veikos kvalifikavimui reikšmės neturi – 
pakanka, kad asmuo suvokia, jog tokia tikrovės neatitinkanti 
informacija paniekins ir pažemins kitą asmenį“ (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio mėn. 20 d. nutartis baudžiamojoje 
byloje Nr. 2K-7-596/2005). 
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Įžeidimas (BK 155 str.) 

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas 

 

155 straipsnis. Įžeidimas 
1. Tas, kas viešai veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai pažemino žmogų, 
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu 
iki vienerių metų. 
2. Tas, kas neviešai įžeidė žmogų, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir 
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu. 
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra 
nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro 
reikalavimas. 
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Įžeidimas (BK 155 str.): objektyvioji 
pusė 

Baudžiamoji atsakomybė už nuomonę (BK 155 str. Įžeidimas) 

„Įžeidimas žodžiu yra neigiamas nepadorus žmogaus įvertinimas, 
žeminantis žmogų jo paties ar kitų žmonių akyse, kito žmogaus prestižo 
paniekinimas. Įžeidimo žodžiu atveju neigiamai, nepadoriai, užgauliai 
formuluojant atsiliepiama apie žmogaus asmenybę, jo savybes“ 
(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės mėn. 24 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2k-269). 

 

„Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įžeidimo atveju, skirtingai nei 
šmeižimo, nebūtina nurodyti konkrečius faktus, neigiamai 
apibūdinančius nukentėjusįjį, pakanka ir to, kad neigiamai užgauliai 
atsiliepiama apie nukentėjusiojo asmenybę, jo savybes, todėl ir 
vertinamuoju teiginiu (t.y. išreiškiant nuomonę) galima įžeisti asmenį“ 
(Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-
1057/10) 

 
 
29 



ESTONIA  LATVIA  LITHUANIA  BELARUS 

www.sorainen.com 

Įžeidimas (BK 155 str.): objektyvioji 
pusė (tiesos kriterijaus nebuvimas) 

Tiesos kriterijus neturi įtakos kvalifikavimui 

„Šmeižimas nuo įžeidimo (BK 155 straipsnis) yra atribojamas 
pagal objektyviuosius požymius. Šios veikos skiriasi tuo, kad 
įžeidimo atveju paprastai nenurodomi konkretūs faktai, 
neigiamai apibūdinantys nukentėjusįjį, o neigiamai atsiliepiama 
apie nukentėjusiojo asmenybę, jo savybes, bruožus ir pan.“ 
(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio mėn. 4 d. nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 2A-4/2011) 

„Įžeidimo žodžiu atveju neigiamai, nepadoriai, užgauliai 
formuluojant atsiliepiama apie žmogaus asmenybę, jo savybes. 
Reikšmės neturi, ar toks įvertinimas atitinka tiesą“ (Vilniaus 

apygardos teismo 2012 m. liepos mėn. 12 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 
1A-641-468-2012) 
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Įžeidimas (BK 155 str.): objektyvioji 
pusė (forma) 

 

„BK 155 str. 1 d. dispozicijoje numatyta, jog nusikalstama veika – 
įžeidimas gali būti padaroma viena ar keliomis iš šių alternatyvų: 
veiksmu, žodžiu ar raštu. Įžeidimas veiksmu – tai žeminantis 
poelgis nukentėjusiojo akivaizdoje, pavyzdžiui, antausis, spjūvis, 
nepadorus gestas. Įžeidimo žodžiu ar raštu atveju neigiamai, 
užgauliai atsiliepiama apie nukentėjusiojo asmenybę, jo savybes“ 
(Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. balandžio mėn. 16 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 1S-447-557/2012) 
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Įžeidimas (BK 155 str.): objektyvioji 
pusė (užgaulus pobūdis) 

 

„Užgaulumas reiškia, kad veiksmai ar vertinimai akivaizdžiai 
prieštarauja įprastoms elgesio taisyklėms, bendražmogiškiems 
moralės reikalavimams. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, 
padoria forma išsakytas, kad ir neigiamas žmogaus vertinimas, 
nors ir sukėlęs neigiamų emocijų, įžeidimu nepripažįstamas“(Kauno 
apygardos teismo 2013 m. vasario mėn. 18 d. nutartis baudžiamojoje byloje 
Nr. 1A-1059-238-2012) 
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Įžeidimas (BK 155 str.): objektyvioji 
pusė (užgaulus pobūdis) 

 

„Ar veiksmas, įvertinimas yra įžeidžiantys, sprendžia pats 
nukentėjusysis. Pats užgaulumas suprantamas kaip veiksmai ar 
vertinimai, akivaizdžiai prieštaraujantys įprastoms elgesio 
taisyklėms, bendražmogiškos moralės reikalavimams“ (Šiaulių 

apygardos teismo 2012 m. sausio mėn. 4 d. nuosprendis baudžiamojoje byloje 
Nr. 1A-32-354-2012) 
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Įžeidimas (BK 155 str.): subjektyvioji 
pusė (tiesioginė tyčia) 

 

„Įžeidimas yra padaromas tiesiogine tyčia. Nepadoriai 
apibūdindamas R. K. girdint kitiems žmonėms kasatorius suvokė, 
kad viešai užgauliai žemina nukentėjusįjį, ir to norėjo, taigi - 
veikė tiesiogine tyčia“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 27 

d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-385/2005) 
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Įžeidimas (BK 155 str.): subjektyvioji 
pusė (tiesioginė tyčia) 

Kitų objektyvių duomenų svarba tyčiai nustatyti 

 

„Pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodo, kad minėti duomenys 
vienareikšmiškai parodo G.G. V. anksčiau aptartų veiksmų tiesioginę 
tyčią, kuri buvo sąlygota ne įstatymų reglamentuota žurnalisto 
pareiga objektyviai ir nešališkai informuoti visuomenę apie 
reikšmingus visuomenės gyvenimo reiškinius, o jo siekiu iškovoti 
populiarumo skaitytojų tarpe, didesnės jo publikacijų paklausos ir 
atitinkamai gauti iš to asmeninės naudos. Taigi žurnalisto siekiai buvo 
savanaudiški, o ne sąžiningai pateikti svarbią ir aktualią informaciją 
viešajai diskusijai, valstybės ar politinio gyvenimo svarbiais 
klausimais“ (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis baudžiamojoje 

byloje Nr. 1A-1057/10) 
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Šmeižimas ir įžeidimas– pakantumo 
ribos 

Pakantumo kritikai/neteisingai informacijai ribos 

„Teismas turi nustatyti santykį tarp privataus gyvenimo apsaugos ir 
laisvės reikšti mintis apsaugos, teismas privalo įvertinti asmens, apie 
kurį yra viešinama informacija, statusą, t. y. ar toks žmogus yra 
„žinomas asmuo“ arba yra „įžengęs į viešumą“ „ (Standard Verlags GmbH 

v. Austria, no. 13071/03,  ECHR 2 November 2006; § 37).  

„Priimtinos kritikos ribos atitinkamai yra platesnės politikui (kaip 
žinomam asmeniui) lyginant su privačiu asmeniu. Priešingai nei 
privatus asmuo, politikas (kaip žinomas asmuo) neišvengiamai ir pats 
tai suvokdamas atveria save kiekvieno savo žodžio ir darbų atidžiam 
vertinimui tiek žurnalistams tiek ir plačiajai visuomenei, ir atitinkami 
toks asmuo privalo rodyti aukštesnio laipsnio toleranciją skelbiamai 
kritikai“ (Lingens v. Austria; Series A no. 103, ECHR 8 July 1986, § 42) 
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Šmeižimas ir įžeidimas– pakantumo 
ribos 

„Politiko, veikiančio pagal savo viešus įgaliojimus, kritikos ribos yra 
platesnės negu privataus asmens. Politikas neišvengiamai ir sąmoningai 
atsiveria nuodugniai kiekvieno savo žodžio bei darbo kontrolei – tiek 
žurnalistų, tiek plačiosios visuomenės, ir jis turi rodyti daugiau 
tolerancijos, ypač kai pats padaro viešų pareiškimų, galinčių duoti 
pagrindą kritikai“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2012 m. 
balandžio mėn. 24 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2A-3/2012) 

 

„Spauda vaidina esminį vaidmenį demokratinėje visuomenėje, ir ne tik 
spauda turi priedermę pateikti informaciją, bet ir visuomenė turi teisę ją 
gauti; valstybės tarnautojo kritikos ribos yra platesnės, todėl 
saviraiškos laisvės įgyvendinimas taikytinas ne tik informacijai ar 
idėjoms, kurios priimamos palankiai, bet ir toms, kurios žeidžia, 
šokiruoja ar trikdo, nes be to nebūtų demokratinės visuomenės“ (Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2008 m. gruodžio mėn. 30 d. nutartis 
baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-437/2008) 
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Šmeižimas ir įžeidimas– pakantumo 
ribos 
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„Šioje įtemptoje politinėje kovoje abi pusės naudojo įvairias 
viešųjų ryšių priemones, siekdamos sukritikuoti, sumenkinti ar 
diskredituoti viena kitą. Tai yra normali politinės demokratijos 
santvarkos visuomenės gyvenimo tikrovė. Todėl kiekvienas 
asmuo, aktyviai dalyvaudamas politiniame gyvenime, turi 
tolerantiškai priimti aštresnę kartais ne visai pagrįstą kritiką, nes 
tokia politinės veiklos ir populiarumo kaina“ (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2005 m. gruodžio mėn. 6 d. nutartis baudžiamojoje 
byloje Nr. 2K-7-545). 
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Šmeižimas ir įžeidimas- teismų 
praktika 
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Teismas privalo ypač atsargiai ir apdairiai elgtis 
naudojant institucines priemones siekiant atkalbėti 
žiniasklaidą nuo dalyvavimo diskusijoje, sietinoje su 
teisėtu visuomenės interesu. Žurnalistų baimė būti 
nubaustiems baudžiamąja tvarka veikia kaip 
slopinimas žurnalistų minčių raiškos laisvės (Kaperzynski v. 

Poland; no 43207/07; § 70; ECHR 3 April 2012) 
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