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Prisijunk Prie tyrimo!

Nepriklausomai nuo to, ar apie neapykantos 

nusikaltimą, nuo kurio nukentėjai, ar kurio 

liudininkas esi, pranešei policijai, apie šį nu-

sikaltimą gali informuoti ir mus. Dalyvauk 

anonimiškoje apklausoje, netylėk ir prisidėk 

prie neapykantos mažinimo!

http://lgl.lt/hatenomore 

Surinktus duomenis reguliariai analizuojame, 

pagal juos rengiame ataskaitas ir naudojame 

jas savo advokacijos darbe siekiant sauges-

nės aplinkos visiems kūrimo.
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KreipKis į mus!

Jeigu Tau kyla klausimų ar abejonių, susisiek 

su mumis telefonu ar el. paštu. Mielai suteik-

sime naudingos informacijos, patarsime ir 

padėsime. Visuomet žinok, kad nesi vienas!

susisiek!
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neaPykantos nusikaltimas. kas tai?

Neapykantos nusikaltimas – tai nusikalstama 

veika, padaryta siekiant išreikšti neapykantą 

asmeniui dėl jo amžiaus, lyties, seksualinės 

orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kal-

bos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsi-

tikinimų ar pažiūrų. 

neaPykantos nusikaltimo formos

Neapykantos nusikaltimai gali pasireikšti 

įvairiomis formomis. Toliau pateikiamas pa-

vyzdinis neapykantos nusikaltimų sąrašas: 

●  Fizinis užpuolimas;

●  Neapykantos kurstymas (tyčiojimasis, nie

kinimas, žeminimas);

●  Bauginimas, gąsdinimas;

●  Vandalizmas, turto sugadinimas;

●  Įžeidžiantys laiškai ir žinutės;

●  Užgaulus pravardžiavimas;

●  Persekiojimas, terorizavimas (nuolatinis  

skambinėjimas ar žinučių siuntimas).
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teisinis reguliavimas

Neapykantos nusikaltimai yra draudžiami 

įstatymu. Lietuvos Respublikos baudžiamasis 

kodeksas (BK) numato baudžiamąją atsako-

mybę už neapykantos nusikaltimus: 

●  BK 170 str. draudžia neapykantos kursty-

mą. Vadovaujantis šiuo straipsniu, atsako 

tie, kurie viešai tyčiojosi, niekino, skatino 

neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmo-

nių grupę ar jai priklausantį asmenį; taip 

pat ir tie, kurie viešai kurstė smurtauti ar 

fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar as-

meniu. Nusikalstama veika bus laikoma 

tiek žodiniai, tiek raštiški pareiškimai apie 

grupę žmonių ar atskirą šiai grupei pri-

skirtiną asmenį;

●  Neapykanta dėl asmens seksualinės ori

en tacijos nusikalstamos veikos kontekste 

yra laikoma sunkinančia aplinkybe. Taigi, 

neapykantos nusikaltimu gali būti pripa-

žįstama bet kuri nusikalstama veika, jeigu 

ji padaryta dėl asmens/asmenų grupės 

seksualinės orientacijos.
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Ką daryti, jei patyrei neapyKantą?

Apie neapykantos nusikaltimą gali pranešti 

policijai arba prokuratūrai:

●  Žodžiu kreipiantis į artimiausią policijos 

komisariatą ar prokuratūrą;

●  Kreipiantis su pranešimu raštu;

●  Kreipiantis su pranešimu elektroniniu 

būdu ePolicija.lt;

●  Paskambinant bendruoju pagalbos telefo-

nu 112, kuomet reikalinga skubi pagalba.

Bendradarbiauk su policija ir prokuratūra, per-

duok visus Tavo patirties ar liudininkų užfik-

suotus duomenis (užrašus, fotografijas, kt. 

susijusius daiktus ir duomenis). Pasitikėk teisė-

sauga ir joje dirbančiais žmonėmis – jie Tavo 

pusėje!


