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Zurnalistq etikos inspektoriaus tamybai (toliau - Tarnyba) persiunte Irinos Safondikienes (toliau parei5keja) 2016-07-09 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai adresuot4 skund4 (su priedais) del
intemeto tinklalapyje https://rysininkuS.wordpress.com paskelbtos informacijos. 2016-07-26
Tarnyba kreipesi i parei5kej4 su praSymu pateikti savo pozicij4 del tyrimo pradejimo Visuomenes
informavimo istatymo nustatSrta tvarka, nurodyti konkredi4 skundZiam4 informacija ir kita Zurnalistq
etikos inspektoriaus tyrimui reikSming4 informacij 4
S. m. rugpjudio 8 d. Tarnyba gavo pareiSkejos skund4 del visuomenes informavimo
priemoneje interneto tinklalapyje https://rysininkuS.wordpress.com paskelbtos tikroves
neatitinkandios ir jos garbg ir orum4 paheidLiartdios informacijos (SmeiZto) apie j4, taip pat del
asmeninio pobfldZio lai5ko pavie5inimo ir privaditl garso ira5q neteiseto darymo bei jq pavie5inimo.
Skunde nurodoma; kad interneto tinklalapyje https://rysininku8.wordpress.com laikotarpiu
nuo 2015-10-28 iki 2016-02-20 publikuojami straipsniai apie parei5kej4, kurie, anot jos, Zemina jos
garbg ir orum4 ftonkrediq tikroves neatitinkandiq ir jos garbg ir orum4 Zeminandiq teiginiq parei5keja
nepateike - past.). Nurodo, kad tinklalapyje taikoma komentary cenzura, nera galimybes Zmonems
teikti parei5kej4 palaikandius komentarus. Skunde parei5keja skundZiasi ir del to, kad Siame
tinklalapyje buvo neteisetai pavieSintas jos asmeninio pob[dZio lai5kas, siqstas asmeniniu
elektroninio pa5to adresu tik interneto tinklalapio valdytojai Vaidai Vasiliauskaitei !jos asmenin!
elektroninio paito adres4. PareiSkeja taip pat nurodo, kad V. Vasiliauskaite neteisetai (be sutikimo)
dare garso iraius ir juos pavie5ino skundZiamame interneto tinklalapyje. Parei5keja teigi4 kad del
skundZiamos informacijos kendia Seimos nariai, kuriq vienas - nepilnametis sunus. Skunde pra5oma
taikyti atsakomybg interneto svetaines valdytojai ir ipareigoti pa5alinti i5 Sios svetainds neteiset4
informacij4 (straipsnius, asmenini laiSk4 ir pokalbiq garso ira5us).
Siekdamas objektyvaus ir i5samaus skundo tyrimo, vadovaudamasis Visuomends
informavimo istatymo 50 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Zurnalistq inspektorius kreipesi i informacines
visuomends informavimo priemones valdytoj4- V. Vasiliauskaitg, pra5ydamas pateikti paai5kinimus
del parei5kejos skundZiamq aplinkybig, turimus irodymus, kit4 inspektoriaus tyrimui reik5ming4
informacij4.
V. Vasiliauskaites paai5kinimuose teigiama, kad po kiekvienu skundZiamu straipsniu yra
ikelti dokumentai, todel komentuoti del sura5yto melo ji negali. Nurodo, kad yra fkeltas laiSkas, kuri
ji gavo i5 DNSB ,,Rumpi5kes" (toliau - bendrija) bendrijos pirmininkes Irinos Safondikienes
(parei5kejos). Nurodo, kad Siame laiSke parei5keja j4, kaip bendrijos nari, pavadino taip: ,,ankstyvu
senatvinds silpnaprotystes poZymiq (mano nuomone), ai jums ai5kiai pasakiau, rugsejo 7 dien4, kad
del laiptines daZymo darbq gyventojus informavau..." (citata i5 laiSko, kuris pridedamas prie
paai5kinim\-post.). V. Vasiliauskaite teigia, kad ji neZino, kaip paZemino parei5kejos garbg ir orum4
paskelbdama straipsnius, nebent tuo, kad bendrijos narius ir Lietuvos Zmones informavo, kaip gali
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elgtis vie5as asmuo, t. y., bendrijos pirmininkas. Nurodoma, kad interneto svetaines tikslas yra
informuoti, kaip elgiasi iSrinkti bendrijq pirmininkai, kuriq dalis, pasak paai5kinimq autords,
paleidLia vadZias ir elgiasi nekultUringai, neeti5kai. V. Vasiliauskaite nurodo, kad, jos nuomone,
bendrijos pirmininke (parei5keja) elgiasi neeti5kai siqsdama bendrijos nariui tokio turinio laiSk4,
kuriame yra kalbama apie bendrijos reikalus ir Sis lai5kas ndra asmeni5kas ir Siame lai5ke nera
kalbama apie asmeninius, Seiminius dalykus. V. Vasiliauskaite nurodo, kad ji turi nepilnamet!vaik4,
tadiau i5 jo niekas nesiSaipo ir nesako, kad tavo mama buvo i5vadinta ,,silpnaprote". Nurodo, kad,
kiek Zinoma, parei5kejos vaikas yra maiametis (4 metq), jis lietuvi5kai nesupranta ir nekalba, todel
kaip ir kas jam kenkia, kad parei5keja, jo mama, V. Vasiliauskaitg i5vadino silpnaprote, duomenq
neturi. Pasak interneto tinklalapio valdytojos, galiausiai motinos pareiga yra apsaugoti vaik4 nuo
neigiamos informacijos. Nurodo, kad kai kurie gyventojai perskaitg minet4 parei5kejos paraiyt4 jai
lai5k4 pa5iurpo, nes po laiSko pavie5inimo interneto tinklalapyje, sulaukd skambudig, kad reiktq
parei$kej4 paduoti i teism4 uZ tokius lai5kus, taip pat i5 komentarq matyti, kad visi palaiko j4, o ne
parei5kej4, nors pastaroji galbut sieke kitokiq tiksltl.
Paaijkinimuose akcentuojama, kad skundLiama interneto svetaind buvo ikurta, kad b[tq
pavie5inti prieS tai buvusio bendrijos pirmininko Sigito Remezos vadovavimo bendrijai principai,
faktai. Nurodoma, kad del S. Remezos buvo kreiptasi i prokuratur4 ir jis buvo pripaZintas kaltu del
dokumentq klastojimo ir t. t. SkundZiama svetaine buvo fkurtapagal toki modeli, kuris buvo rastas
viesai internete, kur galima kurti,,blogas", nieko papildomai nebuvo uZsakyta, pasinaudojus sitloma
forma buvo pradeti kelti i svetaing bendrijos pirmininko S. Remezos vadovavimo ir darbo faktai. VVasiliauskaitd, paLymi, kad interneto tinklalapyje bet kuris ulsmuo gali ra5yti komentarus. Teigiama,
kad komentarai nera trinami. Visi para5yti komentarai yra palikti, nepakeisti. Kaip irodyti, kad
komentarai nera trinami, neZino.

Paaijkinimuose taip pat paiymima, kad V. Vasiliauskaite nori paneigti fakt4, kad
i.safoncik@mail.ru yra asmeninis parei5kejos elektroninio pa5to adresas, nes parei5kej4 b[dama
bendrijos pirmininke, pati siunte i5 Sio pa5to vis4 informacij4, susijusi4 su bendrijos valdymu. Teigi4
kad V. Vasiliauskaite gavo Siuo elektroninio pa5to adresu apie 40 iaiSkq (dalis laiSkq pridedama prie
paaiSkinimq - past.)- Pasak jos, i5 lai5kq matyti, kad minimas elektroninio paSto adresas buvo
naudojamas padios bendrijos pirmininkes, kaip nuo bendrijos. Atkreipia demesi, kad bendrijos
rekvizitai buvo praplesti ir ten buvo lraSytas Sis elektroninio pa5to adresas.
V. Vasiliauskaite nurodo, kad jos elektroninio pa5to adresas yra asmeninis ir kad Siuo
elektroninio pa5to adresu perduodavo bendrijai vandeni (vandens skaitikliq parodymus). Nurodo, kad
ji buvo bendrijoje igaliotine nuo Ry5ininkq g. 8 namo vidurines laiptines ir visus lai5kus su bendrijos
valdymu jai parei5keja siqsdavo Siuo elektroninio pa5to adresu vaida.gruode@gmail.com. Priduri4
kad del jai siqsto parei5kejos laiSko, kuriame yra iSvadinta ,,silpnaprote", i teism4 nera kreipusis.
Det pokalbio garso lra5q paviesinimo V. Vasiliauskaite atkreipia demesi, kad visi pokalbiai
vyko bendrijos administracinese patalpose bendrijos pirmininkes darbo valandomis, kurios
(valandos) buvo nurodytos kaip priemimas bendrijos gyventojq. Pasak jos, kaip yra nustatyta
Lietuvos Respublikos istatymq, vie5ieji asmenys turi bfiti ypatingai atid[s atlikdami savo darb4 ir
jiems kritikos ir viesumo ribos yra praplestos lyginant su privadiais asmenimis.
Paailkinimuose V. Vasiliauskaite nurodo, kad atsisako tenkinti parei5kejos pra5ym4 pa5alinti
skundZiam4 informacij4. Motyvuoja tuo, kad nereikia iZeidineti bendrijos narius tiek raStu, tiek
LodLiu. Mano, kad parei5keja siekia kitq tikslq, t. y., nori, kad bttq panaikinta informacija, nes jai

ji, b[dama

bendrijos pirmininke, vieSuoju asmeniu,
yra privatfis asmenys, buvo paZeisti jq
narius,
kurie
V. Vasiliauskaitg, ir kitus bendrijos
iZeidinejo
privaffis interesai, o ne bendrijos pirmininkes, kaip renkamo ir vie5o asmens interesai. VVasiliauskaites nuomone, jei taip elgiasi bendrijos pirmininkas, tai su tokiu bendrijos pirmininku
sunku sprgsti ivairius klausimus, susijusius su asmeniniu turtu (butu), ir santykiai su bendrijos
pirmininku nera vienkartiniai, jie yra tgstiniai, todel bendrijos pirmininkas turi elgtis kulttiringai ir
geda del savo elgesio su bendrijos nariais. Be to,

j6

eti5kai.

I5nagrinejgs parei5kejos skund4 Visuomenes informavimo istatymo nuostatq laikymosi
poZiuriu, Zurnalistr4 etikos inspektorius (toliau - inspektorius)

nustate:
I5 tinklalapio https://rysininku8.wordpress.com turinio nustatyta, kad jame

pateikiama:

,Jnformacija-ir asmenin€ nuomon| apie Klaipddos miesto Ryiininhg gatves 8 namo gnenimq ir
aktualijas". Siame tinklalapyje V. Vasiliauskaite teikia savo pastebejimus, iZvalgas, komentarus ir
i5vadas apie ivykius, Zmones (ne tik apie pareiSkejA). Teise komentuoti suteikta ir skaitytojams.
Nustatyta, kad interneto tinklalapyje skelbiama informacljayra prieinama neribotam asmenq ratui
(bet kuriam asmeniui, uZejusiam i Sitinklalapi).
Palymetina, kad interneto tinklalapis https://rysininkuS.wordpress.com pagal Visuomenes
"
informavimo istatymo 2 straipsnio 16 dali yra priskirtinas informaciniq visuomends informavimo

priemonirykategorijai. Intemeto tinklalapis https://rysininku8.wordpress.com tiek turinio, tiek formos
aspektu nera tradicind visuomenes informavimo priemond, tadiau fvertinus informaciniq technologijq
pletr4, spartq jq vystym4si ir Sio proceso nulemt4 visuomeniniq santykiq kait4, konstatuotina, kad
pagal informacijos viesum4 sklaid4 prieinamum4, veiklos metodus ir galimybg kontroliuoti
informacij4, jis atitinka informacinds visuomenes informavimo priemonds kriterijus. Del netradiciniq
visuomends informavimo priemonitl, jq teisinio reguliavimo yra pasisakgs ir Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas (toliau - LVAT) (Lr. LVAT 2009 m. balandZio 20 d. sprendim4
administracinej e byloj e Nr. 4444-70 12009).
Akcentuotina, kad uZ informacines visuomenes informavimo priemones turini Visuomenes
informavimo lstatymo ir kitq istatymq nustatyta tvarka atsako jos valdytojas - asmuo, fakti5kai
valdantis informacinds visuomenes informavimo priemong, kurioje rengiama ir (ar) skleidZiama
vie5oji informacija, arba rengiantis ir (ar) skleidZiantis tokios priemonds turini (Visuomenes
informavimo istatymo 2 straipsnio 17 dalis). Todel informacinds visuomenes informavimo priemones
valdytojas, jei jis rengia ar pateikia skleisti vie5qj4 informacij4, laikytinas vie5osios informacijos
rengeju (Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 77 dalis), o jei skleidZia vie54i4 informacij4
ir fakti5kai valdo informacing visuomenes informavimo priemong - vie5osios informacijos skleideju,
kuris atsako uZ tos informacijos teisetum4 (Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 78 dalis).
PareiSkeja skundZiamos informacijos paskelbimo metu ejo bendrijos valdybos pirmininkes
pareigas. Atkreiptinas demesys, kad remiantis teises aktq nuostatl+ - Lietuvos Respublikos
daugiabudir+ gyvenamqjq namq ir kitos paskirties pastatq savininkq bendrijq istatymo 2 straipsnio 7
dalies, 4 straipsnio I dalies, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio - analize,
daugiabudiq namq savininkq bendrija - tai privatusis, ribotos civilines atsakomybds, ne pelno
siekiantis juridinis asmuo. Bendrijos tikslas yra igyvendinti butq ir kitq patalpq (pastatq) savininkq
teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausandiq arba kuriamq naujq bendrosios dalines nuosavybes
teises objektq valdymu, naudojimu ir prieZitra, t. y., tenkinti privadius jos nariq interesus, o ne
viesuosius interesus. Taip pat paZymetin4 jog tam, kad asmeni bfitq galima pripaZinti vieSuoju, jo
pareigos, veikla ar uZimama padetis turi pagristai dominti visuomeng. fvertinus parei5kejos pareigas,
darbo pobfldi, veikl4 Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 75 dalies taikymo prasme,
parei5keja nelaikytina viesuoju asmeniu, kadangi darbo pobfidis buvo susijgs su privadiu juridiniu
asmeniu, o pati veikla nedare itakos viesiesiems reikalams, kas pagristai domintq visuomeng.

I. Del pareifkejos

garbes

ir orumo gtnimo

Inspektorius paZymi, jog teise skleisti ir gauti informacij4 yra vienas i5 esminitl demokratines
visuomends pagrindq, be kurios uZtikrinimo neimanoma nei demokratine visuomene, nei laisvas
kiekvieno individo egzistavimas. Europos Z-oga.rs Teisitl Teismas (toliau -EZTT), ai5kindamas
teises skleisti informacij4 turini, yra nurodgs, jog teise skleisti informacij4 ir idejas apima ne tik teisg
skleisti neutrali4 informacij4 ir idejas, kurios yra palankios ir neiZeidZiandios, bet ir informacijq, kuri
yra Sokiruojanti, erzinanti ar trikdanti visuomeng ar jos dal! (Zr. pZ"ff 1976-12-07 sprendim4 byloje
Handyside priei Jungting Karalystg, Nr. 00005493172; 1991-lI-26 sprendim4 byloje
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Observer&Guardian

prief Jungting Karalystg, Nr.

00013585/88). Svarbu,

kad

nebltq

piktnaudZi atjama informacijos skleidimo laisve.
PaZymetina, kad vie5osios informacijos rengejai (skleidejai) gali pasirinkti, kokipublikacijos
stiliq, mindiq destymo bfrd4 jie naudos rengdami informacij4, koks bus jos tikslas ir turinys.
Nagrinejamu atveju nustatyta, kad parei5keja skundZia, kad laikotarpiu nuo 2015-10-28 iki
2016-02-20 publikuojami straipsniai apie j4, kurie, anot jos, yra tikroves neatitinkanti informacija,
kuri Zeminajos garbg ir orum6 SmeiZtas.
Svarbu paLymeti, kad Visuomenes informavimo lstatymo nustatyta tvarka asmens garbe ir
orumas ginami, kai nustatoma Siq faktiniq aplinkybiq visuma: 1) Ziniq paskleidimo faktas; 2.) faktas,
jog paskleistos Zinios yra apie parei5kej4; 3) faktas, kad duomenys yra Zeminandio pobrldZio; 4)
faktas, jog paskleistos Zinios neatitinka tikroves.
Ziniayra faktq arba tikry (teisingq) duomenq skelbimas (Visuomenes informavimo istatymo
2 straipsnio 86 dalis). Tuo tarpu nuomond - tai visuomenes informavimo priemondse skelbiamas
poZitris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobtdZio idejas,
faktq ir duomenq, rei5kiniq ar ivykiq vertinimai, iSvados ar pastabos apie Zinias, susijusias su tikrais
ivykiais. Nuomon€ gali remtis faktais, pagristais argumentais irpaprastai jiyra subjektyvi, todel jai
netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tadiau ji turi b[ti rei5kiama s4Ziningai ir etiSkai, s4moningai
nenuslepiant ir nei5kreipiant faktq ir duomenq (Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 36
dalis). I5sakant nuomong asmens garbe ir orumas gali buti paZeisti tik tuo atveju, jeigu toks
savirai5kos budas yra nesqLiningas, neeti5kas ir neturi jokio objektyvaus pagrindo. Zinios nuo
nuomonds atribojimo pagrindas yratai, kad Ziniai taikomas tiesos kriterijus.
Atkreiptinas demesys, kad Visuomenes informavo istatymo 15 straipsnyje, siekiant apsaugoti
asmens garbg ir orumq yra ltvirtinta asmens atsakymo teise- Siame straipsnyje nustat5rt4 kad
kiekvienas fizinis asmuo, kurio garbg ir orumq Lemina visuomen6s informavimo priemoneje
paskelbta tikroves neatitinkanti, netiksli ar Sali5ka informacija apie ji turi teisg atsakyti, paneigdamas
tikroves neatitinkandi4 informacijq at patikslindamas paskelbt4 informacijE, arba pareikalauti, kad
vie5osios informacijos rengejas ir (ar) skleidejas Sio istatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka paneigtq
tikroves neatitinkandi4 informacrje. Tai rei5kia, jog asmuo, siekdamas realizuoti savo atsakymo teisg,
turi kreiptis i vie5osios informacijos rengej4 (skleidej4). PaZymetin4 kad visuomenes informavimo
priemonds atsisakymas i5spausdinti ar kitu budu paskelbti informacijos paneigim4 gali buti
skundZiamas teismui Visuomenes informavimo istatymo 44 straipsnio 6 dalyje nustat5rta tvarka.
Be kita ko, inspektorius, i5tyrgs skund4 ir nustatgs, kad fizinio asmens garbe ir orumas /
juridinio asmens dalykine reputacija buvo paZeista, taip pat gali pareikalauti, kad vie5osios
informacijos rengejas ar skleidejas nustatyta tvarka paneigtq paskelbt4 tikroves neatitinkandi4
informacij4, kenkiandi4juridinio asmens dalykinei reputacijai lpaicidlian(:i4frzinio asmens garbg ir
orum% teisetus interesus, arba sudarytq asmeniui galimybg padiam atsakyti ir paneigti toki4
informacij4.
Kaip jau sprendime paiymeta, inspektorius parei5kejai, be kita ko, buvo nurodgs pateikti
konkredi4 informacij4 - teiginius - neatitinkandius tikroves, Zeminandius parei5kejos garbg ir orum4.
Nagrinejamu atveju palymetina, kad tyrimas del parei5kejos garbes ir orumo paZeidimo visuomends
informavimo priemoneje https://rysininku8.wordpress.com negali blti atliktas, kadangi parei5keja
nepateike Siq duomenq. AtsiZvelgiant i tai, vadovaujantis Visuomenes informavimo fstatymo 50
straipsnio 9 dalies 4 punktu, 12 dalimi, skundo nagrinejamas dalyje del garbes ir orumo gynimo
nutrauktinas.

II.

Del pareiikijos teisds j privataus gnenimo apsougq uZtilvinimo

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje yra ltvirtinta Zmogaus teise i privataus
gyvenimo gerbim4, kuriame nustatyta: ,,Zmogaus privatus gyvenimas neliediamas. Asmens
susira5inejimas, pokalbiai telefonu, telegrafo prane5imai ir kitoks susiZinojimas neliediami.
Informacija apie privatq asmens gyvenim4 gali b[ti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik

5

jo
pagalistatym4. {statymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtq savavali5ko ar neteiseto ki5imosi i
asmenini ir Seimynini gyvenim4, kdsinimosi ijo garbq ir orum4'"
Visuomenes indrmavimo lstatymo 13 straipsnyje, be kita ko, numatyt4 kad siekiant nepaZeisti
be
asmens teisiq, apsaugoti jo garbg ir orum4, renkant ir vie5ai skelbiant informacij4 draudZiama
gyvenamojoje
asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo iraSus fizinio asmens
kitaip ai5kiai
ar
jai
priklausandioje aptvertoje
patalpoje, fizinio asmens priva8ioje namq valdoje ir
puZy*eto;" teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose. Sis draudimas taikytinas
iit renkant, Uei ii skleidZiant informacij4. Aptariamas draudimas netaikomas fiksuojant teises
""
paZeidimus ir Sio istatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.
.
Visuomends informavimo istatymo 14 straipsnio, reglamentuojandio privataus gyvenimo
apsaug4, I dalyje nustatyta vie5osios informacijos rengejq ir platintojq pareiga uZtikdnti Zmogaus
teisg fprivataus pobfidZio informacijos apsaug4. Pagal nurodyo straipsnio 2 dali informacij4 apie
privatq gyvenim4 galima skelbti tik to Zmogaus sutikimu, i5skyrus Sio straipsnio 3 dalyje nurodytus
-ji
utu.i"r kui infoinacija apie privatq gyvenim4 gali buti skelbiama be Zmogaus sutikimo: kai
yta
paaeaa atskleisti istatymq paZeidimus ar nusikalstamas veikas, taip pat, kai informacija
pateikiama viesai nagrinejant byl4, atskleidZia visuomening reik5mg turindias vieSojo asmens
privataus gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes.
K;lbant apie asmens teisg iprivatq gyvenim4, tai pat pasakytina, kad tokiais atvejais, kai yra
dviejq lygiaverdiq konstituciniq vertybiq - teises i privatq gyvenim4 (Konstitucij os 22 straipsnis) ir
visuomends teises Zinoti (spaudos laisves) konfliktas (Konstitucijos 25 straipsnis), kiekvienu atveju
bfitina ie5koti protingos ii sginingos Siq dviejq teises ginamq vertybitl pusiausvyros. Privataus
asmens atveju pirmenybe teikiina jo privataus gyvenimo gynimui, tuo tarpu vieSojo asmens atveju viesajam interesui (visuomenes ieisetam ir pagrlstam interesui Linoti), nes tai gali tureti itakos
objektyviai visuomenes nuomonei apie tam tikr4 vie54 asmeni.
Konstitucinis Teismas yrapaiymdjgs, kad privataus gyvenimo teisine samprata siejama ir su
(Zrasmens bflsena, kai asmuo gati tiketis privatumo, su jo teisetais privataus gyvenimo llkesdiais
Konstitucinio Teismo 1999;. spalio 2l d.,2000 m. geguZes I d.,2002 m. rugsejo 19 d. nutarimai).
PaZymetina, kad ,,privadios informacijoso' s4voka yra vertinamojo pob[dZio, nustatant, ar
konkreti informacija laikytina privadia, turi buti atsiZvelgiama i informacijos turini, vertinamas
privadiu gyvenimu (Zr. LVAT nutarti administracineje byloje Nrinformacijos santykis ,,,
^rn"ni

A492-280912011).
Asmens teise i privataus gyvenimo neliediamum4 yra ginama, kai nustatoma Siq faktq visuma:
faktas,
1) informacijos paskleidimo fakias; 2) faktas, jog paskleista informacijaytaapietqasmeni; 3)
jog
faktas,
4)
pob[dZio);
(privataus
jog paskleisia informacijayra apie Zmogaus privatq gyvenim4

iniot,nu"iiu paskleista be asmens sutikimo; 5) faktas, jog informacija paskleista nesant teiseto

visuomenes intereso.
parei5keja skunde nurodo, kad interneto svetaineje buvo paskelbtas jos asmeninis elektroninis
laiSkas, privadiq pokalbiq garso ira5ai be jos sutikimo.
Tyrimo metu t,r.tutytu, kad interneto tinklalapyje https://rysininkuS.wordpress.com buvo
pavieiinta
Si skundZiama informacija- elektroninis laiikas (2015-10-19, rubrika Naujienos: ,,Irinos
-safondikienes
specialybe psichiatrd, bet neranda darbo pagal i5silavinim4') ir pokalbiry garso iraiai:
,,Vaida kalbasi su tiina' (2015-11-10, rubrika Naujienos: ,,Antras kartas. Irina Safondikiene
bendrauja su bendrijos nariu, kuris yra ir igaliotinis"), ,,Sandra kalbasi su Irina" (2015-11-20, rubrika
Safondikienes pirmas kartas"). Nagrinejamu atveju nekvestionuotina, kad
Naujients:

,,Irinos

skundZiama informacija yra apie parei5kej4Tyrimo metu, atsiZvelgiant i skundZiam4 informacij4 (elektronin! laiSk4, pokalbiq garco
apie bendrijos reikalus, bet ir informacija
!ra5us), nustatyta, kad jos turin! sudaro ne tik informacija
apie pareiSkejos ir V. Vasiliauskaites bei kitq asmenq tarpusavio nesutarimus, gindus bendrijos
tvarkymo kontekste.
reikalq'Tyrimo
duomenimis, atsiZvelgiant i skundZiamos informacijos turini ir jos kontekst4,
nustatyta, kad tarp pareiikejos ir V. Vasiliauskaites dar iki gindo informacijos paskelbimo buvo kilg
tarpusavio nesutarimai. Jie buvo sprendZiami bendrijoje (2015-11-16 DNSB ,,Rumpiskes" gindq
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komisijos i5vada,,Del DNSB ,,Rumpi5kes" bendrijos pirmininkes Irinos Safondikienes kreipimosi i
gindq komisij4").
Kaip matyti i5 paskelbto lai5ko, jis buvo siqstas i5 parei5kejos elektroninio pa5to adreso
(i.safoncik@mail.ru) i V. Vasiliauskaites elektroninio pa5to adres4 (vaida.gruode@gnail.com). Y.
Vasiliauskaite paaiSkinimuose nurodo, kad tai jos privatus elektroninio paSto adresas. Parei5keja
skunde taip pat nurodo, kad jos elektroninio pa5to adresas yra asmeninis (nevieSas). Vertinant 5i4
aplinkybg del parei5kejos elektroninio pa5to adreso pobudZio, atsiZvelgiant i tyrimo metu surinktus
duomenis, paLymetina. kad V. Vasiliauskaites argumentai ir pateikti duomenys nepaneigia to, kad
parei5kejos elektroninio paSto adresas nera vieSai publikuojamas. PaZymetina, kad tai, jog jis buvo
naudojamas bendrijos viduje - komunikavime su konkrediais asmenimis (V. Vasiliauskaite), nedaro
jo vie5u (visiems skirtu). Taip pat nera jokiq kitrl duomenq, kurie leistq teigti prieiingai pareiSkejos
pozicijai. Apibendrintai nustatyta, kad ndra pagrindo nesutikti su parei5kejos nurodyta informacija
del elektroninio pa5to adreso privataus pobtdZio. I5 paskelbtq garso ira5q nustatyta, kad pokalbiai,
nors ir vyko bendrijos administracinese patalpose, jie nebuvo i5sakyti a&irai, tai buvo pokalbiai tarp
konkrediq asmenq, be to, parei5keja pokalbiq metu buvo i5rei5kusi ai5kq nesutikimE del jq iraSinejimo
(garso ira5q darymo). AtsiZvelgiant i visa tai, toks asmenq susira5inejimas lai5kais naudojant
privadius elektroninio pa5to adresus, nevie5q susitikimq (pokalbiq) darymas I organizavimas rodo Siq
Zmoniq tokio bendravimo konfidencialum4. Tai suponuoja pareiSkejos pagristus hkesdius del
privatumo skundZiamos informacij os sklaidos atvej u.
Visq aukSdiau nustatytq faktiniq aplinkybiq visuma suponuoja iSvad4, kad interneto
tinklalapyje https://rysininkuS.wordpress.com paskelbta skundZiama informacija (elektroninis
laiSkas, pokalbiq garso ira5ai) yra privataus pobtdZio.
Kadangi paskleista informacija nepatenka i Visuomenes informavimo istatymo 14 straipsnyje
nustatytq i5imdiq sriti, prie5 paskelbiant privataus pobtdZio lai5kA garso ira5us, V. Vasiliauskaite,
kaip informacines visuomends informavimo priemones valdytoja, turejo isitikinti, kad rengiama
skleisti informacija nepaZeis Visuomenes informavimo istatymo reikalavimq, gauti parei5kejos
sutikim4 toki4 informacij 4 skelbti.
Tyrimo duomenimis, sutikimo skleisti skundZiam4 informacij4 interneto tinklalapio
https : //rysininku8. wordpress. com valdytoj as i 5 pareiSkej os nebuvo gavgs.

Paai5kinimuose V. Vasiliauskaite argumentavo, kad laiSko viesinimo tikslas - informuoti
bendrijos narius, o taip pat ir Lietuvos Zmones, kaip elgiasi bendrijos pirmininkai. PaZymetina, kad
padiame interneto tinklalapyje https://rysininku8.wordpress.com nurodoma, kad jame pateikiama:
,,lnformacija ir asmenind nuomone apie Klaipedos miesto Ry5ininkq gatves 8 namo gyvenim4 ir
aktualijas".
Akcentuotina, kad EZTT savo praktikoje paZymi, jog informacijai apie asmens privatq
gyvenim4 skelbti be jo sutikimo turi b[ti b[tinas socialinis poreikis. Todel visuomends interesas gauti
informacij4 apie asmens privatq gyvenim4 bus pagristas tik s4lygojamas objekfiios b[tinybes toki4
informacij4 gauti (Zinoti). Savo sprendimuose del Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugos
konvencijos l0 straipsnio paZeidimq EZTT Zodi ,,butinas" (kalbant apie visuomen€s teisg gauti
informacij4) apibUdina kaip primygtini socialini poreiki (angl. pressing social need; Lr. 2006 m.
geguZes 20 d. teismo sprendim4 byloje Raichinov v. Bulgarija).
Nagrinejamu atveju, vertinant skundZiamos informacijos turinio, jos konteksto ir teiseto
visuomenes intereso gauti 5i4 informacij4 santyk!, nustatyta, kad visuomenei nebuvo b[tino socialinio
poreikio Linoti skundZiam4 informacij4 (elektronini lai5kq pokalbiq garso !ra5us). SkundZiama
informacija yra sietina su privadiais asmenimis, jq asmeniniais tarpusavio santykiais, o pati jos sklaida
yra privadiq asmenq tarpusavio santykiq ai5kinimosi t4sa pasitelkiant visuomends informavimo
priemong, o ne siekis informuoti visuomeng svarbiais ir aktualiais visuomenines reik5mes klausimais.
AtsiZvelgiant i nustatytas faktines aplinkybes, teisinius reikalavimus, konkrediu atveju
interneto tinklalapio https://rysininkuS.wordpress.com valdytojo veiksmuose konstatuotinas
Visuomenes informavimo istatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimq nesilaikymas.
Papildomai paZymetina, kad del garso ira5q darymo teisetumo parei5kejos asmens duomenq
teisines apsaugos kontekste tyrim4 atlieka Valstybine duomenq apsaugos inspekcija.
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Vadovaudamasis Visuomenes informavimo istatymo 50 straipsnio 1 dalies
dalies 1 punktu, 9 dalies 4 punktu, 12 dalimi, inspektorius

l,

2 punktais,

3

nusprende:

1. PripaLinti pareiSkejos skund4 dalyje del visuomenes informavimo priemoneje
intemeto tinklalapyje https://rysininku8.wordpress.com - paskelbtos parei5kejos teisq i privataus
gyvenimo apsaug4 pa1eidLiandios informacijos pagrlstu.
2.fspeti visuomends informavimo priemones interneto tinklalapio
https://rysininku8.wordpress.com - valdytoj4 Vaid4 Vasiliauskaitg . del Visuomenes informavimo
istatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalh4 paZeidimo, padaryto paskelbiant Siame interneto tinklalapyje
Lledronini tai5k41r garso lra5us, ir reikalauti juos paialinti.
3. Nutraukti parei5kejos skund4 dalyje del visuomenes informavimo priemoneje
intemeto tinklalapyje hftps://rysininku8.wordpress.com - paskelbtos parei5kejos garbq ir orum4
aLeidLianlio s informacij o s.
4. I S s i qsti sprendim4 parei5kejai, V. Vasiliauskaitei.
Zurnalistq etikos inspektoriaus sprendimai gali b[ti skundliarni teismui per 30 dienq nuo
gavimo (paskelbimo) dienos.

p

Zurnalisttl etikos inspektore

jq

Gr aLina Ramanauskaite-Tiumenev iend

