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Vilniaus miesto 1 apylink s teismui

Laisv s pr. 79 A, LT-08531 Vilnius

Ieškovas:

UAB „M2 Invest",

mon s kodas 300135047,

Suba iaus g. 7 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

Atsakovas:

rat  Markevi ien ,

gyv. Paribio g. 28-9, Vilnius;

IEŠKINYS

l dalykin s reputacijos gynimo

Ieškinio kaina - 30 000 (trisdešimt t kstan ) lit .

I. D l UAB „M2Invest" dalykin s reputacijos pažeidimo fakto

Ši  met  balandžio 24 dien  Atsakov , J rat  Markevi ien , Lietuvos radijo laidoje „Steb tojas"

paskleid  tikrov s neatitinkan ius duomenis, kurie pažeid  UAB „M2 Invest" (toliau vadinama -

„Ieškov ") dalykin  reputacij . Atsakov , radijo laidoje „Steb tojas", atsakin dama  laidos

diktori  klausimus susijusius su buvusiu kino teatru „Lietuva" bei Ieškov s vykdoma investicine

veikla, nurod :

" D l tos bendrov s ir jos dukterini moni  kitose miesto dalyse ne tik namai gri na, bet ir

rengiamos gatv s per vaik  žaidimo aikšteles ir želdynus. Tokios bylos taip pat yra teismuose. "

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1. 1. 14 straipsnio 1 dalis nurodo, kad

„civilin  teis  saugo asmenines neturtines teises ir vertybes, t. y. vard , gyvyb , sveikat , k no

nelie iamyb , garb , orum , žmogaus privat  gyvenim , autoriaus vard , dalykine reputacija,
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juridinio asmens pavadinim , preki  (paslaug ) ženklus ir kitas vertybes, su kuriomis statymai

sieja tam tikr  teisini  pasekmi  atsiradim ".

CK 2. 24 straipsnio 1 dalis nurodo, kad „asmuo turi teis  reikalauti teismo tvarka paneigti

paskleistus duomenis, žeminan ius jo garb  ir orum  ir neatitinkan ius tikrov s, taip pat atlyginti

toki  duomen  paskleidimu jam padaryt  turtin  ir neturtin  žal . " Toki  pat teis  turi ir

juridiniai asmenys, gindami savo dalykin  reputacij  (CK 2. 24 str. 8 d. ). Min tas CK straipsnis

nurodo du savarankiškus juridinio asmens pažeist  teisi  gynimo b dus: paskleist  tikrov s

neatitinkan  ir žeminan  juridinio asmens dalykin  reputacij  duomen  paneigim  bei žalos

(tiek turtin s, tiek neturtin s) atlyginim . Šiais pažeist  teisi  gynimo b dais asmuo naudojasi

savo nuoži ra (CK 1. 137 straipsnio 1 dalis). Nurodyti teisi  gynimo b dai (tiek vienas kuris, tiek

abu) juridinio asmens atžvilgiu gali b ti taikomi, tik kai yra nustatoma vis  ši  fakt  visuma: 1)

paskleisti duomenys žemina juridinio asmens dalykin  reputacij  2) duomenys neatitinka tikrov s

ir 3) kai tokie duomenys yra paskleisti. Dabar pla iau paaiškinsime kiekvien  iš ši  fakt .

1) D l paskelbt  duomen  žeminan io pob džio

Žeminan io pob džio yra atsakov s teiginys, kad „ l tos bendrov s ir jos dukterini moni

kitose miesto dalyse ne tik namai gri na, bet ir rengiamos gatv s per vaik  žaidimo aikšteles ir

želdynus. Tokios bylos taip pat yra teismuose. ". Šio teiginio prasm  galima tinkamai suvokti ir

privalu  vertinti  visos  laidos  „Steb tojas"  kontekste  (priedas  Nr.  1).  Teiginys,  kad  „ l tos

bendrov s ir jos dukterini moni  kitose miesto dalyse ne tik namai gri na, bet ir rengiamos

gatv s per vaik  žaidimo aikšteles ir želdynus. Tokios bylos taip pat yra teismuose. ", vertinant j

visame atsakov s kalbos bei radijo laidos kontekste, suprantamas vienareikšmiškai, t. y. kad

Ieškov , vykdydama investicin  veikl  pažeidžia teis s akt  reikalavimus, ko pas koje gri na

namai, siekdama materialin s naudos, nepaiso joki  aplinkosaugos reikalavim  bei moral s

norm , kerta medžius, griauna vaik  žaidim  aikšteles ir d l neva toki  neteis  Ieškov s

veiksm  jau yra prad tos bylos LR teismuose. Nereikia n  pla iau rodin ti, kad tokio pob džio

teiginiai akivaizdžiai žeidžia Ieškov s, kaip patikimos ir stabilios bendrov s dalykin  reputacij

nes akivaizdu, kad n  vienas protingas ir apdairus asmuo nenor  b ti teis s akt  reikalavim

nepaisan ios, vardan asmeninio pelno - svetimus namus griaunan ios, neteis tai medžius

kertan ius bei vaik  žaidim  aikšteles naikinan ios - bendrov s klientu. Atsakov , kalb dama

apie Ieškov  bei apibr ždama galimas ieškov s veiklos pasekmes ir veiklos garantijas, vardija j

kaip joki  teis s ir moral s reikalavim  nepaisan  bendrov , tuo b du leisdama suprasti, kad

Ieškov  yra tik bet kokiomis priemon mis pelno siekiantis asmuo. Tokios s sajos yra per se

žeidžian io pob džio ir net nereikia papildomai rodin ti, kad asmens
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vardijimas „nam  griov ju", „medži  kirt ju" ir „vaik  žaidimo aikšteli  naikintoju" gali žeminti

asmens dalykin  reputacij , nes toks asmens vardijimas visuomen je turi nusistov jusi  reikšm

ir suprantamas vienareikšmiškai neigiamai. Lietuvos Aukš iausiojo Teismo Senatas savo 1998-

05-15 nutarimo Nr. 1 6 punkte pažym jo, kad „paskleist  žini  žeminantis pob dis

nenustatin jamas, kai žodis ar j  junginiai, kuriais išsakytos žinios, yra akivaizdžiai žeminan ios.

Teiginiai: „vagis", „suk ius", „girtuoklis" ir pan. visuomen je suprantami vienareikšmiškai ir j

paskleidimas protingam, moraliam žmogui sukelia neigiam  nuomon  apie asmen . "

Taigi, akivaizdu, kad atsakov s pranešime paskelbti duomenys, kad „D l tos bendrov s ir jos

dukterini moni  kitose miesto dalyse ne tik namai gri na, bet ir rengiamos gatv s per vaik

žaidimo aikšteles ir želdynus. Tokios bylos taip pat yra teismuose.  yra žeminan io pob džio, nes

iš atsakov s kalbos konteksto labai aiškiai galima suprasti, kad prie visko, prie ko prisilies

Ieškovas, tur s neigiamas pasekmes - grius namai, bus griaunamos vaik  žaidim  aikštel s ir t. t.

Toks Ieškovo prilyginimas pastatus ir aplink  darkan iai bendrovei - žemina ieškov s dalykin

reputacij .

Norime atkreipti d mes , kad ieškov  neprivalo rodin ti, kad paskleisti duomenys yra b tent apie

, kadangi ieškov s pavadinimas („M2 Invest") yra labai aiškiai vardintas radijo laidoje

steb tojas (priedas Nr. 1). Lietuvos Aukš iausiojo Teismo Senato 1998-05-15 nutarimo Nr. 1 9

punktas nurodo, kad fakt , jog paskleistos žinios yra apie ieškov rodin ja ieškovas, jeigu jis

tiesiogiai nebuvo pamin tas ir iš paskleist  žini  turinio neaišku, ar žinios yra apie j . Ten pat

pažymima, kad „faktui nustatyti pakanka, kad pagal nurodytus požymius aplinkiniai atpažint

asmen , apie kur  paskleistos žinios". Taigi, akivaizdu, kad atsakov s paskleistos žinios yra apie

ieškov .

2) D l paskelbt  duomen  neatitikimo tikrovei

Ieškov  neturi rodin ti, kad atsakov s pranešime paskelbti duomenys neatitinka tikrov s. Ar

paskleisti duomenys atitinka tikrov , rodin ja atsakovas (Lietuvos Aukš iausiojo Teismo Senato

1998-05-15 nutarimo Nr. 1 8 punktas). Fakt , kad paskelbti duomenys atitinka tikrov , t. y. kad

l UAB "M2 Invest" ir jos dukterini moni  veiklos kitose miesto dalyse gri na namai,

rengiamos gatv s per vaik  žaidimo aikšteles ir želdynus ir tokios bylos taip pat yra teismuose.

", turi rodyti atsakov .

3) D l duomen  paskleidimo

Duomenys laikomi paskleistais, jeigu jei yra perduoti bet kokiomis priemon mis bent vienam

asmeniui, išskyrus t , apie kur  duomenys skleidžiami (CK antrosios knygos 2. 24 straipsnio

komentaras, Justitia, Vilnius, 2002 m., 67 p.; Lietuvos Aukš iausiojo Teismo Senato 1998-05-15

nutarimo Nr. 1  4 punktas). Atsakov  žeminan ius ir neatitinkan ius tikrov s duomenis apie
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ieškov  paskleid  radijo laidoje Steb tojas", kurioje dalyvavo Algirdas Gricius, Šar nas

Bagdonas, Mantas Adom nas, Audrys Karalius, Marcelijus Martinaitis, Gintautas Mažeikis,

Gintaras Grajauskas, laidos klaus si Lietuvos radijo klausytojai. Tokiu b du Atsakov s pateikti

duomenys tapo žinomi tre iajam asmeniui.

II. D l atlygintinos neturtin s žalos dydžio

Vienas iš pažeist  asmenini  neturtini  teisi  gynimo b  yra reikalavimas atlyginti tikrov s

neatitinkan  ir žeminan  asmens dalykin  reputacij  duomen  paskleidimu asmeniui padaryt

neturtin  žal  (1. 137 str. 1 d., 2. 24 str. 1 d. 6. 250 str. ). Jeigu neturtin s žalos atlyginimas

numatytas statyme, tai šio fakto ieškovas neturi rodin ti. Šiuo atveju neturtin s žalos faktas

preziumuojamas, tod l ieškovas turi pagr sti tik reikalaujamos pinigin s kompensacijos dyd  (CK

šeštosios knygos komentaras, Justitia, 2002 m., Vilnius, 345 p. ). Atlygintinos neturtin s žalos

dyd  nustato teismas, atsižvelgdamas  jos pasekmes, žal  padariusio asmens kalt , jo turtin

pad , padarytos turtin s žalos dyd  bei kitas turin ias reikšm s aplinkybes, tai pat 

žiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 6. 250 str. 2

Manome, kad sprendžiant atlygintinos neturtin s žalos dydžio klausim , šioje byloje reikšmingos

žemiau išd stytos aplinkyb s:

1)  Faktas, kad atsakov s tikrov s neatitinkanti informacija apie ieškov , buvo paskleistas pla iai

bei vairiai auditorijai (radijo laidoje dalyvavo politikai, menininkai, kult ros veik jai, radijo

laid  gird jo klausytojai.

2)  Atsakov  tikrov s neatitinkan  informacija paskleid  apie juridin  asmen , kuris užsiima

investicine veikla. Kaip žinia, tokio pob džio informacija, koki  skleidžia atsakov , skaudžiai

palie ia investicines bendroves, kurioms klientai skolina, patiki savo pinigines l šas, kadangi

toki  investicini  bendrovi  klientai ar b simi klientai itin jautriai reaguoja  panašaus pob džio

informacij , gandus, raginimus ir pan.

3)  Atsakov  ty ia ir s moningai pateik  tikrov s netinkan ias žinias apie ieškov , siekdama

sumenkinti pasitik jim  ja. Atsakov s veiksmai - dalyvavimas radijo laidoje „Steb tojas", fakt

iškraipymas ir pateikimas kaip faktin s tiesos, kategoriškas teigimas d l neva Ieškov s atžvilgiu

prad  teismini  proces , yra s moningi, valinio pob džio aktai, kurie neatsargiai atsirasti

negal jo. Ieškov s dalykin  reputacij  žeminanti informacija buvo paskleista s moningai ir ty ia

-  ši  atsakov s kalt s form  tur  atsižvelgti teismas, spr sdamas ieškovei padarytos

atlygintinos neturtin s žalos dydžio klausim .
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Remdamiesi aukš iau nurodytomis faktin mis aplinkyb mis, bei vadovaudamasis LR CK 1. 114

straipsnio 1 dalimi, 2. 24 straipsnio 1 bei 8 dalimis, 1. 137 straipsniu, 138 straipsniu, 1. 5

straipsnio 1 dalimis bei 6. 250 straipsniu,

Teismo prašome:

1.    pripažinti, kad atsakov s 2007-04-24 Lietuvos radijo laidoje „Steb tojas" paskleista

informacija „D l tos bendrov s ir jos dukterini moni  kitose miesto dalyse ne tik namai gri na,

bet ir rengiamos gatv s per vaik  žaidimo aikšteles ir želdynus. Tokios bylos taip pat yra

teismuose, " neatitinka tikrov s ir žemina ieškov s UAB „M2Invest" dalykin  reputacij ;

2.    priteisti iš atsakov s, J rat s Markevi ien s, 30 000 (trisdešimt t kstan ) lit  UAB

„M2Invest" naudai kaip padarytos neturtin s žalos atlyginim  už bendrov s dalykin s reputacijos

pažeidim ;

Jeigu atsakov  nepateiks atsiliepimo  pareikšt  ieškin  arba parengiamojo procesinio dokumento,

priimtinas sprendimas už aki .

Ieškovas informuoja, kad byla bus vedama per Advokat  A. Jak s, R. Kurlavi ien s ir J.

Kurlavi iaus profesin s bendrijos „ADLEX" advokat  Red  Kurlavi ien .

Ieškinio priedai:

1.  2007-04-24 Lietuvos radijo laidos „Steb tojas" išrašas (2 egz. );

2.  Dokumentas, rodantis žyminio mokes io sumok jim  (tik teismui);

3.  Ieškinys su priedais (2 egz. );

4.  stat  kopija (tik teismui);

5.  Akcinink  protokolo, d l direktoriaus paskyrimo, kopija (tik teismui).

UAB „M2 Invest"

Generalinis direktorius Dalius Kaveckas


