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ZunN,q.Lrsrq ETIKoS INSPEKTORIUS

SPRENDIMAS
DEL PUBLIKACIJOSE .SPAUDOS KONFERENCIJA APIE TEISMUOSE

VEIKTANCT4 NUSIKALSTAM4 GRUPUOT4* (2015-10-21, WWW.EKSPERTAI.EU),
,,DEL TEISMUOSE VEIKIANCIO GALIMAI NUSIKALSTAMO SUSIVIENIJIMO

KRETPTASI I SErMO ANTTKORUPCTJOS KOMISIJOS PIRMININKA" (2015-10-27,
WWW.EKSPERTAI.EU),,,KORUPCINE BANKROTO ADMINISTRATORIU VEIKLA

TVIRTINASI" (2015-10-29),,,,STT ATSISAKO TIRTI IBVD IR BANKROTO
ADMINISTRATO RrV. GRUPUOTES BENDRTNINKAVIM,{" (20 15- I l - I 9,

WWW.EKSPERTAI.EU),,,DEL LIETUVOS TEISMUOSE VEIKIAIICrOS BANKROTO
ADMINISTRATORIU GRUPUOTES KETINAMA KREIPTIS I TARPTAUTINES

INSTITUCIJAS" (2015-12-06),,,BANKROTO ADMINISTRATORTAUS
rRrsIpnZINIMAs TEISME - spRENDZIn xn TEISMAS, o JIS -

ADMINISTRATORTUS" (2015-12-08, WWW.EKSPERTAI.EU) PASKELBTOS
INFORMACIJOS

2016 m. birZelio 3 d. Nr. (SK-26) SPR-58
Vilnius

S. m. vasario 2 d. Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnyba (toliau - Tarnyba) gavo UAB
,,Admivita" (toliau - Parei5keja) skund4 del publikacijose ,,Spaudos konferencija apie teismuose

veikiandi4 nusikalstam4 grupuotg" (2015-10-21, www.ekspertai.eu) (toliau - I Publikacija), ,,Del
teismuose veikiandio galimai nusikalstamo susivienijimo kreiptasi i Seimo antikorupcijos komisijos
pirminink4" (2015-10-27, www.ekspertai.eu) (toliau - II Publikacija), ,,Korupcine bankroto

administratoriq veikla tvirtinasi" (20L5-10-29) (toliau - III Publikacija), ,,STT atsisako tirti [BVD ir
bankroto administratoriq grupuotes bendrininkavim4" (2015-11-19, www.ekspertai.eu) (toliau - IV
Publikacija), ,,Del Lietuvos teismuose veikiandios bankoto administratoriq grupuotes ketinama
kreiptis itarptautines institucijas" (2015-12-06) (toliau-V Publikacija),,,Bankroto administratoriaus
prisipaZinimas teisme - sprendlia ne teismas, o jis - ADMINISTRATORIUS* (2015-12-08,

www.ekspertai.eu) (toliau - VI Publikacrja) paskelbtos Parei5kejos dalykinei reputacijai kenkiandios

tikroves neatitinkandios informacijos, visuomends informavimo principq, kitq Visuomenes
informavimo istatymo nuostatq paZeidimo.

Parei5keja skunde teigia, kad 1 Publikacijoje apie Parei5kejq kaip bankroto administravimo
paslaugas teikiandiq bendrovg, paskleisti tokie tikroves neatitinkantys ir Parei5kejos dalyking
reputacijq paieidLiantys gindo teiginiai (teksto kalba netaisyta- past.):,,[mtasi ir labiausiai Lietuvoje
i5tobulinto suZlugdymo metodo - bankroto. Pasitelkta daugiausia bankroto bylq administruojanti ir
chami5kiausiai teismuose ir su imondmis besielgianti grupuote, iki Siol veikusi formaliai dviejq

imoniq (UAB ,,Admivita " ir UAB ,, Ius Positivum") {...} "; ,,Nepasakosiu dvejus metus trunkandio
UAB ,,Admivita" tydiojimosi i5 mangs istorijos. Pateiksiu Jusq teismui ir pamokai esminius dalykus,
ko galime visi pasimokyti ir telktis prie5 tokius cini5kus savavaldZiautojus, manandius, kad ir teisme
jie gali elgtis bet kaip, nes Zino, kad jq nebaus, kad teismo sprendimai bus tik tokie, kokiq jiems
reikia. Labai idomu buvo stebeti kai kuriuos teismo posedZius, kuriuose jaunutes administratoriaus
tydiojais ne tik i5 bylos dalyviq, bet ir i5 teismo, o teismas nuleidgs akis tyli, del m[sq pra5ymq

ivertinti toki administratoriaus elgesi nepasisako."; ,,UAB ,,Admivita", veikdama su visais
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administratoriq grupuotO, kurios veikla atitinka nusikalstamo susivienijimo sqvok4 - adresu Jogailos
g. 7 Vilniuje bendroje UAB ,,Admivita" ir UAB ,,[us Positivum" buveineje susivienijimas, po 2015
m. atsidenggs ir atvirai pradejgs veikti kaip 2l fizinio asmens ir 55 imoniq grupuote. Tai padaryta,
kad apeiti istatymo leidejo nuostat4, jog vienas administratorius negali bfiti paskirtas daugeli kartq.";
,,Nepaai5kinta, kod6l netiriama visa 5i bankroto administratoriq grupuotd, masinis ir beveik vienu
metu lvykgs tuo padiu adresu leidimq administruoti imoniq bankrot4 i5davimas visiems Sios faktiSkai
vienos grupuotes nariams ir Siq leidimq panaikinimas (...)"' ,,IBVD suk[re tikras Siltnamio s4lygas
Siai bankroto administratoriq grupuotei 1...)";,,Si nusikalstama grupuote atvirai paZeidineja [B[
reikalavimus del nepriklausomo bankroto administratoriaus paskyrimo (...)"; ,,(...) Sis

nusikalstamas bankroto administratoriq susivienijimas (...)"; ,, (...) Siam nusikalstamam bankroto
administratoriq susivienijimui (...)"; ,,IBVD atvirai korupci5kai dangsto 5i nusikalstam4
susivienijim4, o juos abu dangsto STT".

V Publikacijoje apie Parei5kej4 paskleisti tokie tikroves neatitinkantys ir Parei5kejos dalyking
reputacij4 paieidLiantys gindo teiginiai (teksto kalba netaisyta - past.): ,,Spalio 22 d. spaudos
konferencijoje Seime buvo atskleista Lietuvos teismuose veikianti bankroto administratoriq grupuote,
kurios veikla atitinka BaudZiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatyt4 nusikalstamo
susivienijimo s4vok4; ,,Ir bankroto administratorius UAB ,,Admivita" yra rySki ZvaigZde Sioje
padangeje.".

VI Publikncijoje apie Parei5kej4 paskleisti tokie tikroves neatitinkantys ir Parei5kejos dalyking
reputacij4 paZeidZiantys gindo teiginiai (teksto kalba netaisyta - past.):,,Si4 Zal4 UAB ,,FF Lizingas"
patyre del to, kad UAB,,Admivita" teisejui D. Rinkevidiui UAB ,, FF Lizingas " bankroto byloje be
motyvq ir paaiSkinimq pateike tvirtinti Sio dydZio AB DNB banko reikalavim4, o teisejas D.
Rinkevidius valstybes vardu be motyvq ir paai5kinimq patvirtino 5i dideli reikalavim4."i ,,(...)
Vilniuje veikiandiai garsiajai 55 imoniq ir 2l fizinio asmens bankroto administratoriq grupuotei,
kurios veliava yra pagars€jusi UAB ,,Admivita"."; ,,[sijautus ! savo vaidmeni ir manant, kad visi
teismai visus gindus turi sprgsti taip, kaip praSo UAB,,Admivita", i Sios dienos teismo posedi Kauno
apygardos teisme 5i grupuote (...)"; ,,Tad tiesa Lietuvoje yrata, kad net teisminese imoniq bankroto
bylose teismo funkcijas pereme bankroto administratorius UAB ,,Admivita " ir po jos veliava toje
padioje buveineje susitelkusi grupuote (...)"; ,,UAB ,,Admivita", administruodama UAB ,,FF
Lizingas" bankrot4, tgsia analogi5kus neteis6tus veiksmus."

Parei5keja skunde apibendrintai nurodo, kad pagal publikacijose skelbiamos gindo
informacijos turini pagrista teigti, jog nurodytais gindo teiginiais yra suformuluotos Zinios, o ne
pubtikacijq autoriaus nuomon6. Ziniayra informacija apie faktus irjq duomenis - rei5kinius, savybes,
veiksmus, ivykius, grindZiamus tiesa, taigi gali b[ti nustatyta, remiantis atitinkamais duomenimis.
Faktus galima patikrinti, o vertinimq irodyti neimanoma, tadiau net ir vertinamasis samprotavimas
turi tureti pakankam4 faktini pagrind4.

Pasak PareiSkejos, akivaizdu, jog publikacijose paskelbtos Zinios apie tariam4 Parei5kejos
priklausym4 nusikalstamam susivienijimui, konkrediq nusikalstamq veikq padarym4, nusikalstam4
bendrininkavim4 su kitais asmenimis darant nusikaltimus, kitus teises paZeidimus, yra kategoriSkos,
todel gali b[ti patikrintos irodinejimo priemonemis. LR Konstitucijos 3l straipsnio 1 dalyje yra
itvirtintas asmens nekaltumo prezumpcijos principas - asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas
neirodytas istatymo nustatyta tvarka ir pripaZintas isiteisejusiu teismo nuosprendZiu. AtsiZvelgiant i
tai, jog skelbiamose Ziniose konstatuojamas nusikalstamas PareiSkejos elgesys (Parei5keja kaltinama
padariusi konkredias baudZiamojo istatymo uZdraustas veikas), pagrista teigti, jog tokio pob[dZio
Ziniq atitikti tikrovei galetq patvirtinti tik isiteisejgs baigiamasis teismo aktas, kuriame b[tq
konstatuota Parei5kejos kalte del Zigmo Vai5vilos vieSai jai metamq kaltinimq. PaZymetina, jog
neegzistuojajoks baigiamasis teismo aktas ar bet koks kitas dokumentas, kuriame bttq konstatuotas
nusikalstamas Parei5kejos elgesys, Parei5kejai niekada nebuvo pareik5ti oficialfls itarimailkaltinimai
del publikacijose minimq veikq, todel publikacijose paskelbtos Zinios laikytinos neatitinkandiomis
tikroves. Tai rei5ki4 jog visos Siame skunde nurodytos apie PareiSkej4 publikacijose paskelbtos
Zinios neturi faktinio pagrindo - jos yra sugalvotos publikacijq autoriaus.
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Siekdamas objektyvaus ir visapusi5ko tyrimo, vadovaudamasis Visuomends informavimo

istatymo 50 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Zumalistq etikos inspektorius kreipesi i vie5osios
informacijos rengej4 (skleidej4) intemeto tinklalapio www.ekspertai.eu valdytoj4 VSI

,,Ekspertai.eu" - su praSymu pateikti paai5kinimus del skunde i5destytq aplinkybiq. Taip pat
vadovaujantis Visuomenes informavimo istatymo 42 straipsnio I dalimi, del informacijos, susijusios
su gindo informacija ir reikalingos inspektoriaus tyrimui atlikti, pateikimo tyrimo metu buvo kreiptasi
i Lietuvos generaling prokurat[r4, Kauno apygardos teism4, Specialiqjq tyrimq tarnyb4 (toliau -
STT), [moniq bankroto valdymo departament4 (toliau - IBVD).

PaZymetina, kad VSl ,,Ekspertai.eu" Tamybai paai5kinimq nepateike.
I5nagrinejgs PareiSkejo skund4 Visuomenes informavimo istatymo nuostatq laikymosi

poZitriu ir ivertings skundo tyrimo metu surinkt4 medZiag4, Zurnalistq etikos inspektorius

nustat6:

Teise skleisti ir gauti informacij4 yra vienas i5 esminiq demokratinds visuomenes pagrindq,
be kurios uZtikrinimo nefmanoma nei demokratine visuomene, nei laisvas kiekvieno individo
egzistavimas. Europos Zmogaus Teisiq Teismas (toliau - ezff1, savo praktikoje pabreZdamas
pamatini Ziniasklaidos vaidmeni visuomeneje uZtikrinti iSskirting saviraiSkos laisvds apsaug4,
nurodd, kad Ziniasklaida atlieka gyvybiSkai svarbq vieSojo sarginio Suns (,,public watchdog")
vaidmeni Gr. \ZTT 1994-09-24 sprendim4 byloje Jersild v. Danija, Nr. 15890189,2012-02-07
sprendim4 byloje Axel Springer v. Vokietijos Federacind Respublika, Nr. 39954/08). Poreiki
uztikrinti iSskirting saviraiSkos laisves apsaug4 savo praktikoje taip pat pabreZia tiek Lietuvos
Auk5diausiasis Teismas (toliau - LAT), tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau -
LVAT) (Zr. LAT 2009-04-28 nutarti civilineje byloje Nr. 3K-3- I 9312009; LVAT 2012-05-29 nutarti
administracineje byloje Nr. A-858- 1304-12).

PaZymetina, kad vie5osios informacijos rengejai (skleidejai) gali pasirinkti, koki publikacijos
stiliq, mindiq destymo bUd4 jie naudos rengdami publikacij4, koks bus jos tikslas ir turinys. Be to,
vie5osios informacijos skleidejas kontroliuoja, koki4 i5 atitinkamq Saltiniq gaut4 informacij4 skelbti,
kaip ir kokiu bfldu j4 panaudoti. Tik nuo vie5osios informacijos skleidejo priklauso jo valdomoje
visuomends informavimo priemoneje skelbiamos informacijos turinys ir apimtis; jam taip pat
priklauso Saltiniq pateikiamos informacijos kontroles ir sprendimo del visuomen6s informavimo
priemones turinio teise.

Svarbu pabreLti, kad kiekvienas, kuris naudojasi savirai5kos laisve, taip pat tas, kuris
deleguoja 5i4laisvg kitam asmeniui, privalo laikytis istatymq nustatytrl ribojimq, nepiktnaudZiauti Sia

laisve. Teise skleisti informacij4 nera absoliuti - j4 riboja universal[s principai (LR Konstitucijos 25
straipsnio 3 dalis, Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugos konvencijos l0 straipsnio 2 dalis,
Visuomends informavimo istatymo 3 straipsnio 24 dalys, 4 straipsnio 1 dalis), kuriq privalu laikytis,
nepriklausomai nuo informacijos pateikimo formos, b[do ar Larro.

Akcentuotina, kad Nirtinimai (lultinimai) spaudoje negali bfiti lygiaveriioi prilyginami
kaltinimams baudZiamajame procese (Lr- EZTT sprendim4 byloje Kasabova v. Bulgoria,Nr.
22385/03). Situacijose, kai yra pateikiami faktinio pob[dZio teiginiai ir nepakankamai irodymq jiems
pagristi ir Zurnalistas diskutuojaapie ,,tilcrq" vieJqii, visuomenini interesq, patikrinimas, ar
iurnalistas elgesi profesionalioi ir sqZiningoi, tampa pirmaeiliu dalylat (Zr. eZtf sprendimE
byloje Flux v. Moldova, Nr. 25367105\. Vertinant spiningum4, reik5mes gali tureti ivairios
aplinkybes - Zumalistinio tyrimo pakankamumas skleidZiamiems teiginiams pagristi (kuo rimtesni
kaltinimai, tuo nuodugnesnis tyrimas turetq bflti atliekamas; taip pat svarbus teiginiq pobDdis (put.,
EZTT yrapipahings, kad teiginius del korupcijos itin sunku tiesiogiai pagrlsti), Saltiniq patikimumo

ivertinimas, kitos Salies pozicijos pateikimas ir pan. EZTT, kaip ir nacionaliniams teismams,
reik5mingas vie5oje diskusijoje iSkelto klausimo, paskleistos informacijos pob[dis (faktinis teiginys
ar nuomone, difamacijos laipsnis ir pobDdis), diskusijos pob[dis (gyvai vykusi diskusija, straipsnis
ar pan.), ,,dviejq nuomoniq" del klausimo pateikimo faktas, pastangos skleidZiamos informacijos
patikimumui patikrinti ir pan.
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vertinamiesiems teiginiams - nuomonei), bfitina atsiZvelgti i vis4 bylos aplinkybiq kontekst4: teiginiq
formuluotes, jq pateikimo aplinkybes, form4 ir b[d4, ar pateiktas realios situacijos vertinimas, ar
nuomonds parei5kimas be jokio faktinio pagrindo, ar vyko gyva diskusija, visuomenind akcija,
kurioms neabejotinai bldingas didesnis emocionalumo ir ,,perddjimo" laipsnis, ar informacija
pateikta, pvz., mokslinio pobtdZio straipsnyje, ir kt.

LAT yra paZymejgs, kad teises skleisti informacij4 apribojimus lemia jos santykis su kitomis
teisinemis vertybemis asmens garbe ir orumu, privatumu, gera reputacija. [statymuose,
reglamentuojandiuose santykius, atsirandandius del teises skleisti informacij4, yra itvirtintos ir Sios

teises igyvendinimo prielaidos - kiekvienas, kuris naudojasi informacijos teise, privalo laikytis

istatymq nustatytq apribojimq, nepiktnaudZiauti informacijos laisve. Pagrista ir objektyvi kritika yra
ginama, jeigu yra reiSkiama tinkamai - nelLeidliant asmens, nesiekiant jo Zeminti ar menkinti, o turint
pozityviq tikslq - norint iSrySkinti asmens ar jo veiklos trukumus ir siekiant juos pa5alinti (Zr. LAT
nutartys civilinese bylose Nr. 3K-3-16912006, Nr. 3K-3-66712006, Nr. 3K-3-47912012, Nr. 3K-3-
s86/2006).

Tyrimo duomenimis nustatyt4 kad Parei5keja yra privatus juridinis asmuo. Parei5keja yra

itraukta i imoniq, teikiandiq bankroto administravimo paslaugas, s4ra54. Nagrinejamu atveju i5 gindo
publikacijq matyti, kad jose buvo ivardytas imones UAB ,,Admivita" pavadinimas. Parei5keja iS

paskleistos informacijos suprato, jog publikacijose skleidZiama informacija ir apie j4, t. y. imong
UAB ,,Admivita". [5 pirmiau nustatytq aplinkybiq visumos pakanka teigti, kad publikacijose
paskleista informacija, be kita ko, yra ir apie Parei5kej4.

Akcentuotina, kad Zumalistq etikos inspektorius neturi kompetencijos sprgsti, ar Parei5kejos

veikloje yrabaudLiamqjq istatymq paZeidimq, inspektoriaus pareiga nagrinejamu atveju ivertinti, ar
vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) - VSI ,,Ekspertai.eu" - turejo pagrind4 skleisti
publikacijose paskelbt4 gindo informacijq taip pat, ar rengdamas (skleisdamas) gindo informacij4
nepaZeide Visuomends informavimo istatyme iwirtintq informacijos sklaidos reikalavimq, ar elgesi
s4ziningai Parei5kejos atZvilgiu. Siekiant visapusi5kai ivertinti skundZiamq publikacijq gindo

informacijoje (teiginiuose) paskelbt4 informacrjq ji bus vertinama atsiZvelgiant i publikacijq
kontekst4, teksto sandar4, sakiniq konstrukcijas, jq loginius rySius, PareiSkejos nurodyt4 informacij4
ir kit4 tyrimo metu surinkt4medLiag4.

PaZymetina, kad I Publikacijoje pateikiama informacija apie Seime ivykusi4 spaudos

konferencij4,,Ddl nusikalstamo susivienijimo, vykdandio turto nusavinim4 ir kreditoriq apgavystes

naudojantis bankroto bylomis teisme" (2015-11-22), jos vaizdo iraias, publikuojamas Zigmo
Vai5vilos praneSimas,,Kai dingsta teisingumas, niekas nebepadarys Zmoniq gyvenimo vertingoo'.

[vertinus skundZiam4 publikacij4 ir jos kontekst4, nustatyta, kad skundZiama publikacijoje
paskelbta gindo informacija (teiginiai) (teksto kalba netaisyta - past.): ,,lmtasi ir labiausiai Lietuvoje
iitobulinto suZlugdymo metodo - banlvoto. Pasitelkta daugiausia bankroto bylq administruojanti ir
chamiikiausiai teismuose ir su imonimis besielgianti grupuorc, iki iiol veikusi formaliai dviejq

imoniq AAB ,,Admivita " ir UAB ,,Ius Positivum") {...)"; ,,Nepasakosiu dvejus metus trunknniio
UAB ,,Admivita" tyiiojimosi ii mangs istorijos. Pateil<siu Jusry teismui ir pamokai esminius dalykus,
ko galime visi pasimolcytt ir telktis priei tokius ciniSkus savavaldZiautojus, mananiius, kad ir teisme
jie gali elgtis bet kaip, nes iino, kodjq nebaus, kad teismo sprendimai bus tik tokie, kokiq jiems reikia.
Labai jdomu buvo srcbefi lmi kuriuos teismo post2dZius, kuriuose jaunut4s administratoriaus tyiiojais
ne tik ii bylos dalyvitt, bet ir iS teismo, o teismas nuleidgs akis tyli, ddl musq prafymq ivertinti toki
administratoriaus elgesi nepasisako."; ,,UAB ,,Admivita", veikdama su visais ikiteisminio tyrimo del
neteisdtq priemoniq priei Z. Vaiivilq didvyriais, dm1si dirbtinio ir ienklaus lveditorini4 reikalavimq
jo administruojamai UAB ,,FF Lizingas" didinimo 1...)"; ,,1...) bendrininkni teisdjas D.
Rinkeviiius, UAB,, Admivita " ir AB DNB bankns iisprendd iiq problemq tiesmukai <...>";
,,Smulkesniq UAB ,,Admivita" ,,nltopelnry" nebevardinisiu. Kq daryti tokioje situacijoje, tuo labiau,
kndJ. Matonio vadovaujamos UAB,,Skome" ir UAB,,Baltic arms" drauge su UAB,,Admivita"
pakilo j kryiiaus zygj priei mane, norddami padaryti mane koltu del UAB ,, FF Lizingas" bonlvoto";
,,Del ialiik4 administratoriaus UAB,,Admivita", teisejq D. Rinkeviiiaus ir D. Kutrien4s aul*iiau
apraiytq veiksmq UAB ,, FF Lizingas" patltrd didelg Zalq.";
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PaZymetina, kad ivertinus II Publikacijos gindo informacij4 ir jos kontekst4, nustatyta, kad
paskleista informacija (teiginiai) pateikta informacijos Saltinio - 2015-10-22 spaudos konferencija
Seime ,,DOl nusikalstamo susivienijimo, vykdandio turto nusavinim4 ir kreditoriq apgavystes
naudojantis bankroto bylomis teisme" pagrindu.

Gindo teiginiuose ,,Sioie grupeje, galimai atitinkaniioje akivaizdZius nusikslstamo
susivienijimo poiymius, yra 20 veikianiiq fiziniq asmenq, turiniiq leidimus administruoti bankrotq.
{...)", ,,UAB,,Admivita", UAB,,Finvita" ir UAB,,Ius Positivum" buveineje Vilniuje, veikia ir
nurodytos 47 naujos banlcroto paslaugas teikianiios imonLs.
pob[dZio informacija (Zinios), remiantis mineta spaudos konferencija, be to, naudojamas subjektyvus
publikacijoje minimq juridiniq (tarp jq - ir Parei5kejos) ir fiziniq asmenq, teikiandiq imoniq bankroto
administravimo paslaugas, apib[dinimas ,,iioje grupdje, galimai atitinkaniioje akivaizdiius
nusikalstamo susivienijimo poZymius". I5 viesai prieinamq duomenq
(http://www.bankrotodep.ltlveiklos-sritys/nemokumas-2/administratoriai/bankroto-administratoriai /
(Zi[reta per internet4 2016-04-26) matyti, kad UAB ,,Admivita", Parei5kej4 ir kitus publikacijoje
minimus fizinius ir juridinius asmenis, teikiandius imo-niq bankroto administravimo paslaugas, sieja
darbovietes/buveines adresas: Jogailos g. 7, Vilnius. Siq asmenq skaidius - 64. At;ihvelgLnt i tai,
nera pagrindo teigti, kad paskelbta konstatuojamojo pobfldZio informacija yra klaidinga. Tuo tarpu
ivertinus vieSosios informacijos rengejo (skleidejo) - VSI ,,Ekspertai.eu" - naudojam4 Parei5kejos
atZvilgiu apibDdinimE,sioje grup€je, golimai atitinksniioje akivaizdiius nusikalstamo susivienijimo
poZymius ", nustatSrta, kad yra perZengtos teises skleisti informacij4 ribos, kadangi tokia vie$osios
informacijos rengejo (skleidejo) nuomond ir apie PareiSkej4, metanti kaltinim4 dalyvavimu
nusikalstamame susivienijime, yra nepagrista, Sali5ka. Tyrimo turimais duomenimis, fBVD atliktq
neplaniniq bankroto administratoriaus UAB ,,Admivita" (PareiSkejos) veiklos patikrinimq metu,
bankrot4 reglamentuojandiq teises aktq 5i imone nera paZeidusi. Tyrimo metu STT pateikta medZiaga
patvirtina, kad Parei5kejos veikloje neiZvelgta ir baudZiamqjq istatymq paZeidimq. Parei5kejos
priskyrimas nusikalstamam susivienijimui diskredituoja 5i juridini asmeni, menkina jo ivaizd!
visuomeneje. Tokios informacijos sklaida nera laikytina objektyviu visuomenes informavimu.

Gindo teiginiu: ,,Tokiu budu iis galimai nusikalstamas susivienijimas gauno administruoti
didZiausiq bankroto bylq dali" paskelbtas subjektyvus vertinimas, susijgs su tikroveje egzistavusiu
faktu - darbovietes/buveines adresu: Jogailos g. 7, Vilniuje lsik[rusididel! kiekijuridiniq ir fiziniq
asmenq, teikiandiq imoniq bankroto administravimo paslaugas. Primintina, kad viejosios
informacijos rengejas (skleidejas) turi teisg reikSti nuomong, tadiau nuomones raiSkai taip pat yra
keliami reikalavimai (Visuomenes informavimo istatymo 2 straipsnio 36 dalis). Parei5kejos atZvilgiu
naudojamas apibldinimas (nuomond) ,,galimai nusiknlstomas susivienijimas" perLengia teiies
skleisti informacij4 (nuomong) ribas, kadangi kaip sprendime jau nustatyta, neturi jokio objektyvaus
pagrindo, yra Sali5kas, menkinandio pob[dZio. Atkreiptinas ddmesys, kad ZodLio ,,galimai..
naudojimas gindo teiginiuose, vertinant jq kontekst4 konstrukcij q, yraformalus, nepaneigia vie5osios
informacijos rengejo (skleidejo) nes4Ziningo elgesio Siuo atveju.

Nagrinejamu atveju, perZengdamas nuomones raiSkos reikalavimus ir tgsdamas publikacijq
cikl4 apie bankroto administratoriq (tarp jq - ir Parei5kejos) neteiset4, korupcini Uuntroto
administratoriq veikl4, nesuteikiant Parei5kejui nuomonds (atsakymo) teisds, vie5osios informacijos
rengejas (skleidejas) - VSI ,,Ekspertai.eu" - taip pat laikytinas neuZtikrinusiu nuomoniq lvairoves,
obj ektyvaus ir ne5ali5ko vis uomenes informavimo.

PaZymetina, kad III Publikacijos gindo informacijoje (teiginiuose) (teksto kalba netaisyta -past.): ,,Spalio 22 d. signataro Zigmo Vaisvilos ir Tarptautinio Prigimtinds Teisds Tribunolo atstovt2s
Linos Helstein spaudos konferencijoie Seime pateikta informacija apie nusikalstamq banlcroto
administratoriL susivieniiimq ir korupcing veiklq tvirtinasi. Si grupuote iki 2015 m. pra-diios veilili
bankroto administratori4 UAB ,,Admivita" ir UAB ,,Ius Positivum" vardu buveineji Jogailos g. 7
Vilnius."; ,,Bankrotodep.lt duomenys patvirtina iio nusikolstamo susivienijimo vetkloi *ort"q.,,;
,' Masinis ir dominuojantis bankroto administratoriq slcyrimas ii iio nusikalstimo susivienijimo nariq
tarpo ir atvirai korupcinis JBVD vykdomas banlvoto administratorit1 parinkimas teismams turi buti
nedelsiant sustabdyti."; ,,Stebina tai, kad ii grupuote veikia antiii, manydama, knd nesulaul<s
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jq - ir Parei5kej4) grupg, jq nusikalstam4 veikl4. PaZymetina, kad Ziniasklaidos priemoniq vaidmuo
informuojant visuomeng yra i5skirtinis, o tai savaime suponuoja Ziniasklaidos priemoniq pareig4
visais atvejais ivertinti, ar skleidZiama informacija nepaLeis asmenq teisiq ar teisdtq interesq.
Nagrinejamu atveju, atsiZvelgiant i minetoje spaudos konferencrjoje dalyvavusiq ir informacij4
teikusiq asmenq suinteresuotumq skleidliama informacija, ivertinus sakiniq konstrukcijas, pob[di
kontekst4, kitokios nuomonds nepateikim4, konkrediu atveju vie5osios informacijos rengejo
(skleidejo) - VSI ,,Ekspertai.eu" - veiksmuose taip pat lLvelgtinas pareigos iSlikti objektyviam ir
ne5aliSkam teikiant informacij4 visuomenei nesilaikymas, tokia sklaida Parei5kejos atZvilgiu
prisidedant ir prie kaltinimq nusikalstamq veikq darymu.

Kitame gindo teiginyje: ,,lr bankroto administrotorius UAB ,,Admivita" yra ryiki ivaigZde
iioje padangeje.", naudojant literatlrines i5rai5kos priemones, iSsakyta vieSosios informacijos
rengejo (skleidejo) nuomond apie Parei5kej4. Tokia nuomonds sklaida, ivertinus jos turini, nera iZeidi
ar neetiSka, turi faktini pagrinda (del Parei5kejos veiklos kilusias diskusijas vie5ojoje erdveje).
AtsiZvelgiant i tai, Sio gindo teiginio (nuomonds) sklaida ndra perZengtos savirai5kos laisves ribos.

VI Publikacijos gindo informacijoje (teiginiuose) (teksto kalba netaisyta - past.): ,,Siq Zalq
UAB ,,FF Lizingas" paQ/rd del to, kod UAB ,,Admivita" teisdjui D. Rinkeviiiui UAB ,, FF Lizingas
" banlcroto byloje be motyvq ir paaiikinimq pateikl tvirtinti iio dydiio AB DNB banko reikalavimq,
o teisdjas D. Rinkeviiius valstybes vardu be motyvtl ir poaiikinimq panirtino S! didelireikalavimq.";

grupuotei, kurios v2liava yra pagarsejusi UAB ,, Admivita"." ; ,, [sijautus i savo vaidmenj ir manont,
kad visi teismai visus ginius turi sprgsti taip, knip praio UAB ,,Admivita", i iios dienos teismo posddi
Kauno apygardos teisme ii grupuotd 1...) "; ,,Tad tiesa Lietuvoje yra ta, kad net teismindse imoniq
banlvoto bylose teismo funkcrjas perdmd banltroto administratorius UAB ,,Admivita " ir po jos
vdliava toje paiioje buveindje susitelkusi grupuotd 1...)"; ,,UAB ,,Admivita", administruodama
UAB ,,FF Lizingas" bankrotq, tgsia analogiikus neteisdtus veiksmus." taip pat pateikiama
Nepriklausomybes Akto signataro Z. VaiSvilos parengta informacija (nuomond, vertinimas) yra
kriti5ka, vienpusi5ka, metanti kaltinimus Parei5kejai nusikalstamq veikq darymu.

Kaip jau ne kart4 pasisakyta sprendime, skelbiant vienpusi5k4, kaltinamojo pobfldZio
informacij4, privalu uZtikrinti ir nuomoniq pusiausvyr4, skelbti kitos puses nuomong. Nagrinejamu
atveju, vie5osios informacijos rengejas (skleidejas) - VSI ,,Ekspertai.eu" - skelbdamas kitq asmenq
kritik4 Parei5kejos atZvilgiu ir tuo tgsdamas publikacijq cikl4 apie bankroto administratoriq (tarp jq -
ir PareiSkejos) galimai neteiset4, korupcing bankroto administratoriq veikl4, neuZtikrino nuomoniq
ivairovds, objektyvaus ir neSali5ko visuomenes informavimo. Primintina, kad Visuomenes
informavimo istatymo 54 straipsnio I dalies 7 punktas,2 dalis taikomi vie5osios informacijos rengejui
(skleidejui) ir Siuo atveju.

Apibendrinus pirmiau nustatytas faktines aplinkybes, atlikus skundZiamq publikacijq gindo
informacijos (teiginiq) turinio analizg, Parei5kejos skundo argumentus, atsiZvelgiant i sprendime
nurodytas teises aktq nuostatas bei teismq praktik4, darytina iSvada, kad vie5osios informacijos
rengejas (skleidejas) - VSI ,,Ekspertai.eu" - Parei5kejos atZvilgiu savo kontroliuojamoje interneto
svetaineje www.ekspertai.eu neuZtikrino Visuomends informavimo istatyme itvirtintq objektyvumo
ir ne5ali5kumo principq, nes: (1) paskelbd vienpusiSk4 informacrjE apie PareiSkej4; (2) vienpusi5kos
informacijos mastas yra didelis (publikacijq ciklas); 3) skelbdamas savo paties ir kitq asmenq kritik4
Parei5kejos atZvilgiu neiSklause ir nepaskelbe jos nuomonds; 4) turedamas teisg kontroliuoti
skleidZiam4 informacij4 vie5osios informacijos reng0jas (skleidejas) - V5[ ,,Ekspertai.eu", suZinojgs
Zurnalistr4 etikos inspektoriaus tyrimo metu Parei5kejos pozicij4, nesieme jokiq priemoniq del
objektyvios ir neSali5kos informacijos sklaidos uztikdnimo. Toks vie5osios informacijos rengejo
(skleidejo) - VSI ,,Ekspertai.eu" - elgesys nera laikytinas s4Ziningu visuomenes informavimu. Todel
vie5osios informacijos rengejo (skleidejo) - VSI ,,Ekspertai.eu" - veiksmuose konstatuotini
Visuomends informavimo istatymo 3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio I dalies,22 straipsnio I I dalies
2 punkto paZeidimai.

Tyrimo metu, atsiZvelgiant i Siame sprendime nustatytq publikacijq gindo informacijos
(teiginiq): ,,Sioie grupdje, galimai atitinkaniioje akivaizdZius nusikalstamo susivienijimo pofiimius,
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prie5taring4, bet ir neigiam4 visuomends nuomong, jog Parei5keja yra kalta del nusikalstamq veikq
darymo (dalyvavimo nusikalstamame susivienijime). Apibendrintai pasakytina, kad vie5osios

informacijos rengejas (skleidejas) paskleide informacij4, paleidLiandiE nekaltumo prezumpcij4 ir
kliudandi4 teismines valdZios nesaliSkumui (tyrimo duomenimis, Sios informacijos skelbimo metu

Kauno apygardos teisme buvo nagrinejami Z. Vai5vilos 2015-10-23,2015-11-03 ra5tai del galimai

nusikalstamo susivienijimo, veikiandio teismuose bankroto bylose, taip pat civiline byla Nr. 2-1049-

48012016 pagal ieskovo Z. Vai5vilos ieskini atsakovams UAB ,,Admivita", Lietuvos Respublikai,

atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, del Zalos atlyginimo).

Del Siq prieZasdiq vieSosios informacijos rengejas (skleidejas) - VSI ,,Ekspertai.eu" -
laikomas paZeidgs Visuomenes informavimo istatymo 19 straipsnio 3 dalyje i&irtint4 nekaltumo

prezumpcij os princip4.
Vadovaudamasis pirmiau i5destytais motyvais, Visuomends informavimo istatymo 49

straipsnio I dalimi, 50 straipsnio, I dalies 1, 5 punktais, 3 dalies 1, 2 punktais, Zurnalistq etikos

inspektorius

nusprende:
1. P r ip ai,in t i Parei5kejos skund4 pagristu.

2. I s p e t i vie5osios informacijos rengej4 (skleidej4) - VSI ,,Ekspertai.eu" - del Visuomenes

informavimo istatymo 3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 1l dalies 2 punkto

paZeidimo publikacijose ,,Spaudos konferencija apie teismuose veikiandi4 nusikalstam4 grupuotE"

iZOtS-tO-2l, www.ekspertai.eu), ,,Ddl teismuose veikiandio galimai nusikalstamo susivienijimo

kreiptasi iSeimo antikorupcijos komisijos pirmininkQ" (2015-10-27, www.ekspertai.eu),,,Korupcine

bankroto administratoriq veikla tvirtinasi" (2015-10-29), ,,STT atsisako tirti IBVD ir bankroto

administratoriq grupuotes bendrininkavim4" (2015-11-19, www.ekspertai.eu), ,,Del Lietuvos

teismuose veikiandios bankroto administratoriq grupuotes ketinama kreiptis i tarptautines

institucijas" (2015-12-06), ,,Bankroto administratoriaus prisipaZinimas teisme - sprendZia ne teismas,

o jis -- ADMINISTRATORIUS" (2015-12-08, www.ekspertai.eu); del 19 straipsnio 2 dalies

paZeidimo publikacijose ,,Ddl teismuose veikiandio galimai nusikalstamo susivienijimo kreiptasi i
^Seimo 

antikorupcijoi komisijos pirmininkq" (2015-10-27, www.ekspertai.eu), ,,STT atsisako tirti

IBVD ir bankroto administratoriq grupuotes bendrininkavim4" (2015-11-19, www.ekspertai-eu); del

i9 straipsnio 3 dalies paZeidimo publikacijose ,,Ddl teismuose veikiandio galimai nusikalstamo

susivienijimo kreiptasi i Seimo antikorupcijos komisijos pirminink4" (2015-10-27,

www.ekspertai.eu), ,,STT atsisako tirti IBVD ir bankroto administratoriq grupuotes

bendrininkavim4" (2015-11-19, www.ekspertai.eu), ,,Ddl Lietuvos teismuose veikiandios bankroto

administratoriq grupuotes ketinama kreiptis itarptautines institucijas" (2015-12-06) ir reikalauti juos

pa5alinti.
3. Reikalauti, kad vieSosios informacijos rengejas (skleidejas) - VSI ,,Ekspertai.eu" -

nustatyta tvarka paneigtq publikacijose ,,Del teismuose veikiandio galimai nusikalstamo

susivienijimo kreiptasi i Seimo antikorupcijos komisijos pirminink4" (2015-10-27,

www.ekspertai.eu), ,,STT atsisako tirti IBVD ir bankroto administratoriq grupuotes

bendrininkavim4" (2015-11-19, www.ekspertai.eu) paskelbt4 informacij4, kenkiandi4 Parei5kejos

dalykinei reputacijai, arba sudarytq juridiniam asmeniui galimybg padiam atsakyti ir paneigti toki4

informacijq.
4. I 5 s iqsti sprendimq Parei5kejai, V5[,,Ekspertai.eu".

Zurnalistq etikos inspektoriaus sprendimai gali buti skundZiami teismui per 30 dienq nuo jq
gavimo (paskelbimo) dienos.

Zurnalistq etikos inspektore a2 GraZina Ramanauskaite-Tiumeneviene


