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Ieškovė Zofija Veronika Lipeikienė pateikė kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto antrojo 
apylinkės teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 
14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Zofijos Veronikos Lipeikienės ieškinį atsakovams 
VšĮ „Versmės“ leidyklai ir Alfredui Rukšėnui dėl garbės ir orumo gynimo bei neturtinės žalos 
atlyginimo, kuria teismas ieškovės apeliacinį skundą atmetė. 
 
Su ieškovės pateiktu kasaciniu skundu nesutinkame, manome, kad tiek pirmosios, tiek 
apeliacinės instancijos teismų sprendimas ir nutartis yra teisėti ir pagrįsti, todėl prašome 
ieškovės kasacinį skundą atmesti, o apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. 
 
Ieškovės Zofijos Veronikos Lipeikienės kasacinis skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 
civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 14 d. nutarties ir Vilniaus miesto antrojo 
apylinkės teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo peržiūrėjimo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 



2 
 

kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą įrašytas 2011 m. balandžio 20 d., todėl remiantis 
Civilinio proceso kodekso 351 straipsnio 1 dalimi terminas paduoti atsiliepimui į kasacinį 
skundą nėra praleistas. 
 
Savo atsikirtimus į kasacinį skundą grindžiame toliau išdėstytais motyvais. 
 

I. TEISMŲ NUSTATYTOS FAKTINĖS BYLOS APLINKYBĖS 
 
Remiantis Civilinio proceso kodekso 353 straipsnio 1 dalimi, kasacinis teismas yra saistomas 
pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. 
 
Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad atsakovas VšĮ „Versmės“ leidykla 2006 m. išleido 
monografiją „Papilė, II, III dalys“, kurioje išspausdino atsakovo Alfredo Rukšėno straipsnį 
„Papilės valsčius pirmaisiais vokiečių okupacijos 1941-ųjų metų mėnesiais“. Monografijos 469 
puslapyje nurodoma, jog „Archyvinė medžiaga rodo, kad vokiečiai iš Papilės į Augustaičių 
kaimą atvarė daugiau kaip 100 sovietų karo belaisvių ir Jono Kondroto sodyboje buvo įrengta 
laikina karo belaisvių stovykla. Stovykloje vokiečiai belaisvius iškratydavo, paimdavo 
dokumentus, pinigus, kitus vertingus daiktus. Po to jie iš stovyklos paimdavo po 4-5 belaisvius, 
vesdavo juos prie Ventos dešiniojo kranto ir ten prie duobių sušaudydavo. Po egzekucijos 
Jono Kondroto sodyboje vokiečių kariams buvo surengtos vaišės. Šiose vaišėse dalyvavo ir 
Algirdas Bučikas, egzekucijos pradžioje motociklu atvažiavęs į Augustaičių kaimą. <...>. Vėliau 
gyventojai sušaudytų belaisvių kūnus iškasė, pergabeno į Girelės mišką ir čia palaidojo. <...>. 
1951 m. spalio 19 d. ekshumacijos akto duomenimis, nužudyta buvo per 126 sovietinius karius“. 
 
Ieškovė ieškiniu prašė paneigti toliau nurodytus tariamai tikrovės neatitinkančius ir ieškovės bei 
ieškovės motinos Onos Puskunigienės garbę ir orumą žeminančius teiginius:  

 „Jono Kondroto sodyboje buvo įrengta laikina karo belaisvių stovykla“. 
 „Po egzekucijos Jono Kondroto sodyboje vokiečių kariams buvo surengtos vaišės“. 

 
Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad atsakovo Alfredo Rukšėno straipsnyje „Papilės valsčius 
pirmaisiais vokiečių okupacijos 1941-ųjų metų mėnesiais“ minimi įvykiai realiai vyko, Jono 
Kondroto sodyboje buvo suvaryti ir laikomi iki sušaudymo belaisviai, o po jų sušaudymo 
vokiečių kariai vaišinosi. Remdamiesi šiomis aplinkybėmis teismai padarė išvadą, kad laikinas 
karo belaisvių buvimas Jono Kondroto sodyboje pagrįstai įvardintas kaip laikina karo belaisvių 
stovykla, o straipsnyje išdėstyti teiginiai, išskyrus kaimo pavadinimą, yra teisingi.  
 
Bylą nagrinėję teismai taip pat nustatė, kad straipsnyje neteigiama, jog gyventojai 
bendradarbiavo su vokiečiais, ar pritarė jų veiksmams, kad Ona Puskunigienė po žudynių 
būtų organizavusi vaišes, ar jose dalyvavusi pati bei kiti jos artimieji. Remdamiesi šia aplinkybe 
bylą nagrinėję teismai padarė išvadą, kad straipsnyje minimi teiginiai ieškovės ir jos motinos 
garbės ir orumo nepažeidžia. 
 

II. TEISINIAI ATSILIEPIMO Į KASACINĮ SKUNDĄ ARGUMENTAI 
    

1. Dėl įrodinėjimo pareigos 
 
Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę reikalauti teismo 
tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės. 
Iš šios teisės normos darytina išvada, jog tam, kad būtų galima tenkinti ieškinio reikalavimą dėl 
paskleistų duomenų paneigimo, turi būti nustatytos dvi esminės aplinkybės: 
 

1) kad paskleisti duomenys žemina asmens garbę ir orumą  
ir 

2) kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės. 
 
Remiantis Civilinio kodekso 2.24  straipsnio 1 dalimi, pareigą įrodyti, kad paskleisti duomenys 
atitinka tikrovę, turi duomenis paskleidęs asmuo. Tai yra išimtis iš bendrosios šalių įrodinėjimo 
pareigą nustatančios normos, įtvirtintos Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje. Tačiau 
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pareigą įrodyti, kad paskleisti duomenys žemina asmens garbę ir orumą, turi pats asmuo, 
reiškiantis reikalavimą dėl garbės ir orumo gynimo. 
 
Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad ieškovė neįrodė aplinkybės, jog paskleisti duomenys 
žemina ieškovės ir ieškovės motinos garbę ir orumą. Bylą nagrinėję teismai taip pat nustatė, 
kad atsakovai įrodė aplinkybę, jog paskleisti duomenys atitinka tikrovę. Atsižvelgiant į tai, 
pripažintina, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės ieškinį.  

 
2. Dėl tinkamo įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo, sprendžiant 

paskleistų duomenų atitikimo tikrovei klausimą 
 

Kasacinis skundas grindžiamas ta aplinkybe, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė 
įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas. Kasaciniame skunde nurodoma, kad 
„skundžiamuose sprendime ir nutartyje kaip įrodymų šaltiniu remdamiesi juridinės galios 
netekusia Onos Puskunigienės baudžiamąja byla, teismai pažeidė Lietuvos Respublikos 
asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymą, 
Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos 1991-08-01 nutarimą Nr. I-1650 „Dėl VSK/KGB aukų atminimo įamžinimo“ bei nukrypo 
nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotos teisės 
taikymo ir aiškinimo praktikos“. Šie kasacinio skundo argumentai yra nepagrįsti. 
 
2.1.  Dėl įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų. Civilinio proceso kodekso 177 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodymais civilinėje byloje laikomi bet kokie faktiniai 
duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra 
aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių 
reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, 
pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su 
ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). 
Remiantis Civilinio proceso kodekso 178 straipsniu šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia 
savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio 
Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje 
nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą 
visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, 
vadovaudamasis įstatymais. Taigi tam, kad duomenys civiliniame procese būtų laikomi 
įrodymais, jie turi būti: 1) apie faktus, sudarančius įrodinėjimo dalyką; 2) susiję su byla, su 
faktais, sudarančiais įrodinėjimo dalyką (įrodymų sąsajumas); 3) nustatomi įstatymo 
nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. 
 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra ne kartą pažymėjęs, kad vertindamas konkrečioje 
byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, 
sąžiningumo kriterijais (Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik 
kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti 
išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar 
nebuvimą. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir 
iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. <...> Teismas, vertindamas įrodymus, turi 
vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti 
nešališkas išvadas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 
kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „ TELE-3“, bylos Nr. 3K-
3-139/2010). 
 
2.2.  Dėl Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo 
įstatymo taikymo. Kasacinio skundo argumentas, jog bylą nagrinėję teismai pažeidė Asmenų, 
represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymą, Civilinio 
proceso kodekso 177 straipsnio 1 dalį bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, yra nepagrįstas. Šio kasacinio skundo 
argumento nepagrįstumą lemia tai, kad ieškovė netinkamai aiškina Asmenų, represuotų už 
pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo nuostatas. 
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Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 1 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekaltais Lietuvos Respublikai laikomi ir visos pilietinės teisės 
atkuriamos Lietuvos gyventojams, kurie buvo represinių organų nuteisti ar įkalinti ne teismo 
tvarka arba kurių laisvė buvo kitaip apribota pagal RTFSR baudžiamąjį kodeksą (1926 m.), kitų 
TSRS respublikų baudžiamuosius įstatymus, taip pat kitus TSRS, RTFSR, kitų buvusių sovietinių 
respublikų norminius aktus.  
 
Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 2 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo 1 straipsnio nuostatos netaikomos asmenims, 
dalyvavusiems darant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XV skyriuje numatytus 
nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, kuriems pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 95 straipsnio 5 dalį, nėra senaties, taip pat dalyvavusiems beginklių civilių žmonių 
žudynėse ar kankinimuose. To paties įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad okupacinių 
režimų represinių struktūrų bylose esantys duomenys be papildomo jų tyrimo negali būti 
pripažinti įrodymais. 
 
Išanalizavus šias teisės normas, taikant lingvistinį, loginį bei sisteminį teisės aiškinimo metodą 
darytinos dvi išvados: 
 
pirma, Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo 
įstatymas reglamentuoja asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimus. Tai patvirtina ir 
kasaciniame skunde nurodomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos nutartys, kuriose minėtas įstatymas yra taikomas būtent sprendžiant klausimą 
dėl asmenų baudžiamosios atsakomybės už okupacijos laikotarpiu padarytas nusikalstamas 
veikas. 
 
antra, šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies normos, kuria grindžiamas kasacinis skundas, taikymo 
sritis yra ribota. Ši teisės norma taikoma tik tais atvejais, kai yra sprendžiamas asmenų, 
dalyvavusių darant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XV skyriuje numatytus 
nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, kuriems pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 95 straipsnio 5 dalį, nėra senaties, taip pat dalyvavusių beginklių civilių žmonių 
žudynėse ar kankinimuose, baudžiamosios atsakomybės klausimas.  
 
Pabrėžtina, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra sprendžiamas ieškovės motinos Onos 
Puskunigienės baudžiamosios atsakomybės klausimas. Ona Puskunigienė, remiantis 1989 m. 
rugsėjo 22 d. pažymėjimu Nr. 13/5026-89, yra reabilituota po mirties. Taigi Onos Puskunigienės 
nekaltumo klausimas yra galutinai išspręstas ir nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra 
kvestionuojamas. Tai reiškia, kad Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams 
režimams, teisių atkūrimo įstatymas Onos Puskunigienės atžvilgiu jau buvo pritaikytas (šio 
įstatymo 1 straipsnio norma). Be to, Ona Puskunigienė, atsakovų žiniomis, niekada ir nebuvo 
kaltinama dalyvavusi darant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XV skyriuje numatytus 
nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, taip pat dalyvavusi beginklių civilių žmonių 
žudynėse ar kankinimuose. Todėl minėto įstatymo 2 straipsnio normos Onos Puskunigienės 
atžvilgiu apskritai netaikytinos. 
 
Ieškovė nepagrįstai išplečia minėto įstatymo 2 straipsnio 2 dalies normos taikymo sritį, 
kasaciniame skunde tvirtindama, jog pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai privalėjo 
taikyti minėtą teisės normą ir nagrinėjamoje civilinėje byloje, spręsdami asmens garbės ir 
orumo pažeidimo klausimą. Pažymėtina, kad nagrinėjant civilinę bylą taikomos Civilinio 
proceso kodekse įtvirtintos įrodinėjimo procesą reglamentuojančios teisės normos (Civilinio 
proceso kodekso 176 straipsnio 2 dalis).     
 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pripažintina, kad bylą nagrinėję teismai neturėjo pareigos 
taikyti Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 
2 straipsnio 2 dalies normos, todėl nepažeidė įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės 
normų, tarp jų ir Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 1 dalies normos, bei nenukrypo nuo 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.  
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2.3. Dėl Onos Puskunigienės baudžiamojoje byloje esančių duomenų įrodomosios reikšmės. 
Kasacinio skundo argumentas, kad teismai nagrinėjamoje civilinėje byloje negalėjo remtis 
ieškovės motinos Onos Puskunigienės baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis, kadangi 
pastaroji yra netekusi juridinės galios, yra visiškai nepagrįstas.  
 
Kasaciniame skunde klaidingai teigiama, jog dėl tos aplinkybės, kad Ona Puskunigienė buvo 
reabilituota, negalima vadovautis jokiomis bylos medžiagoje užfiksuotomis aplinkybėmis. 
Pažymėtina, kad kasacinio skundo teiginiai, jog „visi byloje esantys faktai yra niekiniai“ ir kad 
„visi joje [byloje] esantys duomenys neturi juridinės galios ir yra niekiniai“ yra nelogiški. Terminas 
„niekinis“ apibrėžiamas kaip negaliojantis, neteisėtas1. Neteisėtais ir negaliojančiais gali būti 
valdžios institucijų aktai, sprendimai ar asmenų sandoriai. Akivaizdu, kad nei faktai, nei 
duomenys negali būti laikomi niekiniais, o tik teisingais arba neteisingais, t.y. atitinkančiais 
tikrovę arba jos neatitinkančiais. Taigi kasaciniame skunde iš esmės daroma išvada, kad dėl 
KGB organizacijos veiklos neteisėtumo ir Onos Puskunigienės reabilitacijos visi Onos 
Puskunigienės baudžiamojoje byloje esantys duomenys neatitinka tikrovės. Akivaizdu, kad 
tokia išvada yra absoliučiai nepagrįsta.  
 
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne terminas reabilitacija apibrėžiamas kaip neteisingai 
apkaltinto ar nuteisto asmens gero vardo, teisių grąžinimas, teistumo panaikinimas2. Remiantis 
Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo 
normomis, asmens reabilitacija reiškia jo pripažinimą nekaltu Lietuvos Respublikai. Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro 2001 m. birželio 1 d. nutarime atmesti skundą nurodoma, 
kad Onos Puskunigienės baudžiamojoje byloje priimti procesiniai sprendimai laikomi 
netekusiais juridinės galios. Pažymėtina, kad sprendimo pripažinimas netekusiu juridinės galios 
reiškia, jog jis nebesukelia jokių teisinių pasekmių. Šiuo atveju laikoma, kad apkaltinamasis 
nuosprendis Onos Puskunigienės atžvilgiu nebuvo priimtas, ji yra laikoma nekalta ir remiantis 
Onos Puskunigienės baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis apskritai negali būti priimtas 
apkaltinamasis nuosprendis. Tačiau Onos Puskunigienės reabilitacija nereiškia, kad bet kokie 
minėtoje baudžiamojoje byloje esantys duomenys neatitinka tikrovės.  
 
Pažymėtina, kad Onos Puskunigienės baudžiamojoje byloje gausu informacijos apie įvairius 
tuo laikotarpiu gyvenusius žmones, vykusius karinius veiksmus ir kitus įvykius. Laikantis 
kasaciniame skunde išdėstytos ieškovės pozicijos būtų galima teigti, jog apskritai nebuvo ir 
tokių įvykių, kaip sovietų karo belaisvių atgabenimas į Jono Kondroto sodybą, jų sušaudymas 
Papilėje prie Ventos upės, vėlesnė jų ekshumacija ir kt., kurių buvimą bylos nagrinėjimo 
pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme metu pripažino ir pati ieškovė. Taigi aplinkybė, kad 
sovietinių okupacijų metu informacija buvo renkama nedemokratinio režimo institucijų ir 
valstybės struktūrų, objektyviai nereiškia, jog ji visa neatitinka tikrovės.  
 
Pažymėtina, kad nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismas nesivadovavo Onos 
Puskunigienės baudžiamojoje byloje priimtuose procesiniuose sprendimuose nustatytomis 
aplinkybėmis kaip prejudiciniais faktais, tačiau remdamasis tam tikrais šioje byloje esančiais 
duomenimis vertino atsakovo Alfredo Rukšėno straipsnyje paskelbtų duomenų apie karo 
belaisvių stovyklos buvimą Jono Kondroto sodyboje ir vykusias vaišes atitikimą tikrovei. 
 
Pabrėžtina, kad bet kokia, netgi neteisėtai represuotų asmenų baudžiamosiose bylose 
užfiksuota ir išlikusi informacija yra vertinga kaip sovietinės okupacijos laikotarpio istorinių žinių 
šaltinis, kuriuo remdamiesi ir pasitelkdami mokslinius metodus, istorikai atkuria praeities faktus. 
Taip pat pažymėtina, kad minėtos bylos yra vienas svarbiausių antrosios sovietinės okupacijos 
laikotarpio istorinių žinių šaltinių. Vertindamas istoriniuose šaltiniuose esančią informaciją 
atsakovas Alfredas Rukšėnas, kuris yra mokslininkas, istorikas, rėmėsi istoriografijos teoretikų 
nustatytais istorinių šaltinių išorinės ir vidinės kritikos principais, t.y. atsižvelgė į istorinį laikotarpį, 
dokumentų autorius, jų parengimo aplinkybes ir pan. Būtent tokiu būdu mokslininkai 
objektyviai atkuria praeities įvykius. Pažymėtina, kad straipsnis buvo aprobuotas Lietuvos 
lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.  
 

                                                   
1 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. P. 424. 
2 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. P. 649. 
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Kaip jau minėta, įrodymais civilinėje byloje laikomi bet kokie faktiniai duomenys, kuriais 
remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių 
šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, 
arba kad jų nėra (Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 1 dalis). Tokius duomenis teismas 
vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, vadovaudamasis įrodymų tikėtinumo taisykle,  teisingumo, 
sąžiningumo ir protingumo principais (Civilinio proceso kodekso 185 straipsnis). Bylą nagrinėję 
teismai Onos Puskunigienės baudžiamojoje byloje esančius duomenis vertino kartu su kitais 
nagrinėjamoje byloje esančiais įrodymais, atsižvelgė į tai, kad šie įrodymai vieni kitiems 
neprieštarauja. Todėl, atsakovų manymu, teismai tinkamai taikė įrodymų vertinimą 
reglamentuojančias teisės normas.  
 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad bylą nagrinėję teismai, remdamiesi Onos 
Puskunigienės baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis, įrodinėjimo procesą 
reglamentuojančių teisės normų nepažeidė.  
 
2.4. Dėl Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 1 punkto normos pažeidimo, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. I-1650 „Dėl VSK/KGB 
aukų atminimo įamžinimo“ pažeidimo ir nukrypimo nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktikos. Ieškovė kasaciniame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios ir apeliacinės 
instancijos teismai, nagrinėdami šią civilinę bylą ir remdamiesi Onos Puskunigienės 
baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis, pažeidė Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 
1 punktą.   
 
Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, 
kurios teismo pripažintos  visiems žinomomis.  
 
Pažymėtina, kad kasaciniame skunde nėra pateikiami išsamūs motyvai, pagrindžiantys 
minėtos teisės normos pažeidimą. Tokį pažeidimą būtų galima konstatuoti tuo atveju, jei bylą 
nagrinėję teismai būtų atsisakę remtis tam tikromis visuotinai žinomomis aplinkybėmis, 
motyvuodami tuo, kad jos nėra įrodytos.  
 
Kaip nurodoma kasaciniame skunde, visuotinai žinomos aplinkybės yra totalitarinis ir 
antidemokratinis komunistų partijos režimo pobūdis, o tai patvirtina Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. rugpjūčio 1 d. nutarimas Nr. I-1650 „Dėl VSK/KGB aukų 
atminimo įamžinimo“ pažeidimo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. 
 
Tačiau pažymėtina, kad atsakovai neginčijo aplinkybės dėl sovietų okupacinio režimo 
neteisėtumo bei nedemokratiškumo ir nesudarė prielaidų manyti, jog sovietų okupacinį 
režimą laiko demokratišku ar teisėtu. Bylą nagrinėję teismai taip pat nevertino aplinkybės dėl 
sovietų okupacinio režimo neteisėtumo bei nedemokratiškumo kaip neįrodytos.  
 
Apskritai, kaip jau minėta, ta aplinkybė, jog baudžiamoji byla Onos Puskunigienės atžvilgiu 
buvo iškelta okupacinio nedemokratiško režimo struktūrų, nesudaro pagrindo daryti išvadą, 
kad visi šioje baudžiamojoje byloje ir kitose panašiose bylose esantys faktai ir aplinkybės yra 
melagingi ir neatitinka tikrovės.  
 
Išdėstyti motyvai lemia kasacinio skundo argumento dėl Civilinio proceso kodekso 182 
straipsnio 1 punkto normos pažeidimo, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. 
rugpjūčio 1 d. nutarimo Nr. I-1650 „Dėl VSK/KGB aukų atminimo įamžinimo“ pažeidimo ir 
nukrypimo nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos nepagrįstumą. 
 
2.5. Dėl kitų byloje esančių įrodymų santykio su Onos Puskunigienės baudžiamojoje byloje 
esančiais duomenimis. Bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl atsakovo Alfredo Rukšėno 
straipsnyje paskelbtų duomenų atitikimo tikrovei, rėmėsi ne vien tik Onos Puskunigienės 
baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis. Teismai vertino bei rėmėsi ir kitais nagrinėjamoje 
civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, pavyzdžiui, LTSR VSM Akmenės rajono byloje-
formuliare Nr. 5144, įregistruotame 1951 m. gegužės 30 d., esančiais liudytojų B. I. Pinskio ir B. A. 
Romaškos apklausos protokolais. Teismai atsižvelgė į tai, kad didžiąją dalį aplinkybių, susijusių 
su sovietų karo belaisvių sušaudymu Papilėje, pripažino pati ieškovė. Teismai taip pat 
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atsižvelgė į tą faktą, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje apklaustų liudytojų parodymai 
nepaneigia aplinkybių, kurias patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. 
 
Taigi akivaizdu, kad teismai vertino ne tik kiekvieną byloje esantį įrodymą, jo įrodomąją 
reikšmę, bet ir įrodymų visumą, jų tarpusavio santykį, vadovavosi įrodinėjimo taisyklėmis ir 
logikos dėsniais. Todėl pripažintina, kad bylą nagrinėję teismai, spręsdami paskelbtų duomenų 
atitikimo tikrovei klausimą, tinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias 
teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą ir nutartį. 
 

3. Dėl tinkamo įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo, sprendžiant 
garbės ir orumo pažeminimo klausimą 

 
Kasacinis skundas grindžiamas ir tuo, kad bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl ieškovės ir 
ieškovės motinos Onos Puskunigienės garbės ir orumo pažeminimo, pažeidė Civilinio proceso 
kodekse nustatytas įrodymų vertinimo taisykles. Šis kasacinio skundo argumentas taip pat yra 
visiškai nepagrįstas. 
 
Kaip jau minėta, aplinkybę, kad paskleisti duomenys žemina asmens garbę ir orumą, turi 
pareigą įrodyti pats asmuo, reiškiantis reikalavimą dėl garbės ir orumo gynimo. Pirmosios ir 
apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad ieškovė neįrodė, jog paskleisti duomenys 
žemina ieškovės bei jos motinos garbę ir orumą.  
 
Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad bylą nagrinėję teismai nevertino paskleistų 
duomenų konteksto ir neatsižvelgė į įrodymų visumą.  
 
Priešingai, nei teigiama kasaciniame skunde, bylą nagrinėję teismai vertino ir atsižvelgė į 
paskleistų duomenų kontekstą. Pažymėtina, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos 
teismas konstatavo, jog nei ieškovė, nei ieškovės motina atsakovo Alfredo Rukšėno straipsnyje 
nėra minimos. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje konstatuojama, kad „<...> knygos 
straipsnyje neminima, jog ieškovė, jos motina ar kas nors iš Jono Kondroto sodyboje gyvenusių 
asmenų organizavo minimas vaišes, nes straipsnyje nei ieškovės, nei jos motinos pavardės 
neminimos, aplinkybė, kad O. Puskunigienė yra  J. Kondrato dukra bei kad ji aprašomu laiku 
gyveno J. Kondroto sodyboje, straipsnyje nenurodoma, todėl jų garbė ir orumas negali būti 
pažeminti“. Apeliacinės instancijos nutartyje taip pat pažymima, kad „straipsnyje 
nenurodoma ne tik kas gyveno, bet ir ar apskritai kas nors tuo metu gyveno J. Kondroto 
sodyboje bei kas ruošė vaišes vokiečių kariams, o sodybos gyventojai nėra kaltinami tuo, jog 
jų sodyboje buvo įkurta belaisvių stovykla, kurioje keletą valandų buvo laikomi belaisviai“.  
 
Visiškai nepagrįstas kasacinio skundo teiginys, jog ieškovės šeima yra vaizduojama kaip 
nusikaltimo bendrininkė ir sudaromas įspūdis, jog šeimos nariai už šį nusikaltimą buvo patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn. Pažymėtina, kad straipsnyje nei ieškovė, nei jos motina apskritai 
nėra niekaip vaizduojamos, juo labiau kaip nusikaltimo bendrininkės, nes, kaip nustatė bylą 
nagrinėję teismai, apie jas ir kokius nors jų veiksmus net nėra užsiminta. Kaip pažymėjo 
apeliacinės instancijos teismas, „jokie motinos ar ieškovės veiksmai straipsnyje nenurodomi, 
todėl vien ta aplinkybė, kad išnašose minima Onos Puskunigienės baudžiamoji byla nesudaro 
pagrindo manyti, jog ji galėjo pritarti vykdytiems nusikaltimams“. Apeliacinės instancijos 
teismo nutartyje pabrėžiama, jog „ta aplinkybė, kad knygos išnašose nurodyta  Onos 
Puskunigienės byla, taip pat nežemina ieškovės bei jos motinos, nes  nenurodoma, kad Ona 
Puskunigienė yra sodybos gyventoja ar yra susijusi su nurodytais įvykiais, kad ji būtų kaltinama  
pagalba vokiečių kariams, pritarimu jų veiksmams ar yra nuteista už kokius tai įvykdytus 
nusikaltimus, o tik nurodo, jog straipsnyje minimi įvykiai  nustatyti minėtoje byloje esančiais 
duomenimis“. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo ir tai, kad „skaitytojams manyti, jog 
neįvardintas asmuo pritarė vokiečių veiksmams ar kaip nors prisidėjo prie vaišių, nėra 
pagrindo“. Šios apeliacinės instancijos teismo išvados yra visiškai pagrįstos, kadangi akivaizdu, 
jog nėra įmanoma paskleisti duomenis apie konkretų asmenį, vertinti tam tikrus jo poelgius, 
neminint jo vardo bei pavardės. 
 
Kasaciniame skunde nurodoma, kad, nors atsakovo Alfredo Rukšėno straipsnyje ir nėra 
minima ieškovė ar jos motina, tačiau bent jau Papilės skaitytojams pakanka duomenų 
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nuspręsti, apie kokią šeimą kalbama. Pažymėtina, kad monografija „Papilė, II, III dalys“ yra 
neapibrėžtam skaitytojų ratui skirtas istoriografinis darbas, kuriame nešališkai pateikiami iš 
įvairių šaltinių surinkti istoriniai duomenys, todėl paskleisti duomenys turi būti vertinami ne 
Papilės gyventojo, bet jokia teritorine priklausomybe neapibrėžto vidutinio skaitytojo akimis. 
Todėl minėtas kasacinio skundo argumentas nepaneigia bylą nagrinėjusių teismų išvadų 
pagrįstumo. 
 
Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas paskleistų duomenų kontekstą, taip pat 
pažymėjo, kad „protingam ir mąstančiam skaitytojui yra aišku, jog karo metu nei J. Kondrotas 
ar jo šeimos nariai, nei bet kuris kitas asmuo, į kurio sodybą būtų atvaryti karo belaisviai, 
nenorėdami būti nubausti patys, negalėjo prieštarauti ginkluotiems vokiečių kariams dėl 
laikinos belaisvių stovyklos sodyboje įrengimo ar po egzekucijos organizuojamoms vaišėms, 
nes tai buvo priešo, o ne beginklių sodybos savininkų ar jų gyventojų pasirinkimas ir 
prieštaraujant jų veiksmams, grėsė bausmė patiems“. Taigi akivaizdu, kad teismas rėmėsi ta 
esmine aplinkybe, jog sodybos gyventojai veikė ne laisva valia, bet vykdė ginkluotų okupantų 
valią.  
 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pripažintina, jog bylą nagrinėję teismai, spręsdami dėl ieškovės 
ir jos motinos garbės ir orumo pažeminimo, įvertino tiek paskleistų duomenų kontekstą, tiek ir 
įrodymų visumą, todėl įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė. 
 
 
Išdėstyti motyvai patvirtina, kad bylą nagrinėję teismai tinkamai taikė materialinės bei 
proceso teisės normas ir pagrįstai konstatavo, kad ieškovės Zofijos Veronikos Lipeikienės ir 
ieškovės motinos Onos Puskunigienės garbė ir orumas nebuvo pažeistas, o paskleisti 
duomenys atitinka tikrovę. 
 
 
Remdamiesi išdėstytais motyvais ir vadovaudamiesi Civilinio proceso kodekso 351 straipsnio 1 
dalimi bei 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu 
 

prašome Teismo: 
 

1. ieškovės Zofijos Veronikos Lipeikienės kasacinį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos 
teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą; 

2. priteisti iš ieškovės Zofijos Veronikos Lipeikienės atsakovo VšĮ „Versmės“ leidyklos turėtas 
bylinėjimosi išlaidas. 

 
Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 355 straipsnio 1 dalimi, patirtas bylinėjimosi išlaidas 
patvirtinantys įrodymai bus pateikti iki teismo posėdžio pradžios. 
 
 
PRIDEDAMA:  

1. Atsiliepimo į kasacinį skundą egzempliorius ieškovei. 
2. Išrašas iš teisinių paslaugų teikimo sutarties (tik Teismui). 

 
 
 
Advokatė     Agnė Bilotaitė 
 
 


