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Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnyboje gautas Grant Arthur Gochin (toliau - Parei5kejas)
skundas del pranesime ,,Del informacijos pateikimo" (www.genocid.lt, 2018-07 -23) (toliau
Prane5imas) paskelbtos inlormacijos (toliau - Skundas).
Skunde Pareiikejas nurodo, jog kreip€si i Lietuvos gyventojq genocido ir rezistencijos
tyrimo centr4 (toliau Centras) su istoriniu tyrimu uZklausimu, pateikdamas istorikq naujai
atrastus svarbius archyvinius dokumentus, liudijandius Jono Noreikos galimus karo nusikaltimus.
PareiSkejas praie Centro pakeisti vie5ai publikuot4 i5vadq del Jono Noreikos veiklos, pateike viri
20 istoriniq dokumentq ir pagrjstus argumentus, kodel esama oficiali istorine i5vada neatitinka
tikoves. Skunde nurodoma, kad Centras pateike atsakymq, kuriuo atsisake pakeisti iSvad4.
Parei5kejas akcentuoja, jog pateikdamas atsakym4, Centras intemetiniame tinklalapyje su
atsakymu pavie5ino jo vardq ir pavardg (nuoroda: http://genocid.lt/centras/lt/2969/a/)- Pasak
Parei5k€jo, toks jo vardo ir pavardds atskleidimas, nurodant, kad PareiSkejas galimai pai,eidZia
Lietuvos Respublikos baudziamqii kodeksq (toliau - BK) ir Lietuvos Respublikos Konstitucijq
(toliau Konstitucija), t. y. tokiais neobjektyviais ir iZ[liais pasisakymais suformavo apie
PareiSkejq vie54 neigiam4 nuomong- Centro vadovd nurodytais teiginiais paZemino Parei5kej4 ir
jo kilnq sieki pasmerkti asmenis karo metais vykdZiusius nusikaltimus prieS Zmonij4. Pasak
Pareiskejo, Centro vadovds i5dOstyti teiginiai yra jos asmenin6s paZi0ros, i5reik5tos su ai5kiu ir
palaikandius lietuviq intelektualus. PareiSkejas
kryptingu nusistatymu prie5 Parei5kej4 ir
nesutinka, kad jo asmens duomenq pavieSinimas, kaip nurodo Centras Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriaus lstaigai, turi didelg visuomening reikSmg.
istoriniai dokumentai Centro nebuvo
Skunde paZymima, kad Parei5kejo uZklausa
pavieSinti, tik atsakymas i selektyviai pasirinktus uZklausos aspekxus. Pasak Parei5kejo, buvo
Leidiiantia kalba. Parei5kejas pateikia Centro
pavie5intas nepagarbus atsi5aukimas, sura5ytas
atsakym4, kuris buvo paskelbtas jq intemetiniame tinklalapyje: ,,Vieiumoje prasidijus nauioms
Generolo Vetuos (1910-1947), skelbiame LGGRT cenlro
diskusijoms del Jono Noreikos
j
atsakymus Lietuvos pilieiio G. A. Gochino ,,69 puslapiq lyrimq" apie J. Noreikq. Atkreipiame
demesi, kad LGGRT centras jau kelinti melai alsakineja iG. A. Gochino krtltinimus, ktrie tik
sfipreja ir pleiiasi (Ziur. I atsakymq). Paskutiniuose LGGRT centrui sitlstuose savo raituose ddl
K. Skirpos ir J. Noreikos G.A.G. Gochinas atskleidZia savo ,,tyrimU" esmg: bando irodyti, kad
Holokeustq pradejo ne naciai, o lietuviai (4, 5, 25 ir kt. atsalEmai). G. A. G. Gochino ,,tyrime"
LR
apie J. Noreik4, nepaleikiant svariy irodymtl, galimai paieidiiant LR Konstitucijq
BaudZiamqjj kodeksq, ka inama daug asmenq: Laikinosios Vyriausybds ministras pirmininkas
Juozas Brazaitis, kurio veikla 1975 m. JAV Kongreso praiymu buvo iisamiai lirta ir jis
reabilituotas JAV Teisingumo ministerijos, politinis kalinis Viktoras Aimenskas ir k|. (iiur. I
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atsakymq). Ypai pabreZtini G. A. Gochino kaltinimai Holokausto vykdymu 1946 m. sovietq
suiaudytam Teliiq vyskupui Vincentui Boriseviiiui ir kitiems Telii4 vyskupijos kunigams, nes vyk.
V. Boriseviiius, Teliiq vyskupijos kunigai Vladislovas Polonskis, Vladislavas Taikunas Lietuvos
Respublikos Prezidento apdovanoti ui Zydq gelbejimq, (iiur. I ir I0 atsalcymus). Bandydamas
sumenkinti J. Noreikq ir kitus lietuvius, kdejusius Stuthofo koncentracijos slovykloje, G. A.
Gochinas savo ,,Iyrime" aiikina, neva jie ten nevargo, jtl veiHa nebuvo tirta, neva jie kalejo fik
,,kaip Iietwiq tautos ikaitai" (ats. Nr. 11). " (nuoroda: hup://genocid.lt/centras/lt/2969/al.
Parei5kejas paZymi, jog Prane5ime Centras pateikia tikoves neatitinkandi4 informacij4 del l94l
m. LLV vadovo Brazaidio-Ambrazevidiaus - jokia byla JAV Kongrese nebuvo vykdyta, tyrimas
buvo nutrauktas po Sio asmens mirties, kartu Parei5kejas pateikia platesng informacijq apie 5i
asmenj.
PareiSkejas atkreipia demesi, jog Prane5ime naudojant kabutes (,,tyrimas") yra ai5kiai
Zeminamas jo tiriamasis istorinis darbas, naudojamas pa5aipus tonas, kalbama tik apie socialiai
jautrias temas (kunigus ir koncentracijos lageri), nurodoma" kad neva visas Parei5kejo istorinio
tyrimo darbas yra aiiotaZinis, nepagristas ir juo siekiama prie5i5kq Lietuvos visuomenei tikslq,
tadiau taip nera. Parei5k€jas paZymi, jog pateiktos istorines aplinkybes liudija apie Jono Noreikos
kolaboravim4si
Jakilaidio diskusija
tema, nuoroda:
naciais

su

(vieia E.

Sia

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/pagoniu-kiemos/kovotojai-uz-lieluvos-laisve-ar-okupantuko Iaboranlai? soundt rac k: I ).
PareiSkejas nurodo, kad Centras padios uZklausos ir istoriniq dokumentq nepublikuoj4 taip
sumenkindamas PareiSkejo atrastq dokumentq svarb4. Be to, atkeipiamas demesys,jog Prane5ime
Centras pateiktq istoriniq dokumentq visai nemini, nekomentuoja, lyg jq nebltq, o jie yra, ir,
PareiSkejo teigimu, sudaro visos uZklausos esmg.
Parei5kejas paZymi, kad nesutinka su Centro pozicija, kad Parei5kejo asmens duomenq
pavieSinimas turi didelg visuomening reik5mg. Pasak PareiSkejo, Centro Prane5imas 1eidZia
Parei5kejo garbg ir orum4, atskleidZia jo asmens duomenis ir sukuria apie Parei5kejq neigiamq
vieSqj4 nuomong: Centras nepagrjstai ir neobjektyviai formuoja neigiamq nuomong apie
Parei5kejo vykdomq istoring tiriamqj4 veikl4 ir 5ioje veikloje atrastus arch)ryinius dokumentus,
liudijandius Jono Noreikos dalyvavimq karo nusikaltimuose.
Parei5kejas paZymi, jog po pirmojo jo keipimosi j Centr4, siekiant uZmegzti dialogq ir
vie5umoje paialinti neai5kumus del Jono Noreikos veiklos Antrojo pasaulinio karo metais,20l5
m. lapkidio 16 d., socialinio tinklalapio Facebook paskyroje ,, Lietuvos Gyventojq Genocido ir
Rezistencijos tyrimo centras" paskelbta Si informacija: ,, Lietuvos patriotq niekinimq organizuoja
kaimynai ii Ryltl. Jiems talkina ne lik kai kurie iydai, bet ir pakankamai daug lietuviq: j4 pavardds
suraiytos po praiymais atimti ordinq, nuimti Ientq, imeiiikiikais straipsniais spaudoje... yieni tai

- ii kvailumo." Parei5kejas, vadovaudamasis i5destyta informacija ir
pateikiamais dokumentais, pra5o iStirti Centro generalines direktores Teresds Birutes Burauskaites
veiksmq atitikimq Visuomenes informavimo istatymo reikalavimams ir priimti teisingq
sprendim4.
Parei5kejas pra5o iStirti Centro vadoves Tereses Birutes Burauskaites veiksmus, susijusius
su atsakymo iJ. Noreikos uZklausimq vieSu pavieSinimu oficialiame Centro interneto tinklapyje
(nuoroda: hup://genocid. I t/centras/lt/2969/a/) ir priimti atitinkamq sprendimq.
Siekdamas objektyvaus ir visapusiSko tyrimo, Zumalistq etikos inspektorius kreipesi j Centrq
praSydamas pateikti paaiSkinimus del Skunde iSdestytq aplinkybiq.
Paai5kinimus Zumalistq etikos inspektoriui pateike Centro generalin€ direktore Terese Birute
Burauskaite.
PaaiSkinimuose nurodom4 jog 201 8-06- l9 Centras gavo PareiSkejo pra5ym4 ivertinti jo ,,69
puslapiq istorini tpimE' apie svarbq istorini asmeni Jonq Noreikq - GenerolE Vetr4, kuris
daro sqmoningai, kiti

5

apdovanotas auk5diausiu valstybes apdovanojimu, taip pat reikalaujama pakeisti 2017 m. Centro
vie5ai paskelbt4 istoring iSvadq apie J. Noreikq. Paai5kinimuose atkeipiamas d€mesys, kad
Parei5kejas savo iniciatyva t4 pati ,,69 puslapiq istorin[ tyrim4" i5siunte visuomends informavimo
priemonems ir svarbiausiems valstybes bei savivaldos pareiginams (Prezidentei, Vilniaus merui ir
kitiems). Centras paZymi, jog internetiniai tinklalapiai ,,bukimevieningi.lt,", ,lemaidiq saulute" Si
,,istorini tynim4" pasketb€ vieSai (nuoroda: https://bukimevieningi.lt/grant-gochin-jonas-noreika-

vadovtwo-nusikalstamai-gaujai-laf-telsiai-kuri-lietwos-respublikos-lieluviu-tautos-ir-zemoiciuzemes-vardu-per-viena-menesi-nuzude-daugiau-kaip-300I-zydu-ir-300-liet). Taip Parei5kejo
iniciatyva Siuo klausimu buvo pradetos vie5osios diskusijos.
PaaiSkinimuose nurodoma, kad Parei5kejas internetiniame tinklalapyje ,"Delfi" bei kitose
visuomends informavimo priemondse, savo vie5ame intemetiniame tinklalapyje parei5k€, kad
Centras neva,,ilkraipo Holokausto istorijq", Centro tyrimai Jono Noreikos atZvilgiu ir atsakymai
jam yra ,,nemoksliSki, nei5samls ir Sali5ki". Centras nurodo intemetinio tinklalapio ,,Delfi"
publikacijoje ,,Generolo Vetros anlke mete baisius kaltinimus seneliui ir Lietuvai: kas slepia tiesq?
(www.delfi.lt,20l8-07-19) paskelbq informacij4: ,,<...> ant Lietwos iau ne vienerius metus tulZi
liejantis G. Gochinas yra <...> aktyviai besireiikiantis veikijas vieiojoje erdvije- Lietuvq
Holokausto neigimu kaltinantis G. Gochinas siuntinijo laiikus aukiiiausiems Lietuvos
pareigfinams, o nesulaukgs pageidaujamo demesio apkaltino iuos tiesos slepimu. Povyzdiiui,
Lietwos prezidentei laiikq iSsiuntgs G. Gochinas sulauki atsakymo, jog visais klausimais del
genocido ir kitry nusilaltim\ imoniikumui vert4t\ kreiptis i LGGRTC. Toks atsalEmas tik dar
labiau isiutino G. Gochinq, kuris savo tinklaraityje pareiiki, l(ad mineds centras esq iilcraipo
Holokausto istorijq, o prezidenle esq yra ,,lapd, kuri saugo viitidg". LietuvE ap5meiZusi4 knyg4
,,PagieZa, ZmogZudyste ir manipuliacija: vieno Zmogaus tiesos paiedkos" parasgs G. Cochinas net
neslepe, kad jo 69 puslapiq ,Jyrimas", apie kuri uZsimin€ S. Foti, tera retoriniq klausimq ir VGTU
Filosohjos ir kultlros studij q katedros lektoriaus Andriaus Jono Kulikausko religiniame
tinklarastyje ,,Gvildenu" paskelbtos publikacijos pakartojimas. G. Gochinas iSreiske savo
nepasitenkinimq LGGRTC atsakymais, kurie es4 yra netikslls, nepagristi, paremti netinkamars
tyrimq metodais,,Noriu jisq uZklausti: Kodel su jumis nesutariame del Jono Noreikos nusikaltimq
prie5 Zmonij4? Ra5au su tikslu iSreikalauti, kad Lietuvos valstybe vienareikSmiSkai pasmerktq Jon4
Noreik4", - reikalavo G. Gochinas. I5 pradZiq paZymejgs, kad ji esq iZeide LGGRTC sillymas
juos nusamdqs:
,,susirasti nepriklausomq mokslininkq", G. Gochinas pripaZino tokiq suradgs ir
minetuosius A. J. Kulikauskq bei judejimo ,Antifa" akt)'vist6 valkatavimo ir elgetavimo ekspertu
save vadinant! E. Baldi[nq. ,Jon4 Noreik4 man i5tyre VGTU Filosohjos ir kultiiros studijq katedros
lektorius Andrius Jonas Kulikauskas (600 valandq) ir Evaldas Baldiiinas (250 valandq). Skyriau
5 l0 eurq Lietuvos archlvq byloms. Man nufotografavo ir perZilrejo daugiau kaip -20,000 puslapiq
skelbtinq dokumentq nusviediandiq Jono Noreikos nusikaltimus ir jq aplinkybes. Stai jq isvados",
- gyresi G. Gochinas, likusiuose keliasde5imtyje puslapiq vardindamas LGCRTC tyrimo
netikslumus, keldamas klausimus ir nuolat kartodamas t4 padi4 iSvad4: J. Noreikia buvo nieKas,
(nuoroda:
organizatoriq."
Holokausto
ZydSaudys, vienas
https://www.delfi.ltlnews/daily/demaskuok/generolo-vetros-anuke-mete-baisius-kaltinimusseneliui-ir-lietuvai-kas-slepia-tiesa.d?id:7859 I 343).
Centras nurode Siuos pavieSinimo tikslus: l) vieSojo intereso ir visuomends informavimo
tikslu - Parei5kejo keliami klausimai aktualls Lietuvos ir tarptautiniu mastu, PareiSk€jui pateikti
atsakymai (Centro istoriniai vertinimai) yra aktualls didelei visuomenes daliai;2) vieSumo tikslu
- visuomend galejo susipaZinti su atsakingos valstybes institucijos paai5kinimais apie
istoriograhjos principus, pagal kuriuos dirba Centras, ir su Centro istoriniq tyrimq rezultatais; 3)
teisetumo tikslu - visuomen€ buvo perspela, kad Parei5kejas vieSai paskelbe nepagristus teiginius
apie kai kuriuos svarbius istorinius asmenis ir 5ie teiginiai, Centro nuomone, galimai paZeidLia

A

Konstitucijos 3l straipsni ir BK 154 straipsni; 4) objektyvumo tikslu - Centras sieke vykdyti
uZdavini - siekti istorinio teisingumo, pateikdamas savo argumentus, kodel vie5ai mesti kaltinimai
del istorinio neobjektywumo Centrui ir Lietuvos Respublikai nera pagristi, o Parei5kejo pavie5intas
tyrimas negali btiti vertinamas kaip mokslinis.
Centras nurodo pavieiinimo teisinius pagrindus: Konstitucijos 25 straipsni; 2016 m.
balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas (ES)
2016/679) preambules 4 nuostatq, 153 nuostat4 bei 17 straipsnio 3 dalies d punkt4; Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo (toliau - ADTAI) 4 straipsni; Lietuvos
Respublikos visuomends informavimo istatymo (toliau - VII) 14 straipsnio 3 dali bei 2 straipsnio
60 punkt4; Lietuvos Respublikos Aukidiausiojo Teismo praktik4, kurioje nurodoma, kad sketbiant
informacij4 apie asmens privatq gyvenimq turi blti siekiama informuoti visuomeng, patenkinti
teiset4 ir pagristq visuomends interes4 Zinoti tam tikrus vieso asmens privataus gywenimo faktus;
Lietuvos g)'ventojq genocido ir rezistencijos tyrimo centro istatymo 4 straipsni bei 5 straipsnio 4
dati.
Paai5kinimuose papildomai nurodoma, kad PareiSkejas jau ne pirmus metus savo
internetiniame tinklalapyje viesai kaltina centrq neobjektyviais tyrimais, ,,nusikaltim4
imoniikumui iikraipymais", Prezidentg ir Lietuvos Respublikos Vyriausybg ,,herojizuojant
Holokausto vykdytojus", bandydamas irodlti, kad del Holokausto okupuotoje Lietuvoje kalti ne
naciai, o lietuviai, taip tarptautiniu mastu nepagristai iskraipydamas istorij4 bei griaudamas
Lietuvos Respublikos autoritet4 (nuoroda: https://www.grantgochin.com/skirpa-communicqtionmay-2018/); pavieSindamas savo atsakymus Parei5kejui Centras paskelbe tik Parei5k€jo vardq ir
pavardg, visa kita pavieSinta medZiaga yra nesusijusi su Pareiskejo asmens duomenimis.
Pareiskejas su centru susiraSineja per advokatq kontorq, bet laikantis Reglamento (ES) 2016/679)
paviesintame dokumente sis faktas ir advokato asmens duomenys isimti; Centras pateiktus
atsakymus i PareiSkejo klausimus vertina kaip svarbi4 visuomenei moksling diskusij4 ir ekspertini
vertinim4 istoriniq tyrimq tema; istoriograhjoje ty.rejq pavardZiq skelbimas ar vieiai paskelbtq
istoriniq tyrimq citavimas neisvengiamas, kitaip neimanoma istoruos mokslo raida ir tyr€jq
atsakomybe uZ neteisingai, nemoksliSkai ar SaliSkai interpretuojamus istorinius laktus ar
dezinformacij4; pagal Reglament 4(ES) 2016/679) duomenq apsaugos principai turetq b[ti taikomi
taip, kad asmens nebltq galima nustatyti net ir neskelbiant asmens duomenq. Tadiau kol pats
Parei5kejas vieSai skelbs savo ,,istorinius tyrimus", tol akademineje ar Zurnalistineje medZiagoje.
kurioje bus minimi Pareiskejo tyrimq duomenys, bus galima PareiSkejo asmens tapatyb9 nustatl'ti
ir neminint jo pavardes. Toddl pripaZinus, kad Siuo atveju Centras paZeide ReglamentE (ES)
2016/679), Centrui bltq atimta galimybe vykdyti Lietuvos gyventojq genocido ir rezistencijos
tyrimq centro istat),rne numatytq teisg istoriniq tyrimq atZvilgiu vieSai reikSti Centro ekspertini
(anatitini) vertinim4 ir informuoti visuomeng apie atliktq istoriniq tyrimq patikimumq,
objektyvum4 ir s4Ziningum4.
Centras paaiSkinimuose nurodo, jog negali pavieSinti Parei5kejo iSvadq, nes: 1) pats
Parei5kejas savo Skunde Zurnalistq etikos inspektoriui pripaZista, kad dokumentas, kuri
reikalaujama pavieSinti Centro internetiniame tinklalapyje ,,gal ir turi savit4 stiliq";2) Parei5kejas
savo pateiktiems istoriniams Saltiniams netaiko iSorines ir vidinds kitines analizes, nevertina jq
patikimumo; 3) Parei5kejas dokumentus atrinko remdamasis ne objektyvumo kriterijais, o
bandydamas pagristi savo i5ankstines nuostatas; 4) PareiSkejas vertina pavienius dokumentus,
nederindamas jq su kitq Zinomq faktq, liudijimq ir aplinkybiq visuma, taip ignoruodamas bendrq
istoriografini kontekst4; 5) kai kurie Parei5kejo pateikti dokumentai akivaizALiai prie5tarauja juos
apibendrinandiai PareiSkejo i5vadai, iSvados neatitinka dokumentq turinio; 6) kai kurios Parei5kejo

daromos i5vados (pvz., Jono Noreikos prilyginimas Hitleriui ir Stalinui, lietuviq nacionalistq
partijos prilyginimas naciq ar komunistq partijoms, teiginiai ,,lietuviq atsakomybi ui nusiknltimus
prieS imonijq", ,,Zydq likimq visaip sprendd lietuviai", ,,naciai neryre *uthofo kalinit1". .,Jonas
Noreika buvo Lietuvos ir imonijos prieSas", ,,Jonas Noreika ivairiai nusikalto priei Zmonijq",
,,Jono Noreikos nusikalftlitl gauja",,,Juozo Brazaiiio-Ambrazeviiiaus bei Lietuvos laikinosios
vyriausyb1s nusikaltimus engiant Lietuvos iyduf') sietinos ne su mokslu, o su okupaciniq
laikotarpiq propagandiniu neobjektyvumu ir dezinformacija bei galimai paZeidZia Konstitucijos 3l
straipsni ir BK 154 straipsni. Paai5kinimuose paZymima, kad Centras Parei5kejui yra ne kartq
dokumentaliai pagrindgs, kad Jonas Noreika yra reabilituotas Lietuvos Respublikos Auk5diausiojo
Teismo, o Laikinosios vyriausybds ministras pirmininkas Juozas Brazaitis-Ambrazevidius - JAV
Teisingumo ministerijos (nuoroda: https://www.delfi.lVnews/ringas/politics/Centras-genocidotyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id:80566671);7) Pareilkejo teiginiai, kaip
pavyzdLiui, kaltinimai Zydus gelbejusio vyskupo Vincento Borisevidiaus, kitq Tel5iq vyskupq ir
kunigq atZvilgiu: ,,Jonas Noreika iHampino Teliirq vyskupijos vyskupus ir kunigus i nusikaltimus
priei imonijq", politinio kalinio Viktoro A5mensko ir kitq istorijos liudininkq, kurie palankiai
atsiliepe apie J. Noreik4, atZvilgiu taip pat galimai paireidLia Konstitucijos 3l straipsni ir BK 154
straipsn[.
I5nagrinejgs Parei5kejo Skund4, atlikgs tyrim4 VI[,
nuostatq laikymosi poZilriu Zurnalistq etikos inspektorius

nustate:

ADTA[ ir

Reglamento (ES) 2016/679

Parei5kejas skundZiasi del paskleistos garbg ir orumq paZeidZiandios, asmens duomenis
atskle idZiandios informacijos.
Nagrinejamam gindui taikytina PraneSimo paskelbimo metu galiojusi VII redakcija.
Atkeiptinas demesys, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT)
praktikoje yra nurodyta, kad nagrinejant gindus del vieSosios informacijos rengimo ar skelbimo
nera ir neturi biiti sprendZiamas pats publikacijoje apraSltq konflikto dallwiq gindas. PaLym€tina,
kad Zurnalistq etikos inspektorius, iSklausgs gindo Salis, vertina tik vie5ai paskelbtq informacij4 ir
jokiq faktiniq aplinkybiq netiria (LVAT 2021-03-17 nutartis byloie eA-323-492/2021). Taigi
informacija, susijusi su istoriniais faktais apie partizanus ar vykdyt4 holokaust4, negali b0ti
vertinama Zumalistq etikos inspektoriaus. Kaip pavyzdliui, Parei5kejas paZymi, jog PraneSime
Centras pateikia tikoves neatitinkandi4 informacijq apie l94l m. LLV vadov4 Brazaiti Ambrazevidiq. Pasak Parei5kejo, jokia byla JAV Kongrese nebuvo rrykdyta, tyrimas buvo
nutrauktas po Sio asmens mirties. Tadiau LVAT praktika ir VI{ apibreZta Zurnalistq etikos
inspektoriaus kompetencija nesuteikia teises vertinti Sios informacijos pagristumo ar atitikties
tikovei, nes 5i kompetencija yra priskirta Centrui, todel del tokio pobiidZio informacijos nebus
oasisakoma.
Zumalistq etikos inspektorius atkeipia demes!, jog nagrinejamu atveju b0tina pasisakyi ddl
Centro intemeto tinklalapio priskyrimo visuomends inlormavimo priemonei. Pagal Vll 2 straipsnio
87 dali visuomenes informavimo priemone - laikraitis, Zurnalas, biuletenis ar kitas [eidinys, knyga,
televizijos programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijq produkcija, informacines
visuomends informavimo priemone ir kita priemone, kuria vie5ai skleidZiama informacija; to paties
straipsnio l6 dalyje nurodya: informacines visuomends informavimo priemonds - visuomends
inlormavimo priemones, kuriomis teikiant inlormacines visuomenes paslaugas skleidZiama vie5oji
informacija; VII 22 straipsnio 8 dalies I punkte nustatyta, jog vieSosios informacijos rengejais ir
(ar) jq dalyviais negali blti, taip pat negali [galiojimo pagrindu jq valdyti: valstybes institucijos ir
istaigos (i5skyrus mokslo ir studijq institucijas bei Svietimo jstaigas), taip pat juridiniai asmenys,
kuriq steig€jas, dalininkas ar akcininkas yra valstybe, jos institucija ar istaiga. VII 22 straipsnio 9
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dalyje nustatyta:,,Sio straipsnio 8 dalyje nurodyti subjektai gali leisti neperiodinius informacinio
pob[dZio leidinius, tureti informacines visuomends informavimo priemoniq, skirtq visuomenei
informuoti apie savo veikl4." Taigi atsiZvelgiant i toki nustat)'tE teisini reguliavimq, Centras
negaletq blti vertinamas kaip vieSosios informacijos rengejas (skleidejas), jeigu savo
intemetiniame tinklalapyje prane5tq tik apie savo veikl4. Tadiau LVAT pasisake, kad pagal
Visuomenes informavimo istatymq Inspektorius priZi[ri i5 esm6s visos vie5osios informacijos
skleidimq visuomen6s informavimo priemonese, nepriklausomai nuo to, kas yra jos rengejas
(skleidejas). Savivaldyb6s interneto svetaine tam tikrais aspektais taip pat gali b[ti laikoma
visuomen6s informavimo priemone. Nors visuomends informavimas ir nera pagrindine
savivaldybes funkcija (LVAT 2019-l2-19 nutartis administracineie byloje Nr. eA-5553-261/2018).
Teismq praktikoje pripaZistama, jog susiklosdius situacijai, kada valstybes institucija ar istaiga
visuomends informavimo priemong naudoja ne oficialiems dokumentams ir informacijai apie
institucijos darbq platinti (skelbti), taikomos VII nuostatos, reglamentuojandios vie5osios
informacijos rengejq (skleidejq) atsakomybg (LVAT 2019-04-10 nutarlis administracinije byloje
Nr. eP-27-5 20/2019). Tokiais atvejais laikomos situacijos, kai, pavyzdLiui, ne tik informuojama
apie institucijos veiklq, bet ir pateikiami subjekty'vls vertinimai, papildoma, tendencinga su veikla
nesusijusi informacija, turinti politini atspalvi, kuri naudojama kaip politinis irankis siekiant
politiniq tikslq. Nagrinejamu atvej u Lietuvos Respublikos gyventojq genocido ir rezistencijos
tyrimo centro istatymo 2 straipsnyje yra nurodlta, kad Centras yra valstybes istaiga, o valstybes
institucijos intemetiniame tinklalapyje skelbiama informacija taip pat gali buti vertinama kaip
atitinkanti VI{ 2 straipsnio 79 ir 87 dalyse nustat}tus reikalavimus. Centras gali b0ti prilyginamas
vie5osios informacijos rengejui (skleidejui), kuriam taikltinas VI[. Taigi atsiZvelgiant i LVAT
praktik4, Zumalistq etikos inspektoriaus kompetencij4 vadovaujantis VII 50 straipsnio I dalies 3
punktu, kuriame nurodoma: ,,Zurnalistq etilas inspehorius nagrindia duomenq subiehry pagal
Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio I dali pateilaus skundus Asmens duomen4 teisines
apsaugos istatymo nustatyta tvarka" bei ADTAI 7 straipsnio 2 dalimi: ,,Zurnalisty etikas
inspehorius stebi, kaip taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 ir iis istatymas, ir uZtikrina, ktd iie
teisis aktai butq taikom| kai asmens duomenys tvarkomi iurnalislikos tikslais ir akademinds,
meninds ar literatfrrines saviraisl@s tikslais. Zurnalist4 etikos inspeklorius atlieka Reglamente (ES)
2016/679 nustatytas prieZiuros institucijos uiduotis ir turi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytus
prieiiuros institucijos igaliojimus" vertinama" kad Zumalistq etikos inspektoriaus tamyba, kaip
prieZiiiros institucija, yra kompetentinga vertinti ar valstybes institucijq bei istaigq vykdomas
asmens duomenq tvarkymas atitinka Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas. Taigi Zumalistq etikos
inspektorius turi pareig4 ivertinti oficialiame interneto tinklalapyje www.genocid.lt skundZiamos
informacijos atitikimE VIl, ADTAI ir Reglamentui (ES) 2016/679, nes informacija nera iSskirtinai
apie Centro veikl4, o Prane5imas apie Parei5kejo veiksmus, kurie gali tureti itakos visuomenei.
PaZymetina, kad Centras, paskelbdamas skundZiamq informacijq oficialiame internetiniame
tinklalapyje, i5rei5ke savo pozicijq visuomenei aktualia tema. Kartu suprantama, jog tai turi b[ti
daroma laikantis teisinio reglamentavimo. Bfitina pabreZti, kad Centro intemeto tinklalapyje
skelbiamai vie5ajai informacijai reikalavimus nustato [vairus teises aktai, tarp jq ir VIl. VII nera
taikomas tik Zumalistams irjq veiklai (VIf I straipsnis), bet nustato pareigas kur kas platesniam
subjektq ratui - vie5osios informacijos rengejams ir skleidejams, kuriais gali b[ti tiek fiziniai
(privatis ir vie5ieji), tiek juridiniai (privatiis ir vieSieji) asmenys.
Zurnalistq etikos inspektorius pabreZia, jog informacija apie Lietuvos partizanus, Zydq
atZvilgiu vykdyt4 holokaust4 yra reikiminga ir vie5ojo intereso poZiuriu itin svarbi informacija.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nurodgs, jog vie5asis interesas yra bendras valstybes,
visos visuomends ar visuomends dalies interesas, kuris suprantamas kaip objektyviai egzistuojantis
teis6tas asmens ar asmenq grupes llkestis, kuri asmuo (asmenq grupe) puoseleja teisineje
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valstybeje ir kuris i5eina uZ privataus intereso ribq (Konstitucinio Teismo 2005 m. geguiis I3 d.
nutqrimas, Nr. l4/02). Europos Zmogaus Teisiq Teismas (toliau EZTT) nurode, jog vieSasis
interesas paprastai yra susijgs su klausimais, kurie daro poveiki visuomenei tokia aoimtimi. kad ii
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gati kilti dideliq prieStaravimq, kurie yra susijg su svarbiu socialiniu klausimu ar problema, apie
kuriq visuomene turetq interes4 biiri informuota ( EZTT 2017-06-27 didiiosios kolegijos
sprendimas byloje Salakunnan Markkinapi)rssi Oy ir Satamedia Oy priei Suomijq, pareiikimo Nr.
931/13). 1944 m. Sovietq Sqiungai antrE kartq okupavus Lietuvq, de5imtys tiikstandiq Lietuvos
patriotq stojo I kovq su okupantais . 1944-1945 m. miSkuose susitelke apie 30 tlkst. ginkluotq vyrq.
Dauguma ginkluotos kovos keliq pasirinko s4moningai pasiryZg kovoti tol, kol bus atkurta
nepriklausoma Lietuvos valstybe. Sis desimt mettl vykgs pasipriesinimas dar vadinamas Lietuvos
karu, rezistencija, partizaniniu karu, irjis yra i5skirtinis Lietuvos istorijoje savo trukme (beveik l0
metq), visuotinumu (per vis4 laikotarpi aktlwiq ginkluotojo pasiprie5inimo dalywiq buvo ne maZiau
kaip 50 tlkst. Zmoniq, o visame pasiprieSinimo judejime kaip pogindZio organizacijq nariai,
rem6jai dalyvavo apie 100 tiikt. Lietuvos gyventojq) ir lietuviq partizanams nepalankiu jegq
santykiu (nuoroda: http://genocid.lVcentrasllt/ 1486/a/). PaZymetina, kad tam tikri partizanai ir jq
veiksmai vieSojoje erdveje yra vertinami nevienareik5mi5kai, t. y. nera vienos pozicijos, kad visi
sieke vieno tikslo - Lietuvos nepriklausomybes, tadiau faktas, kad rezistencind kova Lietuvoje
buvo ir ji buvo reiKminga, yra neabejotina. Lietuvoje Holokausto mastai buvo vieni i5 padiq
didZiausiq visoje Europoje ir didZiausi aukq skaidiumi per trumpe laikotarpi. I5 viso per naciq
Vokietijos okupacij4 ir SSRS-Vokietijos kar4 Zuvo apie 195 000-200 000, karo pabaigos sulauke
tik l0 000-12 000 Lietuvos Zydq. Pirm4 ka(q Lietuvoje per toki trumpq laik4 buvo nuZudyta tiek
daug Zmoniq (nuoroda: hups://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36002&p_!- 1&p t:274495).
Todel Sios dvi temos apie sudetingas istorines situacijas yra svarbios ir itin reikimingos Lietuvos
visuomenei. PaZymetina, jog tokiq diskusijq vie5ojo intereso klausimais metu savirai5kos laisves
ribojimas galimas tik i5imtinais atvejais, o Ziniasklaidai taikoma apsauga turi ypating4 svarbq
(EZTT 2010 m. liepos 6 d. nularimas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Tapinas ir
partneriai priei Lietwos Respublikq, Nr. 27930/05). Poreiki uZtikrinti iSskirting savirai5kos laisves
apsaugq savo praktikoje taip pat pabreZia tiek Lietuvos Auk5diausiasis Teismas (toliau - LAT),
tiek LVAT (LAT 2009-04-28 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-193/2009; LVAT 2012-05-29
nutartis adminislracindje byloje Nr. A-858- I 304- I2). Primintina, kad informacijos laisve apima ir
teisg reikiti kiti5k4, o kartais i5sakyti net SokiruojandiA pozicij4 tam tikrais aktualiais visuomends
gywenimo klausimais. Toks Sios teises normos turinio ai5kinimas tamauja pliuralizmo, tolerancijos,
abipusio pakantumo ir pladiq paZi[rq formavimui, be kuriq neimanoma demokratine visuomend.
PaZymetina, kad Parei5kejas savo Skunde nurodo, jog jis kreipesi i Centr4 ir pateikd savo
istorini tyrim4 apie naujai atrastus Jono Noreikos galimus karo nusikaltimus. Parei5kejas Centro
pra5e pakeistij q publikuot4 iSvadq apie Jono Noreikos veik14, nes pasak Parei5kejo, oficiali istorine
i5vada neatitinka tikroves. Parei5kejas Skunde pateike informacij4, kad Centras atsisake keisti
esam4 iSvad4. Parei5kejas apskunde Centro atsisakym4 Vilniaus apygardos administraciniam
teismui.20l9 m. kovo 27 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas i5nagrinejo administracing
byl4 Nr. el-534-28112019 pagal pareiSkejo G. A. G. skund4 atsakovei biudZetinei istaigai Lietuvos
gyventojq genocido ir rezistencijos tyrimo centrui del raito panaikinimo ir ipareigojimo atlikti
veiksmus. Nagrinetoje byloje gindas kilo del Centro 2018-07-18 ra5to Nr. l4R-52 teisetumo ir
pagristumo, taip pat pagrindo ipareigoti atsakovg atlikti administracinq procedtirq pagal pareiSkejo
pateikt4 2018-06-15 uZklausq ir jos prieduose esan6ius dokumentus. Vilniaus apygardos
administracinis teismas sprendimu atmete pareiSkejo skundq kaip nepagrist4. 2020 m. balandZio I
d. Lietuvos vyriausias administracinis teismas prieme nutarti administracineje byloje Nr. eA-1768-
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624/2020, kuria Parei5kejo G. A. G. apeliacini skund4 tenkino i5 dalies, tadiau nutartyje buvo
nurodlta, kad nors ,,<..-> pareiikijo apeliacinis skundas ii dalies tenkintds, nagrinejamu atveiu
galutinis procesinis sprendimas nagrinijant iiq bylq ii esmds yra priimamas atsakovo naudai."
Taigi atsiZvelgiant i tai, darytina i5vada, kad Centras tinkamai pateike atsakymq Parei5kejui ijo
paklausim4 ir aktualios gindui istatymo nuostatos nebuvo paZeistos.
Be to, Skunde nurodoma, kad Centras tokiu atsakymu paZemino Parei5k6jq irjo kilnq sieki
- pasmerkti asmenis karo metais vykdZiusius nusikaltimus prieS Zmonijq. Taigi vertinant
informaciia, atkeioiamas d€mesvs. ios Parei5keja ZeidZia atsakymo pavieSinimas. Tadiau
Zurnalistq etikos inspel(orius pabreZi4 kad PareiSkejas pats savo iniciatyva keipesi iCentr4 su
pra5ymu ivertinti jo pateikt4 informacij4, tadiau negavgs operatyvaus atsakymo, Parei5kejas
pateike informacij4 visuomenes informavimo priemonems, pavyzdLiui, www'bukimevieningi.lt
publikacija ,,Grant Gochin: Jonas Noreika vadovovo nusikalstamai gaujai, I'AF Teliiai, kuri
Lielwos Respublikas. lielwiq lautos ir .,Zemaiii4 1emis" vardu per vienq mdnesi nuZudi daugiau
kaip 3000 Zyd4 ir 300 lietuvit|" (www.bukimevieningi.lt, 2018-06-20), t. y. 5i publikacija buvo
pavie5inta 2018 m. birZelio 20 d., o Centro atsakymas buvo paskelbtas tik 2018 m. liepos 23 d.
Vertinant Centro uZduotis ir funkcijas (pavyzdLiui, skelbia moksling, informacing, analiting
medZiag4, leidZia leidinius apie Lietuvos glwentojq genocid4, represijas ir pasiprieSinim4
okupaciniams reZimams, rengia mokslines konferencijas, dalyvauja igyvendinant kitq institucijq ir
valstybiq organizuojamas programas), yra pagrista pozicija pavieSinti informacij4 apie Parei5kejo
tyrimo vertinim4 Sia jautria tema. Zumalistq etikos inspektorius paZymi, jog LAT savo
j urisprudencijoje yra nurodgs, kad analizuojant paskleist4 inlormacij4 biitina ivertinti, ar asmuo,
apie kuri yra paskleista informacija, savo veiksmais nera prisidejgs prie galimos kritikos (Il7
2014-02-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-30/2014,). Pareiskejas savo aktlwiais veiksmais
prisidejo prie to, kad buvo pavie5inta inlormacija apie jo pateiktq istorinl tyrim4 ir Sio tyrimo
ivertinim4 pagal Centro kompetencijq.
Del Pareiikijo garbds ir orumo paieidimo
Laisve reikSti savo mintis ir teise tureti isitikinimus, taip pat teise nekliudomai ieskoti, gauti
ir skleisti informacij4 yra konstitucines nuostatos, itvirtintos Konstitucijos 25 straipsnyje, VI[ 3 ir
4 straipsniuose. Naudojimasis informacijos laisve gali blti saistomas tokiq reikalavimq, s4lygq,
apribojimq ar bausmiq, kuriuos nustato istatymai ir kurie demokratindje visuomeneje biitini
Lietuvos valstybes saugumui, teritorijos vientisumui, vieSajai tvarkai, konstitucinei santvarkai
apginti, teismines valdZios nesali5kumui garantuoti, siekiant uZkirsti keli4 teises paZeidimams ir
nusikaltimams, konfidencialios informacijos atskleidimui, apsaugoti Zmoniq sveikat4 bei dorovg,
taip pat jq privatq g1wenim4, orum4 ir kitas teises. VII 3 straipsnio 3 dalyje suformuluotas vienas
pagrindiniq visuomends informavimo principq, kad vieSoji informacija visuomends inlormavimo
priemonese turi b0ti pateikiama teisingai, tiksliai ir neialiSkai.
Teisiniam gindo vertinimui svarbu ivertinti Parei5kejo status4. VIJ 2 straipsnio 78 dalyje
numatlta, jog vie5asis asmuo - valstyb€s politikas, teisejas, valstybes ar savivaldybes pareiglnas,
politines partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris del einamq pareigq arba savo darbo pobldZio
nuolat dalyvauja valstybineje ar visuomenindje veikloje, arba kitas fizinis asmuo, jeigu jis turi
vie5ojo administravimo igaliojimus ar administruoja vie5qjq paslaugq teikim4 arba jeigu jo
nuolatine veikla turi reik5mes vie5iesiems reikalams. Zurnalistq etikos inspektorius paZymi, jog
pagal vieSai prieinam4 informacij4 2013 m. rugpjldio l4 d. Parei5kejas iSleido knyg4 ,,Pagieiz,
ZmogZudyste ir manipuliacija: vieno Zmogaus tiesos paie5kos" (,,Malice, Murder, and
Manipulation: One man's quest for truth"), kurioje apra5oma jo Seimos priespaudos istorija
Lietuvoje. Be to, pagal vie5ai prieinamq inlormacij4 Parei5kejas yra Togo Respublikos Garbes
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konsulas (nuoroda: https://www.embassy.org/embassies/tg-other.html). Parei5kejas taip pat turi
savo lntemennlus
tinklalapius https://www.grantgochin.com/about/ ir
https: //blogs.timesofisrael.com/author/gran!-arthur-gochin/, kuriuose pateikia inlormacij4 apie
save, savo poZilri i holokaust4, Lietuvos partizanus ir kitus Parei5kejui aktualius istorinius ivykius.
Taigi nors PareiSkejas neturi vieSojo administravimo igaliojimq, tadiau tam tikra prasme gali daryti
[takq vieSiesiems reikalams istoriniq temq kontekste. Parei5kejo veiklos pobldis, jo valdomuose
intemetiniuose tinklalapiuose vie5inama informacija, i5leista knyga gali btiti vertinama kaip
formuojanti kitiems asmenims poZi[ri ypatingai reik5mingomis Lietuvos visuomenei temomis.
AtsiZvelgiant i pateikt4 informacij4, darltina i5vada, jog nors Parei5kejo vieSumo lygmuo nera
tapatus politikams ar kitiems auk5tiems pareigfrnams, visgi PareiSkejas savo veiklos apimtyje gali
blti prilyginamas vie5ajam asmeniui. PaZymetina, kad vieSieji asmenys nesinaudoja tokiu pat
garbes ir orumo gynimu kaip privatls asmenys, vieiqiq asmenq garbes ir orumo gynimo ribos
siauresnds, o jq atZvilgiu leistinos kitikos ribos atitinkamai platesnes negu privataus asmens atveju
(EZTT 2007-01-09 sprendimas byloje Kwiecien priei Lenkijq, Nr. 51744/99, L,4T 2015-05-08
nutart is c iv il i ndj e byloj e Nr. 3 K- 3 - 2 60-69 5 /2 0 I 5).
Teismq praktikoje pripaZistama, jog asmens garb6 ir orumas, dalykine reputacija skleidZiant
jI
apie Zinias, yra ginami, kai nustatoma Siq faktq visuma: l) Ziniq paskleidimo faktas; 2) faktas,
jog paskleistos Zinios yra apie Parei3kej4; 3) faktas, jog paskleistos Zinios neatitinka tikroves; 4)
faktas, jog paskleistos Zinios Zemina asmens garbg ir orum4. PaZymetina, kad asmens garbes ir
orumo gynimas yra siejamas ne tik su tikrovds neatitinkandiq ir Zeminandiq Ziniq, bet ir nuomoniq,
kitikos ar kitokiq subjektyviq isitikinimq skleidimu, kurie gali tureti itakos vie3ai nuomonei apie
asmeni. Pastaruoju atveju turi b[ti nustatyta, jog subjektyvaus pobidZio teiginiai nepagristi ir
neobjektyvls, paskleisti nesqZiningai.
Pagal Vll 2 straipsnio 89 dali Zinia - tai visuomenes informavimo priemonese skelbiamas
faktas ar tiki (teisingi) duomenys; pagal Sio straipsnio 36 dali nuomoni - tai visuomenes
informavimo priemonese skelbiamas poZitiris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba
komentarai apie bendro pobiidZio idejas, faktq ir duomenq, reiSkiniq ar ivykiq vertinimai, i5vados
ar pastabos apie Zinias, susijusias su tikrais ivykiais. Nuomon6 gali remtis faktais, pagristais
argumentais ir paprastai ji yra subjekty,vi, todeljai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tadiau ji
turi biiti reiSkiama s4Ziningai ir etiSkai, s4moningai nenuslepiant ir neiSkreipiant laktq ir duomenq.
I5sakant nuomong asmens garbe ir orumas gali buti paZeisti tik tuo atveju, jeigu toks savirai5kos
bldas yra nesqZiningas, neeti5kas ir neturijokio objektyvaus pagrindo. Nuomonei, kaip saviraiSkos
bldui, taikomi maZesni apribojimai negu Ziniq skleidimui.
EZTT poZilriu, siekiant tam tikrus teiginius priskirti konkrediai kategorijai (faktq
konstatavimui - Ziniai ar vertinamiesiems teiginiams - nuomonei), butina atsiZvelgti i visq bylos
aplinkybiq kontekst4: teiginiq formuluotes, jq pateikimo aplinkybes, form4 ir b0d4, ar pateiktas
realios situacijos vertinimas, ar nuomonds pareiSkimas be jokio faktinio pagrindo, ar vyko gyva

diskusija, visuomenin6 akcija, kurioms neabejotinai bldingas didesnis emocionalumo ir
,,perdejimo" laipsnis, ar informacija pateikta, pvz., mokslinio pob[dZio straipsnyje, ir kt.
EZTT, analizuodamas klausim4 del teises i savirai5kos laisvg ir asmens reputacijos gerbimo
nustatymo teisingos pusiauslyros, yra nurodgs svarbiausius (susistemintus) kiterijus: vie5os
diskusijos prisid6jimas prie bendrojo intereso klausimo; asmens (subjekto), apie kuri diskutuojama,
pobldis (Zinomumas ar pan.); 5io asmens (subjekto) ankstesnis elgesys; skelbiamos informacijos
gavimo bldas ir tikumas; publikacijos turinys, forma ir padariniai; taikomos sankcijos grieZtumas
@ZTT 20t2-02-07 sprendimas byloje Axel Springer AG priei Vokietijq, Nr. 39954/08; 2014-0102 sprendimas byloje Tierbefreier e.v. priei Vokietijq, Nr. 45192/09).
PareiSkejas savo Skunde akcentuoja, jog Centro atsakymas yra suraiytas ZeidZiandia kalba,
todel taip yra paieidLiama jo garbe ir orumas. Centras pavieSino 5i prane5im4 ,, Vieiumoje
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prasidejus naujoms diskusijoms dil Jono Noreikos Generolo Vetros (1910-1947), skelbiame
LGGRT centro atsakymus i Lietwos pilieiio G. A. Gochino ,,69 puslapiq tyrimq" apie J. Noreikq.
Atkreipiame demesi, kad LGGRT centras jau kelinti metai atsakinija i G.A. Gochino kcltinimus,
kurie tik stipreja ir pleiiasi (iiur. I atsalcymq). Paskutiniuose LGGRT centrui siqstuose savo
raituose del K. Skirpos ir J. Noreikos G.A.G. Gochinas atskleidiia savo ,,tyrimy" esmg: bando
irodyti, kad Holokaustq pradejo ne naciai, o lietuviai (1, 5, 25 ir H. atsalcymai). G. A. G. Gochino
"tyrime" apie J. Noreikq, nepaleikiant svari4 irodym1, galimai paZeidiiant LR Konstitucijq ir LR
Baudiiamqji kodeksq, kaltinama daug asmenq: Laikinosios Vyriausybis ministras pirmininkas
Jtmzas Brazaitis, kurio veikla 1975 m. JAV Kongreso praiymu buvo iisamiai tirta ir jis
reabilituotas JAV Teisingumo ministerijos, politinis kalinis Viktoras Aimenskas ir kt. (Zirr. I
atsakymq). Ypai pabrei ni G.A. Gochino kaltinimai Holokausto tykdymu 1946 m. soviet1
suiaudytam Teliiq vyskupui Vincentui Boriseviiiui ir kitiems Teliiq vyskupijos kunigams, nes vyk.
V. Boriseviiius, Teliiq ryskupijos kunigai Vladislovas Polonskis, Wadislavas Taikinas Lietuvos
Respublilws Prezidento apdovanoti ui iy&1 gelbejimq (Ziur. I ir 10 arsalEnus). Bandydamas
sumenkinti J. Noreikq ir kitus lietuvius, kalojusitts Stuthofo koncentracijos stovykloje, G. A.
Gochinas savo ,,lyrime" aiikina, neva jie ten nevargo, i4 veiHa nebuvo tirta, neva jie kalejo fik
,,kaip lietuviq tautos ikaitai" (ats. Nr. I I). " Vertinant Siq paskelbt4 informacij4, Zurnalistq etikos
inspektorius atkreipia demesi, jog tai, kad PareiSkejas nepritaria Centro pateikiamo gindijamos
informacijos paskelbimo turiniui, t. y. informacijai, kuriq vieSina Centras, nesant neigiamq ar
Zeminandiq formuluodiq bei konteksto, nesudaro pagrindo teigti, kad vien atsakymo pateikimas
gali paZeisti Parei3kejo garbg ir orum4. Vie5osios informacijos rengejai (skleidejai) gali pasirinkti,
kok! publikacijos stiliq, mindiq destymo budqjie naudos rengdami publikacij4, koks busjos tikslas
ir turinys. Toks subjektyvus Parei5kdjo suvokimas nera pateisinamas jokiais objektyviais
duomenimis. AtsiZvelgiant i tai, kad Centro uZdaviniai istorines tiesos ir teisingumo atkiirimas,
okupaciniq reZimq 1939-1990 m. vykdyto Lietuvos gyventojq fizinio bei dvasinio genocido ir
pasiprie5inimo Siems reZimams tyrimas, laisves kovotojq ir genocido aukq atminimo iamZinimas,
okupacijos padariniq teisinio ivertinimo inicijavimas (Lietuvos Respublikos gyventojq genocido ir
rezistencijos tyrimq centro istatymo 4 straipsnis), viesosios informacijos rengejas (skleidejas)
turejo teisg sketbti vie5ai PareiSkejui atsakymq, pasirenkant jq nuomone tinkamiausia visuomends
informavimo form4 bei turini. Siuo atveju atsiZvelgiant i paskelbtos informacijos tikslq informuoti visuomeng apie galimai Parei5kejo dviprasmi5kai pateiktus istorinius faktus jautria
tema - ir priskirt4 kompetencijE, Centras turi teisg skelbti atliktq istoriniq tyrimq vertinimus.
Svarbu pabreZti, kad kitika yra nukeipta ne i PareiSkejo asmenines savybes, o skirtajo pavie5intai
informacijai (69 puslapiq ttrimui). Prane1ime nera naudojami neeti5ki pasisakymai, Zeminantys ar
menkinantys jo garbg ir orum4, kurie galettl lemti jo neturtiniq teisiq paZeidim4.
PareiSkejas Skunde akcentuoja" kad Prane5ime naudojamos kabutes, nurodant ,,69 puslapiq
lyrimq", ,,tyrimas", Zemina Parei5kejo istorini darb4 naudojamas pa5aipus tonas. Vertinant Siq
informacijq, paZymetina, kad Parei5kej4 ZeidZia vie5osios informacijos rengejo (skleidejo)
parinktas Parei5kejo tyrimo pavadinimo ra5ymas su kabutemis. Zumalistq etikos inspektorius
atkreipia demesi, jog Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojq genocido ir rezistencijos tyrimo
centro istatymo 5 straipsnyje yra nurodyta, jog Centras: vykdo apibr€Ztq sridiq ir laikotarpiq
tyrimus: renka, kaupia, sistemina ir apibendrina medLiagq apie okupaciniq reZimq ivykdltus
nusikaltimus; renka" analizuoja ir apibendrina medZiag4 apie pasiprie3inimo okupaciniams
reZimams procesus ir dalyvius bei pasiprieSinim4 1990-1991 m. SSRS vykdytai agresijai atktirus
Lietuvos nepriklausomybg; skelbia moksling, informacing, analiting medLiag4, leidZia leidinius
apie Lietuvos gywentojq genocid4, represijas ir pasiprie3inim4 okupaciniams reZimams, rengia
mokslines konferencijas, dalyvauja igyvendinant kitq institucUtt ir valstybiq organizuojamas
programas. Taigi istatymq pavestos funkcijos ai5kiai nurodo, jog Centro kompetencija yra atlikti
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mokslinius tyrimus, kuriais atskleidZiama informacija, pateikiamos iSvados apie ivairius Lietuvai
sud6tingus istorinius laikotarpius, susijusius su kovomis uZ nepriklausomybg. Tadiau atkeiptinas
demesys,jog Centras, gavgs PareiSkejo atsirlstq inlormacij4, j4 ivertino ir nustate, kadji neatitinka
tiriamajam darbui keliamq standartq, todel ir negali biiti viesai publikuojama kaip oficialus,
patikimas ir teisingas tiriamasis darbas. Zodis tyrimas remiantis Lietuviq kalbos Zodynu reiSkia
konkretq tiriamqji darb4, bandymq, eksperimentq, jo rezultatas: taikomasis tyrimas; konkretus
patikinimas, analizs. (Dabartinis lietuvit1 kalbos Zodynas, Mokslo ir enciklopedijt1 leidybos
institutas, Vilnius: 2000). Kaip jau buvo mineta anksdiau, vieSosios informacijos rengejui
(skleidejui) ya istatymi5kai paskirta moksliniq tyrimq, dokumentq analizes funkcija Parei5kejo
nagrinejama tematika, todel tai, kad viesosios informacijos rengejas (skleidejas) nevertina
Parei5k6jo darbo kaip tiriamojo ir publikuotino visuomenei, savaime ndra Zeminandio pob0dZio
veiksmas. Zumalistq etikos inspektorius paZymi, jog teise yra vienodas matas, taikomas visiems
Zmonems. Todel teisds norma, ginanti asmens teisg iorum4, gali orientuotis tik ! normaliaijautraus,
o ne perdetai jautraus asmens orumo gynimq. Perdetai jautraus asmens orumo gynimas faktiskai
reik5tq privadios cenziiros Ivedimq, nes leistq taiklti atsakomybg esant menkiausiam informacijos
netikslumui, neatsiZvelgiant !tai, kodel tas netikslumas atsirado, o taip pat neatsiZvelgiant ir i
visuomen€s informavimo priemonds elgesi ir tikslus, t. y. ar visuomenes informavimo priemond,
paskelbdama tam tikras zinias, sieke iZeisti asmeni, apie kuri buvo paskelbta informacija, ar
atvirksdiai, sieke s4Ziningai informuoti visuomeng apie tam tik4 ivyki (LAT 2000-10-19 nutartis
byloje Nr. 3K-3-964/2000). AtsiZvelgiant ipateikt4 informacij4, tai, kad Centras vertino PareiSkejo
dokument4 kaip tyrimE bendrqja prasme, tokia pateikiama informacija negali blti vertinama kaip
paZeidZianti VII nuostatas. Teismq praktikoje nurodoma, kad ,,akivaizdaus Zeminimo,. samprata
yra vertinamasis dalykas, taigi svarbios skundZiamo pasisakymo lormuluotes, situacijos
detalizavimas, nustatymas, ar pasisakymas tera iSreikitas pyktis, nepasitenkinimas, ar pateikiamos
5i pykti paaiSkinandios prieZastys (LAT 2014-02-19 naarris civilin€je byloje Nr. 3K-3-30/20t4).
Be to, skyrybos Lenklas kabutes gali bnti naudojamos siekiui paryikinti, atkeipti demesi, todel
nera pagrindo teigti, kad Centras, naudodamas kabutes, informacij4 pateike paiaipiai ar
netinkamai. Si aplinkybiq visuma pagrindZia tai, kad Parei5kejo garbes ir orumo paziidimas nera
nustatomas.
Pasak Parei5kejo, Centro paskelbta informacija, kad

jis paZeidZia baudZiamqii istatym4 ir
Konstitucijq, formuoja apie ji neigiam4 vieiqj4 nuomong. Zumalistq etikos inspektorius paZymi,
jog gindo informacija vertinama visos paskelbtos informacijos kontekste, atsiZvelgiama loging
i
sakinio struktlr4, pateikimo aplinkybes, teksting konstrukcijq, duomenq sisteminimo ir destymo
bld4, s4sajas su kitais teiginiais. Taigi gindo informacija vertinama ne tik bendrine ir teisine
prasme, bet turi bUti atsiZvelgiama i vis4 Prane5imo turini, kontekst4 ir informacijos paskleidimo
tikslq. Vertinamas teiginys: ,,G. A. G. Gochino "tyrime " apie J. Noreikq, nepateikiant svariu
irodym4, galimai paieidiiant LR Konstitucijq ir LR Baudiiamqjj kodeksq, kaltirnma daug asmenq:
<... > " pagal tingvisting i5rai5k4 yra subjektyvus
ivykiq vertinimas, toddl nustatoma, kad paskelbta
nuomond. LVAT praktikoje vertinant publikacijos tekst4, tokie LodLiai, kaip, pavyzdLiui, ,,labai
tiketina", ,,galimai", ,,regis", yra vienas i5 aspektq, I kuriuos atsiZvelgus daroma i5vada, jog
pateiktos aplinkybes nebuvo kategoriskai tvirtinamos (LVAT 2014-04-22 nutartis administracineje
byloje Nr. A822-104/2014). AtsiZvelgiant i paskelbtos informacijos tiksl4 - informuoti visuomeng
apie galimai Parei5kejo dviprasmiSkai pateiktus istorinius faktus jautria istorine tema, Centras
nesieke paZeminti ar iZeisti Parei5kejo, o sieke atkreipti ddmesi, kad uZ neteisingos informacijos
pateikim4 yra galimos pasekmes: BK 154 straipsnio I dalyje nurodyta, kad,,Tas, kas pasHeidd
apie kitq zmogq tikrov4s neatitinkoniiq informacijq, galiniiq paniekinti ar paieminti tq asmenj
arba pakirsti pasitikijimq juo, baudiiamas bauda arba laisves apribojimu, arba areitu, arba
laisvds atdmimu iki vieneri4 metq". centro paskelbta informacija yra pagrlsta pagal kompetencij4
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atliktu Parei5kejo tyrimo ivertinimu. Tvirtinimai (kaltinimai) visuomen€s inlormavimo priemon6se
negali blti lygiaverdiai prilyginami kaltinimams baudZiamajame procese, o i5 vieSai informacij4
skleidZiandiq asmenq negalima tiketis prokuroq elgesio ar darl'tijq likim4 priklausom4 nuo to, ar
baudZiamojo persekiojimo institucijos nusprendzia palaikyti kaltinimus, ar pajegia uZtikinti
asmens, apie kuri paskleista informacija, nuteisim4 @ZTT 201l-04-19 sprendimas byloje
Kasabova priei Bulgarijq, pareiikimo Nr. 22385/03). PaZymetina, kad asmens garbe ir orumas
(dalykine reputacija) ginami, kai asmuo normaliai, bet ne ypatingai smulkmeniskai ar jautriai
suvokia apie ji skleidZiamas Zinias ir i5 keleto galimq pavartojimo prasmiq mato tik neigiam4
atspalvi (LAT 2000-l I-22 nutartis byloje Nr. 3K-3-1217/2000), taip pat ir tai, ar ja suteikiama
naudinga informacija bendrojo intereso klausimu. AtsiZvelgiant itai, kas pirmiau pateikta, taip pat
ivertinus, kad PareiSkejas kitoje visuomenes informavimo priemoneje pateike detali4 informacij4
apie savo tyrim4, nera pagrindo iSvadai, jog Centras, paskelbdamas tyrimo vertinim4, isrei5ke
tiesioginius ir nenugindijamus kaltinimus nurodytq teises aktq paZeidimu, kartu tai, kad uZ
nepagristos, melagingos inlormacijos platinim4 yra galimos pasekmes, Zumalistq etikos
inspektorius vertina, kad toks subjektyvus Centro Parei5kejo veiksmq vertinimas turi pakankam4
faktini pagrindq. AtsiZvelgiant i tai, konstatuotina, jog Centras nesieke paZeminti ar sumenkinti
PareiSkejo, todel jo neturtiniq teisiq paZeidimas nenustatomas.
DOI

Pareiik€jo teises j asmens duomenq apsaugq

Nagrinejant Parei5kejo Skund4 svarbu rasti balans4 tarp asmens duomenq tvarkymo ir
savirai5kos laisves. Konstitucijos 25 straipsnyje itvirtinta laisve gauti ir skleisti informacij4.
Europos Zmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugos konvencijos (toliau - Konvencijos) t0
straipsnio I dalyje itvirtinta teise i savirai5kos laisvg, apimanti laisvg tureti savo nuomong, gauti ir
skleisti informacij4 bei idejas. Nurodyta laisve yra vienas svarbiausiq demokatines visuomends
principq, tadiau 5i laisv6 nera absoliuti. Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje nustaty.ta, kad laisve
gauti ir skleisti informacij4 negali b[ti ribojama kitaip, kaip tik istarymu, jei tai bltina apsaugoti
Zmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privadiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei
santvarkai. Pagal Konvencijos l0 straipsnio 2 dal[ naudojimasis teise i saviraiSkos laisvg del to,
kad tai yra susijg ir su pareigomis bei atsakomybe, gali blti priklausomas nuo tam tikq formalumq,
sqlygq, apribojimq, kurie nustatyti istatymo ir kurie yra biitini demokratineje visuomeneje, siekiant
apsaugoti, be kita ko, kitq asmenq garbg ar teises. VI{ 3 straipsnio I dalyje itvirtintas visuomenes
inlormavimo laisves principas, pagal kuri Zmogus turi teisg nekliudomai ieskoti, gauti ir skleisti
informacij4 bei idejas, tadiau kartu paLymdta, kad 5i laisve gali buti saistoma tam tikq ribojimq,
kuriuos nustato istatymai ir kurie demokatineje visuomeneje bltini apsaugot i Lmoniqteises (LVAT
20I I -04-28 nutartis byloje Nr. A-62-787/201 1).
VI{ 50 straipsnio I dalies 3 punkte numat}ta, jog Zumalistq etikos inspektorius nagrineja
duomenq subjektrl pagal Reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio I dali pateiktus skundus ADTAI
nustat)'ta tvarka. ADTAI 7 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad Zumalistq etikos inspektorius stebi,
kaip taikomas Reglamentas (ES) 2016/679, ir uztikina, kad sie teises aktai bntq taikomi, kai
asmens duomenys tvarkomi Zumalistikos ir akademines, menines ar literatiirines savirai5kos
tikslais. Tiek VIl, tiek ADTAI kartu su Reglamentu (ES) 2016/679 turi bfiti taikomi kartu, ie5kant
pusiausvyos tarp juose numatltq teisilt.
ADTAI I straipsnio 3 dalyje numatyta, kad sis istatymas taikomas kartu su Reglamentu (ES)
2016/679 irjo igyvendinamaisiais teis6s aldais. Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio I punkte
numatyta, kad asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizin! asmeni, kurio tapatybe
nustatlta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatlti, visq pirma
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pagal identifikatoriq, kaip antai vardq ir pavardg, asmens identifikavimo numerj, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizinds, fiziologines,
genetines, psichines, ekonominds, kultlrines ar socialines tapatybes poZymius. Vertinamu atveju
PareiSkejo vardas ir pavardd neabejotinai laikytini asmens duomenimis Reglamento (ES) 2016/679
4 straipsnio I punkto prasme.
Asmens duomenq tvarkymas apima bet koki4 automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonemis su asmens duomenq rinkiniais atliekamq operacijq ar operacijq sek4, kaip antai:
rinkim4, jra5ym4, r05iavim4, sisteminim4, saugojim4, adaptavim4 ar keitim4, iSgav4, susipaZinim4,
naudojim4, atskleidim4 persiundiant, platinant ar kitu b[du sudarant galimybg jais naudotis, taip
pat sugretinimq ar sujungim4 su kitais duomenimis, apribojim4, i5trynimq arba sunaikinim4
(Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 2 dalis). Todel vieSosios informacijos rengejas
(skleidejas), paskelbdamas Prane5ime Parei5kejo asmens duomenis, t. y. vard4, pavardg, atliko
asmens duomenq tvarkym4.
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio I dalyje yra nurodya" kad duomenq tvarkymas yra
teisetas tik tuo aweju, jeigu tai atitinka vien4 ii 6 sqlygq. AtsiZvelgiant i tai, asmens duomenys gali
buti tvarkomi, jeigu (a) duomenq subjektas dave sutikim4, kad jo asmens duomenys bltq tvarkomi
vienu ar keliais konkrediais tikslais; (b) tvarkyti duomenis bltina siekiant ivykdyti sutarti, kurios Salis
yra duomenq subjektas, arba siekiant imtis veiksmq duomenq subjekto praSymu prie5 sudarant
sutarti; (c) tvarklti duomenis bltina, kad bltq ivykdyta duomenq valdytojui taikoma teisine prievole;
(d) tvarky'ti duomenis bltina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenq subjekto ar kito fizinio asmens
interesus; (e) tvarkyti duomenis bdtina siekiant atlikti uzduotf, rykdom4 vie5ojo intereso labui arba
vykdant duomenq valdytojui pavestas vieSosios valdZios funkcijas; (0 tvarkyti duomenis bltina
siekiant teisetq duomenq valdyojo arba trediosios Salies interesq, i5skyrus atvejus, kai tokie duomenq
subjekto interesai arba pagrindines teises ir laisves, del kuriq bitina uZtikinti asmens duomenq
apsaugq, yra uZjuos vir5esni, ypad kai duomenq subjektas )ra vaikas (Reglamento (ES) 2016/679 6
straipsnio I dalis).
Zumalistq etikos inspektorius pabreZia, jog demokatineje valstybeje PareiSkejo skelbiama
informacija apie partizanini kar4, Lydq genocid4 yra svarbi ir aktuali inlormacija diskusijai 5iq
tyrimq tema. Skundo tyrimo metu nustatlta,jog, negavgs Centro, kaip kompetentingos institucijos,
istorinio tyrimo jvertinimo, Parei5kejas pateike savo istorinj tyrim4 vie5am paskelbimui
intemetiniam tinklalapiui ,,Bukimevieningi.lt": ,,Grant Gochin: Jonas Noreika vadovavo
nusikalstamai gaujai, LAF TelSiai, kuri Lietuvos Respublikos, lietuviq tautos ir,lemaidiq Zemes"
vardu per vien4 menesj nuZude daugiau kaip 3000 Zydq ir 300 lietuviq" (www.bukimevienini.lt,
2018-06-20) (nuoroda: https://bukimevieningi.lt/grant-gochin-jonas-noreika-vqdovavonusikalstamai-gaujai-laf-telsiqi-kuri-lietuvos-respublikosJietuviulautos-ir-zemaiciu-zemesvardu-per-viena-menesi-nuzude-daugiau-kaip-3000-zydu-ir-300-lie,/),
nurodydamas Pranesimo
autoriq - PareiSkej4. Zurnalistq etikos inspektorius atkeipia demesi,jog PareiSkejas savo nuoZidra
atliko istorini tyrim4 Lietuvai jautria tema, todel akivaizdus yra visuomends susidomejimas Sia
informacija, o Centro - tokios informacijos vertinimas pagal nustatytq kompetencij4. Pateikdamas
5i4 informacijq visuomends informavimo priemonei Parei5kejas negali tiketis, kad viesindamas
savo veikl4, atlikdamas istorinius tyrimus Sioje jautrioje sritle nebus vertinamas kitq asmenq ir
negali tiketis izoliuotos duomenq apsaugos skelbiant kiti5k4 poZiiiri i 5i4 istoring situacij4. Taip
pat paZymetina, kad Centras neatskleid€ jokiq jautriq PareiSkejo duomenq, o PareiSkejas, pateikgs
savo istorini tyrimq vie5ojo intereso tema vie5inimui visuomends informavimo priemoneje, negali
tiketis absoliudios vardo ir pavardes apsaugos. Taigi Parei5kejas savo aktyviais veiksmais sieke
savo atlikto tyrimo pavieSinimo, o Centras ivertinojo tyrim4 ir pateikd savo iSvadas. Kaip teisingai
paZymejo Centras, istoriograhjoje tyrej q vardq ir pavardZiq skelbimas ar vie3ai pateiktq istoriniq
tyrimq citavimas yra neiSvengiamas, taip siekiama uZtikinti asmens, atlikusio tyrimq, atsakomybes

t4
neisvengimq uZ galimai neteisingq, Sali5kai interpretuojamq istoriniq faktq skelbimq ar net
elementariq tiriamajam darbui skirtq tyrimo metodq naudojimui. AtsiZvelgiant tai, kad
Parei5kejas atliktame istoriniame tyrime ir Centras pateiktoje i5vadoje apie Jon4 Noreikq laikosi
prie5ingq pozicijq, tadiau ive(inus istatymq leiddjo Centrui priskirtas funkcijas: Lietuvos
Respublikos gyventojq genocido ir rezistencijos tyrimq centro istatymo 5 straipsnio t daties d
punkte nustatlt4 Centro funkcij4: ,,skelbia moksling, informacine. analiting medZiagq, leidZia
leidinius apie Lietuvos gmentoj4 genocidq, represijas ir pasiprieiinimq okupaciniams reiimams,

i

rengia mokslines kanferencijas, dalyvauja ignendinant kit7 institucijt!

ir

valstybit1
organizuojamas programas:" vertinama, kad Parei5kejo vardo ir pavard€s nurodymas istorinio
tyrimo vertinime yra proporcingas Parei5kejo teises i asmens duomenq apsaug4 ir saviraiSkos
(inficrmacijos) laisves poZilriu bei pateisinamas teisetu ir pagristu Centro funkcijq vykdymu, t. y.
duomenq tvarkymas yra pateisinimas siekiant atlikti uZduotj, vykdom4 vie5ojo intereso labui, todel
Siam tikslui jgyvendinti gali b[ti atliekamas duomenq tvarkymas, kuris yra grindZiamas
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio I dalies e punkte numatlta s4lyga, jog tvarlcyti duomenis
bfrtina siekiant atlildi uiduoti, vykdomq vieiojo intereso labui arbs vykdant duomenq valdytojui
pave stas v ieios ios valdiios funkc ij as.
Taigi, atsiZvelgiant itai, kad Centras vykdejam priskirtas funkcijas, bei pareiSkejo veiksmus,
vertinama, kad Parei5kejo vardo ir pavardes nurodymas yra pagristas, vadovaujantis Reglamento
(ES) 2016/679 6 straipsnio I dalies e punkte nusrat).tu reguliavimu, jog tvarkyi duomenis bltina
siekiant atlikti uZduoti, rykdom4- vie5ojo intereso labui arba vykdant duomenq valdytojui pavestas
vieSosios valdZios funkcijas. Siuo atvej u Parei5kejo vardo
pavardei paviesinimas yra
pateisinamas Centro lunkcijq vykdymu.

ir

Remdamasis auKdiau i5destytais motyvais ir vadovaudamasis

3 punktais, 3 dalies 6 punktu, ADTAI 7 straipsnio 2 dalimi,

3l

VII 50 straipsnio I dalies I ir
straipsnio I dalies 2 punktu

Zurnalistq etikos inspektorius

nusprendd:

l.

P r i p a Z i n t i parei5kejo Grant Arthur Gochin skund4 del prane5ime ,pel informacijos
pateikimo" (www.genocid.lt, 201 8-07-23) paskelbtos informacijos nepagristu.
2- Atmesti pareiSkejo Grant Arthur Gochin skundq dalyje del teis6s ! asmens duomenq

apsaug4 paZeidim4.

3. ISsiqsti sprendim4 Grant Arthur Gochin ir

Lietuvos gyventojq genocido ir

rezistencijos tyrimo centrui.

Zumatistq etikos inspektoriaus sprendimai gali b[ti skundZiami
administraciniam teismui per 30 dienq nuo jq paskelbimo (gavimo) dienos.

Zumalistu etikos inspektor€

vilniaus

apygardos

GraZina Ramanauskaite

