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DĖL VIEŠŲJŲ ASMENŲ SAMPRATOS IR VIEŠŲJŲ ASMENŲ TEISINIO STATUSO 
 

Lietuvos pramonininkų konfederacija, Asociacija „Investors‘ Forum“ ir Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų asociacija, atsižvelgdamos į itin skubiai įvykdytus Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 
įstatymo Nr. I-1418 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto klausymus ir svarstymus Seimo komitetuose, 
atkreipia dėmesį, kad skuboto proceso metu nebuvo atsižvelgta į visus socialinių partnerių išsakytus argumentus 
ir nuogąstavimus, trūko laiko apgalvoti ir įvertinti visus naujo siūlomo reglamentavimo padarinius. 

Dėl viešųjų asmenų sampratos. Nepaisant pakankamai siauro viešojo asmens apibrėžimo Visuomenės 
informavimo įstatyme (VIĮ), doktrinoje1 ir suformuotoje teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešuoju 
asmeniu paprastai laikomi asmenys, dėl savo einamų pareigų, veiklos ar visuomeninės padėties nuolat 
sulaukiantys visuomenės dėmesio ir pagrįstai ją dominantys. Viešieji asmenys yra asmenys, užimantys pareigas 
valstybės tarnyboje ir (ar) naudojantys viešuosius išteklius, ir, apskritai, visi tie, kurie atlieka reikšmingą vaidmenį 
visuomeniniame gyvenime (politikos, ekonomikos, meno, socialinėje, sporto ar bet kurioje kitoje srityje)2. 

Dėl viešųjų asmenų teisinio statuso. Asmens pripažinimas viešuoju lemia tam tikras teisines pasekmes. 

1. Viešasis asmuo nesinaudoja tokiu pačiu garbės ir orumo gynimu kaip privatusis asmuo. CK 2.24 str. 6 d. 
nustato, jog „paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis asmuo atleidžiamas nuo civilinės 
atsakomybės, jeigu tie duomenys yra paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, 
o juos paskelbęs asmuo įrodo, kad jis veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu 
ir jo veikla“. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės aptariamu pagrindu LAT teisės aiškinimo ir taikymo 

                                                             
1 Mikelėnas, V., et al. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Vilnius: Justitia, 
2002, p. 56; Mizaras, V., et al. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vilnius: Justitia, 2009, p. 197. 
2 Žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172-
421/2017; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-09-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-
2066-624/2021. 



praktikoje siejamas su nevisiškai tikslios informacijos ar net agresyvios kritikos paskleidimu, kuri, 
skirtingai nei privataus asmens atveju, viešo asmens atžvilgiu turi būti toleruojama3. 

2. Viešųjų asmenų privataus gyvenimo ribos saugomos skirtinga apimtimi negu privačiųjų asmenų, t. y. 
viešųjų asmenų privataus gyvenimo apsaugos ribos yra siauresnės. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
(toliau – CK) 2.23 str. 3 d. nustatyta, jog „draudžiama skleisti surinktą informaciją apie asmens privatų 
gyvenimą, nebent, atsižvelgiant į asmens einamas pareigas ar padėtį visuomenėje, tokios informacijos 
skleidimas atitinka teisėtą ir pagrįstą visuomenės interesą tokią informaciją žinoti“. Lietuvos Respublikos 
visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 3 d. įtvirtinta nuostata, kad „informacija apie viešojo asmens 
privatų gyvenimą gali būti skelbiama be jo sutikimo, jeigu ši informacija atskleidžia visuomeninę reikšmę 
turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes“. Reikia pastebėti, kad 
Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pripažinęs, kad visuomenė turi teisę ir pagrįstą interesą žinoti apie 
viešųjų asmenų sveikatos būklę4, santuokos sudarymą,5 nesantuokinį vaiką6 ir pan. 

3. Viešųjų asmenų atžvilgiu jų teisių gynimo būdų taikymas taip pat pasižymi sava specifika. LAT yra ne kartą 
pažymėjęs, kad „svarbiausiu viešo asmens garbės ir orumo gynimo būdu laikytinas garbę ir orumą 
žeminančių, tikrovės neatitinkančių žinių paneigimas, o neturtinės žalos dydis negali turėti dominuojančio 
vaidmens; priteisiama neturtinė žala gali būti minimali ar artima minimaliai, net ir tuo atveju, kai 
pažeidimai gana skaudūs“7. 

Tokio teisinio reguliavimo logika ir viešųjų asmenų teisių apsaugos bei gynybos ribojimas teismų 
praktikoje nuosekliai remiasi prielaidomis, kad: 

(i) viešasis asmuo savo padėtį visuomenėje išsikovoja iš dalies būtent dėl visuomenės dėmesio jam, viešojo 
asmens elgesys daro įtakos kitų visuomenės narių gyvenimui8; 

                                                             
3 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-
97/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje 
Nr. 3K-3-193/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-51/2009. 
4 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012-02-07 d. sprendimas byloje Von Hannover v. Germany (No. 2), 
pareiškimų Nr. 40660/08 ir 60641/08. 
5 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014-01-16 sprendimas byloje Lillo-Stenberg and Saether v. Norway, 
pareiškimo Nr. 13258/09, (ECHR), 2014 
6 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014-06-12-12 d. sprendimas byloje Couderc and Hachette Filipacchi 
Associés v. France, pareiškimo Nr. 40454/07 
7 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-
130/2000; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
3K-3-747/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-280/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. vasario 22 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-142/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 7 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011. 
8 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008-01-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008 // 
Teismų praktika 2008, 29. 



(ii) viešas asmuo, būdamas labiau pastebimas, turi galimybę pasisakyti viešai, gali pats ir per visuomenės 
informavimo priemones paneigti paskelbtas žinias9. 

 

Dėl siūlomo teisinio reguliavimo (įstatymo projekto). Viešųjų asmenų rato išplėtimas automatiškai 
suponuotų tokių asmenų neturtinių teisių (įskaitant privatumo) skirtingą apsaugą. Keltinas klausimas, ar tikrai 
visi į viešųjų asmenų apibrėžimą siekiami įtraukti asmenys to tikrai „nusipelno“? Labai platus viešųjų asmenų 
apibrėžimas sąlygotų neproporcingus tam tikrų asmenų teisių ribojimus. Kaip minėta, aukščiau cituoti teismų 
praktikos išaiškinimai atskleidžia, kad dabar galiojantis teisinis reguliavimas yra pritaikytas viešiesiems asmenims, 
kurie savo padėtį visuomenėje išsikovoja būtent dėl visuomenės dėmesio, būdami labiau pastebimi, turi galimybę 
pasisakyti viešai, gali patys ir per visuomenės informavimo priemones paneigti paskelbtas žinias. Tačiau, ar tikrai 
tai gali būti pasakyta apie visų juridinių asmenų dalyvius (pvz., akcininkus), iš karto nuo to momento, kai 
atitinkamas juridinis asmuo sudaro viešųjų pirkimų sutartį? 

Viešųjų pirkimų skaidrinimo problemos turėtų būti sprendžiamos (jei to siekiama) kitu būdu keičiant 
teisės aktus. Tam tikros visuomenei svarbios sritys yra reguliuojamos įstatymų išimtimis nepaisant to, viešieji 
ar neviešieji asmenys patenka į jų taikymą. 

Pavyzdžiui, visų asmenų privataus gyvenimo apsauga yra ribojama fiksuojant teisės pažeidimus (VIĮ 13 
str. 2 d.), kai tai padeda atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas, taip pat kai informacija yra 
pateikiama viešai nagrinėjant bylą (VIĮ 14 str. 3 d.). 

Taigi įstatymų leidėjui sprendžiant, kad reikalinga riboti asmenų privataus gyvenimo apsaugą papildomai 
viešųjų pirkimų skaidrinimui užtikrinti, tai galėtų būti daroma įtvirtinant konkrečią išimtį. Pavyzdžiui, papildant 
VIĮ 14 str. 3 d. papildoma išimtimi, kai tai reikalinga viešųjų pirkimų skaidrumui užtikrinti, galutiniam naudos 
gavėjui nustatyti ir (ar) pan. Tokiu būdu nebūtų nepagrįstai išplečiamas viešųjų asmenų ratas su visomis iš to 
išplaukiančiomis teisinėmis pasekmėmis, tačiau nustatyta konkreti viešojo intereso sritis, apie kurią visuomenė 
galėtų būti informuota, o asmenų privatumas ribojamas viešojo intereso sąskaitą (žinoma, laikant 
proporcingumo principo, kaip tai išaiškinta teismų praktikoje). Ir šiuo atveju tai galiotų visiems asmenims, 
nepaisant to, ar jie vieši, ar ne. Kaip tai šiuo metu nustatyta įstatymų pažeidimų prevencijai ir viešinimui. 

Taip pat atkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2 
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-953(2) siūlomą 2 straipsnio 74 dalies 3 punkto formuluotę, 
pagal kurią valstybės ir savivaldybių įstaigose sudarytų darbo grupių, komitetų, komisijų, tarybų ir kitų 
kolegialių institucijų nariai tampa viešaisiais asmenimis. Ne visi tokiose darbo grupėse, komitetuose, 
komisijose ar tarybose dalyvaujantys ekspertai turėtų būti laikomi viešaisiais asmenimis – tai prieštarauja 

                                                             
9 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-
130/2000; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 
3K-3-747/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje 
byloje Nr. 3K-3-280/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. vasario 22 d. nutartis 
civilinėje byloje Nr. 3K-3-142/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 7 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011. 



proporcingumo principui. Pastebėtina, kad toks reglamentavimas gali turėti ir priešingą poveikį – ekspertai 
nenorės dalyvauti darbo grupėse ir panašiuose formatuose, kadangi dėl to kyla neproporcingos pasekmės. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, siūlome iš naujo atsakingai įvertinti siūlomas formuluotes ir 
tęsti diskusijas su socialiniais partneriais. 

 

Pagarbiai 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ 
Totorių g. 5-21, LT-01121 Vilnius, Lietuva 
T. +370 5 275 5258 
E. info@investorsforum.lt 
 
Vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė 
 
 
 
 
 
 

Lietuvos pramonininkų konfederacija  
Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius, Lietuva  
T. +370 5 243 1067  
E. sekretoriatas@lpk.ltv  

 
Generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacija 
Vašingtono a. 1-63a, LT-01108 Vilnius, Lietuva 
T. +370 5 261 2102, 
E.: info@chambers.lt 
 
Generalinė direktorė Giedrė Ražinskienė 
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