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Ne siteis s

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2008 m. geguž s 12 d Vilnius
Vilniaus miesto pirmo apylink s teismas teis ja Margarita Ambrazaitien
sekretoriaujant J.Bal nienei
dalyvaujant ieškov s atstovei adv. R.Kurlavi ienei
atsakovei J.Markevi ienei
atsakov s atstovui adv. pad. T.Baku ioniui
viešame teismo pos dyje žodinio proceso tvarka išnagrin jo civilin  byl  pagal ieškov s UAB

"M2 Invest" ieškin  atsakovei J ratei Markevi ienei d l dalykin s reputacijos gynimo ir neturtin s žalos
atlyginimo

Teismas, išnagrin s byl ,
n u s t a t :

Atsakov  dalyvavo 2007 m. balandžio 24 d. vykusioje Lietuvos nacionalinio radijo programos
"Klasika" laidoje "Steb tojas".

Ieškov  nurodo, kad atsakin dama  laidos diktori  klausimus, susijusius su buvusiu kino teatru
"Lietuva" bei jos (ieškov s) vykdoma investicine veikla, atsakov  pareiškusi: dabar garantij  joki

ra, yra šnekos, ir aš galiu pasakyt, kad ta pati bendrov  ir jos dukterin s mon s kitose miesto
dalyse... ne tik... ne tik d l tos priežasties namai gri na, bet ir rengiamos gatv s per vaik  žaidimo
aikšteles ir tiesiai per želdynus, ir tokios bylos taip pat yra teismuose.

Ieškov  laiko, kad toks atsakov s teiginys, vertinant j  visame jos kalbos bei radijo laidos
kontekste, suprantamas vienareikšmiškai, t.y. kad vykdydama investicin  veikl , ieškov  pažeidžia
teis s akt  reikalavimus, ko pasekoje gri na namai, siekdama materialin s naudos, nepaiso
aplinkosaugos reikalavim  bei moral s norm , kerta medžius, griauna vaik  žaidimo aikšteles ir d l
neva toki  neteis  jos (ieškov s) veiksm  jau yra prad tos bylos teismuose. Tokio pob džio teiginiai
akivaizdžiai žeidžia jos, kaip patikimos ir stabilios bendrov s dalykin  reputacij , nes nei vienas
protingas ir apdairus asmuo nenor  b ti tokios bendrov s klientu. Atsakov s pranešime paskelbti
duomenys yra žeminan io pob džio, toks ieškov s prilyginimas pastatus ir aplink  darkan iai bendrovei
- žemina jos dalykin  reputacij .

CK 2.24 straipsnis suteikia teis  žeminan ius garb  ir orum  paskleistus domenis reikalauti
teismo tvarka paneigti, taip pat atlyginti turtin  ir neturtin  žal . Kadangi statymas leidžia pažeist
teisi  gynimo b dais naudotis savo nuoži ra, tod l ieškov  renkasi vien  iš b  -nereikalaudama žini
paneigimo prašo pripažinti, kad atsakov s paskleista informacija neatitinka tikrov s bei žemina jos
(ieškov s) dalykin  reputacij  ir priteisti iš atsakov s už dalykin s reputacijos pažeidim  30 000 Lt.
neturtinei žalai atlyginti.

Teisme ieškov s atstov  ieškin  palaik  ir praš  j  patenkinti.
Atsakov  ieškinio nepripaž sta ir savo atsiliepime nurodo, kad Lietuvos nacionalinio radijo

programos "Klasika" laida "Steb tojas" yra nuomoni  laida. Nuomon  yra visuomen s informavimo
priemon se skelbiamas poži ris, mintys, bendro pob džio id , fakt , duomen  ar vyki  vertinimai.
Nuomonei tiesos kriterijai netaikomi. vykiai susij  su kino teatru "Lietuva" irgi, atsakov s teigimu,
nevienareikšmiški ir susilauk  plataus atgarsio visuomen je. Radijo laida
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buvo tiesiogin  ir ji (atsakov ) nepasakiusi jai priskiriamo rišlaus sakinio, ieškov s pateiktas sakinys iš
ties  yra dirbtinai sukonstruotas iš dviej  atskir  frazi , kurios n ra susijusios gramatiniais ryšiais.

Be to, ieškov  nepagr stai siejanti save su šiuo jos (atsakov s) pasisakymu. Iš ties  ieškov
apskritai nebuvo vardinta. Atsakov s teiginiai atitinka tikrov , nors ir b  nepalank s ne vardintai
bendrovei. Atsakov  teigia, kad jos radijo laidoje pamin ti objektyviai egzistuojantys procesai vyksta

tent "D l šios priežasties..." t.y. privataus pasipelnymo intereso išk limo virš viešojo visuomen s
kult rinimosi intereso, valstyb s abejingumo šalies kult riniam gyvenimui, komercijos sigal jimo,
visuotinio pelno vaikymosi nepaisant nemateriali  vertybi  ir t.t, t.y. tai, apie k  buvo kalb ta laidos
metu ir tai esanti jos asmenin  nuomon , kurios laisv  garantuoja Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai
teis s aktai. Kalb dama radijo transliuotos laidos metu, atsakov  nepaskelbusi tikrov s neatitinkan ios
informacijos, nesiekusi sumenkinti nei ieškov s, nei kito fizinio ar juridinio asmens garb s ir orumo bei
dalykin s reputacijos. Tod l atsakov  laiko ieškin  nepagr stu ir prašo j  atmesti.

Teisminio bylos nagrin jimo metu atsakov  palaik  savo atsiliepime išd stytus argumentus ir
ieškin  praš  atmesti.

Ieškinys atmestinas.
Iki ieškinio pareiškimo ieškov  nereikalavo paneigti duomenis, kuriuos ji laiko žeminan iais jos

dalykin  reputacij , tokio duomen  paneigimo ji nereikalauja ir teismine tvarka, o reikalavim  atlyginti
turtin  ir neturtin  žal  nagrin ja teismas, nepaisydamas to, ar tokius duomenis paskleid s asmuo juos
paneig , ar ne (CK 2.24 str.3d.).Tod l teismas laiko, kad šiuo atveju išankstinio bylos sprendimo ne
teisme tvarka n ra privaloma ir šali  gin  galima nagrin ti iš esm s.

Spr sdamas ieškinio pagr stumo klausim , teismas susipažino su pateiktais dokumentais, tame
tarpe ir su šali  iniciatyva gautomis ir teismui pateiktomis Lietuvi  kalbos instituto kalbin s ekspertiz s
bei VU Filologijos fakulteto                                                         išvadomis, kurias teismas vertina kaip
rašytinius rodymus, šali  atstov  paaiškinimus bei kitus rodymus. Teismas vertina visus atsakov s
pasisakymus šioje laidoje ir vis  šios laidos dalyvi  pasisakym  kontekste.

Lietuvos nacionalinio radijo programos "Klasika" laidos "Steb tojas" nuolatin žanga yra ši:
"Tai, kas nauja ir domu. Tai, d l ko vyksta debatai. Tai, d l ko neramu (muzikinis intarpas) Pasaulis
stebi mus, mes stebime pasaul  (muzikinis intarpas) Su jumis radijo laida "Steb tojas " (muzikinis
intarpas)

Ši radijo laida vyko po to, kai prieš dien  bendrov s "M2 Invest" (šios bylos ieškov s) buvo
organizuota spaudos konferencija, kurioje buvo kalbama apie dviej  kino sali  statyb , komerciniame
gyvenamajame komplekse. Laidos diktorius praneš , kad apie "Lietuvos" nugriovim  ir jos vietoje
dviej  nedideli  sali  statyb  kalb s režisierius ir prodiuseris A.Matelis, Europos kult ros sostin s
rengini  organizatoriai ir nekilnojamojo turto pl tros bendrov s "Rojaus apartamentai" atstovai.
Diktorius praneš , kad šiandien (t.y. 2007 m. balandžio 24 d.) bus kalbama apie tai, ar reikia nugriauti
"Lietuv ", kad Vilnius b  išgelb tas, kaip Europos kult ros sostin . Taigi šios radijo laidos tema buvo
padiktuota pa ios ieškov s prieš tai organizuotoje spaudos konferencijoje.

Šioje radijo laidoje, be šios bylos atsakov s J.Markevi ien s - Vilniaus dail s akademijos
stytojos, Nacionalinio ICOMOS komiteto nar s, dalyvavo ir kalb jo poetas G.Grajauskas, architektas

A.Karalius, režisierius O.Koršunovas, filosofas M.Adom nas, politikas A.Paleckis, režisierius ir
prodiuseris A.Matelis bei kiti kult rologai. Laidoje buvo kalbama apie 2009 m. Vilni , kaip Europos
kult ros sostin , apie kult rin s visuomen s balso ignoravim  ir komercini  interes  dominavim , apie

tinum  išsaugoti miesto vieš sias erdves ir kitais kult ros bei kult rinio paveldo išsaugojimo
klausimais.
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Apie "Lietuvos" kino teatro funkcij  Europos kult ros sostin je kalb jo ir atsakov , kuri

primin , kad šis kino teatras yra trauktas  Europos kult ros sostin s program . Apie šio kino teatro
istorin  vert  ir jo išsaugojim  kalb jo ir kiti šios laidos dalyviai. A.Matelis kalb jo apie, jo nuomone,
galim  ir tam tikr  kompromis  su investuotojais, kurie es  sutinka, kad toje vietoje b  kino centras.
Kad tai buvo nuomoni  laida, tvirtinama ir VU specialioje mokslin je išvadoje, kuri grindžiama
kalb jimo stiliumi, tariamosios nuosakos vartojimu, sureliatyvinan iais terpiniais. Tai, kas sakoma,
pateikiama ne kaip "realumo", o kaip "galimumo" vaidinys. Išvadoje konstatuojama, jog šioje laidoje
kalb jusi atsakov  J.Markevi ien  es  paskleidusi tikrov s neatitinkan ius duomenis ir taip pažeidusi
ieškov s dalykin  reputacij , yra nepagr stas. Pasteb tina, kad ir ieškov s atstov s pateiktoje kalbin s
ekspertiz s išvadoje, kurioje kalbama apie kalb tojos šnekoje pauz s vertinim , apie gramatin  ir login
sakini  s saj , kalb tojos m stym  ir jo raiškos b , nepaneig  VU                            išvados apie
atsakov s išsakyt  nuomon .

Atsakov  J.Markevi ien  šioje laidoje kalb jo keturis kartus ir jos pasakytus žodžius apie
gri van ius namus, teismas vertina viso šio jos pasisakymo kontekste. ia ji kalb jo apie žem s nuomos
sutarties sudarym , apie galimas kompensacijas, apie garaž  statyb  nesuderinus su Pasaulio paveldo
komitetu ir paliet  vis  eil  kit  klausim , kuriuos b tina jos nuomone kuo grei iau spr sti. Ta iau ji
neatliko veiksm , prieštaraujan kin s veiklos s žiningai praktikai ir geriems papro iams, kuriuos
draudžia LR Konkurencijos statymo 16 straipsnis, kaip nes žining  konkurencij . Atsakov s teiginys
apie gri van ius namus bei rengiamas gatves per vaik  žaidimo aikšteles, vertinant jos viso pasisakymo
kontekste ir ieškov s veiklos pob  -nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas, nuoma ir kitos su turtu
susijusios operacijos, nesudaro teisinio pagrindo teigti apie ieškov s dalykin s reputacijos pažeidim .
Nuomon  yra poži ris, nusimanymas, supratimas, fakt  ir duomen , reiškini  ar vyki  vertinimai
išvados ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais vykiais. Ši  savo nuomon  atsakov  grind
Lietuvoje vykstan iais procesais - privataus intereso išk limu virš viešojo visuomen s kult rinimosi
intereso, komercijos sigal jimu, pelno vaikymusi nepaisant nemateriali  vertybi  ir t.t. Nuomonei
tiesos kriterijus netaikomas.

Reikšti nuomon  apie b tinum  išsaugoti miesto kult rin  bei architekt rin  paveld  ir taip ginti
visuomen s vieš  interes  atsakovei suteikia Konstitucijos 25 straipsnis bei LR Visuomen s
informavimo statymo 4, 5, 6 straipsni  nuostatos. Jos pareikšta nuomone šioje radijo laidoje buvo
nukreipta ginti visuomen s vieš  interes , kuris turi b ti ginamas prioritetiškai, palyginus su ieškov s
priva iais interesais. Tokioms aplinkyb ms esant, ieškinys d l informacijos paneigimo ir neturtin s
žalos priteisimo, negali b ti tenkinamas.Atsakovei priteistinos bylin jimosi išlaidos.

Remdamasis CK 1.5,1.114, 1.138, 2.24, 6.250 str., Visuomen s informavimo statymo 4, 5,
6 str.bei CPK 93, 259-270 str.str., teismas

n u s p r e n d :
Ieškov s UAB "M2 Invest" ieškin  pripažinti neatitinkan  tikrov s Lietuvos nacionalinio

radijo 2007 m. balandžio 24 d. vykusioje radijo laidoje paskleist  informacij  ir priteisti iš
atsakov s 30 000 Lt. neturtinei žalai atlyginti, atmesti.

Priteisti iš ieškov s UAB "M2 Invest" ( . k.300135047)               bylin jimosi išlaid
atsakov s J rat s Markevie ien s                            naudai.
Sprendimas gali b ti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui 30-ties dien
laikotarpyje per Vilniaus 1-  apylink s teism .

Teis ja  Margarita Ambrazaitien

Nuorašas tikra


