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Ieškinio suma: 4 000 EUR 

Ginčo esmė ir faktinės aplinkybės 

1. 2021 m. liepos 9 d. UAB “Patikimas verslas” (toliau – Atsakovė) valdomoje visuomenės 

informavimo priemonėje naujienų portale www.laisvaslaikraštis.lt, rubrikoje Aktualijos 

buvo paskelbta ir iki šiol yra skelbiama publikacija „Didžiausią valstybės paramą dėl covid-19 

gavo įmonė, vadovaujama Andriaus Kubiliaus sūnaus Vytauto“1 (toliau –  Publikacija I). 

Pažymėtina, jog Publikacija I yra iliustruojama ieškovo Vytauto Kubiliaus (toliau – Ieškovas) 

nuotrauka kartu su tokiais tikrovės neatitinkančiais ir Ieškovo garbę ir orumą žeminančiais 

teiginiais: 

• “Didžiausią valstybės paramą dėl covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus Kubiliaus 

sūnaus Vytauto”; 

• “Paaiškėjo, kad didžiausią valstybės paramą neva nukentėjusiems nuo covid-19 viruso – 

daugiau nei 25 mln. eurų – gavo itališkais automobiliais „Fiat“ prekiaujanti UAB 

„Autobrava“. Būtų sunku patikėti, kad ši 15 žmonių įdarbinusi bendrovė ir automobiliais 

prekiaujanti įmonė gavo daugiau nei 25 mln. eurų valstybės paramos, jeigu ne viena 

aplinkybė – UAB „Autobrava“ valdančios įmonės „Modus group“ stebėtojų taryboje 

darbuojasi buvusio premjero Andriaus Kubiliaus jaunylis sūnus Vytautas <…>”. 

 

2. 2021 m. liepos 16 d. UAB „Patikimas verslas“ leidžiamame laikraštyje „Laisvas laikraštis“ 

Nr. 29 (836) 1 ir 2 puslapiuose, vedamojo straipsnio vietoje paskelbė publikaciją „Daugiausia 

milijonų iš valstybės per pandemiją – Kubilių vadovaujamoms įmonėms“ (toliau – Publikacija 

 
1 https://laisvaslaikrastis.lt/didziausia-parama-del-covid-19-gavo-imone-vadovaujama-andriaus-kubiliaus-sunaus-

vytauto/?fbclid=IwAR1htT6XiQeE3hndn6DKJeQQ8IXjOBWh2BuGn2Rkb61ocKg_Bi9lWne_CWE;  

mailto:kristina@lmk.lt
mailto:llredakcija@gmail.com
http://www.laisvaslaikraštis.lt/
https://laisvaslaikrastis.lt/didziausia-parama-del-covid-19-gavo-imone-vadovaujama-andriaus-kubiliaus-sunaus-vytauto/?fbclid=IwAR1htT6XiQeE3hndn6DKJeQQ8IXjOBWh2BuGn2Rkb61ocKg_Bi9lWne_CWE
https://laisvaslaikrastis.lt/didziausia-parama-del-covid-19-gavo-imone-vadovaujama-andriaus-kubiliaus-sunaus-vytauto/?fbclid=IwAR1htT6XiQeE3hndn6DKJeQQ8IXjOBWh2BuGn2Rkb61ocKg_Bi9lWne_CWE
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II). Pažymėtina, jog Publikacija II yra iliustruojama Ieškovo nuotrauka kartu su tokiais tikrovės 

neatitinkančiais ir Ieškovo garbę ir orumą žeminančiais teiginiais: 

• „Daugiausia milijonų iš valstybės per pandemiją – Kubilių vadovaujamoms įmonėms“; 

• “Paaiškėjo, kad didžiausią valstybės paramą neva nukentėjusiems nuo covid-19 viruso – 

daugiau nei 25 mln. eurų – gavo itališkais automobiliais „Fiat“ prekiaujanti UAB 

„Autobrava“. Būtų sunku patikėti, kad ši 15 žmonių įdarbinusi bendrovė ir automobiliais 

prekiaujanti įmonė gavo daugiau nei 25 mln. eurų valstybės paramos, jeigu ne viena 

aplinkybė – UAB „Autobrava“ valdančios įmonės „Modus group“ stebėtojų taryboje 

darbuojasi buvusio premjero Andriaus Kubiliaus jaunylis sūnus Vytautas <…>”; 

• „Didžiausią valstybės paramą dėl Covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus Kubiliaus 

sūnaus Vytauto“. 

 

3. Toliau šiame ieškinyje nurodyti Publikacijoje I ir Publikacijoje II nurodyti teiginiai vadinami 

“Teiginiais”. 

 

4. Pažymėtina, kad Atsakovė per skirtingus vienai visuomenės informavimo priemonei 

priklausančius sklaidos kanalus, t. y. per dienraštį ir naujienų portalą, kategoriškais, 

konstatuojamojo pobūdžio Teiginiais visuomenei pranešė tikrovės neatitinkančius duomenis, neva  

Ieškovas vadovauja įmonei, kuri gavo didžiausią valstybės paramą dėl Covid-19, o tokia parama 

neva yra dėl to, kad Ieškovo tėvas yra garsus politikas. Tokie Atsakovės sukurti duomenys 

neatitinka tikrovės, nes nei Ieškovas vadovauja ir/ar vadovavo įmonei Autobrava (išrašas iš 

juridinių asmenų registro pridedamas, priedas Nr. 6), nei tokia įmonė gavo tokio dydžio paramą, 

juo labiau Ieškovo tėvas ir/ar Ieškovas nėra niekaip susijęs su paramos gavimu. Tai reiškia, kad 

Atsakovė, neturėdama jokio faktinio pagrindo, Ieškovui priskyrė tokius veiksmus, kurių jis nėra 

atlikęs ir nėra su jais susijęs. Ieškovo įsitikinimu, tikrovės neatitinkančių Teiginių apie Ieškovą 

skelbimas, pažeidžia esminius sąžiningos ir objektyvios žurnalistikos principus, taip pat Ieškovo 

garbę ir orumą ir yra nesuderinamas su teisės į saviraiškos laisvę įgyvendinimu.  

 

5. Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. rugpjūčio 2 d. Ieškovas kreipėsi į Atsakovę dėl Teiginių 

paneigimo ir dėl jų pašalinimo iš viešosios erdvės (prašymo kopija pridedama, priedas Nr. 2). 

Pažymėtina, kad Atsakovė į šį Ieškovo prašymą neatsakė ir Teiginių nepaneigė. Kadangi iki šios 

dienos Teiginiai yra skelbiami viešai, laikytina, kad Atsakovė atsisakė tenkinti Ieškovo 

reikalavimą pašalinti Publikacijoje I skelbiamus Teiginius ir paskelbti Teiginių paneigimą. 

Atsižvelgiant į tai, kad Atsakovės paskleisti tikrovės neatitinkantys Teiginiai padarė ir iki šiol daro 

didelę žalą Ieškovui, tiek kaip asmeniui, tiek kaip tarptautinės įmonės atstovui Lietuvoje, todėl 

siekdamas apginti įstatymuose numatytas savo teises ir teisėtus interesus, Ieškovas teikia teismui 

šį ieškinį. 

 

Taikytina teisė 

6. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 10 

straipsnyje įtvirtinta saviraiškos laisvė – asmens teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus nėra 

absoliuti, ja besinaudojantys asmenys (tiek žurnalistai, tiek kiti viešai pasisakantys asmenys) 

privalo elgtis sąžiningai ,,informacijos adresato“ atžvilgiu, siekti pateikti tikslią ir patikimą 

informaciją, laikytis etikos normų.2 Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) yra ne 

kartą nurodęs, kad saviraiškos laisvė turi savo ribas, net jei diskutuojama visuomenėje svarbiais 

bendrojo intereso klausimais (pvz., aptariami vykstantys teisminiai procesai), turi būti gerbiamos 

kitų asmenų teisės (garbė ir orumas, dalykinė reputacija ir pan.).3  

 

 
2 EŽTT 1998-08-25 sprendimas byloje Hertel v. Switzerland, peticijos Nr. 25181/94, paragrafas 46; 
3 EŽTT 2000-06-27 sprendimas byloje Constantinescu v. Romania, peticijos Nr. 28871/95; 
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7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) jurisprudencijoje taip pat yra pripažįstama, kad 

saviraiškos laisvė nėra absoliuti ir visa apimanti. Teisės skleisti informaciją apribojimus lemia jos 

santykis su kitomis teisinėmis vertybėmis – asmens garbe ir orumu, privatumu, dalykine reputacija 

etc. Įstatymuose, reglamentuojančiuose šiuos teisinius santykius, atsirandančius dėl teisės skleisti 

informaciją, yra įtvirtintos ir šios teisės įgyvendinimo prielaidos – kiekvienas, kuris naudojasi 

informacijos teise, privalo laikytis įstatymų nustatytų apribojimų, nepiktnaudžiauti informacijos 

laisve.4 

 

8. Jeigu asmuo, įgyvendindamas savo teisę skleisti informaciją, pažeidžia teisę į saviraiškos laisvę 

reglamentuojančias normas bei principus ir kito asmens teises ir teisėtus interesus, jam gali būti 

taikoma teisinė atsakomybė, nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.24 

str., 1.137 str. ir kituose straipsniuose bei įstatymuose.5 

 

9. CK 1.137 str., 1.138 str. ir teismų praktikoje, aiškinant šias nuostatas bei CK 2.24 str. 1 d. nuostatą6 

yra nustatyti tokie asmens garbės ir orumo teisių gynimo būdai:  

• prašymas įpareigoti atsakingą asmenį paneigti tikrovės neatitinkančius bei asmens garbę 

bei orumą žeminančius duomenis;  

• prašymas teismo sprendimu pripažinti duomenis, žeminančius asmens garbę bei orumą, 

neatitinkančiais tikrovės;  

• prašymas priteisti turtinės ir (ar) neturtinės žalos atlyginimą; 

• ir kiti, pavyzdžiui, prašymas įpareigoti atsakingą asmenį pašalinti tikrovės neatitinkančius 

bei asmens garbę ir orumą žeminančius duomenis. 
 

10. Kiekvienas iš šių gynimo būdų yra savarankiškas, todėl, siekiant ginti pažeistą asmens teisę, gali 

būti taikomas kiekvienas teisių gynimo būdas atskirai arba taikomi keli asmens teisių gynimo 

būdai kartu, t. y. prašoma paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie žemina asmens garbę 

bei orumą ir priteisti turtinę ir (ar) neturtinę žalą ir pan. 

 

11. Šioje civilinėje byloje Ieškovas naudoja tris pažeistos savo teisės gynimo būdus, t. y.: 

• prašo teismo įpareigoti Atsakovę paneigti tikrovės neatitinkančius ir Ieškovo garbę ir 

orumą žeminančius duomenis; 

• prašo teismo įpareigoti Atsakovę pašalinti tikrovės neatitinkančius ir Ieškovo garbę ir 

orumą žeminančius duomenis; 

• prašo atlyginti neturtinę žalą (už tikrovės neatitinkančių duomenų paskelbimą kartu su 

Ieškovo atvaizdo panaudojimu žeminančiame kontekste).    

12. Asmens garbė ir orumas pagal CK 2.24 str. yra ginami tuo atveju, kai yra nustatoma tokių juridinių 

faktų visuma: 

• duomenų paskleidimo faktas;  

• faktas, kad paskleisti duomenys yra apie ieškovą; 

• faktas, kad paskleisti duomenys yra žeminančio pobūdžio; 

• faktas, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės.  

 

 
4 LAT 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2006; LAT 2006-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-667/2006;  

LAT 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2010; LAT 2014-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2014 ir 

LAT 2014-07-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2014; 
5 Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1478/2012; 
6 LAT 2006-11-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2006; LAT 2007-11-13 nutartis civilinėje byloje  Nr. 3K-3-

488/2007; LApT 2005-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-51/2005; 

file:///S:/3K-3-569/2006
file:///S:/3K-3-488/2007
file:///S:/3K-3-488/2007
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13. CK 2.24 str. 1 d. yra įtvirtinta prezumpcija, jog viešai paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol 

juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reguliavimu ir LAT 

Senato 1998-05-15 nutarimo Nr. 1 (toliau – Nutarimas) 8 p., Atsakovė privalo įrodyti, kad 

paskleisti duomenys atitinka tikrovę, o Ieškovas privalo įrodyti: (a) duomenų paskleidimo faktą; 

(b) faktą, kad duomenys yra apie Ieškovą; (c) faktą, kad viešai paskleisti duomenys yra žeminančio 

pobūdžio. 

 

Dėl duomenų paskleidimo fakto ir fakto, kad paskleisti duomenys yra apie Ieškovą 

14. Faktą, kad ginčo Teiginiai buvo paskleisti viešai, įrodo teismui pateikiama Publikacijos I kopija 

(Priedas Nr. 1) ir Publikacijos II kopija (priedas Nr. 3, laikraščio originalas bus pateiktas teismui 

parengiamojo posėdžio metu). 
 

15. Faktą, kad paskleisti Teiginiai yra apie Ieškovą, patvirtina tokios aplinkybės:  

• Ieškovo atvaizdas, kuris skelbiamas kartu su tikrovės neatitinkančiais duomenimis; 

• Ieškovo vardas, pavardė; 

• Ieškovo tėvo vardas ir pavardė bei jo atvaizdas. 

 

16. Akivaizdu, jog tokių aplinkybių visuma patvirtina faktą, kad Atsakovės paskleisti Teiginiai yra 

apie Ieškovą.      

 

      Dėl fakto, jog Teiginiai yra žeminančio pobūdžio  

17. Fizinio asmens garbė ir orumas yra apibrėžiamos teisėje  kaip neturtinio pobūdžio vertybės, kurių 

apsaugą garantuoja teisė.   

 

18. LAT Senatas Nutarime (6 p.) pažymėjo, kad nustatant faktą, ar paskleistos žinios žemina asmens 

garbę ir orumą, žinotina, kad žeminančiomis laikytinos tikrovės neatitinkančios žinios, kurios 

įstatymo, moralės, paprotinių normų laikymosi požiūriu pažeidžia asmens garbę ir orumą. Tai 

klaidinga ir diskredituojanti asmenį informacija, kurioje teigiama apie asmens padarytą teisės, 

moralės ar paprotinių normų pažeidimą, negarbingą poelgį, netinkamą elgesį buityje, šeimoje, 

viešajame gyvenime, nesąžiningą visuomeninę, gamybinę – ūkinę, komercinę veiklą ir pan. Be to, 

LAT Senatas Nutarime (6 p.) pabrėžė, kad paskleistų žinių žeminantis pobūdis nenustatinėjimas, 

kai žodis ar jų junginiai, kuriais išsakytos žinios, yra akivaizdžiai žeminančios.  

 

19. Atsakovei paskelbus Teiginius, Ieškovui be jokio objektyvaus faktinio pagrindo buvo priskirtas 

elgesys, kuris visuomenėje vertinamas vienareikšmiškai neigiamai, itin negatyviai, t.y. kaip 

nesąžiningo asmens ir/ar verslininko, kuris piktnaudžiauja savo padėtimi ir neva neteisėtai 

naudojasi savo tėvo įtaka bei yra susijęs darbo santykiais su įmone, kuri neva gavo didžiausią 

valstybės paramą. Tokius duomenis visuomenė vertina itin neigiamai ir toks neigiamas vertinimas 

pirmiausia nukreipiamas į Ieškovą. Tokį visuomenės neigiamą Ieškovo vertinimą iliustruoja 

skaitytojų komentarai. Pavyzdžiui, Atsakovės redaktoriui Aurimui Drižiui 2021 m. liepos 19 d.  

Publikaciją I paskelbus savo facebook paskyroje7, skaitytojai šią informaciją komentavo ir priėmė 

itin neigiamai, kaip valstybės apiplėšimą (komentarai pridedami, priedas Nr. 4).  

 

20. Akivaizdu, kad Atsakovės paskleisti Teiginiai itin neigiamai charakterizuoja Ieškovą, dėl ko 

Teiginiai per se laikytini žeminančiais ir pažeidžiančiais Ieškovo garbę ir orumą.8 

 

 
7 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4303838073008872&set=a.818546014871446;  
8 LVAT 2011-11-07 nutartis administracinėje byloje Nr. A-492-3337-11; 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4303838073008872&set=a.818546014871446
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       Dėl atvaizdo panaudojimo žeminančiame kontekste 

21. LR CK 2.22 str. 1 d. įtvirtinta, kad fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks 

atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami, taip pat pats asmuo 

gali būti fotografuojamas tik jo sutikimu. Taigi šioje įstatymo nuostatoje įtvirtina, kad nedavusio 

sutikimo asmens negalima fotografuoti, taip pat atgaminti, parduoti, demonstruoti, spausdinti ar 

kitokiu būdu platinti jo nuotraukos ar jo dalies, portreto ar kitokio atvaizdo.  

22. LR CK 2.22 str. 2 d. įtvirtina bendrosios taisyklės išimtį, kurioje nurodyta, kad asmens sutikimo 

nereikia, jeigu šie veiksmai yra susiję su visuomenine asmens veikla, jo tarnybine padėtimi, 

teisėsaugos institucijų reikalavimu arba jeigu fotografuojama viešoje vietoje. Tačiau nurodyta 

išimtis nėra absoliuti ir asmens nuotraukos (jos dalies), padarytos net ir šiais atvejais, negalima 

demonstruoti, atgaminti ar parduoti, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę 

reputaciją (LR CK 2.22 str. 3 d.). To paties straipsnio 3 d. numatyta, kad fizinis asmuo, kurio teisė 

į atvaizdą buvo pažeista, gali teismo tvarka reikalauti nutraukti tokius veiksmus bei atlyginti 

turtinę ir neturtinę žalą.  

23. Šiuo atveju Publikacija I ir Publikacija II buvo sukurta ir panaudota su Teiginiais kartu su Ieškovo 

atvaizdu, kas reiškia, kad tokiu būdu Ieškovo atvaizdas buvo panaudotas žeminančiame kontekste.  

Pažymėtina, jog Ieškovas Atsakovei niekada ir jokia forma nedavė sutikimo naudoti jo atvaizdo 

viešai, jį publikuoti ir/ar skelbti, ypač žeminančiame kontekste. Be to, Atsakovė dėl tokio sutikimo 

gavimo niekada į Ieškovą ir nesikreipė. Ieškovo įsitikinimu, Atsakovė tyčia naudojo Ieškovo ir jo 

artimųjų atvaizdą, siekdama kuo didesnės sensacijos tuo tik sukurdama itin neigiamą, nepagarbią 

ir dažnai necenzūrinę informacijos vartotojų reakciją, išsakomą Ieškovo atžvilgiu (priedas Nr. 4). 

                   

 

24. Ieškovas šiuo ieškiniu prašo teismo įvertinti jo atvaizdo panaudojimą kaip vieną iš kriterijų 

sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio nustatymo, tačiau savarankiškų reikalavimų dėl šio teisės 

pažeidimo šiuo ieškiniu papildomai nereiškia.  
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Dėl neturtinės žalos atlyginimo 

 

25. Dėl Atsakovės neteisėtai paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos, žeminančios Ieškovo 

garbę ir orumą, paskelbimo Ieškovui buvo padaryta neturtinė žala, kurią bendrai jis vertina 4000 

EUR. 

 

26. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis 

sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių 

sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). CK 6.250 straipsnio 2 

dalyje įtvirtinta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią 

žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias 

reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. LAT savo 

praktikoje pažymi, kad neturtinės žalos atlyginimo teisinius pagrindus ir neturtinės žalos 

atlyginimo dydžių nustatymą lemia neturinės žalos prigimtis ir objektas, dėl kurio pažeidimo 

asmuo patiria neturtinę žalą. Priteisiant neturtinės žalos atlyginimą, vadovaujamasi teisingo žalos 

atlyginimo koncepcija, besiremiančia įstatymo ir teismų praktikos suformuotais vertinamaisiais 

subjektyvaus ir objektyvaus pobūdžio kriterijais, leidžiančiais kuo teisingiau atlyginti asmeniui 

padarytą žalą, atkurti pažeistų teisių pusiausvyrą, ir suponuojančiais pareigą preciziškai įvertinti 

konkrečios bylos aplinkybes. Tai leidžia teisinis reguliavimas dėl neturtinės žalos, apibrėžiantis 

neturtinės žalos prigimtį ir pateikiantis nebaigtinį sąrašą kriterijų neturtinės žalos dydžiui nustatyti 

(CK 6.250 straipsnis), bei teisės normų, saugančių atitinkamus objektus turinys. 

 

27. Pagal CK nuostatas, neturtinė žala yra nukentėjusio asmens jausmai, vidiniai išgyvenimai, 

sukrėtimai. Šie visada individualūs, todėl, remdamasis tokiais vidiniais išgyvenimais, nulemtais 

individualios reakcijos į to paties pobūdžio ir sunkumo veiksmus, kuriais pažeidžiamas didesnę ar 

mažesnę vertę asmeniui turintis gėris, nukentėjusysis subjektyviai įvertina ir nurodo jam padarytos 

neturtinės žalos dydį. Dėl to kompensacijos, reikalaujamos neturtinei žalai atlyginti, dydžio 

nustatymas reiškia, kad, remiantis įstatyme (CK 6.250 straipsnio 2 dalis) bei teismų praktikoje 

suformuluotais ir, priklausomai nuo konkrečios bylos aplinkybių, teismo pripažintais kitais 

neturtinės žalos atlyginimo dydį pagrindžiančiais kriterijais, sprendžiamas kompensacijos už 

patirtą neturtinę žalą dydžio nustatymo klausimas. Pažymėtina, kad neturtinę žalą įvertinti pinigais 

yra neįmanoma, todėl teismai, priteisdami šią žalą, siekia tik sudaryti materialias prielaidas iš 

naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko žmogui neretai apskritai 

niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas negali atstoti. Teismo pareiga taip pat yra nustatyti 

teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią 

piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms 

vertybėms padarytą žalą. Šiuo atveju neturtinės žalos priteisimas Ieškovui turėtų atlikti tiek žalos 

kompensavimo, tiek baudimo, tiek prevencinę funkciją, t. y. užkirsti kelią potencialiems 

pažeidimams ateityje. 

 

28. Atkreipiame gerbiamojo teismo dėmesį į tai, kad tiek teisės doktrinoje, tiek naujausioje teismų 

praktikoje yra pripažįstama, kad asmeninių neturtinių teisių pažeidimo atvejais visiškas žalos 

atlyginimas yra neįmanomas, tokių pažeidimų atveju tik ieškoma būdų, kaip teisingiau 

kompensuoti asmens patirtą neturtinę žalą, todėl neturtinės žalos atlyginimas Ieškovui turėtų atlikti 

ne tik kompensacinę funkciją už patirtus išgyvenimus, bet ir veikti kaip prevencija (atgrasomąjį 

efektą turinti sankcija), taigi, sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo asmeninių neturtinių 

teisių pažeidimo atvejais Atsakovui turėtų būti priteisiama tokia suma, kuri užkirstų kelią ateityje 

pasipelnyti iš analogiškų neteisėtų veiksmų, o taip pat parodytų teisės subjektams, kad kiekvienas, 

pažeidęs civilines asmens teises, neišvengs civilinės atsakomybės taikymo ir visiško nuostolių 

atlyginimo. Tiek bendrosios, tiek specialiosios prevencijos efektyvumas atlyginant neturtinę žalą 
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yra pripažįstamas ir naujausioje teismų praktikoje. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas (toliau – ESTT), spręsdamas dėl neturtinės žalos atlyginimo dydžio, akcentuoja 

proporcingumo principą ir būtinybę pažeidimą atlikusiam asmeniui taikyti tokią civilinę 

atsakomybę, kad ji veiktų kaip  efektyvi, veiksminga ir nuo pažeidimo atgrasanti sankcija. 

 

29. Naujausioje Lietuvos teisminėje praktikoje9 taip pat yra konstatuota, kad taikant neturtinės žalos 

atlyginimą, turi būti siekiama ne tik kompensacinės funkcijos įgyvendinimo, t. y. kiek įmanoma 

teisingiau bei adekvačiau kompensuoti nukentėjusiajam padarytą žalą, sušvelninti jo patirtas 

kančias, neutralizuoti negatyvius išgyvenimus bei neteisėtų veiksmų pasekmes, bet ir prevencinio 

neturtinės žalos atlyginimo efekto (ypač kai kalbama apie visuomenės informavimo priemonių 

veikimo srityje padaromus teisės pažeidimus), kurio įgyvendinimo konkrečioje situacijoje 

sumetimais gali būti pateisinamas ir didesnės, nei įprasta, piniginės kompensacijos iš žalą 

priteisimas. Būtent siekis užkirsti kelią pažeidimų pasikartojimui bei paskatinti žalą padariusį 

asmenį ateityje elgtis kitaip, sulaikyti nuo būsimų panašių asmeninių neturtinių vertybių 

pažeidimų pateisina didesnių kompensacijų iš jų priteisimą, ypač jeigu yra nusižengiama tyčia, 

siekiant komercinės naudos ir/ar tokią naudą realiai gavus. Asmens sulaikymas nuo būsimų 

pažeidimų, kaip vienas iš žalos, įskaitant neturtinę, atlyginimo tikslų minimas taip pat ir Europos 

deliktų teisės harmonizavimo dokumentuose, taip pat akcentuojamas daugelyje užsienio šalių 

teisės sistemų (tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje), pabrėžiant, jog priteisiamos 

neturtinės žalos atlyginimo sumos asmens garbės ir orumo, atvaizdo, privataus gyvenimo 

neliečiamumo bei kitų asmeninių neturtinių vertybių pažeidimų bylose, kuomet neleistiną 

informaciją skleidžia visuomenės informavimo priemonės (jų atstovai), turi sulaikyti pažeidėjus 

nuo tolesnio informacijos skleidimo, atvaizdo panaudojimo, kad iš neteisėtos veikos nebūtų 

pelnomasi, kad padaryti pažeidimą neapsimokėtų labiau, negu sumokėti nukentėjusiajam asmeniui 

priteistą kompensaciją. 

 

30. Dėl Atsakovės paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimo kartu panaudojant 

Ieškovo atvaizdą žeminančiame kontekste, Ieškovui buvo padaryta neturtinė žala: Ieškovas 

dalykinėje ir artimųjų aplinkoje yra priverstas aiškintis ir teisintis dėl paskleistos informacijos 

tikrumo, taip pat yra priverstas paneiginėti paskleistus Teiginius. Pažymėtina, kad Ieškovas 

vadovauja aukštus etikos standartus turinčiam tarptautinės įmonės filialui Google Lithuania 

(išrašas iš juridinių asmenų registro pridedamas, priedas Nr. 6), be to, vadovauja ir bendrovei 

Google Payment Lithuania (išrašas iš juridinių asmenų registro pridedamas, priedas Nr. 6), kuri 

turi elektroninių pinigų licenciją ir yra prižiūrima Lietuvos banko, kuris taiko griežtus 

nepriekaištingos reputacijos kriterijus prižiūrimoms įmonėms10. Dėl šios priežasties Atsakovės 

paskleisti tikrovės neatitinkantys duomenys kelia realią grėsmę Ieškovo karjerai. 

 

31. Šiuo atveju vertinant atlygintinos neturtinės žalos dydį būtina įvertinti tai, jog (a) Teiginiai buvo 

paskleisti tiek laikraštyje, tiek portale, kas rodo didesnį teiginių paskleidimo mastą ir skirtingą 

auditoriją; (b) publikuoti Teiginiai labai greitai paplito; (c) visuomenė patikėjo paskleista 

informacija dėl ko Ieškovas buvo priverstas aiškintis; (d) Atsakovė panaudojo Ieškovo atvaizdą 

kartu su tikrovės neatitinkančiais duomenimis, t.y. žeminančiame kontekste; (e) Teiginius 

visuomenei pristatė kaip “karštąją naujieną” pirmajame ir vedamajame laikraščio puslapyje. 

Tokios faktinės aplinkybės tik įrodo ir patvirtina, kad Atsakovė tyčia skleidė Teiginius, siekdama 

sukelti kuo didesnę sensaciją ir kaip įmanoma labiau pakenkti Ieškovo reputacijai, geram jo vardui. 

 

32. Apibendrinus nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad Ieškovo prašomas priteisti 4000 Eur  

neturtinės žalos dydis yra protingas ir pagrįstas.  

 
9 2019 m. balandžio 25 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis civ. b. Nr. e2A-625-855/2019. 
10 https://www.lb.lt/lt/nepriekaistinga-reputacija;  

https://www.lb.lt/lt/nepriekaistinga-reputacija
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Procesiniai klausimai  

 

33. Byla bus vedama per advokatę Kristiną Čeredničenkaitę (išrašas iš teisinių paslaugų pridedamas), 

dirbančią advokatės Liudvikos Meškauskaitės kontoroje, Subačiaus g. 5-16, Vilniuje. 

 

34. Vadovaujantis CPK 135 straipsniu, Ieškovas sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jei 

Atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba kitų parengiamųjų procesinių dokumentų. 

 

35. Šis ieškinio pareiškimas yra pateikiamas elektroninio ryšio priemonėmis, todėl žyminis mokestis 

yra mokamas vadovaujantis CPK 80 straipsnio 7 dalimi. 

 

36. Šioje proceso stadijoje Ieškovas nepageidauja pateikti savo pozicijos dėl taikos sutarties 

sudarymo.  

 

Vadovaujantis ieškinyje išdėstytomis aplinkybėmis, civilinio kodekso 2.24 straipsniu bei Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso 29 straipsniu, teismo p r a š o m e: 

 

1. Įpareigoti Atsakovę UAB “Patikimas verslas” per 3 kalendorines dienas nuo teismo sprendimo 

įsiteisėjimo dienos, be komentarų paneigti tikrovės neatitinkančius ir ieškovo Vytauto Kubiliaus 

garbę ir orumą žeminančius duomenis, toje pačioje vietoje, kurioje buvo paskelbta 2021 m. liepos 

9 d. naujienų portale www.laisvaslaikraštis.lt, rubrikoje Aktualijos publikacija „Didžiausią 

valstybės paramą dėl covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus Kubiliaus sūnaus Vytauto“ ir 

2021 m. liepos 16 d. laikraštyje „Laisvas laikraštis“ Nr. 29 (836) vedamojo straipsnio vietoje 

publikacija „Daugiausia milijonų iš valstybės per pandemiją – Kubilių vadovaujamoms įmonėms“, 

paskelbiant kartu su ta pačia ieškovo nuotrauka, kuri buvo panaudota tikrovės neatitinkančių 

duomenų skleidimui, tokio turinio paneigimus:  

„PANEIGIMAS 

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu nustatyta, kad 2021 m. liepos 9 d. UAB “Patikimas 

verslas” valdomoje visuomenės informavimo priemonėje – interneto svetainėje 

www.laisvaslaikraštis.lt, rubrikoje Aktualijos paskelbtoje publikacijoje „Didžiausią valstybės 

paramą dėl covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus Kubiliaus sūnaus Vytauto“ paskleisti 

teiginiai: “Didžiausią valstybės paramą dėl covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus 

Kubiliaus sūnaus Vytauto”; “Paaiškėjo, kad didžiausią valstybės paramą neva nukentėjusiems 

nuo covid-19 viruso – daugiau nei 25 mln. eurų – gavo itališkais automobiliais „Fiat“ prekiaujanti 

UAB „Autobrava“. Būtų sunku patikėti, kad ši 15 žmonių įdarbinusi bendrovė ir automobiliais 

prekiaujanti įmonė gavo daugiau nei 25 mln. eurų valstybės paramos, jeigu ne viena aplinkybė – 

UAB „Autobrava“ valdančios įmonės „Modus group“ stebėtojų taryboje darbuojasi buvusio 

premjero Andriaus Kubiliaus jaunylis sūnus Vytautas <…>” neatitinka tikrovės ir žemina Vytauto 

Kubiliaus garbę ir orumą. 

 

„PANEIGIMAS 

  

Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu nustatyta, kad 2021 m. liepos 16 d. UAB “Patikimas 

verslas” leidžiamo dienraščio “Laisvas laikraštis” Nr. 29 (836) 1 ir 2 puslapiuose, vedamojo 

straipsnio vietoje paskelbtoje publikacijoje „Daugiausia milijonų iš valstybės per pandemiją – 

Kubilių vadovaujamoms įmonėms“, paskleisti teiginiai: „Daugiausia milijonų iš valstybės per 

pandemiją – Kubilių vadovaujamoms įmonėms“; “Paaiškėjo, kad didžiausią valstybės paramą 

neva nukentėjusiems nuo covid-19 viruso – daugiau nei 25 mln. eurų – gavo itališkais 

http://www.laisvaslaikraštis.lt/
http://www.laisvaslaikraštis.lt/
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automobiliais „Fiat“ prekiaujanti UAB „Autobrava“. Būtų sunku patikėti, kad ši 15 žmonių 

įdarbinusi bendrovė ir automobiliais prekiaujanti įmonė gavo daugiau nei 25 mln. eurų valstybės 

paramos, jeigu ne viena aplinkybė – UAB „Autobrava“ valdančios įmonės „Modus group“ 

stebėtojų taryboje darbuojasi buvusio premjero Andriaus Kubiliaus jaunylis sūnus Vytautas 

<…>”; „Didžiausią valstybės paramą dėl Covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus 

Kubiliaus sūnaus Vytauto“, neatitinka tikrovės ir žemina Vytauto Kubiliaus garbę ir orumą. 

2. Įpareigoti UAB “Patikimas verslas” pašalinti 2021 m. liepos 9 d. naujienų portale 

www.laisvaslaikraštis.lt, rubrikoje Aktualijos publikacijoje „Didžiausią valstybės paramą dėl 

covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus Kubiliaus sūnaus Vytauto“ paskelbtus tikrovės 

neatitinkančius teiginius (“Didžiausią valstybės paramą dėl covid-19 gavo įmonė, vadovaujama 

Andriaus Kubiliaus sūnaus Vytauto”; “Paaiškėjo, kad didžiausią valstybės paramą neva 

nukentėjusiems nuo covid-19 viruso – daugiau nei 25 mln. eurų – gavo itališkais automobiliais 

„Fiat“ prekiaujanti UAB „Autobrava“. Būtų sunku patikėti, kad ši 15 žmonių įdarbinusi bendrovė 

ir automobiliais prekiaujanti įmonė gavo daugiau nei 25 mln. eurų valstybės paramos, jeigu ne 

viena aplinkybė – UAB „Autobrava“ valdančios įmonės „Modus group“ stebėtojų taryboje 

darbuojasi buvusio premjero Andriaus Kubiliaus jaunylis sūnus Vytautas <…>”) iš interneto 

svetainės www.laisvaslaikrastis.lt. 

 

3. Priteisti iš atsakovės UAB “Patikimas verslas” 4 000 (keturis tūkstančius) eurų ieškovui Vytautui 

Kubiliui neturtinės žalos atlyginimo; 

 

4. Priteisti iš atsakovės UAB „Patikimas verslas“ ieškovo Vytauto Kubiliaus naudai visas jo patirtas 

bylinėjimosi išlaidas. 

 

PRIDEDAMA: 

 

1. 2021 m. liepos 9 d. naujienų portalo www.laisvaslaikraštis.lt publikacija „Didžiausią 

valstybės paramą dėl covid-19 gavo įmonė, vadovaujama Andriaus Kubiliaus sūnaus Vytauto“ 

2. 2021 m. liepos 16 d. dienraščio “Laisvas laikraštis” Nr. 29 (836) publikacija „Daugiausia 

milijonų iš valstybės per pandemiją – Kubilių vadovaujamoms įmonėms“; 

3. Reikalavimas paneigti paskelbtą informaciją (nuorašas); 

4. Skaitytojų komentarai; 

5. Išrašas iš juridinių asmenų registro; 

6. Išrašas iš juridinių asmenų registro; 

7. Išrašas iš juridinių asmenų registro; 

8. Išrašas iš teisinių paslaugų sutarties; 

9. Žyminio mokesčio kvitas. 

 

 

 

 

Pagarbiai 

Ieškovo Vytauto Kubiliaus vardu 

Advokatė Kristina Čeredničenkaitė _______________ 

 

http://www.laisvaslaikraštis.lt/
http://www.laisvaslaikrastis.lt/
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