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Antrinė viktimizacija – bet kokie neigiami pa-

dariniai, kurie dažniausiai atsiranda dėl priemonių, 

kurios buvo panaudotos (netinkamai panaudotos, 

laiku nepanaudotos) reaguojant į nusikaltimą paty-

rusį asmenį. Neretai gali apimti ir tokius veiksmus, 

kaip normalios aukos reakcijos į traumuojantį įvykį 

kritika: juokavimas, dvasinių išgyvenimų menkini-

mas, aukos veiksmų ar jausmų racionalizavimas, taip 

pat pasireiškia kaip procedūrinis neteisingumas ar 

homofobiškas įstatymas. Rizika, jog LGBT asmenys 

po patirto nusikaltimo susidurs su antrine viktimiza-

cija yra didesnė, nes dėl paplitusios diskriminacijos 

homoseksualių, biseksualių ir transseksualių žmonių 

atžvilgiu, šią bendruomenę galima laikyti jautresne, 

labiau pažeidžiama grupe. 

Atvirumas (angl. being out) – elgesys, kai asmuo ne-

slepia esąs lesbietė, gėjus, biseksualus ar transseksu-

alus (translytis) asmuo (LGBT asmenys). Žmogus gali 

būti išviešintas ir ne savo noru, kai kas nors atskleidžia 

asmens seksualinę orientaciją be jo sutikimo. Dauge-

lis LGBT žmonių gali nenorėti atsiskleisti dėl gresian-

čios diskriminacijos, neigiamos aplinkinių reakcijos. 

Aukos kaltinimas – antrinės viktimizacijos for-

ma, neigiama aplinkinių (šeimos, draugų, pareigū-

nų, gydytojų, visiškai nepažįstamų žmonių iš šalies) 

reakcija, kuria nuo nusikaltimo ar kitokio neigiamo 

elgesio nukentėjęs asmuo laikomas iš dalies ar vi-

siškai atsakingas dėl prieš jį padarytos veikos. Au-

kos kaltinimas gali pasireikšti tuo, jog auka laikoma 

provokatore ar nusikaltimo iniciatore, pavyzdžiui, 

T e r m i n ų  ž o d y n a s

tai, kad išprievartautas asmuo vartojo alkoholinius 

gėrimus ar buvo apsinuoginęs, gali atrodyti kaip ly-

tinę prievartą legitimuojantis elgesys. Neretai aukos 

kaltinamos jog nesipriešino, nepakankamai gynėsi, 

nesiėmė užtektinai priemonių, tam, kad išvengtų si-

tuacijos, kurioje atsidūrė. Iš esmės aukos kaltinimas 

gali būti būdingas bet kokiam nusikaltimui (pavyz-

džiui: nereikėjo viešoje vietoje skaičiuoti pinigų, ne-

būtų pavogę piniginės!; du vaikinai pasibučiavo vie-

šoje vietoje – nenuostabu, kad gavo į snukį!), tačiau 

dažniausiai tokia reakcija būdinga kuomet kalbama 

apie lytinių nusikaltimų aukas, kurios: buvo ne taip 

apsirengusios; siuntė ne tokius signalus; ėjo ne toje 

vietoje; sakė „ne“, bet turėjo omeny „taip“; pačios ži-

nojo, ko galėjo tikėtis ir pan. 

„Baltic Pride“ – tai tarptautinis LGBT žmonių ir juos 

palaikančiųjų festivalis, organizuojamas Lietuvoje, 

Estijoje ir Latvijoje, kurio metu vyksta kultūriniai, 

istoriniai, meniniai, socialiniai renginiai, dažniausiai 

vainikuojamas eitynių procesijos viena iš pagrindi-

nių miesto gatvių. 2013 m. Lietuvoje vykusios „Baltic 

Pride“ eitynės organizatorių buvo apibūdintos kaip: 

„laisvės, tolerancijos ir įvairovės šventė, kuri nėra 

„gėjų paradas“. Tai politinė lesbiečių, gėjų, biseksu-

alių ir transseksualių asmenų bei jų draugų, kurie 

nebesutinka taikstytis su abejingumo, fanatiškumo 

ir homo-, bi- bei transfobijos apraiškomis, manifes-

tacija.“ Tokių eitynių metu LGBT bendruomenė kartu 

su ją palaikančiais asmenimis įgyvendina savo susi-

rinkimų bei saviraiškos laisves, kurios homofobiško-

se valstybėse būna itin dažnai ribojamos. 
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Bifobija – išankstinis nusistatymas, negatyvios, 

dažnai nepagrįstų stereotipų iššauktos reakcijos bi-

seksualumo ir (ar) biseksualių asmenų atžvilgiu ar jų 

ignoravimas bei su tuo susijusių problemų nemato-

mumas. Homofobija (žiūrėti: homofobija) ir bifobija 

yra giminingi, tačiau ne tapatūs reiškiniai. Bifobija 

yra paplitusi tiek tarp heteroseksualių, tiek tarp ho-

moseksualių asmenų (dviguba diskriminacija). Ypa-

tingai dažnas bifobijos pavyzdys – biseksualių mo-

terų seksualizavimas, kuris gali vesti prie seksualinės 

prievartos tiek prieš biseksualias, tiek homoseksua-

lias ar net heteroseksualias moteris. 

Biseksualumas – gebėjimas jausti emocinį ir (ar) 

seksualinį potraukį daugiau nei vienos lyties asme-

nims. Svarbu suprasti, jog emocinė, seksualinė bei 

kitokia trauka tos pačios lyties asmenims nedeter-

minuoja asmens homoseksualumo. Reikėtų gerbti 

žmogaus savęs identifikaciją ir neklijuoti jam nepa-

geidaujamų etikečių.

Daugialypė diskriminacija (angl. multiple dis-

crimination) apibūdina diskriminaciją, apimančią 

keletą skirtingų pagrindų. Neretai požiūris į diskri-

minaciją yra ribotas, nes atsižvelgiama tik į vieną 

iš asmens tapatybės dalių, dėl kurių yra patiriama 

diskriminacija, o kitos to žmogaus tapatybės dalys 

ignoruojamos (žiūrėti: sudėtinė tapatypė). Neapy-

kantos nusikaltimų kontekste svarbu atkreipti dė-

mesį, kad į nukentėjusiuosius gali būti kėsinamasi 

iš karto dėl skirtingų priežasčių, tačiau jos viena 

kitos nepaneigia. 

Diskriminacija – neteisingas, nesąžiningas ir (ar) 

stereotipais pagrįstas elgesys su tam tikra žmonių 

grupe ir jai priklausančiais individais. Tiesioginė 

diskriminacija – situacija, kai su asmeniu elgiamasi 

mažiau palankiai dėl jo rasės, lyties, seksualinės orien-

tacijos, negalios, amžiaus ir pan. Netiesioginė diskri

minacija – kai dėl iš pažiūros neutralių sąlygų ar prak-

tikos tam tikras asmuo atsiduria prastesnėje situaci-

joje palyginus su kitais asmenimis dėl jo rasės, lyties, 

seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus ir pan. 

Etninė mažuma – grupė žmonių, nuo bendruo-

menės daugumos besiskiriančių savo kultūrinėmis 

ir (ar) tautinėmis charakteristikomis. 

Gėjus (angl. gay) – vyras, jaučiantis emocinį ir (ar) 

seksualinį potraukį išimtinai (ar daugiausia) savo ly-

ties asmenims. 

Heteronormatyvumas – požiūris, kuris kyla iš 

prielaidos, kad visi žmonės yra heteroseksualūs, bei 

manymo, kad yra tik dvi (socialinės) lytys – vyrai ir 

moterys – ir kad vyrai yra vyriški, o moterys – mo-

teriškos. Heteronormatyvumas taip pat suponuoja, 

kad šios dvi lytys traukia ir papildo viena kitą ir toks 

gyvenimo būdas yra vienintelis teisingas asmens 

seksualumo išraiškos būdas. 

Heteroseksualai (angl. heterosexuals) – asmenys, 

kurie jaučia emocinį ir (ar) seksualinį potraukį prie-

šingos lyties asmenims. Reikėtų vengti vadinti he-

teroseksualumą „tradicine seksualine orientacija“ 

ar „normalia orientacija“, ar tiesiog kreiptis į hetero-

seksualius asmenis kaip į „normalius“, kadangi tai sti-

gmatizuoja kitų seksualinių orientacijų asmenis.

Homoseksualai (angl. homosexuals) – asmenys, 

kurie jaučia emocinį ir (ar) seksualinį potraukį tos 

pačios lyties asmenims. Bendras pavadinimas les-

bietėms ir gėjams, nepaisant jų lyties. 

Homofobija – baimė ar pyktis, jaučiamas homo-

seksualių ar biseksualių žmonių atžvilgiu. Homofo-

bija gali būti ir internalizuota – tai savo seksualinės 

orientacijos neigimas ir (ar) susitaikymas su hetero-

seksualumu kaip vieninteliu „teisingu“ seksualumo 

modeliu. Homofobija gali vesti į įvairaus sunkumo 

neapykantos nusikaltimus, neapykanta motyvuotus 

incidentus bei neapykantos kalbą. 
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Homofobiškas (transfobiškas) įstatymas – 

toks įstatymo leidėjo (Seimo narių) valią išreiškian-

tis, įstatymo galią turintis teisės aktas, kuriame tie-

siogiai ir aiškiai, arba netiesiogiai ir per užuolankas 

numatytas tam tikras LGBT žmonių teisių, laisvių, 

galimybių, privatumo ribojimas, arba LGBT asmenys 

atsiduria prastesnėje padėtyje nei kitoms grupėms 

priklausantys žmonės. Dėl įsipareigojimų tarptau-

tiniams žmogaus teisių standartus įtvirtinantiems 

teisės aktams, įstatymo formuluotė gali skambėti 

visiškai nehomofobiškai, pavyzdžiui: „susirinkimo 

organizatoriai, jų įgalioti asmenys, išskyrus valsty-

bės ar savivaldybės institucijas, privalo apmokėti 

susirinkimo organizavimo ir surengimo išlaidas“ 

skamba kaip visiškai neutrali, visiems taikoma įsta-

tymo norma. Tačiau tikroji tokios frazės autorių idė-

ja buvo apmokestinti LGBT eitynių metu būtiną po-

licijos apsaugą („Baltic Pride“ 2013 m. eitynių metu 

policijos apsauga mokesčių mokėtojams kainavo 

apie 180 tūkstančių litų), kurios visiškai nereikia 

kai susirinkimo laisvę įgyvendina kitos socialinės 

grupės, taigi tokios išlaidos jų organizatoriams net 

neatsirastų. 

Interseksualūs asmenys yra asmenys, gimę su 

chromosominėmis, hormoninėmis ar genitalinėmis 

charakteristikomis, neatitinkančiomis standartinių 

„vyro“ ar „moters“ kategorijų pagal seksualinę ar re-

produkcinę anatomiją. Šis terminas pakeitė sąvoką 

„hermafroditas“, kuri buvo plačiai naudojama prak-

tikuojančių medikų 18-ame ir 19-ame amžiuje. In-

terseksualumas gali pasireikšti įvairiomis formomis 

ir būdais. 

LGBT – lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksua-

lūs asmenys. Sutrumpinimas naudojamas papras-

tesniam ir greitesniam įvairių seksualinių orientacijų 

bei lytinių tapatybių asmenų ar jų benduomenių pa-

vadininimui. Tai heterogeninė (netolygi, nevienaly-

tė) grupė, kuri dažnai siejama su pilietiniu LGBT tei-

sių judėjimu socialinėje ir politinėje srityse. Kartais 

LGBT sąvoka yra išplečiama apimant ir interseksua-

lius bei queer asmenis (LGBTIQ).

Lesbietė – moteris, jaučianti emocinį ir (ar) seksua-

linį potraukį išimtinai (ar daugiausia) savo lyties ats-

tovėms.

Lytinis tapatumas yra susijęs su subjektyviu in-

divido socialinės lyties pajautimu, kuris gali tiek 

atspindėti, tiek neatspindėti asmens biologinę lytį 

ir apimti individualų savo kūno suvokimą bei kitas 

lyties išraiškos formas (t. y. „lyties išraiška“) kaip, pa-

vyzdžiui, apranga, kalba bei manieros. Asmens lytis 

dažniausiai yra nulemiama gimstant ir tampa socia-

liniu bei teisiniu faktu. Vis dėlto, kai kurių asmenų so-

cialinė lytis nesutampa su šiems asmenims priskirta 

biologine lytimi – tokie asmenys yra vadinami trans-

seksualiais. Lytinis tapatumas neturėtų būti tapati-

namas su asmens seksualine orientacija. Transsek-

sualūs asmenys gali būti tiek hetoreseksualūs, tiek 

biseksualūs, tiek homoseksualūs. Bendraujant su 

transseksualiais asmenimis svarbu naudoti vardus 

bei įvardžius, kurie priimtini jiems, tačiau nebūtinai 

sutampa su oficialiais dokumentų įrašais. 

Lyties pakeitimo procedūra apima medicini-

nius ir nemedicininius metodus, kuriuos nori taikyti 

kai kurie transseksualūs asmenys. Šių metodų taiky-

mas – įskaitant hormoninį gydymą, lyties pakeitimo 

operaciją (pavyzdžiui, veido operacija, krūtinės ląstos 

operacija, genitalijų operacijos), histerektomiją ir ste-

rilizaciją (sukeliančias nevaisingumą) – dažnai tampa 

būtina sąlyga siekiant teisinio asmens pasirinktos ly-

ties pripažinimo. Kai kurių metodų taikymas yra laiko-

mas asmens teisės į kūno vientisumą pažeidimu. Šiuo 

metu Lietuvoje nėra galimybės transseksualiems as-

menims atlikti tokios procedūros, nors valstybė ir yra 

įsipareigojusi šią procedūrą įgyvendinti. 

Priekabiavimas (angl. harassment) – diskriminaci-

jos forma, kai nepageidaujamas elgesys yra susijęs 
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su vienu iš draudžiamų diskriminacijos pagrindų 

(įskaitant seksualinę orientaciją ir lytinį tapatumą) 

bei turi tikslą pažeminti asmens orumą ar sukurti 

bauginančią, priešišką, menkinančią ar įžeidžiančią 

aplinką. Priekabiavimo faktas gali būti tiek pavienis 

incidentas, tiek susidaryti iš keleto incidentų per 

tam tikrą laikotarpį. Priekabiavimas gali pasireikšti 

įvairiomis formomis kaip, pavyzdžiui, grasinimais, 

bauginimais arba užgauliojimais, nepageidaujamo-

mis pastabomis arba juokais apie asmens seksuali-

nę orientaciją ar lytinį tapatumą. Priekabiavimas yra 

neigiamas reiškinys, prasidedantis mokykloje ir besi-

tęsiantis universitetuose, darbovietėse, institucijose, 

viešoje erdvėje ir pan. Priekabiavimas gali vesti prie 

neapykantos nusikaltimo, todėl verta atkreipti dė-

mesį į šio reiškinio prevenciją.

Monoseksizmas – ideologinis mąstymas, legi-

timiomis (tinkamomis, priimtinomis) laikantis tik 

heteroseksualią ir homoseksualią seksualines orien-

tacijas (t.y. kuomet žmogų traukia tik vienos lyties 

atstovai). Su monoseksizmu susiduria biseksualūs ir 

kitų seksualinių orientacijų žmonės, kuriems būdin-

ga trauka daugiau nei vienos lyties asmenims, dėl 

to jaučiamas nuolatinis spaudimas, esą jie privalo 

apsispręsti ir „apsistoti“ ties kuria nors viena lytimi. 

Šis reiškinys gali vesti prie neapykantos nusikaltimų 

nukreiptų prieš biseksualius asmenis.

Neapykantos nusikaltimais LGBT asmenų at
žvilgiu yra laikomos nusikalstamos veikos padarytos 

dėl homofobinių, transfobinių ar bifobinių motyvų. 

Neapykantos nusikaltimai apima bauginimą, grasini-

mus, padarytą žalą nuosavybei, užpuolimą, nužudy-

mą ar bet kokią kitą nusikalstamą veiką, kai nukentė-

jusysis ar nusikaltimo tikslas yra pasirenkamas dėl re-

alaus ar įsivaizduojamo ryšio, priklausymo ar paramos 

LGBT bendruomenei. Siekiant nusikaltimą kvalifikuoti 

kaip neapykantos nusikaltimą, turi būti pakankamas 

pagrindas įtarti, jog nusikaltėlio motyvas buvo būtent 

aukos seksualinė orientacija ar lytinis tapatumas. 

Neapykanta motyvuotas incidentas – įvykis, 

aktas ar netolerancijos išraiška, atlikta su šališkumo 

motyvu, kuris gali neatitikti neapykantos nusikal-

timo sudėties dėl nepakankamų įrodymų teisme, 

nustatant nusikalstamą veiką ar šališkumo motyvą, 

ar dėl to, kad pats aktas gali būti nelaikomas nusi-

kalstama veika pagal nacionalinę teisę (pavyzdžiui, 

užgaulūs komentarai internetinėje erdvėje, kuriais 

neskatinama susidoroti su tam tikra asmenų gru-

pe). Neapykanta motyvuoti incidentai, nors ir ne-

būtinai yra nusikaltimai, neturėtų būti toleruojami, 

jų prevencijai turi būti imamasi atitinkamų priemo-

nių. 

Neapykantos kalba LGBT asmenų atžvilgiu 
reiškia viešus pasisakymus, kurie skatina ar pateisina 

neapykantą, diskriminaciją ar priešiškumą LGBT as-

menų atžvilgiu, pavyzdžiui, politikos ar religinių ly-

derių išsakyti komentarai spaudoje ar internetinėje 

erdvėje, turintys tikslą įžeisti ir pažeminti. Neapykan-

tos kalba, nors nebūtinai yra nusikalstama veikla, jo-

kiu būdu neturėtų būti toleruojama, jos prevencijai 

turi būti imamasi atitinkamų priemonių.

Procedūrinis neteisingumas – antrinės viktimi-

zacijos raiškos forma, pasitaikanti tuomet, kai auka 

jaučia, kad su ja neteisingai elgiasi kriminalinės jus-

ticijos institucijos ar jų darbuotojai, baudžiamojo 

(tam tikrais atvejais ir civilinio) proceso metu, pavyz-

džiui: teisme neteisingai išspręsta byla, neatlygina-

ma nusikaltimu padaryta žala, patiriama moralinė 

žala, procesas yra varginantis, nusikaltimo aukai 

nesuteikiama informacija ir pagalba, nepagrįstai 

atsisakoma pradėti / tęsti ikiteisminį tyrimą, naudo-

jamas psichologinis spaudimas ir t. t. Procedūrinio 

teisingumo tyrimai atskleidžia, kad nusikaltimų au-

koms kur kas svarbiau yra ne turtiniai poreikiai (nors 

jų reikšmės aukai jokių būdu nereikėtų nuvertinti), o 

tai, kad su jomis būtų elgiamasi maloniai, pagarbiai, 

kad jos turėtų galimybę užduoti klausimus, gauti į 

juos atsakymus ir pan.
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Seksualinė orientacija (angl. sexual orientati-

on) – nuolatinis emocinis, romantinis, seksualinis ar 

jausminis potraukis kitiems asmenims. Seksualinės 

orientacijos skalė svyruoja nuo išimtinio hetero-

seksualumo iki išimtinio homoseksualumo ir apima 

įvairias biseksualumo formas. Be šių trijų seksuali-

nių orientacijų egzistuoja daugiau įvairių terminų ir 

apibūdinimų. Asmenys dažniausiai savęs identifika-

cijai naudoja tą terminą, kuris jiems labiausiai tinka 

ir patinka – tai reikėtų gerbti. Abejojimas asmens 

seksualine orientacija („aš nemanau, kad tu tikrai 

lesbietė“), jos kvestionavimas („iš kur žinai, kol ne-

pabandei?“), menkinimas („biseksualumo nėra, tu 

tiesiog bijai prisipažinti, kad esi homoseksualus“), 

seksualizavimas ar kitokia neigiama reakcija gali 

įžeisti, papiktinti tokį asmenį, todėl tokios retorikos 

reikėtų vengti.

Transseksualūs asmenys – tai asmenys, kurių 

socialinė lytis skiriasi nuo biologinės lyties, t. y. ku-

riems būdingas noras išreikšti savo lytinį tapatumą 

nesivadovaujant biologinės lyties padiktuotomis 

normomis. Transseksualai jaučia vidinį poreikį savo 

apranga, aksesuarais, manieromis, kalba, naudojama 

kosmetika ar kūno pokyčiais pristatyti save skirtin-

gai nei reikalauja su biologine lytimi susiję socialiniai 

lūkesčiai. Ši sąvoka lietuvių kalboje apima ne tik skir-

tingo lytinio tapatumo asmenis (angl. transsexual), 

bet ir asmenis, kurie nenori būti identifikuojami kaip 

„vyras“ ar „moteris“ (angl. transgender). Transseksua-

lus vyras yra asmuo, kuris pagal savo biologinę lytį 

yra „moteris“, bet jo lytinė tapatybė yra „vyro“ arba 

apima vyriško lytinio tapatumo spektrą. Transsek-

suali moteris yra asmuo, kuris pagal savo biologinę 

lytį yra „vyras“, bet pagal lytinį tapatumą yra „mote-

ris“ arba apima moteriško lytinio tapatumo spektrą. 

Analogiški apibūdinimai yra naudojami apibrėžiant 

ir transseksualių asmenų seksualinę orientaciją, t. y. 

remiantis būtent jų lytiniu tapatumu, o ne biologi-

ne lytimi. Heteroseksualus transseksualus asmuo, 

pavyzdžiui, yra transseksualus vyras, kuris jaučia po-

traukį moterims. Lesbietė transseksuali moteris jau-

čia potraukį kitoms moterims. 

Skirtingas lytinis tapatumas (angl. transsexua-

lism) apibūdina faktą, kai asmuo yra transseksualios 

tapatybės ir savo lytinį tapatumą suvokia kaip kardi-

naliai priešingą savo biologinei lyčiai (t. y. „vyras“ – 

„moteris“). Lietuvių kalboje transseksualumas yra 

skėtinė sąvoka, apimanti tiek skirtingą lytinį tapatu-

mą (angl. transsexual), tiek nenorą identifikuotis kaip 

„vyras“ ar kaip „moteris“ (angl. transgender).

Socialinių kategorijų sąveika (ang. intersectio-

nality) – sąvoka skirta apibūdinti ir analizuoti san-

tykius tarp skirtingų mažumų, visuomenės grupių, 

taip pat sąveiką tarp skiringų diskriminacijos rūšių 

(daugialypė diskriminacija).

 

Sudėtinė tapatybė (angl. multiple identities) – 

žmogaus identitetas yra daugialypis, jis susideda 

iš įvairių socialinių vaidmenų, asmeninių savybių, 

įgimtų ir nekintamų bruožų, tokių kaip rasė, lytis, 

priklausymas tautinei ar religinei grupei (mažumai 

ar ne), seksualinė orientacija, politinės, religinės ar 

kitokios pažiūros ir pan. Itin svarbu turėti tai omeny-

je kalbant apie diskriminaciją, nes turėtume vengti 

visus šiuos pagrindus vertinti taip, tarsi jie būtų vieni 

nuo kitų izoliuoti (žiūrėti: daugialypė diskriminacija) 

Žmonių tapatybė susideda iš daugybės aspektų, iš 

kurių kiekvienas gali daryti skirtingo dydžio ir pobū-

džio įtaką asmeniniam gyvenimui. Kuomet asmuo 

priklauso kelioms skirtingoms mažumoms, prieš 

jį padarytas nusikaltimas gali būti nukreipiamas iš 

karto į keletą savybių ar tapatybių (pvz., užsienietis 

ir gėjus, netipinės lyties išraiškos ir amžiaus ar pan.).

Susirinkimų laisvė – tai piliečių subjektinė teisė 

dalyvauti taikiame susibūrime ir laisvai reikšti savo 

nuomonę bei pažiūras, užtikrinanti asmenybės pilie-

tinio aktyvumo raišką visuomenėje ir valstybėje. Ši 

laisvė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, 
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o tai reiškia, jog ji traktuojama kaip viena iš pama-

tinių žmogaus laisvių ir vertybių demokratinėje vi-

suomenėje, neatskiriamas demokratinės santvarkos 

požymis. Ji yra reikšminga Konstitucijoje įtvirtinto 

atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir 

teisinės valstybės siekio įgyvendinimo sąlyga. Lietu-

voje šios Konstitucinės laisvės įgyvendinimas LGBT 

bendruomenei buvo ribojamas 2010 ir 2013 metais 

rengiamų „Baltic Pride“ eitynių kontekste: buvo abe-

jojama, ar ši teisė turėtų būti garantuojama tokia pa-

čia apimtimi kaip ir bet kuriai kitai socialinei grupei, 

nebuvo tokia pat tvarka kaip ir kitiems išduodami 

leidimai eitynėms, buvo varžoma bei niokojama ei-

tynėms skirta reklama, kiek vėliau po renginio Seime 

užregistruotos įstatymo pataisos, siūlančios tokių ei-

tynių organizatoriams susimokėti patiems už savo 

apsaugą (nors įstatymas būtų taikomas visoms soci-

alinėms grupėms, tik LGBT bendruomenė reikalinga 

tokia rimta ir brangiai kainuojanti policijos apsauga 

ir pagalba).

Transfobija reiškia panašų fenomeną kaip ir ho-

mofobija, tik yra išskirtinai susijusi su baime ir ne-

palankumu transseksualiems asmenims ar lyties 

neatitikimui. Homofobijos ar transfobijos išraiškos 

apima diskriminaciją, kriminalizavimą ir marginali-

zavimą, socialinę atskirtį ir fizinį smurtą seksualinės 

orientacijos ir lytinio tapatumo pagrindais. Transfo-

bija labai dažnai veda į neapykantos nusikaltimus 

prieš transseksualius asmenis, todėl šis reiškinys yra 

smerktinas ir jo prevencijai turi būti imamasi atitin-

kamų priemonių.

Transvestitas (angl. transvestite) – asmuo, kuris 

kartais, dažnai ar visuomet rengiasi tradiciškai su 

priešinga lytimi siejamais drabužiais. Tokie asmenys 

nepainiotini su transseksualiais asmenimis.

Viktimizacija – tapimo auka procesas. Gali būti 

pirminė (pavyzdžiui, prieš asmenį padaromas nusi-

kaltimas – vagystė), antrinė (pavyzdžiui, susiduria-

ma su neigiama šeimos bei pareigūnų reakcija: kal-

tinimu neapdairumu, neatsargumu, neadekvačiais 

klausimais), taip pat pasitaiko tretinės (apie įdomų 

vagystės atvejį sužinoję žurnalistai parašo nepa-

lankų nukentėjusiajam straipsnį) ar net ketvirtinės 

viktimizacijos (mokslininkai tiriantys atvejį užduoda 

klausimus, priverčiančius auką dar kartą susimąsty-

ti apie visus iki tol patirtus neigiamus išgyvenimus) 

atvejų. Kiekvienos viktimizacijos atveju aukai atsiran-

da mažesnio ar didesnio masto neigiami padariniai, 

kiekvienos vėlesnės viktimizacijos padariniai gali tik 

gilinti pirminės viktimizacijos metu atsiradusias fizi-

nes, finansines, psichologines ar dvasines žaizdas, 

todėl su kiekviena iš jų reikia tinkamai ir laiku tvarky-

tis bei dirbti prevenciškai.

Queer – angliškas žodis iš pradžių reiškęs keistu-

mą, iškrypimą, kitoniškumą. Šiandien šis terminas 

gali būti naudojamas žmonių tapatybei įvardyti, tuo 

pačiu metu kvestionuojant heteronormatyvumą ir 

lyčių binariškumą. 
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Šiame leidinyje pateikiama informacija apie neapy-

kantos nusikaltimus prieš lesbiečių, gėjų, biseksualių 

bei transseksualių asmenų (LGBT) bendruomenės 

narius, kuri, nors ir skirta pirmiausia policijos parei-

gūnams, bet gali būti naudinga bei įdomi bet ku-

riems kitiems su nusikaltimų aukomis dirbantiems 

asmenims: medikams, prokurorams, žmogaus teisių 

aktyvistams, teisininkams. 

Publikacijoje pateikti tekstai atsakys į daugybę klau-

simų susijusių su neapykantos nusikaltimų identi-

fikavimu bei tyrimu, bendravimu su nuo jų nuken-

tėjusiais asmenimis, taip pat supažindins su įvairių 

tyrimų duomenimis, su tuo, ką išgyvena asmenys 

bei bendruomenės, prieš kuriuos padaromi tokie 

nusikaltimai. 

Visa informacija pateikiama paprastai, struktūruotai 

bei suprantamai, o didžioji dalis specifinių terminų 

išaiškinta pačioje pradžioje – raginame skaitytoją 

pradėti būtent nuo šios dalies. Terminų žodynas su-

pažindins ne tik su žodžiais, įprastais kalbant apie 

neapykantos nusikaltimus, bet ir paaiškins daugy-

bę terminų susijusių su LGBT bendruomene ir jos 

specifika. 

Leidinys iliustruotas asociacijai LGL priklausančio-

mis nuotraukomis, papildančiomis teksto turinį. Šios 

nuotraukos puikiai atspindi LGBT bendruomenės 

bei policijos sąlyčio taškus bei bendrus darbus.

Publikacijos pabaigoje pateikiama Lietuvos ir užsie-

nio šalių geroji praktika bei leidinį apibendrinantys 

trumpi patarimai – idėjos, kuriomis kviečiame pasi-

naudoti visus, siekiančius policijos darbo kokybės 

gerinimo. 

 

Į va d a s
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Kas yra neapykantos 
nusikaltimas?

Neapykantos nusikaltimas yra nusikalstama 

veika, padaryta siekiant išreikšti neapykantą asme-

niui dėl jo amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, 

neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, sociali-

nės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. 

Visos nusikalstamos veikos, padarytos prieš as-

menis, visuomenę, turtinę nuosavybę, jeigu jos 

motyvuotos teisės pažeidėjo (kaltininko) išanks-

tinių, prietarais ar stereotipais grįstų neigiamų 

nuostatų dėl tam tikro individo ar žmonių gru-

pės rasinės, etninės, tautinės kilmės, religijos, 

lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, sociali-

nės padėties, neįgalumo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

bendrąja prasme priskiriamos specifinei krimi-

nalinių nusižengimų kategorijai – neapykantos 

nusikaltimams.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratū

ros me todinės rekomendacijos1

Neapykantos nusikaltimas gali būti nukreiptas tiek 

prieš visą tam tikru požymiu išsiskiriančią grupę, 

tiek prieš tokiai grupei pagrįstai ar nepagrįstai pri-

skiriamą asmenį, tiek prieš tokių žmonių grupių 

ar jų narių nuosavybę, pavyzdžiui, bendruomenės 

centrus ir pan.

Neapykantos nusikaltimas nėra vienas konkretus nu-

sikaltimas, tai gali būti fizinis užpuolimas, neapykan-

tos kurstymas (tyčiojimasis, niekinimas, žeminimas), 

bauginimas, gąsdinimas, vandalizmas, turto suga-

dinimas ir kt. Tai yra dažniausiai pasitaikančios ne-

apykantos nusikaltimų formos, tačiau neapykantos 

nusikaltimu gali būti ir bet koks kitas nusikaltimas, 

padarytas siekiant išreikšti neapykantą asmeniui ar 

asmenų grupei, išsiskiriančiai tam tikrais aukščiau 

išvardintais požymiais. 

Būtent nusikaltimo padarymo motyvas labiausiai 

išskiria šį nusikaltimą iš kitų nusikalstamų veikų. Tai 

reiškia, kad tokią nusikalstamą veiką padaręs asmuo 

specialiai pasirinko auką, t. y. konkretų asmenį ar as-

menų grupę, dėl požymio (charakteristikos), kuriuo 

išsiskiria ta grupė ar jai priskirtas asmuo: amžiaus, ly-

ties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tau-

tybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų.

1. 
n e a PyK a n To s 
n u s i K a lT i m ų 
s a m P r aTa

1 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruo-
džio 23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos 
dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobū-
džio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavi-
mo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://www.
prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A
1kumui/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04]. P. 4.

Nusikalstama 
veika prieš asmenį, 
asmenų grupę ar jų 

nuosavybę

Neapykantos 
motyvas

prieš tam tikru požymiu 
išsiskiriančią asmenų 

grupę ar tai grupei 
pagrįstai priskiriamą 

asmenį

Neapykantos 
nusikaltimas=+
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Homofobinis neapykantos nusikaltimas – tai bet 

koks nusikaltimas prieš asmenį ar asmenų grupę (ar 

jų nuosavybę), padarytas dėl asmens ar asmenų rea-

laus ar jiems priskirto homoseksualumo. 

Homofobija (iš graikų k. ὁμός homo (seksualus), 

„toks pat, lygus“ + φοβία (fobija), „baimė“) yra 

neklinikinės kilmės terminas, apibūdinantis bai-

mę arba panieką homoseksualams ir iš to

sekančius veiksmus. Jis taip pat apibūdina ho-

moseksualų diskriminaciją.

Lietuvos Respublikos generalinės prokura

tūros me todinės rekomendacijos2

Analogiškai, transfobinis neapykantos nusikal

timas – tai bet koks nusikaltimas prieš asmenį ar 

asmenų grupę (ar jų nuosavybę), padarytas dėl as-

mens ar asmenų realaus ar jiems priskirto lytinio ta-

patumo. Vis dėlto, kol kas nei Lietuvos Respublikos 

įstatymuose, nei minėtose Generalinės prokuratū-

ros metodinėse rekomendacijose lytinio tapatumo 

pagrindas nėra minimas, tad lieka neaišku ir dėl to-

kių nusikalstamų veikų kvalifikavimo.

Nuo homofobinio (ar transfobinio) neapykantos 

nusikaltimo gali nukentėti ne tik lesbietės, gėjai, 

biseksualūs ar translyčiai (toliau – LGBT) asmenys. 

Čia svarbiausia yra asmens, padariusio nusikalstamą 

veiką, motyvai, t. y. tai, kad kaltininkas pats priskiria 

atitinkamus požymius aukai, o ne reali aukos seksu-

alinė orientacija ar lytinis tapatumas. 

atvejis iš 2013 m. homofobinių ir 

transfobinių neapykantos nusikaltimų 

lietuvoje lGl stebėsenos ataskaitos

„Mergina, LGBT teisių aktyvistė, viešoje didmies-

čio vietoje tamsiu paros metu buvo sumušta 

dviejų juodai apsirengusių, militaristinio stiliaus 

avalyne avinčių, skaromis bei gobtuvais veidus 

prisidengusių jaunuolių. Įvykio metu merginai 

buvo sugriebta už kaklo, suduoti smūgiai į veidą 

bei saulės rezginį, makiažu išteptas veidas, pa-

naudota įžeidžianti leksika („homikė“, „faggot“3). 

Be fizinių kūno sužalojimų nukentėjusiajai pasi-

reiškė nervinis drebulys, baimė.“4

Kuo neapykantos 
nusikaltimai skiriasi nuo 
kitų nusikaltimų?

Kaip minėta aukščiau, neapykantos nusikaltimai ski-

riasi nuo kitų nusikaltimų pirmiausia šių nusikaltimų 

padarymo motyvais. Tačiau itin svarbi ir kita šių nu-

sikaltimų ypatybė – tai poveikis ir padariniai, kuriuos 

toks nusikaltimas sukelia nukentėjusiajam bei konk-

rečioms žmonių grupėms.

Neapykantos nusikaltimų poveikis yra daugialy-

pis – tai neigiamas poveikis tokioms pamatinėms 

visuomenės vertybėms kaip individo laisvė, orumas 

ir žmonių lygiateisiškumas, neigiamas poveikis as-

meniui bei konkrečiai asmenų grupei (bendruome-

nei), pasižyminčiai tuo pačiu požymiu bei neigiamas 

poveikis visai visuomenei, jos saugumui bei taikiam 

žmonių sugyvenimui.

2 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruo-
džio 23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos 
dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobū-
džio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavi-
mo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://www.
prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A
1kumui/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04]. P. 6.
3 Angl. „faggot“ – pyderas, pederastas.
4 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimai Lie-
tuvoje: LGL stebėsenos ataskaita, 2013. <http://www.lgl.lt/
lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2013-m/> [žiūrėta: 2014-
06-04]. P. 19, 20.
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Neapykantos nusikaltimais ne tik kėsinamasi į tokius 

teisinius gėrius kaip asmens sveikata, gyvybė, nuo-

savybė ir pan., tačiau ypatinga tai, kad jais siekiama 

pažeisti asmenų lygiateisiškumą, paneigti tam ti-

kra charakteristika išsiskiriančių asmenų laisves bei 

orumą, tad galima teigti, jog neapykantos nusikal-

timai diskriminaciniai. Lygiateisiškumo principas 

yra vienas pamatinių demokratinės visuomenės 

principų, jis įtvirtintas visuose pagrindiniuose šalies 

įstatymuose bei tarptautinėse sutartyse. Lygiateisiš-

kumo principas garantuoja kiekvienam visuomenės 

nariui galimybę įgyvendinti savo potencialą visuo-

menėje, tad šio principo pažeidimas sukelia itin 

skaudžias pasekmes ir turi simbolinę prasmę visai  

visuomenei.

Neapykantos nusikalstamų veikų socialinis ža-

lingumas išsiskiria ne tiek fizine ar turtine, kiek 

itin didele moraline žala nukentėjusiajam. To-

kiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į 

asmens savybes, sudarančias jo asmenybės, jo 

identiteto šerdį. Taip neigiama asmens laisvė ir 

orumas – vienos pagrindinių demokratinės vi-

suomenės vertybių.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratū

ros metodinės rekomendacijos5

Kadangi neapykantos nusikaltimais kėsinamasi į 

asmens savybes, kurios sudaro jo tapatumą, neapy-

kantos nusikaltimas daro daug didesnį poveikį nei 

paprastas nusikaltimas. Neapykantos nusikaltimai 

įžeidžia, žemina žmogaus orumą, psichologiškai 

traumuoja; nukentėjusysis suvokia, jog nukentėjo 

dėl savybės, kurios pakeisti negali, tad gali jaustis 

pažeidžiamas ir įbaugintas. 

Tačiau šiomis nusikalstamomis veikomis baugina-

mas ir žeminamas ne tik atskiras individas, bet ir visi 

tam tikra charakteristika pasižymintys asmenys ir as-

menų grupė (bendruomenė). Kadangi neapykantos 

nusikaltimas yra nukreiptas ne tiek prieš konkretų 

asmenį, kiek prieš savybę, kuria tas asmuo pasižymi, 

kiti asmenys, pasižymintys tokia pačia savybe, pasi-

jaučia nesaugiai, lyg tai galėjo būti ir jie. Ypač skau-

džiai tai paveikia bendruomenes ir asmenis, kurie 

sunkiai priimami visuomenėje. Homofobiški ir trans-

fobiški neapykantos nusikaltimai siunčia žinutę visai 

LGBT bendruomenei.

Neapykantos nusikaltimai kitaip nei paprasti nusi-

kaltimai sukelia didesnes grėsmes visuomenei, ka-

dangi tokie nusikaltimai daro žalą ne tik individui, 

tačiau ir platesniam ratui žmonių. Tokie nusikaltimai 

gali sukurti ar eskaluoti įtampą tarp skirtingų visuo-

menės grupių. 

Neapykantos išpuoliai dažnai esti išskirtinai žei-

džiantys, žiaurūs, įžūlūs, padaromi viešoje vietoje, 

matomi, todėl darantys neigiamą poveikį ne tik vie-

šajai tvarkai, visuomenės saugumui, bet ir formuoja 

5 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruo-
džio 23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos 
dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobū-
džio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavi-
mo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://www.
prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A
1kumui/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04]. P. 4.
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(ar gali suformuoti) dažnai nepagrįstai neigiamas 

visuomenės nuostatas, neigiamą požiūrį į tam tikras 

žmonių grupes ar jų narius, išprovokuoti, sukurstyti 

keršto protrūkius, masinius neramumus ar tokių ža-

lingų darniai visuomenės sanklodai ir jos narių tar-

pusavio sugyvenamumui įvykių pavojų.6

nukentėjusiojo nuo neapykantos 

nusikaltimo liudijimas

„Po sunkiojo metalo koncerto viename iš sosti-

nės naktinių klubų man besiruošiant eiti namo 

kažkoks vaikinas angliškai pradėjo klausti „ar tu 

gėjus?“. Kaip LGBT aktyvistas aš niekada neslė-

piau savo seksualinės orientacijos ir niekada to 

nesiruošiu daryti. „Taip aš gėjus“ – atsakiau, – 

„tai kas?“. Vaikinas pradėjo bėgti link manęs ir 

ėmė mane daužyti, spardyti į ausį ir ranką, kai 

parkritau ant žolės. Keliasdešimt žmonių buvo 

aplink mus, tačiau niekas nieko nedarė. Užpuo-

likas pabėgo. Prie manęs priėjo mergina ir pa-

klaususi, ar viskas gerai, iškvietė greitąją. Po to 

visą mėnesį vaikščiojau su sugipsuota ranka.

Aš buvau labai piktas ant savo užpuoliko. Ne-

buvau išsigandęs, bet nustebęs: nors viešinti 

homofobiją ir buvo tai, dėl ko atvykau į Lietuvą, 

aš nesitikėjau, kad ji gali būti tokia atvira, tokia 

akivaizdi. Turbūt todėl, kai jis mane spardė, aš jo 

klausiau „ar tu tikrai mane muši tik todėl, kad aš 

gėjus?“. Vėliau aš labai gailėjausi, kad netren-

kiau jam atgal.

Kai kitą dieną bendravau su šią bylą tiriančiu pa-

reigūnu, jis manęs paklausė „tai ką tu nori, kad 

aš daryčiau?“ tarsi tai būtų savaime suprantama, 

jog mano užpuolikui nieko nebus. Kol bendra-

vom ir aš dėsčiau įvykio aplinkybes vertėjui, ku-

ris viską perdavė tyrėjui, jo elgesys man pasirodė 

pašaipus, tarsi jis manytų jog aš nusipelniau būti 

sumuštas. Aš – užsienietis vakarietis nestandar-

tinės išvaizdos jaunas gėjus, gyvenantis ne savo 

krašte, grasinantis jam savo taip vadinamu Eu-

ropos Sąjungos progresu. Nuo tada jau daugiau 

nei tris mėnesius neturėjau jokių žinių iš tyrėjo. 

Po trijų mėnesių su manimi vėl susisiekė iš po-

licijos, vėl kvietė į apklausą, šį kartą bendravau 

su kita tyrėja. Man buvo pikta, kad praėjus trims 

mėnesiams, jie klausinėja tų pačių dalykų, juk 

galėjau būti pamiršęs kai kurias detales, tai nesą-

žininga! Ji buvo malonesnė ir jos požiūris atrodė 

platesnis nei prieš tai mane tardžiusio pareigū-

no, kuris greičiausiai tiesiog apleido mano bylą. 

Susitikimų metu pareigūnai kaip įmanydami 

neigė šį atvejį buvus neapykantos nusikaltimu. 

Bet juk tai absurdiška – aš stengiausi kalbėtis su 

savo įsiutusiu fašistuojančiu užpuoliku, tačiau 

kas kartą vietoje atsakymų sulaukdavau tik dar 

vieno smūgio į veidą. Aš neturiu daug iliuzijų dėl 

šio įvykio, bet man buvo svarbu, kad ši nemaloni 

situacija būtų pranešta ir užfiksuota.“

Rocco, 28 metų italas, laikinai gyvenantis Lietuvoje

Kaip atpažinti neapykantos 
nusikaltimą?

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaci-

jos (ESBO)7 Demokratinių institucijų ir žmogaus tei-

6 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruo-
džio 23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos 
dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobū-
džio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavi-
mo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://www.
prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A
1kumui/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04]. P. 4.
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sių biuras (ODIHR) išskiria dažniausiai pasitaikančius 

specifinius požymius – indikatorius – kuriais pasižy-

mi ir nuo kitų nusikalstamų veikų skiriasi neapykan-

tos nusikaltimai8. 

Neapykantos nusikaltimų indikatoriai yra objekty-

vūs faktai, kurie rodo, kad konkretus nusikaltimas 

potencialiai gali būti neapykantos nusikaltimas. Jei-

gu tokie faktai egzistuoja, juos būtina fiksuoti bei 

tirti. Kaip bebūtų, tokių indikatorių buvimas pats sa-

vaime neįrodo, kad konkreti nusikalstama veika yra 

neapykantos nusikaltimas. Tikrasis veikos motyvas 

įrodomas tik atlikus išsamų tyrimą ir surinkus ati-

tinkamus duomenis, kuriuos galiausiai įvertina teis-

mas. Todėl nusikaltime esant atitinkamų indikatorių, 

svarbu apsvarstyti bei tirti ir potencialaus neapykan-

tos nusikaltimo versiją.

nukentėjusiojo (arba liudininko) 

suvokimas

Nukentėjusiojo suvokimas yra vienas svarbiau-

sių neapykantos nusikaltimo indikatorių. Šis 

suvokimas yra pagrįstas tuo, ką nukentėjusysis 

pats betarpiškai patyrė nusikaltimo aplinkybė-

mis, tuo, kaip jis suvokia patį nusikaltimą, kokį 

įspūdį susidarė iš kaltininko veiksmų ir kt.9

Kadangi neapykantos nusikaltimai yra tam tikra 

prasme simboliniai aktai, jie dažnai padaromi 

viešai, atkreipiant kitų dėmesį, todėl taip pat gali 

pasirodyti svarbu ir tai, kaip nusikaltimą mato 

liudininkai, ne tik nukentėjusysis. 

Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės ir Airijos Res-

publikos prokuratūros ir policijos įstaigos svar-

biausiu faktoriumi, vertinant rasistinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką, laiko nukentėjusiojo ir/arba 

liudytojo pateikiamą veikos pobūdžio vertini-

mą, todėl šiose valstybėse homofobiniu ar kitais 

pagrindais įvykdytu neapykantos nusikaltimu 

laikoma bet kuri nusikalstama veika, jeigu jo 

auka arba bet kuris kitas asmuo ją laiko homo-

fobine10.

Kaip bebūtų, svarbu tai, kad pats nukentėjusy-

sis (ar liudininkai) gali ir nesuvokti nusikaltimo 

kaip neapykantos nusikaltimo arba nenorėti jo 

identifikuoti kaip tokio. Taip gali atsitikti ne tik 

dėl informacijos ar žinių trūkumo, nepastabumo 

ar pan., tačiau ir dėl to, kad nukentėjusysis gali 

slėpti numanomas incidento priežastis dėl bai-

mės ar gėdos jausmo, baimindamasis policijos 

pareigūnų atstumiančios, pašaipios ar kitokios 

neigiamos reakcijos. Tai ypač būdinga itin pa-

žeidžiamų ir marginalizuotų visuomenės grupių 

nariams, pavyzdžiui, homoseksualiems asme-

nims. Todėl tokiais atvejais svarbūs gali būti kiti 

indikatoriai.

nusikaltimą padariusio asmens 

(kaltininko) elgesys

Dažnai neapykantos nusikaltimą padarę as-

menys patys savo žodžiais (žodine ar rašytine 

forma, priklausomai nuo nusikaltimo rūšies), 

kitais simboliais ar veiksmais aiškiai parodo, kad 

nusikaltimo motyvas yra tam tikra neapykanta, 

nusistatymas ir priešiškumas tam tikru požymiu 

7 Lietuva ESBO (Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Or-
ganizacijos) nare tapo 1991 metais.
8 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 21-26.
9 Ten pat, P. 21.
10 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruo-
džio 23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos 
dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobū-
džio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavi-
mo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://www.
prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A
1kumui/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04]. P. 8.
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išsiskiriančiam asmeniui. Tai gali būti padaroma 

prieš darant nusikaltimą, nusikaltimo metu arba 

po jo, kadangi dažniausiai nusikaltimas daro-

mas norint pasiųsti tam tikrą žinutę aukai ir ki-

tiems.11

Tokio elgesio pavyzdžiais gali būti graffiti užra-

šai, išsakomi epitetai aukos ar žmonių grupės 

atžvilgiu. Homofobinių ir transfobinių nusikalti-

mų atveju dažnai pasitaiko įžeidžiantys epitetai 

(pvz., „pyderas“, „homikas“), taip pat gali būti var-

tojami kiti žeminantys išsireiškimai (pvz., „degra-

das“, „iškrypėlis“, „išgama“), vaizduojami įvairūs 

simboliai, siekiant pasityčioti, pažeminti. Neretai 

tokiu atveju gali būti puolamos tam tikros savy-

bės, pvz., užgauliojimas susijęs su „pernelyg vy-

rišku“ moters elgesiu ar išvaizda arba „pernelyg 

moterišku“ vyro elgesiu ar išvaizda. 

nukentėjusiojo ir nusikaltimą padariu-

sio asmens (kaltininko) charakteristikos

Kai kurios aplinkybės, kurios gali indikuoti nea-

pykantos nusikaltimą, atsižvelgiant į nukentėju-

sįjį: 

–  Nukentėjusysis gali būti identifikuojamas kaip 

„kitoks“, besiskiriantis nuo nusikaltimą pada-

riusio asmens (kaltininko), dažnai ir nuo visuo-

menės daugumos, t.y priklauso visuomenės 

mažumos grupei pagal seksualinės orientaci-

jos, lyties, kalbos, rasės, religijos ir kt. požymius 

ar dėl tam tikrų bruožų (dažnai – stereotipų) 

galėjo būti tokiu palaikytas;

–  Nukentėjusysis yra viešas asmuo, pasisakan-

tis už diskriminuojamos grupės teises, t.y. ju-

dėjimo lyderis, teisių aktyvistas, viešas kalbė-

tojas. 

–  Nukentėjusysis buvo diskriminuojamos grupės 

asmenų draugijoje ir pan., dėl ko galėjo būti 

lengvai susietas su diskriminuojama grupe.

Kai kurios aplinkybės ar elgesys, kuris gali indi-

kuoti neapykantos nusikaltimą, atsižvelgiant į 

nusikaltimą padariusįjį asmenį (kaltininką):

–  Pareiškimai, gestai ar kitas elgesys prieš pada-

rant nusikalstamą veiką, jos darymo metu ar 

po jos, kurie rodo asmens neapykantą, nusis-

tatymą ir priešiškumą grupei arba bendruo-

menei, pasižyminčiai tam tikru požymiu, ku-

riuo pasižymi ir auka;

–  Apranga, tatuiruotės ar skiriamoji atributika, 

kuri rodo asmens priklausymą ekstremisti-

niams judėjimams, pvz., svastikos ar kitos na-

cistinės simbolikos naudojimas aprangoje;

–  Asmens, padariusio nusikaltimą, tam tikras el-

gesys, kuris galimai byloja jo priklausymą to-

kiai organizacijai, pvz., nacistinis pasveikinimo 

gestas, dalyvavimas nacistinio ar pan. pobū-

džio renginiuose;

–  Asmuo praeityje yra padaręs panašaus pobū-

džio nusikaltimų, kurių aukomis tapo tos pa-

čios kaip ir nukentėjusysis arba kitos visuome-

nės mažumos grupės narys.12

Neretai neapykantos nusikaltimo atveju indika-

toriais, bylojančiais neapykantos motyvą, gali 

būti tiek aukos, tiek ir kaltininko charakteristikos. 

Tokiu atveju yra labai stiprus pagrindas įtarti, 

kad nusikaltimas yra neapykantos nusikaltimas 

ir atitinkamai inicijuoti tolesnį ištyrimą. 

Tokiu pavyzdžiu galėtų būti 2013 m. vasario 

mėn. įvykęs populiaraus Lietuvos daininko Rus-

lano Kirilkino užpuolimas koncerto Aukštadva-

11 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 22.
12 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 22, 23.
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ryje metu. Dainininkas Ruslanas Kirilkinas jau 

gerokai iki šio incidento savo viešais veiksmais 

(dalyvaudamas ir atvirai kalbėdamas televizijos 

laidose, žiniasklaidoje atsiliepdamas apie gėjų 

bendruomenės gyvenimą, pasirodydamas vie-

šame renginyje su partneriu) neslėpė fakto, kad 

yra homoseksualus, tas visuomenei buvo plačiai 

žinoma. Taigi išpuolio auka pasižymi tam tikra 

indikacine charakteristika – yra viešas homosek-

sualus asmuo. 

Tuo tarpu jį užpuolęs asmuo, nors išpuolio metu 

ir nėra sulaikomas, tačiau, kaip vėliau užfiksuo-

ja žiniasklaida, teisminiame bylos narginėjimo 

posėdyje pasirodo dėvintis rūbus su nacistinės 

Vokietijos simbolika – svastika.13 Nors tai ir nebe-

turės įtakos šios bylos nagrinėjimui, tačiau tokiu 

įžūliu elgesiu kaltininkas akivaizdžiai demons-

truoja savo nuostatas, kurios galimai motyvavo 

ir šio užpuolimo įvykdymą. 

nuosavybė, į kurią taikomasi nusikaltimu

Nuosavybė, į kurią taikomasi nusikaltimu, nere-

tai taip pat gali būti neapykantos nusikaltimo 

indikatorius. Dažniausiai tokie nusikaltimai bus 

susiję su vandalizmu, turto sugadinimu, padegi-

mu ir pan. Taigi neapykantos nusikaltimo indika-

toriais gali būti tokios aplinkybės:

–  Nuosavybė, į kurią pasikėsinta, turi simbolinę 

reikšmę tam tikrai visuomenės grupei, pavyz-

džiui, maldos namai, kapinės, paminklas, skir-

tas pagerbti istorines ar nusipelniusias ir svar-

bias tai grupei asmenybes ir kt.;

–  Nuosavybė, į kurią pasikėsinta, yra reikšminga 

bendruomenės kasdieniam gyvenimui, pavyz-

džiui, bendruomenės centras, klubas, kavinė, 

kur paprastai renkasi bendruomenės nariai;

–  Nuosavybė, į kurią buvo pasikėsinta, priklauso 

bendruomenės nariams ar konkrečiai grupei;

–  Į tą pačią nuosavybę jau buvo pasikėsinta 

anksčiau.14

Tokio nusikaltimo pavyzdžiu galėtų būti 2010 

metais įvykęs incidentas prieš pirmąsias Lietu-

voje LGBT eitynes „Už lygybę“, kada buvo išdauž-

ti du vienos iš nevyriausybinių organizacijų, or-

ganizuojančių renginį, būstinės langai – naktį į 

būstinės, esančios Vilniaus centre, langus mesti 

trys akmenys, buteliukas su skysčiu.15

Kitas incidentas yra susijęs su 2013 m. asocia-

cijos LGL bei tarptautinės nevyriausybinės or-

ganizacijos „Amnesty International“ vykdyta re-

klaminių plakatų Vilniaus mieste kampanija. Jos 

metu maždaug keturiasdešimtyje sostinės vietų 

buvo iškabinti plakatai su juose pavaizduota vai-

vorykštės spalvų širdimi (simbolizuojančia žodį 

„meilė“) bei užrašu „Tai – žmogaus teisė“. Plaka-

tus prižiūrinti įmonė informavo, kad per vieną 

dieną nuo plakatų pasirodymo mieste, buvo 

apgadinta apie pusė visų reklaminių stendų ir 

transporto stotelių. Minėti objektai, buvo apra-

šinėti įvairaus pobūdžio, dažnai necenzūrinė-

mis frazėmis, nukreiptomis prieš LGBT asmenis  

ir/ar jų teises ginančius aktyvistus (pvz., „ne py-

dar“, „lox gey“).16

13 Paraščiakas E., „R. Kirilkino skriaudikas teisme vaikščiojo pa-
sidabinęs svastika“, DELFI.LT, 2014-05-29. <http://www.delfi.
lt/pramogos/zmones/r-kirilkino-skriaudikas-teisme-vaiksci-
ojo-pasidabines-svastika.d?id=64915231> [žiūrėta: 2014-06-
04].
14 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 23.
15 Digrytė E. „Prieš homoseksualų eitynes chuliganai išdaužė 
jų gynėjų langus“, DELFI.LT, 2010-05-08. <http://www.delfi.lt/
news/daily/crime/pries-homoseksualu-eitynes-chuliganai-
isdauze-ju-gyneju-langus.d?id=32007899> [žiūrėta: 2014-
06-04].
16 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimai 
Lietuvoje: LGL stebėsenos ataskaita, 2013. <http://www.lgl.
lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2013-m/> [žiūrėta: 2014-
06-04]. P. 23, 24.
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Kai nusikaltimas padarytas, dalyvaujant 

organizuotai grupuotei

Jeigu yra žinoma, kad asmuo, padaręs nusikalti-

mą, priklauso arba pagrįstai gali būti asocijuoja-

mas su grupuote, kurios ideologija yra grindžia-

ma neapykanta ir kurios nariai jau yra padarę pa-

našių nusikaltimų praeityje, tai gali būti rimtas 

neapykantos motyvo indikatorius, reikalaujantis 

tolesnio ištyrimo. Kiti indikatoriai, rodantys, kad 

prie nusikaltimo galėjo prisidėti tam tikra gru-

puotė: 

–  Nusikaltimo vietoje yra pastebėti arba palikti 

organizuotos grupuotės skiriamieji ženklai, 

pavyzdžiui, specifiniai graffiti, aprangos deta-

lės, būdingos grupuotei ir kt.;

–  Organizuota grupė neseniai yra pareiškusi 

grasinimus tam tikrai visuomenės grupei arba 

prisiima atsakomybę už padarytą nusikaltimą;

–  Incidentas sutapo su tam tikra data, kuri turi 

ypatingos reikšmės atitinkamai organzuotai 

grupuotei (pavyzdžiui, Adolfo Hitlerio gimta-

dienis);

–  Incidentas įvyko organizuotos grupuotės 

renginio (eitynių, protesto, mitingo) metu ar 

netrukus po jo, kai grupuotė bendrai ir viešai 

aktyviai reiškia savo ideologiją.17

incidento vieta ir laikas

Incidento vieta ir laikas taip pat gali turėti reikš-

mės identifikuojant nusikalstamą veiką kaip ne-

apykantos nusikaltimą:

– Incidentas įvyko vietoje, kuri paprastai asoci-

juojama su tam tikros mažumos grupės nariais 

arba netoli jos, pavyzdžiui, LGBT bendruome-

nės centro, kavinės ar klubo, kuriame yra žino-

ma, jog daugiausiai lankosi homoseksualūs 

asmenys ir pan.;

– Incidentas, pvz., užpuolimas, įvyko viešoje vie-

toje, viešajame transporte ar pan., užpuolimą 

įvykdė visiškai aukai nepažįstami asmenys, o 

auka savo išvaizda išsiskyrė iš aplinkinių žmo-

nių, taip pat užpuolikas galimai priskyrė auką 

(dėl jos išvaizdos) tam tikrai mažumos grupei. 

– Incidentas įvyko tam tikrą dieną, kuri yra svar-

bi konkrečiai bendruomenei ir yra jos švenčia-

ma bei minima, pavyzdžiui, Tarptautinė diena 

prieš homofobiją ir transfobiją;

– Incidentas įvyko netrukus po to, kai mažumai 

priklausantis asmuo atvyko į naują buvimo 

vietą, pavyzdžiui, atsikraustė į naują kaimy-

nystę.18

Pastebėta, kad neapykantos nusikaltimų ypač 

padaugėja svarbių LGBT bendruomenės rengi-

nių, ypač eitynių, didelių konferencijų ir kt., metu. 

Tai iliustruoja 2007 metais įvykęs incidentas, kai 

pirmąją Vilniuje vykusios kasmetinės tarptauti-

nės organizacijos „ILGA-Europe“ konferencijos 

dieną į klubą „Soho“, kuriame tuo metu buvo 

nemažai konferencijos dalyvių, buvo mestas dū-

minis užtaisas. Vėliau išpuolį surengę asmenys 

davė interviu vienam Lietuvos laikraščių, pripa-

žindami, kad šį išpuolį sukėlė, nes yra priešiškai 

nusiteikę prieš gėjus. Deja, LGL duomenimis, šis 

incidentas nebuvo tinkamai ištirtas teisėsaugos 

institucijų.19

17 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 24.
18 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 24-25.
19 LGL ir Hartlando žmogaus poreikių ir teisių sąjunga (Hear-
tland Alliance for Human Needs & Human Rights), Žmogaus 
teisių pažeidimai lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų 
(LGBT) atžvilgiu Lietuvoje: nepriklausoma ataskaita, 2012 lie-
pa. <http://www.heartlandalliance.org/gishr/publications/
lgbt_lithuania-shadow-report-iccpr_lt.pdf> [žiūrėta: 2014-
06-04].
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ankstesni neapykantos nusikaltimai

Kiti neapykantos nusikaltimų indikatoriai gali 

būti:

– Ankstesni panašūs nusikaltimai užfiksuoti toje 

pačioje vietovėje ir nukreipti prieš tos pačios 

mažumos grupės narius;

–  Nukentėjusieji anksčiau gavo grasinimų ar 

bauginimų (telefonu, paštu ar žodžiu), susi-

jusių su savo priklausymu mažumos grupei ir 

kt.20

Kai nusikaltimas padarytas dėl kelių 

motyvų

Tiriant, ar nusikalstama veika yra neapykantos 

nusikaltimas, būtina apsvarstyti visus galimus 

nusikalstamos veikos motyvus. Neretai neapy-

kantos nusikaltimų aukos patiria ir kitokią žalą 

(pavyzdžiui, yra ne tik sumušami, tačiau kartu at-

imami pinigai ar telefonas), todėl dažnai nepas-

tebimas neapykantos motyvas. Tokiu atveju pa-

tariama pirmiausia atkreipti dėmesį į tai, ar auka 

kaltininko buvo pasirinkta specialiai dėl to, kad 

ji priklauso tam tikrai mažumos grupei seksuali-

nės orientacijos, lyties, rasės ar kitu pagrindu.21

smurto pobūdis

Kai padaromas neapykantos nusikaltimas, as-

muo, darantis tokį nusikaltimą, dažniausiai nori 

pasiųsti tam tikrą žinutę tiek asmeniui, tiek ki-

tiems, todėl nepriklausomai nuo to, ar tai buvo 

fizinis užpuolimas ar turto sugadinimas, indika-

torius gali būti ir smurto pobūdis:

–  Nusikaltimas pasižymi didelėmis ar neįprasto-

mis smurto apraiškomis, yra žiaurus arba yra 

aiškiai skirtas pažeminti, pasityčioti, pajuokti; 

taip pat tai apima seksualinę prievartą prieš 

homofobiškų nusikaltimų aukas;

– Nusikaltimas atliktas viešai ar taip, kad būtų 

padarytas poveikis visuomenei, pavyzdžiui, 

incidentas filmuojamas pačių nusikalstamą 

veiką darančių asmenų;

– Smurtas apima sužalojimą, kurio metu ant 

aukos kūno gali būti įpjaunami ar nupiešiami 

simboliai ar specifiniai ženklai, o sugadinant 

nuosavybę – užrašoma atitinkama žinutė.22

Neapykantos nusikaltimai gali ir neturėti didelių 

materialinių padarinių, kadangi jais pirmiausia 

siekiama pasiųsti tam tikrą žinutę; tai yra simbo-

liniai veiksmai. Pavyzdžiui, 2013 m. rugsėjo mėn. 

prieš mitingą prie Rusijos Federacijos ambasa-

dos dienos metu centrinėje Vilniaus gatvėje prie 

aktyvistų, atvirai į mitingą besinešančių atributi-

ką, pribėgo nepilnametis asmuo ir staigiai peiliu 

perrėžė ir taip sugadino vieną vaivorykštės spal-

vų vėliavą.23 Taigi, toks veiksmas ne tik nukreip-

tas prieš plačiai visuomenei žinomą LGBT lygy-

bės simbolį – vaivorykštės spalvų vėliavą – bei 

ją nešančius aktyvistus, bet kartu šis veiksmas 

atliktas viešai – dienos metu, pagrindinėje sosti-

nės gatvėje, stebint daugybei praeivių.

20 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 25.
21 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 25.
22 OSCE/ODIHR „Preventing and responding to hate crimes“, 
2009. <http://www.osce.org/odihr/39821?download=true> 
[žiūrėta: 2014-06-04]. P. 25, 26.
23 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimai 
Lietuvoje: LGL stebėsenos ataskaita, 2013. <http://www.lgl.
lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2013-m/> [žiūrėta: 2014-
06-04]. P. 24.
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Kaip neapykantos 
nusikaltimus 
reglamentuoja lietuvos 
įstatymai?

Neapykantos nusikaltimai, įskaitant homofobinius 

neapykantos nusikaltimus, yra įtvirtinti Lietuvos 

Respublikos Baudžiamajame kodekse (toliau – ir 

BK). Nors pats „neapykantos nusikaltimo“ terminas 

nėra tiesiogiai vartojamas Lietuvos Respublikos tei-

sės aktuose, tačiau, kaip minėta anksčiau, remiantis 

Generalinės prokuratūros metodinėmis rekomenda-

cijomis, visos nusikalstamos veikos, padarytos prieš 

asmenis, visuomenę, turtinę nuosavybę, jeigu jos 

motyvuotos teisės pažeidėjo (kaltininko) išanksti-

nių, prietarais ar stereotipais grįstų neigiamų nuos-

tatų dėl tam tikro individo ar žmonių grupės rasinės, 

etninės, tautinės kilmės, religijos, lyties, seksualinės 

orientacijos, amžiaus, socialinės padėties, neįgalu-

mo, įsitikinimų ar pažiūrų, bendrąja prasme priski-

riamos specifinei kriminalinių nusižengimų katego-

rijai – neapykantos nusikaltimams.24

Neapykantos nusikaltimų kriminalizavimo Lietuvos 

baudžiamojoje teisėje pagrindas pirmiausia kyla 

iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio, 

įtvirtinančio visuotinį žmonių lygybės principą ir 

įvardijančio socialines žmonių grupes vienijančius 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės pa-

dėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų požymius.

Neapykantos nusikaltimai yra įtvirtinti įvairiuose BK 

skyriuose bei keliais skirtingais būdais, kurie deta-

liau aptariami žemiau.

2010 metų Lietuvos Respublikos generalinės 

prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus atas-

kaitoje nurodoma, kad iš 168 ikiteisminių tyrimų, 

inicijuotų ir atliktų 2010 m. dėl nusikalstamų vei-

kų asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei (BK 

XXV sk.), 8 ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti ir 

atliekami dėl neapykantos kurstymo romų etni-

nei grupei, 6 ikiteisminiai tyrimai – dėl neapy-

kantos žydų tautinei grupei kurstymo, 3 ikiteis-

miniai tyrimai – dėl kurstymo prieš lenkų tautinę 

žmonių grupę, 2 – dėl kurstymo prieš rusų tauty-

bės žmones ir 1 ikiteisminis tyrimas – dėl religi-

nės neapykantos kurstymo (prieš katalikus). Likę 

ikiteisminiai tyrimai – dėl neapykantos kurstymo 

homoseksualios seksualinės orientacijos asme-

nims ar jų grupei. Ši asmenų, kurių atžvilgiu ap-

tariamos kategorijos nusikalstamos veikos buvo 

padarytos, registruotos, ikiteisminiai tyrimai dėl 

jų pradėti, grupė buvo dominuojanti.25

2. 
Į S TAT yM I N I S  N E A Py k A N To S 
N u S I k A LT I M ų  r E G L A M E N TAV I M A S

24 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruo-
džio 23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos 
dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobū-
džio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavi-
mo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://www.
prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A
1kumui/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04]. P. 4.
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Statistiniai duomenys taip pat rodo, kad dau-

giausia neapykantos kurstymo atvejų dėl seksu-

alinės orientacijos yra nustatoma internetinėje 

erdvėje. 

neapykantos nusikaltimų sistema lietuvos 

baudžiamojoje teisėje

25 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Specialiųjų 
tyrimų skyriaus 2010 metų ataskaita. <http://www.prokura-
turos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumu
i/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04] P. 7.

Neapykantos motyvas 
įtvirtintas kaip kvalifikuojanti 

nusikaltimą aplinkybė

kvalifikuotas nužudymas (BK •	
129 str. 2 d. 13 p.);
kvalifikuotas sunkus sveikatos •	
sutrikdymas (BK 135 str. 2 d. 
13 p.);
kvalifikuotas nesunkus •	
sveikatos sutrikdymas (BK 138 
str. 2 d. 13 p.), kai siekiama 
išreikšti neapykantą asmenų 
grupei ar jai priklausančiam 
asmeniui dėl amžiaus, lyties, 
seksualinės orientacijos, 
neįgalumo, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų 
ar pažiūrų.

Jei asmens veikoje yra •	
nustatomas neapykantos 
motyvas, nusikalstama 
veika laikoma pavojingesne 
visuomenei, todėl atitinkamai 
yra taikomos ir griežtesnės 
sankcijos.

Neapykantos nusikaltimai 
įtvirtinti kaip savarankiškos 

sudėtys

genocidas (BK 99 str.),•	
tarptautinės teisės •	
draudžiamas elgesys su 
žmonėmis (BK 100 str.),
seksualinis priekabiavimas (BK •	
152 str.),
diskriminavimas dėl tautybės, •	
rasės, lyties, seksualinės 
orientacijos ar kitos grupinės 
priklausomybės (BK 169 str.),
kurstymas prieš bet kokios •	
tautos, rasės, seksualinės 
orientacijos, etninę ar kitokią 
žmonių grupę (BK 170 str.);
grupių ir organizacijų, turinčių •	
tikslą diskriminuoti žmonių 
grupę arba kurstyti prieš ją, 
kūrimas ir veikla (BK 170(1) 
str.),
viešas pritarimas •	
tarptautiniams nusikaltimams, 
SSRS ar nacistinės 
Vokietijos nusikaltimams 
Lietuvos Respublikai ar jos 
gyventojams, jų neigimas 
ar šiurkštus menkinimas (BK 
170(2) str.),
trukdymas atlikti religines •	
apeigas ar religines iškilmes 
(BK 171 str.);
kapo ar kitos viešosios •	
pagarbos vietos išniekinimas 
(BK 312 str.)

Neapykantos motyvas kaip 
nusikalstamą veiką sunkinanti 
aplinkybė (Bk 60 str. 1 d. 12 p.)

neapykantos motyvas, t.y. •	
siekis išreikšti neapykantą 
asmenų grupei ar jai 
priklausančiam asmeniui dėl 
amžiaus, lyties, seksualinės 
orientacijos, neįgalumo, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų, yra 
įtvirtintas BK 60 str. 1 d. 12 p. 
kaip sunkinanti nusikalstamą 
veiką aplinkybė ir turi reikšmę 
skiriant asmeniui bausmę.

Ši sunkinanti aplinkybė gali •	
būti taikoma su bet kuriuo 
kitose kategorijose nepaminėtu 
BK straipsniu
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nusikaltimų aukų teisių 
apsauga, kurią numato es 
direktyva 2012/29/es

Iki 2015 metų lapkričio 16 d. Lietuva, kaip ir kitos Eu-

ropos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės (išsky-

rus Daniją), į savo nacionalinę teisę privalės perkelti 

Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvą 

2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų 

aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai 

(toliau – Direktyva).26 

Šios Direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad nusikaltimų 

aukos visose ES valstybėse narėse gautų tokią pačią 

informaciją, paramą ir apsaugą. Direktyva numato, 

kad nusikaltimo aukos turės tokias pat teises, ne-

paisant to, kurioje ES valstybėje narėje nusikaltimas 

įvyko, kur ES yra nuolatinė nusikaltimo aukos gyve-

namoji vieta, kokia yra nusikaltimo aukos pilietybė 

ar tautybė. Pažymėtina, kad direktyva nustatomos 

minimalios taisyklės, o valstybės narės gali išplėsti 

direktyvoje nustatytas teises, kad užtikrintų aukštes-

nio lygio apsaugą.

Direktyva siekiama didinti nusikaltimo aukų teises 

bei stiprinti jų apsaugą: direktyva numato privalo-

mą individualų nusikaltimo aukos įvertinimą, valsty-

bėms narėms numatoma pareiga teikti nemokamas 

ir konfidencialias paramos nusikaltimo aukai paslau-

gas, taip pat garantuoti, kad nusikaltimo auka gautų 

informaciją tiek apie savo teises, tiek apie baudžia-

mąjį procesą ta kalba, kurią supranta, bei užtikrinti 

Homofobinių ir transfobinių neapykantos 

nusikaltimų aukų teisės, parama ir apsauga

Tiek Direktyvos preambulėje, tiek įvairiuose Direkty-

vos straipsniuose yra įtvirtintos nuostatos, turinčios 

reikšmingos įtakos homofobinių, o ypač transfobi-

nių, neapykantos nusikaltimų aukų teisių apsaugai. 

Su kitomis, šios nuostatos turės būti perkeltos ir į 

Lietuvos nacionalinę teisę. 

Pirmiausia, Direktyvoje išplečiamas nediskriminavi-

mo pagrindų sąrašas, į kurį įtraukiami ne tik seksua-

linės orientacijos, tačiau ir lytinės tapatybės bei lyti

nės raiškos nediskriminavimo pagrindai, kurie šiuo 

metu nėra įtvirtinti jokiuose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose. Direktyvos preambulėje nustatoma, 

kad su nusikaltimo aukomis „turėtų būti elgiamasi 

pagarbiai, jautriai ir profesionaliai, nediskriminuo-

jant jų jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl inter alia lyties, 

lytinės raiškos, lytinės tapatybės, seksualinės orien-

26 Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva 2012/29/
ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, pa-
ramos joms ir jų apsaugos standartai, 2012 m. spalio 25 d. 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?qid=13994
55522107&uri=CELEX:32012L0029> [žiūrėta: 2014-06-04].

nusikaltimo aukos apsaugą. Sąlyginai Direktyvoje 

išskiriami tokie pagrindiniai nusikaltimo aukų teisių 

blokai:

Nusikaltimo
aukos teisė

gauti
informaciją

Direktyva
2012/29/ES

Nusikaltimo
aukos 

apsaugos 
užtikrinimas

Nusikaltimo
aukos teisė

gauti
paramą



23

tacijos“, taip pat nustatoma, kad visų kontaktuojant 

su kompetentingomis valdžios institucijomis „turėtų 

būti atsižvelgiama į aukų asmeninę padėtį ir neati-

dėliotinus poreikius <...> visapusiškai gerbiant jų fi-

zinę, psichinę ir moralinę neliečiamybę” (Direktyvos 

preambulės 9 punktas). 

Transfobinių neapykantos nusikaltimų aukų apsau-

gai itin svarbus Direktyvos preambulės 17 punktas, 

kuriame nustatoma, jog „smurtas, kuris nukreiptas 

į asmenį dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės 

ar lytinės raiškos arba nuo kurio neproporcingai 

dideliu mastu kenčia tam tikros lyties asmenys, su

prantamas kaip smurtas dėl lyties.”  Tai yra svarbu 

todėl, kad tam tikros Direktyvos nuostatos numato 

specialią nukentėjusiųjų nuo smurto dėl lyties ap-

saugą. Pavyzdžiui, Direktyvos preambulės 38 punk-

te nustatyta, jog asmenims inter alia patyrusiems 

smurtą dėl lyties, reikėtų suteikti specialistų paramą 

ir teisinę apsaugą, kuri apima prieglobsčio ir saugaus 

apgyvendinimo suteikimą, skubios medicininės pa-

ramos suteikimą, trumpalaikes ir ilgalaikes psicholo-

gines konsultacijas ir kt. 

Neapykantos nusikaltimų aukų teisių apsaugai svar-

bus ir Direktyvos preambulės 25 punktas, kuriame 

nustatyta, kad „nedarant poveikio senaties taisy-

klėms, pavėlavus pranešti apie nusikalstamą veiką 

dėl keršto, pažeminimo ar stigmatizacijos baimės, 

neturėtų būti atsisakoma priimti aukos skundą“. Ši 

nuostata itin svarbi homoseksualiems ir transsek-

sualiems asmenims, patyrusiems neapykantos nusi-

kaltimą, kadangi šios asmenų grupės visuomenėje 

vis dar itin stigmatizuojamos ir pažeidžiamos.

Direktyva nustatoma, kad siekiant nustatyti specia-

liuosius apsaugos poreikius, turėtų būti atliekamas 

nusikaltimo aukų asmeninis įvertinimas (Direkty-

vos 22 straipsnis). Atliekant asmeninius įvertinimus 

turėtų būti atsižvelgiama į tokias asmenines aukos 

savybes kaip inter alia lytis ir lytinė tapatybė ar raiš-

ka, seksualinė orientacija, juose taip pat turėtų būti 

atsižvelgiama į nusikaltimo rūšį ar pobūdį bei aplin-

kybes, pavyzdžiui, ar tai neapykantos nusikaltimas, 

šališkumo, diskriminaciniu motyvu padarytas nusi-

kaltimas ir kt. (Direktyvos preambulės 56 punktas). 

Direktyvos preambulės 57 punkte pabrėžiama, kad 

inter alia smurto dėl lyties, neapykantos nusikaltimų 

patiriama antrinė ir pakartotinė viktimizacija, bau-

ginimas ir kerštas paprastai yra dažni, todėl itin ati-

džiai reikėtų vertinti, ar aukoms gresia tokia viktimi-

zacija, bauginimas, kerštas, ir reikėtų daryti įprastinę 

prielaidą, kad tokios aukos naudosis specialiomis 

apsaugos priemonėmis (Direktyvos preambulės 57 

punktas). Šios nuostatos, stiprinančios neapykantos 

nusikaltimų aukų apsaugą ir didinančios paramą 

jiems, tikėtina, prisidės prie didesnio tokių nusikalti-

mų aukų pasitikėjimo policija ir dažnesnio incidentų 

pranešimo.

Taigi, Direktyvoje ne tik išplečiamos nusikaltimų 

aukų teisės, tačiau pripažįstami abu nediskriminavi-

mo principo aspektai – draudžiama diskriminacija, 

įskaitant lyties išraiškos, lyties tapatumo ir seksu-

alinės orientacijos pagrindus – kartu reikalaujama 

elgtis su žmonėmis skirtingai, jeigu to reikalauja jų 

aplinkybės ir situacija. Taip pat reikalaujama specia-

laus elgesio su asmenimis, kurie patyrė smurtą lyties 

pagrindu bei numatoma, jog neapykantos nusikal-

timų atveju reikalinga atsižvelgti tiek į nusikaltimo 

pobūdį, tiek į aukos charakteristiką.27 

27 Peers, Steve. Guidelines for transposition: The EU Directi-
ve on Victims‘ Rights (2012/29/EU) And Homophobic and 
Transphobic Cime Victims, 2013. <http://www.ilga-europe.
org/home/issues/hate_crime_hate_speech/ilga_europe_re-
ports> [žiūrėta: 2014-06-04]. P. 5.
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lGBT žmonių gyvenimo 
realybė

Įvairių visuomenės grupių nariai pasižymi didesne 

rizika tapti neapykantos nusikaltimų aukomis dėl tai 

grupei nepalankaus socialinio klimato šalyje, ben-

druomenėje ar gyvenamoje aplinkoje. 

Stereotipinis mąstymas bei išankstinės neigiamos 

nuostatos prieš tam tikras, marginalizuojamas žmo-

nių grupes yra vienas iš veiksnių, lemiančių jų vik-

timizaciją. Čia svarbu atkreipti dėmesį į jau minėtą 

socialinį, ekonominį bei psichologinį asmens pažei-

džiamumą. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad pla-

čiai paplitusi, gyvenimo norma ir kasdienybe tapusi 

įvairių socialinių grupių diskriminacija negali sukelti 

rimtų neigiamų padarinių. Tik apibendrinus smul-

kias, tačiau dažnai pasikartojančias priekabiavimo, 

patyčių, nepagarbos ar kitokių neigiamų veiksmų 

apraiškas į bendrą socialinį kontekstą, galima susi-

daryti objektyvesnį vaizdą apie tai, kokio pobūdžio ir 

kaip dažnai neapykantą patiria ši visuomenės dalis28. 

Pavyzdžiui, seksistiški ar homofobiški anekdotai iš 

pažiūros gali atrodyti kaip nekalti juokai, tačiau jų to-

leravimas gali daug ką pasakyti apie visuomenę, tam 

tikrą žmonių grupę (kolektyvą) ar atskirus asmenis.

2012 m. Pagrindinių teisių agentūra (ang. Fun-

damental Rights Agency, toliau – FRA) atliko 

Europos Sąjungos mastu LGBT žmonių tyri-

mą29, kuris atskleidė, kad Lietuvoje gyvenantys 

lesbietės, gėjai, biseksualūs bei transseksualūs 

asmenys yra vieni labiausiai diskriminuojamų vi-

soje Europoje. Lietuvoje net 61 % respondentų 

atsakė, kad jautėsi diskriminuojami arba prie jų 

buvo priekabiaujama dėl jų seksualinės orienta-

cijos per pastaruosius metus, kai tuo tarpu taip 

atsakiusiųjų Europos vidurkis siekė 47 %, įvairio-

se šalyse šis rodiklis svyravo nuo 30 % Olandijoje 

iki 60 % Kroatijoje. Natūralu, kad labiausiai žmo-

gaus teises gerbiančiose šalyse šis rodiklis buvo 

mažiausias.

Aukščiau minėto FRA tyrimo metu buvo ap-

klausiami tik LGBT bendruomenės nariai, todėl 

įdomu šiuos duomenis palyginti su tokiu pat 

plačiu mastu atliekamais 2012 m. Eurobarome-

tro tyrimais30, kurie atskleidžia bendrosios eu-

ropiečių populiacijos nuostatas diskriminacijos 

atžvilgiu. Respondentų buvo klausiama, kaip jų 

šalyje paplitusi diskriminacija seksualinės orien-

tacijos pagrindu. Lietuvoje 42 % mano, jog tokia 

diskriminacija yra paplitusi, tačiau 40 % mano, 

3. 
S o c I A L I N I S 
k L I M ATA S 
L I E T u V o j E

28 CHAKRABORTI, N. Introduction: Hate crime victimization. In-
ternational Review of Victimology, 2011, 18(1), p. 4.
29 LGBT survey 2012, European Union Fundamental Rigths 
Agency. Nuoroda internete: [http://fra.europa.eu/DVS/DVT/
lgbt.php]
30 Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 
2012 Report. Nuoroda internete: [http://ec.europa.eu/pu-
blic_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf]
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jog ji reta, net 6 % tiki, jog tokia diskriminacija 

šalyje visiškai neegzistuoja, o 12 % apklaustųjų 

nežino. Lyginant Lietuvą su tokiomis LGBT žmo-

nėms palankiomis šalimis kaip Olandija ir Suo-

mija, ženkliai išsiskiria atsakymų „neegzistuoja“ 

ir „nežino“ skaičius.

Eurobarometro tyrime respondentams buvo 

užduodami klausimai, ar jie turi bent vieną 

draugą ar draugę, kurie save identifikuotų kaip 

lesbietę, gėjų ar biseksualų asmenį. Pagal šį ro-

diklį Lietuva atsilieka nuo daugumos Europos 

šalių – tik 12 % teigė turintys bent vieną tokį 

draugą. Europos vidurkis siekia 41 %, kai ku-

riose šalyse, pavyzdžiui, Olandijoje, šis rodiklis 

pakilęs iki 79 %, Suomijoje – 43%, tokiose šaly-

se kaip Latvija ir Lenkija skaičiai tesiekia atitin-

kamai 15 ir 9 procentus. Tyrimo metu taip pat 

buvo klausiama, ar respondentai tarp draugų 

turi bent vieną transseksualų asmenį. Teigiamai 

atsakė tik 3 % Lietuvos gyventojų, Europos Są-

jungos vidurkis – 7 %. 

Ankščiau išvardinti skaičiai yra statistiškai reikš-

mingi – statistiškai daugiau žmonių suvokia dis-

kriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu 

apraiškas, jas pastebi ir neigiamai vertina tuomet, 

kai savo aplinkoje turi asmenų, kurių seksualinė 

orientacija nėra būdinga visuomenės daugumai. 

Natūralu – juk sunku, pvz., pastebėti homoseksu-

alių asmenų diskriminaciją, kai apie tai sužinome 

tik iš neretai selektyvios ir šališkos žiniasklaidos, o 

ne iš pirmų lūpų, su šiais asmenimis nesusiduriame 

darbo aplinkoje ir pan. Taip pat svarbu paminėti, 

kad šie skaičiai toli gražu nekoreliuoja su faktiniu 

LGBT žmonių skaičiumi šalyje, tai, kad daugiau nei 

trys ketvirtadaliai olandų savo socialiniame rate 

turi bent vieną lesbietę, gėjų ar biseksualų asmenį, 

nereiškia, kad Olandijoje tokių žmonių yra šešis su 

puse karto daugiau nei Lietuvoje.

Seksualinė orientacija labai dažnai gali būti sle-

piama bijant diskriminuojančio elgesio, susi-

dorojimo, patyčių, priešiškų reakcijų, tikint, jog 

socialinis klimatas yra nesaugus tokiam atsis-

kleidimui, kartais – dėl internalizuotos (vidinės) 

homofobijos, stengiantis prisitaikyti, neišsiduo-

ti, pačiam varžant savo elgesį, gėdijantis savęs. 

Todėl tai, kad žmonės nėra linkę atsiskleisti, tik dar 

kartą atspindi atšiaurų klimatą, kuriame gyvena 

LGBT žmonės Lietuvoje. Iliustruojant šiuos žodžius 

verta prisiminti jau minėto FRA tyrimo duomenis, 

kuriuose Lietuva nuo kitų šalių ženkliai atsilieka ir 

kalbant apie atsiskleidimą artimiesiems: paklausti 

kiek iš jų šeimos narių žino apie tai, jog responden-

tas yra lesbietė, gėjus, biseksualus ar transseksualus 

asmuo, net 34 % atsakė, jog nėra atsiskleidę nei vie-

nam šeimos nariui (29 % atsiskleidę keletui šeimos 

narių, tik 17 % – visiems). Europos vidurkis šiuo as-

pektu siekia 18 %. Akivaizdu, jog Lietuvoje šeima la-

bai retai yra ta užuovėja, kur žmonės gali būti savimi, 

sulaukti paramos, supratimo, tikisi gauti pagalbos, 

jeigu jiems kažkas atsitinka. Į tokią padėtį būtina at-

sižvelgti neapykantos nusikaltimų kontekste.

FRA tyrimas atskleidžia ir kitus įdomius LGBT žmonių 

realybės aspektus – kaip dažnai šie asmenys susidu-

ria su neapykantos apraiškomis, kaip tuomet elgiasi ir 

kodėl. Tarp tyrimo dalyvių Lietuva ir vėl išsiskiria tuo, 

jog net 39 % respondentų teigiamai atsakė į klausimą 

„Ar per 5 metus prieš jus buvo naudota fizinė ar sek-

sualinė prievarta, ar jums buvo ja grasinama namuo-

se ar kur nors kitur dėl bet kokios priežasties?“, kai tuo 

tarpu ES vidurkis siekia 26 %. Akivaizdu, kad beveik 40 

procentų LGBT žmonių susidūrė su viktimizacijos pa-

tirtimi, o tai byloja apie didelį šių asmenų pažeidžia-

mumą. Turbūt ne veltui paklausti, ar vengia tam tikrų 

vietų, nes bijo kad bus užpulti, prie jų priekabiaus ar 

grasins, dėl to, kad jie yra LGBT, 68 % respondentų at-

sakė teigiamai (ES vidurkis – 50 %). 
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Respondentai, išgyvenę fizinės ar seksualinės 

prievartos atvejį, buvo klausiami, kodėl apie įvy-

kį nepranešė policijai (t.y., kodėl nepranešė apie 

prieš juos padarytą nusikaltimą, nes tokie veiks-

mai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtų 

laikomi nusikalstamais). Rezultatai atskleidžia, 

kad net 38 % nukentėjusiųjų bijo susidurti su 

homofobija ar transfobija iš policijos (Europos 

vidurkis – 24 %). Yra nemažai mastančių, jog po-

licija nieko nedarys (62 %, ES vidurkis – 43 %), 

taip pat tokių, kurie mano, jog policija negali 

nieko padaryti (57 %, ES vidurkis – 33 %)31. 

Įdomu apžvelgti duomenis, susijusius su LGBT asme-

nų pasitikėjimu teisėsaugos institucijomis. Galima 

teigti, jog lyginant su kitų Europos valstybių gyven-

tojais LGBT asmenys Lietuvoje yra labiau nusivylę 

veikiančia teisėsaugos sistema bei jos darbuotojais, 

jei tai susiję su rimtais fizinio ar seksualinio smurto 

išgyvenimais. Tačiau padėtis žymiai prastesnė kal-

bant apie diskriminacijos atvejus (diskriminacija 

seksualinės orientacijos pagrindu yra vienu ar kitu 

būdu neteisėta Lietuvos valstybėje, pavyzdžiui, dar-

bo teisės srityje, taip pat yra baudžiamojoje teisėje,  

pavyzdžiui, LR Baudžiamojo Kodekso 169 str.). 

Absoliuti dauguma apklaustųjų nepraneša apie 

diskriminacijos atvejus. Nurodomos neprane-

šimo priežastys: niekas nebūtų pasikeitę ar įvy-

kę – 70 % (ES – 59 %), nenori atskleisti savo sek-

sualinės orientacijos – 64 % (ES – 37 %), atvejis 

nebūtų laikomas rimtu – 43 % (ES – 37 %), nėra 

prasmės pranešinėti, tai nutinka visą laiką – 43 % 

(ES – 44 %), nežinojo kaip ar kur pranešti – 37 % 

(ES – 30 %).

Ypatingai pastebimas nenoras atskleisti seksualinės 

orientacijos, kas visiškai suprantama prisiminus jau 

aukščiau minėtus duomenis apie neatsiskleidimą, 

tačiau lygiai taip pat akivaizdu, kad nukentėję ne-

tiki, jog kažkas gali pasikeisti nuo tokio pranešimo, 

o daugiau nei trečdalis nežino kam ir kaip pranešti. 

Paskutiniai duomenys taip pat gali būti aiškinami 

teisinėmis bei pilietinėmis LGBT žmonių žiniomis. 

Paklausti, ar šalyje egzistuoja įstatymai, ginantys juos 

nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos atžvil-

giu bandant įsidarbinti, vos 50 % responentų atsakė 

teigiamai (o šios normos jau dešimtmetį egzistuoja 

Lietuvos teisėje Lygių galimybių įstatymų bei Dar-

bo kodekse užfiksuotu nediskriminavimo principo 

pavidalais). Šis skaičius ne tik, kaip minėta, atspindi 

teisinę savimonę, bet ir parodo, jog patyrę diskrimi-

naciją darbo rinkoje LGBT žmonės neretai galvoja, 

jog su jais buvo pelnytai blogai pasielgta ir jie netu-

ri jokių teisinių svertų, kaip su tokiu neteisingumu  

kovoti.

Tokie dideli diskriminavimo savijautos, nusikaltimų 

baimės bei realių viktimizacijos patirčių procentai 

Lietuvoje atskleidžia, jog nusikaltimų baimė ir ne-

saugumo jausmas yra reiškiniai, kurie atspindi ne 

tik realų nusikalstamumo lygį, bet ir subjektyvų as-

mens vertinimą (t. y., nebūtinai Lietuva yra labiau-

siai diskriminuojanti bei pavojingiausia šalis LGBT 

žmonėms Europoje, bet LGBT asmenų savijauta šiais 

klausimais Europoje neabejotinai yra viena pras-

čiausių). Šį reiškinį formuoja tiesioginė ir netiesio-

ginė viktimizacijos patirtis32, visuomenėje paplitęs 

31 Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, 
kad “policija nieko negali padaryti” yra vyraujanti priežastis, 
dėl kurios apskritai nukentėjusieji nuo nusikalstamos veikos 
asmenys nesikreipia į policiją. Pagal „Baltijos tyrimų“ atlieka-
mas apklausas kasmet vidutiniškai kiek daugiau nei 60 proc. 
nukentėjusių ir nesikreipusių į policiją asmenų to nepadaro, 
nes netiki, kad policija gali rasti kaltininką. Tačiau būtina šį 
atsakymą atskirti nuo “policija nieko nedarys” nes tai ne su-
ponuoja policijos negalėjimą, o parodo, jog žmonės netiki, 
jog jų konkrečiu atveju bus imamasi kažkokių priemonių, nes 
atvejis bus laikomas nesvarbiu, menkaverčiu ir pan.
32 Netiesioginė viktimizacija – kontaktai su asmenimis, kurie 
turėjo tiesioginės viktimizacijos patirties.
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nusikalstamumo vertinimas33, (ne)pasitikėjimas tei-

sėsaugos institucijomis34.

Pastebėtina, kad didesnę riziką tapti antrinės vik-

timizacijos35 aukomis turi įvairios pažeidžiamos 

žmonių grupės, o bendro pobūdžio viktimologiniai 

tyrimai tokioms grupėms priklausančių asmenų ver-

tinimų neatskleidžia. Taip pat įmanomos situacijos, 

kai auka dėl nuolatinio marginalizavimo, menkos 

savigarbos, prasto išsimokslinimo, kalbos nemokėji-

mo, neturėjimo, su kuo palyginti, ar kitų priežasčių, 

nesuvokė, kad su ja elgiamasi gerai ar blogai, man-

dagiai ir dėmesingai ar grubiai ir nepagarbiai, tačiau 

tai nereiškia, kad tokius atvejus mažiau svarbu išsi-

aiškinti bei stabdyti. Akivaizdu, jog norint išsiaiškinti 

pasitikėjimą policija, įvertinti jos darbo kokybę, pati-

krinti, ar pareigūnai sugeba bendrauti su neapykan-

tos nusikaltimų aukomis, būtina atlikti tyrimus ne tik 

su bendrąja gyventojų populiacija, bet ir su socialiai 

pažeidžiamų grupių atstovais, reikia atlikinėti ne tik 

kiekybinius, bet ir kokybinius tyrimus. Tokie tyrimai 

atliekami užsienio šalyse, jie atskleidžia bendrosios 

populiacijos ir tam tikrų bendruomenių skirtumus 

bei leidžia imtis tikslingų priemonių aiškioms pro-

blemoms spręsti.

Remiantis nepriklausomu Žmogaus teisių stebė-

jimo instituto žmogaus teisių situacijos Lietuvo-

je vertinimu, 2009–2010 m. Lietuvoje buvo įsi-

šaknijusi neapykantos kultūra, palaikoma ir tole-

ruojama politikų; taip pat neužtikrinamos žmo-

gaus teisės seksualinėms mažumoms, smurto 

šeimoje persekiojimas laikomas privačia aukos 

problema, negalią turintys asmenys išstumiami 

į visuomenės pakraščius ir pan.36

Šios ir panašios problemos iš esmės nekinta dauge-

lį metų, nes nesiimama priemonių padėčiai taisyti. 

Galima daryti išvadą, jog tokios žmonių grupės kaip 

smurtą šeimoje patiriančios moterys, seksualinės 

mažumos, tautinės mažumos, neįgalieji ir k.t. Lietu-

voje neturi galimybių naudotis pilnu žmogaus teisių 

katalogu. Neišvengiamai tokios pažiūros persmelkia 

tiek valstybės politiką, tiek prisideda prie augančio 

visuomenės nepakantumo marginalizuojamų gru-

pių atžvilgiu.

Dažniausiai su neapykantos nusikaltimų auka susi-

duria kriminalinės justicijos pareigūnai, tai daran-

tys savo kasdieniame darbe. Šie asmenys taip pat 

yra socialinės realybės dalis, taigi jiems turėtų būti 

būdingos ir visuomenėje tvyrančios nuotaikos bei 

nuostatos. Kitaip tariant, galima tikėtis, kad, didžiajai 

visuomenės daliai pakeitus įsišaknijusius stereotipus 

ir nuostatas apie nusikaltimų aukas bei pažeidžiamas 

socialines grupes, galėtų sumažėti ir neapykantos 

nusikaltimų, neapykantos kalbos, kitokių neigiamo 

elgesio apraiškų, nukreiptų prieš LGBT asmenis.

Pabrėžtina, kad LGBT asmenys yra itin pažeidžiama 

aukų grupė. Kaip jau matyti iš tyrimuose pateiktų 

skaičių, jie neretai nesikreipia į teisėsaugos insti-

tucijas dėl daugybės priežasčių, tad neapykantos 

nusikaltimams, nukreiptiems prieš LGBT asmenis, 

būdingas itin didelis latentiškumas (nematomu-

mas). Todėl didesnius registruotų lytinių nusikalti-

mų skaičius37 galima laikyti ne tik nusikaltimų aukų 

sąmoningumo prielaida, bet ir geresnės šalių, kurio-

33 Dažnai asmenų suvokimą apie realų nusikaltimų lygį ir bū-
klę nulemia žiniasklaida, kuri „kultivuoja“ požiūrį, kad asmens 
gyvenamoji aplinka žymiai pavojingesnė vieta, nei ji tokia yra 
iš tik rųjų. 
34 MICHAILOVIČ, I. Kriminalinės viktimizacijos tyrimų aktualijos. 
Teisė, 2009 m., Nr. 90. p. 26.
35 Antrinė viktimizacija – tai bet kokie neigiami padariniai, 
dažniausiai atsirandantys dėl priemonių, kurios buvo panau-
dotos (netinkamai panaudotos, laiku nepanaudotos) reaguo-
jant į nusikaltimą patyrusį asmenį.
36 Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Žmogaus teisių įgy-
vendinimas Lietuvoje 2009-2010. Apžvalga. Vilnius, 2011. 
[interaktyvus]. [žiūrėta 2012-03-25]. Nuoroda internete: 
<http://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Apzvalgos/
Apzvalga_2009-2010_su%20virseliu_FINAL.pdf>.
37 European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statisti-
cs – 2010. [interaktyvus]. [žiūrėta 2012-03-25]. Nuoroda inter-
nete: <http://europeansourcebook.org/ob285_full.pdf>, p. 46.
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se tokių nusikaltimų užfiksuojama kur kas daugiau, 

padėties lygybės LGBT asmenų teisių ir prevencijos 

atžvilgiu prielaida38.

Politikos ir lGBT žmonių 
teisių sąveika

Kaip jau minėta, kitaip nei neigiamų su lytimi susiju-

sių nuostatų, seksualinė orientacija ne visada yra aki-

vaizdi, dėl įvairių priežasčių, tokių kaip internalizuota 

homofobija, nesaugumo jausmas ir kt., asmenys gali 

būti suinteresuoti nuslėpti savo seksualinę orientaci-

ją, todėl gali atrodyti, kad neapykantos nusikaltimų ar 

bet kokia kita su LGBT teisėmis susijusi problema ne-

egzistuoja arba kad jos mastai labai maži. Kita vertus, 

neapykanta, nukreipta prieš visą LGBT bendruomenę 

ir prieš dažną jai priklausantį individą atskirai, yra kur 

kas didesnė nei kitų pažeidžiamų grupių atžvilgiu. Ty-

rimai atskleidžia, jog baimė likti nesuprastiems, nesu-

laukti tinkamos pagalbos ar net tapti tolesnio viktimi-

zavimo auka39 (baimė susidurti su priešiška gydytojų, 

pareigūnų, šeimos, artimųjų reakcija, pakartotinai nu-

kentėti ir pan.) neleidžia LGBT bendruomenei priklau-

santiems asmenims kreiptis į policiją jiems tapus nu-

sikalstamos veikos aukomis. Šie asmenys dažniausiai 

stokoja palaikymo ir iš šeimos, artimosios aplinkos, 

bendraamžių, todėl LGBT žmonės labiau rizikuoja pa-

tirti antrinę viktimizaciją net ir nesikreipdami pagal-

bos į teisėsaugos institucijas40. 

Aukščiau minėtas FRA tyrimas respondentų klausė, 

kaip, jų nuomone, paplitusi nepagarbi retorika apie 

lesbietes, gėjus, biseksualius ir transseksualius as-

menis, jų šalies politikų lūpose. 

Šioje srityje Lietuva „pirmauja“ ir neįtikėtinais 

skaičiais: net 58 % Lietuvoje gyvenusių LGBT 

respondentų atsakė, jog tokia retorika yra labai 

paplitusi, kai Europos vidurkis šioje kategorijoje 

tesiekia 16 %. Tokiose šalyse kaip Danija, Belgija, 

Nyderlandai tik 1 % apklaustų LGBT asmenų to-

kią retoriką laiko esant paplitusią, kaimyninėse 

Latvijoje ir Estijoje šis procentas siekia atitinka-

mai 31 % ir 10 %. 

Toks atotrūkis labai reikšmingas, jis atskleidžia, jog 

būtina nagrinėti įstatymo leidėjo, politikų, politinių 

partijų kalbą, požiūrį bei veiksmus LGBT asmenų ir 

jų bendruomenių atžvilgiu.

Tai, kad Lietuvoje LGBT asmenys susiduria su diskri-

minacija bei neapykantos kalba, atskleidžia ir dažnai 

spaudoje, televizijoje, internete ir viešojoje erdvėje 

linksniuojami homofobiški įstatymų projektai. Pa

vyzdžiui, išskirtinio Europos Parlamento, tarp

tautinių organizacijų bei šalies Prezidentės dė

mesio susilaukęs41 Seimo nario P. Gražulio 2010 

m. pasiūlytas Lietuvos respublikos administraci

38 „Iš dalies tai patvirtina ir kai kurie moksliniai tyrimai: nusta-
tyta, kad egzistuoja atvirkštinio proporcingumo lyčių lygybės 
ir viktimizacijos nuo seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų 
ryšys. Tai, kad nustatoma daugiau seksualinės prievartos prieš 
moteris atvejų tose šalyse, kuriose labiau užtikrinama lyčių lygy-
bė, pavyzdžiui Švedijoje, rodo, jog moterys ten labiau linkusios 
pranešti apie patirtus seksualinius pažeidimus atitinkamoms 
tarnyboms, taip pat lengviau prisipažįsta apie tai neoficialioje 
aplinkoje apklausiamos tyrėjų.“ Tai gerokai padidina šalyje at-
skleistos seksualinės prievartos rodiklius, kita vertus, nereiš-
kia, kad tose šalyse prieš moteris faktiškai yra daugiau smur-
taujama. SAKALAUSKAS G., DOBRYNINA M., JUSTICKAJA 
S. [et al]. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: 
tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Teisės 
instituto mokslo tyrimai. t. 7. Vilnius, 2011, p. 94.
39 BRUNT, P., BROPHY, K. Gay Tourist Victimisation. Internatio-
nal Review of Victimology, 2006, Vol.13, p. 280.
40 TIBY, E. Victimization and Fear Among Lesbians and Gay Men 
in Stockholm. International Review of Victimology, 2001, Vol. 
8, p. 219.
41 Petras Gražulis įtikinėja Europos Parlamentą, kad „homosek-
sualumo propagavimas“ yra pavojingas. www.15min.lt, 2011-
02-03. [interaktyvus]. [žiūrėta 2012-03-30]. Nuoroda internete: 
<http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/petras-gra-
zulis-itikineja-europos-parlamenta-kad-homoseksualumo-
propagavimas-yra-pavojingas-56-136034#axzz1qjkaz1ti>.
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nių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPk) pa

pildymo 214³º straipsniu projektas42 arba vėliau 

pakeistas atvirai homofobiškas Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos 

poveikio įstatymas, kurį Seimas priėmė ir sutiko 

plojimais43 2009 m. liepą. Priėmus įstatymą viena-

me iš jo straipsnių buvo teigiama, kad poveikį ne-

pilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam 

ar doroviniam vystymuisi darančia informacija yra 

laikoma ta informacija, kuria propaguojami homo-

seksualūs, biseksualūs ar poligaminiai santykiai44. 

Tačiau aiškinamuosiuose raštuose bei Seimo narių 

retorikoje iš karto pastebimas žodžių „propagavi-

mas“ ir „demonstravimas“, laikant juos sinonimais. 

Toks įstatymų leidėjo akibrokštas Lietuvoje neliko 

nepastebėtas už šalies ribų. Tarptautinis spaudimas 

iš Europos Sąjungos bei kitų Europos valstybių lėmė 

tai, jog įstatymas buvo performuluotas, aukščiau mi-

nėtą sakinį pakeičiant tokiu: Neigiamą poveikį nepil-

namečiams darančiai informacijai priskiriama infor-

macija, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama 

kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, 

santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata45. 

Ši įstatymo formuluotė, nors ir nuo 2009 metų pa-

baigos nebesanti atvirai homofobiška, tačiau per 

nepilnus 5 metus jau sėkmingai pritaikyta du kartus 

cenzūruojant informaciją apie LGBT žmones: „Baltic 

Pride 2013“ reklaminių vaizdo klipų atveju46 bei Ne-

ringos Dangvydės pasakų knygos „Gintarinė širdis“ 

platinimo sustabdymu47.

Homofobiškos bei transfobiškos įstatymų pataisos 

radikalių Seimo narių dėka stipriausiai kelią skynėsi 

bei viešąjį diskursą formavo 2013 metais, po „Baltic 

Pride“ eitynių Vilniuje. Pateiktos įvairiausios Admi-

nistracinių teisės pažeidimų, Baudžiamojo, Civilinio 

kodeksų pataisos. Kai kurios deklaratyvios, kai kurios 

numatančios konkrečias bausmes už (ar apmokesti-

nančios) tokius LGBT asmenų veiksmus, kurių laisvai 

ir nevaržomai gali imtis heteroseksualūs visuomenės 

atstovai. Itin reikšminga, kad šios įstatymų pataisos 

ne tik kad pateikiamos, bet Seimo nariai, užuot atme-

tę tokius absurdiškus ir diskriminuojančius įstatymų 

projektus, juos vieną po kito po pateikimo svarsto 

(dauguma balsuoja už), net nesusimąstydami apie 

galimas neigiamas pasekmes. 

42 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų ko-
dekso 224 bei 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo 214³º 
straipsniu projektas. Nr. XIP-2595, 2010-10-19 Pateikė – Petras 
Gražulis. [Interaktyvus] [žiūrėta 2012-03-30]. Nuoroda interne-
te: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=383747&p_quer y=homoseksuali%F8&p_tr2=2>.
43 Seime priimtas prieštaringai vertinamas nepilnamečių ap-
saugos įstatymas. Nuoroda internete: [http://www.bernardi-
nai.lt/archyvas/straipsnis/97340] 
44 LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios infor-
macijos poveikio įstatymas. 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067.
45 Ten pat.
46 Lietuvos seksualinių mažumų interesams atstovaujanti ne-
vyriausybinė organizacija gegužės pradžioje kreipėsi į LRT, 
prašydama liepos 15–27 dienomis transliuoti tradicinio ren-
ginio „Baltic Pride 2013“ socialinę reklamą – kelis klipus. Po 
gero mėnesio prašymas buvo pakartotas. Birželio pabaigoje 
LRT informavo, kad socialinė reklama gali būti transliuojama 
tik pažymėta indeksu ir tik atitinkamu laiku. Rodant šį klipą 
visą laiką kampe turėtų būti matoma raidė „S“, taigi jis gali 
būti transliuojamas tik po 23 val. Nuoroda internete: [http://
www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-geju-ly-
gos-vadovas-vladimiras-simonko-lrt-socialine-baltic-pride-
reklama-prilygino-pranesimams-apie-alkoholi-ir-tabaka-56-
353141] 
47 Gintarinė širdis” – pasakų knyga, kurioje pateikiamos istori-
jos apie įvairias socialinę atskirtį ir diskriminaciją patiriančias 
grupes – neįgaliuosius, emigrantus, homoseksualius ir skir-
tingos nei dauguma odos spalvos asmenis, romus bei kt. Šis 
pasakų rinkinys buvo išleistas Lietuvos edukologijos universi-
teto leidykloje, leidybą dalinai finansuojant Lietuvos biudže-
to lėšomis. Tačiau konservatyviai organizacijai Lietuvos Tėvų 
forumas bei grupei Seimo narių kreipusis į Lietuvos edukolo-
gijos universitetą ir Kultūros ministeriją dėl dviejų rinkinyje 
esančių pasakų ,,Kaip karaliaus sūnūs išminties ieškojo” bei 
,,Apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir dvylika brolių, lakštinga-
lom giedančių”, pasakojančių apie romantišką meilę tarp tos 
pačios lyties žmonių, knygos platinimas sustabdytas. LEU 
rektorius prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis 2014-03-27 išleido 
įsakymą Nr. 1 – 224, kuriame nurodoma „nutraukti prekybą 
leidiniu, o visą neišplatintą leidinio tiražą pristatyti į archyvą”. 
Lietuvos edukologijos universitetas taip pat pakeitė savo ofi-
cialią poziciją, pasakų knygą „Gintarinė širdis” viešai įvardijęs 
„agresyvia homoseksualizmo propaganda”. Nuoroda inter-
nete: [http://manoteises.lt/straipsnis/sprendimas-neplatinti-
pasaku-primena-sovietine-cenzura/].
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Policijos pareigūnai gina ir saugo žmogaus teises bei 

padeda jas užtikrinti, tai ypatingai svarbu LGBT ben-

druomenei, kuriai net Konstitucijoje įtvirtintos tei-

sės ir laisvės nėra taip lengvai įgyvendinamos kaip 

kitoms socialinėms grupėms. Negalima nepastebėti, 

jog LGBT bendruomenei priklausantys asmenys daž-

niausiai yra marginalizuojami bei diskriminuojami ir 

kitose srityse, pavyzdžiui, darbo rinkoje, valstybės 

valdymo sistemoje, sveikatos apsaugos srityje. Ži-

niasklaida taip pat neretai šališka ir linkusi demoni-

zuoti, seksualizuoti, stereotipizuoti lesbietes, gėjus, 

biseksualius ar transseksualius asmenis, nes tokie 

straipsniai labiau skaitomi. Visa tai lemia ne tik nea-

pykantos nusikaltimų prieš LGBT asmenis atsiradimą 

bei vešėjimą, bet ir nenorą, negebėjimą su tokiomis 

pasekmėmis tvarkytis. O tai tik dar labiau verčia 

LGBT bendruomenę užsidaryti, nepasitikėti valstybi-

nėmis, teisėsaugos struktūromis ar žiniasklaida. 

Policijos svarba lGBT 
bendruomenei

Kaip teigiamą konstitucinės susirinkimų laisvės 

gynimo ir užtikrinimo pavyzdį galima paminėti 

2010 m. vykusių „Baltic pride“ eitynių organizavimo 

palaikymą, išreikštą tuometinių Policijos generalinio 

komisaro pavaduotojo ir Vilniaus apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato viršininko pasisakymuo-

se, kuriuose jie užtikrino, kad policija yra pasirengusi 

užtikrinti viešąją tvarką bei renginių dalyvių ir sve-

čių saugumą eitynių metu48. Toks palaikymas buvo 

reikšmingas tiek Lietuvos LGBT bendruomenei, su 

žmogaus teisėmis dirbančioms organizacijoms, tiek 

seksualinėms mažumoms priklausantiems asme-

nims. Jo dėka policija pozicionavo save kaip pasiruo-

šusią ginti ir seksualinėms mažumoms priklausančių 

žmonių teises bei teisėtus interesus, nors Generalinė 

prokuratūra bei konservatyvios jėgos aktyviai prieši-

nosi minėtų eitynių organizavimui49.

Kita vertus, situacijai kartojantis po trejų metų (Vil-

niaus miesto savivaldybei atsisakius suteikti leidi-

mą LGBT bendruomenei bei jos draugams žygiuoti 

centrine sostinės gatve vėl iškilo susirinkimų laisvės 

įgyvendinimo teisminiu keliu būtinybė). Policija 

teismo procesuose dėl eitynių „Baltic Pride 2013“ 

organizavimo bei LGBT bendruomenės susirinkimo 

laisvės įgyvendinimo atstovavo Vilniaus miesto sa-

vivaldybės pusę, taip sustiprindama homofobišką 

poziciją, bandančią LGBT eitynes nustumti į vieną 

4. 
P o L I c I j o S 
VA I D M u o

48 Vilniaus policijos vadovas: policija yra pasirengusi užtikrinti 
viešąją tvarką per eitynes. www.delfi.lt, 2010-05-04. [inte-
raktyvus]. [žiūrėta 2012-03-25]. Nuoroda internete: <http://
www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-policijos-
vadovas-policija-yra-pasirengusi-uztikrinti-viesaja-
tvarka-per-eitynes.d?id=31838165>.
49 Vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. AS822-339/2010.
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iš šalutinių gatvių, kurioje tokio pobūdžio eitynės 

netektų prasmės. Bendruomenė džiaugėsi ir šventė 

pergalę, kuomet policijos pareigūnai pagaliau suti-

ko, jog yra įsipareigoję padaryti viską, kad eitynės 

įvyktų sklandžiai ir jų dalyviams nekiltų pavojus. Taip 

pat pagirtinas ir mėginimas patraukti per eitynes 

įžūliai besielgusį bei pareigūnus provokavusį Seimo 

narį P. Gražulį administracinėn atsakomybėn50. Tokie 

policijos veiksmai siunčia pozityvią žinutę LGBT ben-

druomenės nariams ir, bent minimaliai, didina pasi-

tikėjimą šia institucija. Naivu tikėtis, jog policininkai, 

kaip individai, funkcionuoja atsietai nuo bendro ho-

mofobiško socialinio klimato, tačiau pasitikėjimo, be 

abejonės, prideda institucinis aspektas.

Policijos svarba lGBT 
žmonėms, nukentėjusiems 
nuo neapykantos 
nusikaltimų

Lietuvoje eitynės ar kiti LGBT bendruomenės ren-

giniai, kuriuose susidūrimas su policijos pareigū-

nais yra neišvengiamas, yra pakankamai reti (tos 

pačios „Baltic Pride“ eitynės Vilniuje vyksta kartą 

per 3 metus, nes rotacijos principu šį renginį or-

ganizuoja Lietuva, Latvija ir Estija). Tačiau tiesiog 

dirbdami savo kasdienį darbą policijos pareigūnai 

susitinka su LGBT bendruomenės nariais labai daž-

nai. Vienas tų atvejų – kuomet LGBT asmuo tampa 

neapykantos nusikaltimo auka. Tapimas auka – nu-

žmoginanti patirtis51. Išgyventi fizinį ar seksualinį 

smurtą, prarasti turtą, susilaukti įžeidimų nėra tai, 

apie ką susimąstytume, tai nėra malonūs potyriai, 

atvirkščiai – auka taip suvokiama visuomenėje, jog 

atsiranda gausybė neigiamų reiškinių ir negerovių, 

persekiojančių ją viktimizacijos proceso eigoje ir 

po to.

Deja, kalbant apie policijos darbą su nukentėjusiuo-

ju, vis dar labai dažnai pasitaiko įvairūs „pridėtiniai“ 

tapimo auka padariniai: aukos kaltinimas, nusikalti-

mo svarbos aukai nesuvokimas, užuojautos neparo-

dymas, neprofesionalumas, procedūrinis neteisin-

gumas ir panašūs veiksmai, trukdantys aukos atsiga-

vimo procesui ir darantys neigiamą įtaką jos psicho-

loginei būklei52. Šiuos veiksmus ir reiškinius galima 

trumpai pavadinti antrine viktimizacija. Tai – bet ko-

kie neigiami padariniai, kurie dažniausiai atsiranda 

dėl priemonių, kurios buvo panaudotos (netinkamai 

panaudotos, laiku nepanaudotos) reaguojant į nu-

sikaltimą patyrusį asmenį. Svarbu paminėti, kad an-

trinė viktimizacija neretai gali apimti ir tokius veiks-

mus, kaip normalios aukos reakcijos į traumuojantį 

įvykį kritika: juokavimas, dvasinių išgyvenimų 

menkinimas, aukos veiksmų ar jausmų racionali

zavimas. Galima teigti, kad su aukomis dirbantiems 

asmenims būtinas tam tikras psichologinių žinių 

minimumas, padedantis atpažinti ir išvengti pakar-

totinai auką viktimizuojančio elgesio. Pravartu šiuo 

klausimu konsultuoti ir aukos artimuosius, jeigu yra 

įtarimas, kad jie gali viktimizuoti auką. 

Nemokėdamas elgtis su šoko būsenoje esančia, 

emo  cionalia, pasipiktinusia ar kitaip daugiau dė-

mesio reikalaujančia auka, pareigūnas gali griebtis 

nemandagaus elgesio, į kurį auka taip pat reaguos 

neigiamai, pradės jausti, kad su ja elgiamasi neteisin-

gai, neigiamai vertins pareigūno darbą, bylos eigą ir 

baigtį. Tokia aukos reakcija vėlgi paskatins priešiškus 

50 Seimo prašoma leisti suvaržyti P.Gražulio laisvę. Nuoroda 
internete: [http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/sei-
mo-prasoma-leisti-suvarzyti-p-grazulio-laisve.htm]
51 STRANG, H. Repair or revenge: victims and restorative justice. 
New York, 2005, p. 2.
52 Factsheets: Trauma of Victimization. National Center for 
Victims of Crime, 2001. [interaktyvus]. [Žiūrėta 2011-12-12]. 
Nuoroda internete: <http://www.svfreenyc.org/survivors_
factsheet_49.html#6>.



32

pareigūno veiksmus. To pareigūnas gali išvengti nuo 

pat pradžių demonstruodamas besąlygišką pagarbą 

ir supratimą asmeniui, išsamiai išaiškindamas proce-

so dalyviams jų teises (BPK 45 str.), informuodamas 

apie proceso eigą ir atliekamus veiksmus. Tuomet 

padidėtų tikimybė, jog asmuo jaus, kad su juo tei-

singai elgiamasi, teigiamai vertins pareigūnų veiks-

mus, darbą ir bus labiau linkęs laikytis nurodymų bei 

taisyklių53.

Kaltės dėl tapimo auka pojūtis (jis gali būti ir be raci-

onalaus pagrindo, pavyzdžiui, dėl nesugebėjimo už-

kardyti prieš jas padaryto nusikaltimo54), baimė, pyk-

tis, gėda, frustracija, bejėgiškumo jausmas būdingi 

nusikaltimą išgyvenusiam asmeniui. Kaip minėta, 

antrinės viktimizacijos reiškinys neretai pasireiškia 

aukos kaltinimu. Tokie veiksmai, užuot stimuliavę 

aukos gijimą, tik sunkina jos išgyvenimus: asmuo 

įsitikina esantis tikrai kaltas dėl savo paties viktimi-

zavimo, nesijaučia, kad jo problemos būtų „vertos“ 

brangaus ir ilgai trunkančio pareigūnų darbo55, gali 

atsisakyti patraukti prieš jį nusikaltusį asmenį bau-

džiamojon atsakomybėn. Negana to, tokias emoci-

jas, šoką gali išgyventi ir aukos artimoji aplinka: šei-

ma, draugai, bendruomenė.

Šioje vietoje verta į nukentėjusiojo išgyvenimus pa-

sižiūrėti nusikaltimų iš neapykantos fone. Tokie nu-

sikaltimai prisideda prie galios mechanizmo, skirto 

užtikrinti socialinę duotybę, kitaip tariant, parodyti 

ir taip jau pažeidžiamoms visuomenės grupėms jų 

„vietą“. Visa žmonių grupė įbauginama viktimizavus 

vos kelis tos grupės atstovus – kyla in terrorem (lot. 

turint tikslą išgąsdinti) efektas56. Kaip minėta, su ant-

rine viktimizacija (bei daugiau neigiamų pasekmių 

po to kai išgyveno nusikaltimą) būtent dažniausiai 

ir susiduria asmenys iš labiau socialiai pažeidžiamų 

grupių (pvz., LGBT žmonės). Galima daryti prielaidą, 

kad antrinė viktimizacija taip pat gali siųsti žinutę, 

kad toks elgesys būtų taikomas visiems bendruome-

nės, kuriai priklauso auka, nariams, atisidūrusiems 

panašioje situacijoje. 

Pavyzdžiui, nuo fizinio ar seksualinio smurto 

nukentėjęs biseksualus jaunuolis, pranešęs apie 

prieš jį padarytą nusikaltimą, gali susidurti su 

tam tikru neadekvačiu policijos pareigūnų el-

gesiu: įtariais, seksualizuotais, išankstinio nusis-

tatymo pilnais klausimais (iš kur žinai, kad tave 

mušė dėl tavo seksualinės orientacijos? Ar už-

puolikas tave mušdamas tiesiogiai pasakė, kad 

muša tave dėl to? Kodėl tu žmonėms sakai, kad 

esi biseksualus?), bylos vilkinimu, pakartotino-

mis apklausomis (intymių gyvenimo detalių bei 

gėdingų tapimo auka patirčių atskleidimas pa-

kartotinai yra žymiai labiau varginantis). Jaunuo-

lis gali jaustis nuskriaustas ir apie tai papasakos 

savo draugams, bendruomenės nariams, galbūt 

nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su LGBT 

žmonėmis, atliekančių neapykantos nusikalti-

mų monitoringą, darbuotojams. Tokiu būdu gali 

būti iškomunikuota žinutė, jog „policija su LGBT 

bendruomenės nariais elgiasi nepagarbiai, nie-

ko nenori ir negali padaryti, niekada nesikreip-

siu į policiją“. Tokia praktika yra ydinga ir iš visų 

jėgų turi būti stengiamasi, kad tokie pavyzdžiai 

nebūtų realybe.

53 WEMMERS, J.-A. Victim Notification and Public Support for 
the Criminal Justice System. International Review of Victimolo-
gy, 1999, Vol. 6, p. 169.
54 HANSEN, T. P., ELKLIT, A. Self-blame and Guilt in Victims 
of Violence. [interaktyvus]. [žiūrėta 2012-03-27]. Nuoroda 
internete: <http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/
Institutter/Psykologi/Videnscenter%20for%20Psykotrauma-
tologi/Publikationer/98%20%20Selff%20blame%20and%20
guilt.pdf>. 
55 BECKET, L. L. Care in Collaboration: Preventing Secondary 
Vic timisation Through a Holistic Approach to Pre-Court Sexual 
Violence Interventions. Victoria University of Wellington, 2007, 
p. 174.
56 PERRY, B., ALVI, S. ‘We are all vulnerable’: The in terrorem 
effects of hate crimes. International Review of Victimology, 
2011, 18(1), p. 58.
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Viena pagrindinių antrinės viktimizacijos raiškos 

formų – procedūrinis neteisingumas – galimas 

tuomet, kai auka jaučia, kad su ja neteisingai elgiasi 

kriminalinės justicijos institucijos ar jų darbuotojai, 

baudžiamojo (tam tikrais atvejais ir civilinio) proceso 

metu, pavyzdžiui: teisme neteisingai išspręsta byla, 

neatlyginama nusikaltimu padaryta žala, patiriama 

moralinė žala, procesas yra varginantis, nusikaltimo 

aukai nesuteikiama informacija ir pagalba, nepagrįs-

tai atsisakoma pradėti / tęsti ikiteisminį tyrimą, nau-

dojamas psichologinis spaudimas ir t. t. Procedūrinio 

teisingumo tyrimai atskleidžia, kad nusikaltimų au-

koms kur kas svarbiau yra ne turtiniai poreikiai (nors 

jų reikšmės aukai jokiu būdu nedera nuvertinti), o 

tai, kad su jomis būtų elgiamasi maloniai, pagarbiai, 

kad jos turėtų galimybę užduoti klausimus ir gauti į 

juos atsakymus ir pan.57

Teisingumo įgyvendinimo procesas visada sulaukia 

nemažai kritikos, tačiau dažniausi aukų nepasiten-

kinimo šaltiniai yra jų atvejo (bylos) nagrinėjimo lė-

tumas, atliekamų veiksmų ir procedūrų formalumas 

bei biurokratija58. Auka, ką tik išgyvenusi nusikaltimą 

ir nesulaukianti empatijos bei žmogiškumo, proceso 

eigoje supranta, jog jos atvejis nėra niekuo ypatingas, 

kad ji yra eilinė eilinio nusikaltimo auka, todėl elgesys 

su ja taip pat bus eilinis. Pradedant pirmuoju pareigū-

no iškvietimu ir baigiant teismo sprendimo priėmimu 

yra daug momentų, kai auka gali suvokti, jog su ja 

nėra elgiamasi teisingai. 

Psichologas D. T. Miller išskiria tokius atvejus, 

kuomet žmonės mano, jog su jais elgiamasi ne-

teisingai: 

1.  Bendraudami su kitais ir negalėdami išsakyti 

nuomonės arba kai jų nuomonės nesiklauso-

ma; 

2.  Kai kiti žmonės nerodo jiems deramos pagar-

bos, elgiasi nemandagiai, įžeidinėja, užgau-

lioja; 

3.  Kada jiems nėra paaiškinami veiksmai, kurie 

gali turėti asmeninių padarinių; 

4.  Kada yra pažeidžiamos jų teisės, interesai, 

koks nors susitarimas ir kt. 

Apibendrintai suvoktą neteisingumą galima 

apibūdinti kaip žmogaus lūkesčių paneigimą, jų 

neatitikimą kitų žmonių veiksmams, ginčo rezul-

tatams ar veiklos padariniams59.

Akivaizdu, jog neteisingumą gali suvokti ne tik auka, 

bet ir stebėtojai, kurie patys to neteisingumo nepa-

tiria. Kaip rodo tarptautiniai nusikaltimų aukų tyri-

mų rezultatai, nukentėjusieji nori dalyvauti procese, 

būti supažindinami su esminiais bylos aspektais, ži-

noti galimas perspektyvas, galimas sprendimų pro-

gnozes, gauti kitokią informacinio, konsultacinio 

pobūdžio pagalbą ir kt.60 Procedūrinis teisingumas 

svarbus, nes žmonėms reikšminga tai, kaip jie suvo-

kia save ir kaip juos suvokia kiti (orumas ir garbė), 

taigi procedūros, kuriose asmeniui tenka dalyvauti, 

suteikia jam reikšmingos informacijos apie save61. 

Natūralu, kad kai asmuo dalyvauja baudžiamajame 

procese, kuris iš esmės ir egzistuoja tik todėl, kad 

šis patyrė materialinę, fizinę ar moralinę žalą, jis nori 

išreikšti savo lūkesčius ir interesus, jam tai atrodo 

teisinga.

57 FREY, B. S., BENz, M., STUTzER, A. Introducing Procedural 
Utility: Not Only What, But Also How Matters. Journal of Institu-
tional and Theoretical Economics, 160 (3), 2004, p. 377–401.
58 JUSTICKIS, V., VALICKAS, G. Procedūrinis teisingumas Lietu-
vos kriminalinėje justicijoje. Mykolo Romerio universitetas, 
2009, p. 17.
59 Ten pat, p. 26.
60 AŽUBALYTė, R. Nukentėjusiojo teisėtų interesų ir teisių rea-
lizavimas baigiant ikiteisminį tyrimą. Jurisprudencija, 2005, t. 
70(62); p. 122.
61 FREY, B. S., BENz, M., STUTzER, A. Introducing Procedural 
Utility: Not Only What, But Also How Matters. Journal of Institu-
tional and Theoretical Economics, 160 (3), 2004, p. 380.
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Problemos, kurias būtina 
spręsti, norint įveikti 
antrinės viktimizacijos 
riziką

Yra ir kitų teisėsaugos institucijų veiklos savybių, 

sudarančių sąlygas antrinei viktimizacijai plėtotis. 

Viena iš jų – per didelis darbo krūvis, fiziškai truk-

dantis tinkamai atlikti pareigas bei elgtis jaut riai ir 

nemechaniškai su į kriminalinės justicijos sistemą 

pakliuvusiais žmonėmis. Taigi per didelis darbo, dir-

bamo neretai prastomis sąlygomis62, krūvis nelei-

džia pareigūnams tinkamai atlikti savo uždavinius: 

neatidėliotinai teikti pagalbą, atskleisti ir tirti nusi-

kalstamas veikas, užtikrinti viešąją tvarką ir visuome-

nės saugumą, vykdyti teisės pažeidimų prevenciją, 

saugoti žmogaus teises ir laisves. Paradoksalu, kad 

asmenų, turinčių apsaugoti kitų žmonių teises ir lais-

ves, jų pačių teisės ir laisvės darbo vietoje neretai yra 

pažeidžiamos. Pažymėtina, kad šiuo atveju svarbus 

yra ne pareigūnų šalyje skaičius63, o efektyvumas, 

kuris gali būti pasiekiamas optimizuojant policijos 

darbą (pasitelkiant šiuolaikines technologijas, ben-

dradarbiaujant su NVO ir privačiu sektoriumi), inves-

tuojant į nusikaltimų ir viktimologinę prevenciją, or-

ganizuojant tinkamą policijos pareigūnų mokymą ir 

pan. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad policijos darbą 

dirbantys asmenys ne tik dažnai nesugeba suteikti 

tinkamų paslaugų nusikaltimų aukoms bei jų arti-

miesiems, bet ir patys stokoja būtinos psichologo 

pagalbos.

Galiausiai antrinės viktimizacijos aukomis tampa, 

su asocijuota homofobija ir transfobija susiduria 

ne tik nukentėję asmenys, jų bendruomenės ar 

šeimos nariai, ne tik tie, kas turėjo asmeninį ryšį 

su auka, bet ir patys kriminalinės justicijos dar-

buotojai, kiti asmenys dėl profesinės veiklos su-

siduriantys su nusikaltimų aukomis. Pareigūnas 

atliekantis savo darbą (pvz., „Baltic Pride“ eity nių 

metu užtikrinantis tvarką ir saugumą, arba tirda-

mas neapykantos nusikaltimą) gali būti užgau-

liojamas savo kolegų, iš jo gali būti tyčiojamasi, 

jam gali būti priskiriamos savybės, siejamos su 

LGBT žmonėmis.

Apibendrinus anksčiau minėtus tyrimus bei situaci-

jos analizę galima daryti išvadą, jog LGBT asmenys, 

išgyvenę neapykantos nusikaltimą, nukreiptą į juos 

dėl jų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, 

gali būti jautresni visam kriminaliniam procesui. Pa-

reigūnams, darbo metu kontaktuojantiems su tokiais 

nukentėjusiaisiais, verta ypatingai gerai išmanyti 

psichologinius darbo su auka aspektus, taip pat su-

vokti antrinės viktimizacijos bei procedūrinio netei-

singumo fenomenus bei jų vengti, imtis priemonių, 

užtikrinančių nukentėjusiojo teises baudžiamajame 

procese. Deja, neretai šiuos veiksmus sunku įgy-

vendinti tiek dėl politinės valios gerinti nusikaltimų 

aukų padėtį trūkumo, įstatymų leidėjo, savivaldos ar 

kitokio pobūdžio institucinės homofobijos, taip pat 

per didelio krūvio bei asocijuotos diskriminacijos.

62 Ekonominė policija iš avarinio pastato persikėlė į naujas 
patalpas. www.alfa.lt, 2011-12-13. [interaktyvus]. [žiūrė-
ta 2012-03-30]. Nuoroda internete: <http://www.alfa.lt/
straipsnis/13252695/Ekonomine.policija.is.avarinio.pastato.
persikele.i.naujas.patalpas=2011-12-13_14-22/>.
63 2007 m. Europoje policijos pareigūnų skaičius 100 000 gy-
ventojų varijavo nuo mažiau nei 200 (Suomijoje ir Švedijoje) 
iki daugiau nei 500 (Kipre, Rusijoje). Lietuva, kartu su tokiomis 
šalimis kaip Austrija, Belgija, Airija, Latvija ir Rumunija pateko 
į 300–400 policijos pareigūnų 100 000 gyventojų kategoriją. 
Atkreiptinas dėmesys į užregistruojamų nusikalstamų veikų 
skaičiaus 100 000 gyventojų santykį su pareigūnų skaičiumi. 
Tokiose šalyse kaip Suomija ir Švedija, kur policijos pareigū-
nų skaičius 100 000 gyventojų nesiekia 200, užregistruojama 
maždaug 3–5 kartus daugiau nusikalstamų veikų nei Lietu-
voje ar Rusijoje. Taigi, šiose šalyse mažesniam skaičiui poli-
cijos pareigūnų tenka administruoti vidutiniškai 3-5 kartus 
daugiau nusikalstamų veikų. European Sourcebook of Crime 
and Criminal Justice Statistics, 2010. [interaktyvus]. [žiūrėta 
2012-03-25]. Nuoroda internete: <http://europeansourcebo-
ok.org/ob285_full.pdf>, p. 36–37.
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Geroji praktika kovojant 
su homofobiniais ir 
transfobiniais neapykantos 
nusikaltimais 

Šiame skyriuje trumpai pristatomos gerosios LGBT 

bendruomenės ir policijos bendradarbiavimo prak-

tikos bei veiklos pavyzdžiai, kuriais siekiama kovoti 

su neapykantos nusikaltimais, o konkrečiau – ho-

mofobiniais ir transfobiniais neapykantos nusikal-

timais, taip pat prisidedama prie tokių nusikaltimų 

prevencijos. Šie gerosios praktikos pavyzdžiai gali 

būti puikus  naujų idėjų šaltinis, o kartu ir labai kon-

kretūs įrankiai, kuriuos galima pasitelkti policijos ir 

bendruomenės darbe. 

Neapykantos nusikaltimų problemai nėra vieno 

sprendimo. Leidinyje pateikiamos valstybių gerosios 

praktikos apima įvairias sritis ir veiksmų įvairovę – tai 

gali būti specialaus policijos skyriaus neapykantos 

nusikaltimams tirti įsteigimas, policijos pareigūnų 

mokymai, informacinis leidinys neapykantos nusi-

kaltimų aukoms ir pan. Visgi ilgalaikis ir geriausias 

rezultatas pasiekiamas tik problemą sprendžiant 

kompleksiškai. Tad atsižvelgiant į konkrečią šalies 

situaciją ir poreikius, turimus resursus ir kitas aplin-

kybes, reikalinga dėti pastangas, kad būtų įgyven-

dinta kaip galima daugiau ne tik pavienių iniciatyvų, 

tačiau ir apgalvota bendresnė kovos su neapykantos 

nusikaltimais strategija.

Apibendrinę kovos su homofobiniais ir transfobi-

niais neapykantos nusikaltimais srities gerąją prakti-

ką Europoje, tarptautinės nevyriausybinės organiza-

cijos „ILGA-Europe“ ekspertai išskyrė tokias veiksmų 

sritis:

–  Sąmoningumo kėlimas apie neapykantos nusi-

kaltimus, gebėjimų ugdymas;

–  Efektyvi parama aukoms;

–  Neapykantos nusikaltimų stebėsena ir doku-

mentavimas, pranešimo pateikimo apie homo-

fobinius ir transfobinius nusikaltimus mechaniz-

mų gerinimas;

–  Neapykantos nusikaltimų prevencija;

–  Tvarus bendradarbiavimas ir dialogas tarp val-

džios institucijų ir pilietinės visuomenės.64

Atsižvelgiant į šį sąlyginį suskirstymą, žemiau patei-

kiami atitinkamos srities gerosios praktikos pavyz-

džiai užsienyje ir Lietuvoje.

5. GErojI 
PrAkTIkA Ir 
rEkoMENDAcIjoS

64 Polacek, Richard and Le Déroff, Joël. Joining forces to com-
bat homophobic and transphobic hate crime: Cooperation 
between police forces and LGBT organisations in Europe, 
2010. <http://www.ilga-europe.org/home/issues/hate_cri-
me_hate_speech/ilga_europe_reports>. P. 20.
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sąmoningumo apie neapykantos 

nusikaltimus kėlimas bei gebėjimų 

ugdymas

Akivaizdu, kad norint kovoti su neapykantos nu-

sikaltimais, visuomenė, o ypač pažeidžiamų gru-

pių nariai, pirmiausia neapykantos nusikaltimus 

turi suvokti kaip vienareikšmiškai neigiamą reiški-

nį, kurio toleruoti negalima. Jie turi žinoti, kas tai 

yra, kaip šiuos nusikaltimus atpažinti, kur kreiptis 

tokio incidento atveju ir pan. Tokia informacija 

visuomenę bei LGBT bendruomenę gali pasiekti 

įvairių informacinių renginių, leidinių pagalba. 

Itin svarbus yra žiniasklaidos priemonių vaidmuo, 

įvairios informacinės kampanijos ir akcijos.

Suvokimo didinimo srityje Lietuvoje aktyviai 

veikia asociacija LGL. 2013 metų gegužės mėn. 

Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir trans-

fobiją proga „Skalvijos“ kino centre organizuota 

vieša diskusija tema „Atviri, bet ar saugūs?“, ku-

rios metu tiek LGBT bendruomenei, tiek plates-

nei visuomenei buvo pristatyta neapykantos nu-

sikaltimų sąvoka, aptartos aktualios problemos.65

2013 metų pabaigoje asociacija LGL taip pat iš-

leido informacinį leidinį „Neapykantos nusikal-

timai: būtina žinoti“66, skirtą LGBT bendruome-

nės nariams bei nukentėjusiems ar potencialiai 

galintiems nukentėti nuo tokių nusikaltimų 

asmenims. 

Tačiau itin pozityvu, kai sąmoningumo kėlimą 

vykdo teisėsaugos institucijos – pačios ar ben-

dradarbiaudamos su suinteresuotomis bend-

ruomenės organizacijomis. Tokiu atveju infor-

macija nukentėjusiesiems ir visuomenei atrodo 

ne tik patikimesnė, tačiau ir apskritai didina pa-

sitikėjimą policija bei policijos pareigūnais.

2009 metais Stokholmo apygardos policija Šve

dijoje išleido specialų leidinį, skirtą LGBT asme-

nims, informuojantį apie tai, kas yra neapykan-

tos nusikaltimai, kaip policija dirba su homofo-

biniais ir transfobiniais nusikaltimais, kur kreiptis 

pagalbos įvykus incidentui ir pan.67 

Informuojant ir šviečiant visuomenę, svarbų 

vaid menį atlieka žiniasklaida. Šiuo atveju svar-

bu ne tik tai, kokia informacija yra pateikiama, 

tačiau ir kaip tai daroma. 2010 metais atlikto 

tyrimo metu pastebėta, kad žiniasklaida vis dar 

vaizduoja homoseksualumą kaip nenatūralų ar 

pavojingą, o LGBT asmenis neretai stigmatizuo-

ja.68 Tai formuoja neigiamą visuomenės nuomo-

nę, toliau eskaluoja priešiškas nuostatas, todėl 

pateikiant informaciją visuomenei itin svarbu 

laikytis neutralumo, nešališkumo ir pozityvumo.

Taip pat svarbu paminėti, jog norint efektyviai 

kovoti su neapykantos nusikaltimais, būtina 

organizuoti policijos pareigūnų, prokurorų ir 

teisėjų specialius mokymus, taip pat sveikatos 

priežiūros darbuotojų, į kuriuos kreipiasi nuken-

tėjusieji, mokymus. Šiuo metu Lietuvoje polici-

jos pareigūnų profesiniai mokymai yra pernelyg 

bendro pobūdžio, nėra specialių nuostatų ar 

65 Plačiau apie renginį LGL internetinėje svetainėje: <http://
www.atviri.lt/index.php/naujienos/lgl_mini_tarptautine_
diena_pries_homofobija_idaho_2013/7312>
66 Neapykantos nusikaltimai: būtina žinoti, 2013, LGL. < http://
www.lgl.lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2013-m/> 
67 Stokholm County Police, Being yourself is not a crime, 2009. 
<http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/
Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Engels-
kt%20informationsmaterial/being_yourself_hatbrott_09.
pdf >
68 Davydova, Darja „Fragmentiški veidai: besikečiantis Lietu-
vos LGBT veidai viešajame diskurse“. Besikeičiantys veidai. 
Pirmosios eitynės už LGBT teises Lietuvoje, 2012 m. < http://
www.lgl.lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2012-m/> P. 40.
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nusikaltimų aukomis būtų elgiamasi įstatymų 

nustatyta tvarka ir nediskriminuojant. Tačiau 

pirmiausia svarbu, kad nukentėjusieji nuo tokių 

nusikaltimų apie juos praneštų. 

LGBT asmenys apie neapykantos nusikaltimus 

linkę nepranešti71, o neretai pateikiant praneši-

mą –  nuslėpti aplinkybes, galimai rodančias ho-

mofobinę ar transfobinę asmens, padariusio nusi-

kaltimą, motyvaciją. Todėl labai svarbu įvairiomis 

priemonėmis paskatinti nukentėjusius nuo tokių 

incidentų (ir jų liudininkus) pranešti, atskleidžiant 

visas svarbias tyrimui aplinkybes. Tam reikalinga 

ne tik visuomenei ir LGBT asmenims suteikti būti-

ną informaciją, tačiau ir palengvinti patį praneši-

mo pateikimo procesą, pritaikyti jį specialiai nea-

pykantos nusikaltimų aukoms. 

Siekiant padidinti pateiktų pranešimų dėl nea-

pykantos nusikaltimų skaičių, 2008 metais dviejų 

Nyderlandų karalystės regionų (Amsterdam-

Amstelland ir Gelderland-zuid) policijos pajė-

gos pradėjo neapykantos nusikaltimų projektą, 

kuris dabar apima visą Nyderlandų Karalystės 

teritoriją. Projekto pagrindinis rezultatas yra sve-

tainės www.hatecrimes.nl sukūrimas. Svetainėje 

pateikiama išsami informacija apie neapykantos 

taisyklių dėl ikiteisminį tyrimą atliekančių parei-

gūnų elgesio su neapykantos nusikaltimų auko-

mis.69 Specialių mokymų policijos pareigūnams 

būtinybę numato ir minėta Direktyva 2012/29/

ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimus 

patyrusių aukų teisių, paramos ir jų apsaugos 

standartai (plačiau skaitykite I dalies II skyriuje). 

Kadangi direktyva privalės būti perkelta į Lietu-

vos teisinę sistemą iki 2015 m. lapkričio 16 d., 

tikėtina, kad situacija sprendžiant neapykantos 

nusikaltimus netrukus gerės. 

Didžiausios Italijoje profesinės sąjungos regio-

ninis padalinys Romos ir Lazio regionams – CGIL 

Roma e Lazio – užsiima aktyvia veikla skatinant 

nediskriminavimo politiką. Organizacija didele 

dalimi prisidėjo prie homofobinių ir transfobinių 

nusikaltimų prevencijos ir kovos su diskriminaci-

ja. 2005 metais buvo išplėtota idėja organizuo-

ti specialius mokymus policijos pareigūnams. 

Bendradarbiaujant su Ombudsmeno tarnyba, 

Romos miesto savivaldybe bei LGBT teises gi-

nančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 

2005 metais suorganizuota pirmoji mokymų 

sesija, 2007 metais – antroji, 2010 metais – tre-

čioji. Mokymų tikslas – supažindinti pareigūnus 

su bendrais kultūriniais ir socialiniais klausimais, 

susijusiais su LGBT bendruomene.70 

efektyvi parama nusikaltimus 

patyrusioms aukoms ir pranešimo 

apie homofobinius ir transfobinius 

nusikaltimus pateikimo mechanizmų 

gerinimas

Valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad pa-

rama neapykantos nusikaltimus patyrusioms 

aukoms būtų efektyvi ir visapusiška, t.y. apimtų 

psichologinę paramą, konsultavimą, medicininę 

priežiūrą ir teisinę pagalbą, o su neapykantos 

69 Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/
Rec(2010)5 dokumentinė ataskaita, 2013. Pagrindinių išvadų 
santrauka ir rekomendacijos. <http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
publikacijos/lietuviu-k/2013-m/> P. 21.
70 Polacek, Richard and Le Déroff, Joël. Joining forces to com-
bat homophobic and transphobic hate crime: Cooperation 
between police forces and LGBT organisations in Europe, 
2010. <http://www.ilga-europe.org/home/issues/hate_cri-
me_hate_speech/ilga_europe_reports>. P. 34, 35.
71 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimai 
Lietuvoje: LGL stebėsenos ataskaita, 2013. <http://www.lgl.
lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2013-m/> [žiūrėta: 2014-
06-04]. P. 33.
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nusikaltimus, iš svetainės galima nemokamai 

parsisiųsti įvairių informacinių leidinių, taip pat 

sudaryta galimybė pateikti pranešimą internetu, 

užpildant specialią, neapykantos nusikaltimų 

aukoms pritaikytą, pranešimo formą. Nyderlan-

dų policija taip pat deda pastangas ir bendra-

darbiaudama su transseksualių asmenų teises 

ginančiomis nevyriausybinėmis organizacijo-

mis, siekia skirti daugiau dėmesio transfobinių 

neapykantos nusikaltimų prevencijai.72

Aukščiau paminėtas Nyderlandų Karalystės po-

licijos projektas buvo inicijuotas po panašaus 

projekto, pavadinimu „True Visions“, Didžiojoje 

Britanijoje įgyvendinimo. Šio projekto metu 

buvo sukurta svetainė www.report-it.org.uk, 

kurioje neapykantos nusikaltimų aukos gali už-

pildyti specialią pranešimo formą, taip pat rasti 

susijusią informaciją, įskaitant įvairią pagalbą ir 

paramą teikiančių organizacijų ir valstybės ins-

titucijų sąrašą. 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas polici-

jos pareigūnams, kurie priima neapykantos nu-

sikaltimų aukų pranešimus policijos įstaigose. 

Svarbu tai, kad policijos pareigūnai užtikrintų 

saugią ir patikimą aplinką homofobinių ir trans-

fobinių neapykantos nusikaltimų aukoms ir 

garantuotų tinkamą paramą bei pagalbą. Tam 

svarbūs ne tik atitinkami policijos pareigūnų 

mokymai, bet ir konkrečių pareigūnų, atsakingų 

už neapykantos nusikaltimų tyrimą, paskyrimas. 

Tokiu būdu ne tik sutaupomi resursai, tačiau 

tai kelia didesnį pasitikėjimą policija bei gerina 

policijos darbą, kadangi nukentėjusieji žino, kur 

kreiptis, o tyrėjai yra tokio pobūdžio nusikaltimų 

ekspertai. Užsienio praktika rodo, kad specialių 

neapykantos nusikaltimų tyrimo skyrių įkūrimas 

ir specialių pareigūnų – tarpininkų73 – paskyri-

mas yra gana populiarus. Tokie pareigūnai veikia 

kaip tarpininkai tarp policijos ir LGBT bendruo-

menės, palaiko ryšius su jos nariais bei organi-

zacijomis, teikia informaciją, taip pat padeda nu-

kentėjusiesiems pranešimo pateikimo procese ir 

atlieka kitas funkcijas.

Vokietijoje kai kuriose federalinėse žemėse bei 

miestuose policijos įstaigose yra paskirti speci-

alūs policijos pareigūnai – tarpininkai su LGBT 

bendruomene. Šie pareigūnai yra atsakingi už 

klausimus, susijusius su homofobiniais ir trans-

fobiniais neapykantos nusikaltimais. Specialūs 

pareigūnai tarnauja kaip kontaktiniai asme-

nys LGBT organizacijoms ir asociacijoms, dirba 

neapykantos nusikaltimų prieš LGBT asmenis 

prevencijos srityje bei prisideda informuojant 

ir šviečiant kolegas bei visuomenę klausimais, 

susijusiais su LGBT bendruomene ir policijos 

darbu.74

Airijos policija (An Garda Síochana) taip pat yra 

aktyvi kovojant su homofobiškais neapykantos 

nusikaltimais. Policija visoje šalyje turi specialius 

policijos pareigūnus – tarpininkus – kurie veikia 

kaip kontaktiniai asmenys LGBT bendruomenės 

nariams, norintiems pranešti apie neapykantos 

nusikaltimą. Airijos policija taip pat yra parengu-

si specialius informacinius leidinius apie neapy-

72 Polacek, Richard and Le Déroff, Joël. Joining forces to com-
bat homophobic and transphobic hate crime: Cooperation 
between police forces and LGBT organisations in Europe, 
2010. <http://www.ilga-europe.org/home/issues/hate_cri-
me_hate_speech/ilga_europe_reports>. P. 41.
73 Angl. liaison officers.
74 Country thematic studies on homophobia, transphobia 
and discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity (Germany). FRA, 2010. <http://fra.europa.eu/
en/national-contribution/2012/country-thematic-studies-
homophobia-transphobia-and-discrimination> 
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kantos nusikaltimus, kuriais siekiama paskatinti 

LGBT bendruomenę pranešti, taip pat LGBT ben-

druomenei platina informaciją apie specialius 

policijos pareigūnus bei organizuoja specialius 

pareigūnų mokymus.75

Didžiojoje Britanijoje kiekvienas policijos biu-

ras arba sritis taip pat turi specialius pareigūnus, 

kurie dirba su LGBT bendruomenės nariais arba 

bendrai su visų pažeidžiamų grupių nariais. Šie 

pareigūnai būna specialiai apmokyti ir pasiren-

gę tinkamai padėti homofobinių ir transfobinių 

nusikaltimų aukoms. Kai kuriais atvejais šie pa-

reigūnai taip pat turi atsakomybę bendradar-

biauti su paramos aukoms grupėmis.76

Siekdami padidinti pranešančiųjų apie neapy-

kantos nusikaltimus skaičių, Didžiosios Brita

nijos sostinėje Londone veikianti organizacija 

„Galop“ kartu su Londono Metropoliteno polici-

ja sudarė asistuojamo pranešimo (angl. „assisted 

reporting“) schemą. Tokiu būdu asmenys, neno-

rintys pranešti tiesiogiai policijai, gali pranešti 

per „Galop“ internetinę svetainę arba pagalbos 

liniją. Organizacija gali policijai perduoti pilnus 

duomenis, informaciją apie anoniminius prane-

šimus, taip pat perduoti bendrą informaciją apie 

užfiksuotus atvejus, bet neperduoti pranešėjo 

(aukos) detalių. „Galop“ yra įsipareigojusi be as-

mens sutikimo neperduoti jokios informacijos 

trečiosioms šalims. Organizacija savo interneti-

nėje svetainėje taip pat suteikia saugią ir konfi-

dencialią interaktyvią erdvę, kurioje neapykan-

tos nusikaltimų aukos gali įvairiais klausimais 

pasikonsultuoti su „Galop“ patarėjais.77

neapykantos nusikaltimų stebėsena ir 

dokumentavimas

Norint sukurti efektyvias neapykantos nusikal-

timų prevencijos programas bei priemones, turi 

būti renkami patikimi duomenys ir statistika. To-

kie duomenys turėtų būti viešinami, pateikiant 

reikšmingas detales, įskaitant: įvykusių inciden-

tų skaičių, incidentų, apie kuriuos buvo praneš-

ta atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, 

skaičių, pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičių, kal-

tinamų ir nuteistų asmenų skaičių. Detali infor-

macija taip pat reikalinga apie incidentų pobū-

dį, kaltininko ir aukos bazinį profilį. Duomenų ir 

statistikos rinkimas turi būti atliekamas gerbiant 

nusikaltimo aukos privatumą bei užtikrinant 

duomenų apsaugą.

Nuo 1997 metų Suomija kiekvienais metais ren-

gia pranešimus apie rasistinius neapykantos nu-

sikaltimus. Tyrėjai analizuoja kiekvieną praneši-

mą apie neapykantos nusikaltimus, aiškinasi, ar 

nusikaltimas buvo kildinamas iš rasistinių paska-

tų. Tokiu būdu tyrėjai gali ne tik nustatyti tokių 

nusikaltimų skaičių, bet ir padaryti išvadas apie 

asmenis, darančius rasistinius neapykantos nu-

sikaltimus, dažniau pasitaikančius šių nusikalti-

mų tipus, vietas ir laikus, kada tokie nusikaltimai 

įvykdomi bei kas dažniausiai yra šių nusikaltimų 

aukos. Nuo 2009 metų į ataskaitas įtraukiami 

duomenys apie neapykantos nusikaltimus skir-

75 Country thematic studies on homophobia, transphobia 
and discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity (Ireland). FRA, 2010. <http://fra.europa.eu/
en/national-contribution/2012/country-thematic-studies-
homophobia-transphobia-and-discrimination>
76 Country thematic studies on homophobia, transphobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation and gender 
identity (United Kingdom). FRA, 2010. <http://fra.europa.eu/
en/national-contribution/2012/country-thematic-studies-
homophobia-transphobia-and-discrimination>
77 Polacek, Richard and Le Déroff, Joël. Joining forces to com-
bat homophobic and transphobic hate crime: Cooperation 
between police forces and LGBT organisations in Europe, 
2010. <http://www.ilga-europe.org/home/issues/hate_cri-
me_hate_speech/ilga_europe_reports>. P. 46. 
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tingais pagrindais, įskaitant dėl asmens seksua-

linės orientacijos.78 

Siekiant pagerinti diskriminacinio pobūdžio 

incidentų ir nusikaltimų registravimą, Nyder

landų karalystės policija kartu su prokuratūros 

padaliniu, atsakingu už įvairovę, sukūrė specia-

lią nusikatimų registravimo sistemą. Be to, pro-

kuratūra pristatė ir naują informacijos tvarkymo 

sistemą, įgalinančią nurodyti diskriminavimo 

pagrindą, susijusį su nusikaltimo padarymo 

motyvu.79

2009 metais Didžiosios Britanijos sostinėje 

Londone veikianti organizacija „Galop“ paskelbė 

baigiamąją tyrimo „Filling in the Blanks“ ataskai-

tą. Šia ataskaita siekiama didinti suvokimą apie 

nepranešamus homofobinius ir transfobinius 

neapykantos nusikaltimus, taip pat suteikti in-

formacijos apie paslaugas, kurios yra prieinamos 

tokių nusikaltimų aukoms, ypač susijusias su 

pranešimo pateikimo galimybėmis. Ši ataskai-

ta – tai bendras savanoriškų LGBT organizacijų ir 

Londono Metropoliteno policijos, kuri pripažino 

policijos surenkamų duomenų ribotumą ir matė 

tokio tyrimo svarbą, darbo rezultatas. Atlikto 

tyrimo rezultatai, pateikti ataskaitoje, prisidėjo 

formuojant Londono Metropoliteno policijos 

strategijas, skatinant neapykantos nusikaltimų 

aukų pasitikėjimą policija ir didinant pranešamų 

nusikaltimų skaičių.80

neapykantos nusikaltimų prevencija

Efektyvi neapykantos nusikaltimų prevencija 

apima veiksmus įvairiose socialinėse srityse, 

įskaitant darbovietes ir privačią aplinką, darbą 

mokyklose. Prevencijai taip pat svarbus tinka-

mas policijos pareigūnų, valstybės tarnautojų 

ir kitų specialistų rengimas, pakankamas žinių 

ir informacijos kiekis bei problematikos suvo-

kimas. 

Visuomeninės organizacijos atlieka ypač svarbų 

prevencinį darbą, kadangi palaiko tiesioginį ryšį 

su bendruomene ir jos nariais, užsiima visuome-

nės švietimo, suvokimo kėlimo ir tolerancijos 

ugdymo veikla, tad svarbus yra bendradarbiavi-

mas su šiomis organizacijomis ir jų veiklos palai-

kymas bei rėmimas. 

2010 metais festivalio „Baltic Pride“ metu buvo 

suorganizuotos pirmosios Lietuvoje LGBT žmo-

nių ir juos palaikančiųjų eitynės „Už lygybę“. 

Renginys sėkmingai pakartotas 2013 metais. Ka-

dangi renginys abu kartus sulaukė ne tik daug 

dėmesio, tačiau ir nemažai priešiškumo, buvo 

būtina dėti pastangas tam, kad būtų tinkamai 

pasirūpinta dalyvių ir taikių stebėtojų saugumu. 

Todėl tiek „Baltic Pride“ organizatoriai – asocia-

cija LGL, tiek atsakingi policijos pareigūnai matė 

bendradarbiavimo svarbą norint pasiekti geriau-

sių rezultatų. Prieš renginį buvo surengtas ne 

vienas organizatorių ir policijos atstovų susitiki-

mas, kuriuose aptartos renginio detalės, susiju-

sios su saugumu, organizatoriai taip pat nuolat 

78 Country thematic studies on homophobia, transphobia 
and discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity (Finland). FRA, 2010. <http://fra.europa.eu/
en/national-contribution/2012/country-thematic-studies-
homophobia-transphobia-and-discrimination>
79 Country thematic studies on homophobia, transphobia 
and discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity (Netherlands). FRA, 2010. <http://fra.europa.
eu/en/national-contribution/2012/country-thematic-stu-
dies-homophobia-transphobia-and-discrimination>
80 Polacek, Richard and Le Déroff, Joël. Joining forces to com-
bat homophobic and transphobic hate crime: Cooperation 
between police forces and LGBT organisations in Europe, 
2010. <http://www.ilga-europe.org/home/issues/hate_cri-
me_hate_speech/ilga_europe_reports>. P. 49, 50.
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palaikė ryšį su policijos atstovais paties renginio 

metu, taip pat buvo nuolat bendradarbiaujama 

su žiniasklaida. 

 „Mums, kaip renginio organizatoriams, svar-

biausia yra renginio dalyvių saugumas, todėl 

nuo pat pradžių suvokėme bendradarbiavimo 

su policija svarbą. Nors į pirmąsias eitynes „Už 

lygybę“ 2010 metais dalyviai rinkosi dar nela-

bai drąsiai, 2013 metais galėjome stebėti aki-

vaizdų skirtumą – tiek eitynėse dalyvaujančių, 

tiek palaikančiųjų stebėtojų buvo pastebimai 

daugiau, renginys tapo daug atviresnis. Tai yra 

geras organizatorių ir policijos darbo bei ben-

dradarbiavimo rezultatas.“ – Aliona Poluja

nova, asociacijos LGL advokacijos vadovė.

Itin teigiamai vertintinas policijos atstovų da-

lyvavimas LGBT bendruomenės renginiuose, 

ypač eitynėse ar mitinguose. Policijos atstovai 

dalyvauja LGBT žmonių ir juos palaikančiųjų 

eitynėse bei kituose renginiuose daugely šalių, 

pavyzdžiui, jAV, kanadoje, Naujojoje Zelan

dijoje, Švedijoje, Nyderlandų karalystėje, 

Didžiojoje Britanijoje ir kt. 

2014 metų birželio mėn. Norvegijos sostinėje 

Osle vyksiančiame tarptautiniame renginyje 

„EuroPride“81 dalyvavo ir policijos atstovų gru-

pė. Ši praktika Osle nėra naujovė – policijos 

atstovai Pride renginiuose yra dalyvavę ir anks-

čiau. Savo dalyvavimu „EuroPride“ renginyje 

Norvegijos policija siekia sukurti saugumo ir 

pasitikėjimo atmosferą policijoje dirbantiems 

LGBT žmonėms, parodyti policijos atstovų 

profesiją rengimui pritraukti daugiau asmenų 

į darbą policijoje, informuoti visuomenę apie 

policijos veiklą kovojant su neapykantos nusi-

kaltimais. Šių tikslų Norvegijos policija sieks ne 

tik dalyvaudama „EuroPride“ eitynėse, tačiau 

ir didindama Policijos akademijos matomumą 

bei skleisdama informaciją apie darbą kovos su 

neapykantos nusikaltimais srityje per įvairius 

tuo metu vykstančius renginius – paskaitas, se-

minarus ir kt.82

Tvarus bendradarbiavimas ir dialogas tarp 

valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės

Norint kovoje su neapykantos nusikaltimais 

pasiekti geriausių rezultatų, būtinas valstybės, 

ypač teisėsaugos institucijų, ir visuomeninių or-

ganizacijų bei bendruomenių grupių nuolatinis 

bendradarbiavimas ir dialogo kūrimas. Visuo-

meninės organizacijos atlieka daug reikšmingų 

funkcijų, kurios papildo valstybinių institucijų 

veiklą, pavyzdžiui, teikiant informaciją, paramą 

ir pagalbą neapykantos nusikaltimų aukoms, at-

liekant neapykantos nusikaltimų stebėseną, di-

dinant visuomenės ir bendruomenės suvokimą. 

Ši visuomeninių organizacijų veikla yra itin svar-

bi tada, kai visuomenėje yra pasitikėjimo valsty-

bės institucijomis problema, kadangi paprastai 

visuomeninės organizacijos yra daug „arčiau“ 

bendruomenės narių. Svarbus tvaraus bendra-

darbiavimo aspektas apima ir visuomeninių or-

ganizacijų įtraukimą į neapykantos nusikaltimų 

baudžiamąjį procesą. Šios organizacijos neretai 

gali suteikti reikšmingos ekspertinės informaci-

jos, papildomų duomenų, naujausių tyrimų vyk-

dant baudžiamąjį procesą, kadangi dirbdamos 

81 „EuroPride“ - tai tarptautinis LGBT renginys kasmet rengia-
mas vis kitame Europos mieste. Pirmasis renginys įvyko 1992 
metais Londone, Didžiojoje Britanijoje. Daugiau apie renginį: 
http://www.europride.info/
82 The Norwegian police to attend EuroPride 2014 in Oslo, 
2014-04-25. <http://www.europride2014.com/the-norwe-
gian-police-to-attend-europride-2014-in-oslo/>
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atitinkamoje srityje su šia informacija nuolat 

susiduria, ją kaupia ir analizuoja. Organizacijos 

taip pat gali būti pasitelkiamos visuomenei svar-

biais ir rezonansiniais atvejais, kada reikalinga 

formuoti visuomenės nuomonę, įgyvendinant 

platesnes viešinimo kampanijas.

2008 metais Škotijoje, Didžiojoje Britanijoje, 

visuomeninė organizacija „The Equality Net-

work“, siekianti LGBT lygybės ir žmogaus teisių 

užtikrinimo regione, bendradarbiaudama su 

vietine policija pradėjo programos „Atviri ir sau-

gūs“ (angl. „Out and Safe“) įgyvendinimą. Šia 

programa siekiama spręsti įvairias problemas, 

susijusias su homofobiniais ir transfobiniais ne-

apykantos nusikaltimais, įskaitant pasitikėjimo 

policija klausimus, gerinti nuotolinio pranešimo 

pateikimo galimybes ir kt. Tam tikslui pasitelkia-

mos įvairios priemonės – organizuojami specia-

lūs renginiai, susitikimai, leidžiami informaciniai 

leidiniai, skirti LGBT bendruomenei.83

rekomendacijos sėkmingai 
kovai su neapykantos 
nusikaltimais

Rekomendacijos sėkmingai kovai su neapykantos 

nusikaltimais:

1.  Pranešimo apie neapykantos nusikaltimus 

skatinimas. Augantis pateiktų pranešimų 

apie neapykantos nusikaltimus skaičius – dar-

bo kokybės rodiklis. Informaciją apie būtinybę 

pranešti nukentėjus ar tapus tokio incidento 

liudininku reikia viešinti, ypatingai pažeidžia-

mų bendruomenių tarpe: tarp etninių, rasinių, 

religinių mažumų, LGBT bendruomenėje, ben-

drojoje populiacijoje.

2.  Neapykantos nusikaltimų statistikos rin

kimas. Būtina turėti specialius įgūdžius, lei-

džiančius registruoti ir atskirti neapykantos 

nusikaltimus nuo paprastų nusikaltimų, o api-

bendrinti duomenys apie šiuos nusikaltimus 

turi būti pristatomi visuomenei bei vietinėms 

bendruomenėms.

3.  Policijos pareigūnų mokymas. Būtų puiku, jei 

visiems policijos pareigūnams būtų rengiami 

mokymai apie neapykantos nusikaltimų reikš-

mę bei paplitimą, kovos su jais formas bei takti-

kas, nepranešimo apie juos priežastis. Pareigū-

nams taip pat būtina išmokti bendrauti su tokio 

pobūdžio nukentėjusiaisiais, norint išvengti di-

desnės žalos – antrinės viktimizacijos. Mokymų 

metu turi būti pabrėžta, jog nedera atskleisti 

LGBT tapatybės, dėl kurios buvo padarytas nea-

pykantos nusikaltimas, bet kokiems asmenims, 

kuriems auka nepageidauja to atskleisti (pavyz-

džiui, aukos šeimos nariams). Pareigūnai turėtų 

būti supažindinti su informacija apie Lietuvoje 

83 Polacek, Richard and Le Déroff, Joël. Joining forces to com-
bat homophobic and transphobic hate crime: Cooperation 
between police forces and LGBT organisations in Europe, 
2010. <http://www.ilga-europe.org/home/issues/hate_cri-
me_hate_speech/ilga_europe_reports>. P. 65-67.
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veikiančias LGBT organizacijas, kurios galėtų 

suteikti tokioms aukoms pagalbą ar paramą.

4.  Darbas su jaunimu. Svarbu bendradarbiauti 

su mokyklomis, mokiniais, jaunimo centrais, 

jaunimo organizacijomis tam, kad visi žino-

tų apie priekabiavimo, patyčių, neapykantos 

kalbos ir nusikaltimų žalą (vis dar nemažai pa-

auglių tiki, jog tame nėra nieko blogo). Būtina 

drąsinti jaunus žmones prisidėti prie draugiš-

kų ir tolerantiškų iniciatyvų. 

5.  Bendradarbiavimas su LGBT organizacijo

mis. Tam, kad pareigūnų tarpe būtų mažiau 

išankstinių nuostatų, homofobijos bei neto-

lerancijos, taip pat kokybiškesniam darbui su 

neapykantos nusikaltimų atvejais, reikšminga 

bendradarbiauti su Lietuvoje veikiančiomis 

LGBT organizacijomis. Šios organizacijos taip 

pat dirba neapykantos nusikaltimų srityje, 

vykdo tokių atvejų monitoringą, seka neapy-

kantos kalbą internete bei viešoje erdvėje. 

6.  Vieši pareiškimai. Policija turi pareigą ginti ir 

saugoti žmonių teises bei laisves, tad turėtų 

dažniau priminti tai visuomenei viešais pareiški-

mais. LGBT bendruomenei Lietuvoje ypatingai 

svarbu žinoti, jog policija skatina juos pranešti 

apie patirtą neapykantą, kad orientuojasi šian-

dieninėje situacijoje ir palaiko ar smerkia vieną 

ar kitą iniciatyvą, incidentą ir pan. Pavyzdžiui, 

tam, kad išsiųsti toleranciją skatinančią trumpą 

žinutę, pasveikinti savo stebėtojus su Tarptau-

tine žmogaus teisių diena (gruodžio 10 d.) ar 

Tarptautine diena prieš homofobiją ir transfobi-

ją (gegužės 17 d.), galima panaudoti socialinius 

tinklus, tokius kaip „Facebook“, „Twitter“.

7.  LGBT draugiškos darbo aplinkos kūrimas. 

Policijos gretose taip pat yra LGBT bei juos pa-

laikančių žmonių. Ir šie žmonės nori darbuotis 

draugiškoje, jiems tolerantiškoje aplinkoje. To-

dėl būtina užtikrinti, jog darbovietėje nebūtų 

vietos homofobijai, transfobijai, patyčioms, 

neapykantos kalbai bei priekabiavimui. 
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P r I E D A S  N r .  1

Lietuvos respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 
23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos dėl 
nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio 
pobūdžio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, 
vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.1440, 2009.84

P r i e d a s

84 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruo-
džio 23 d. įsakymu patvirtintos Metodinės rekomendacijos 
dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobū-
džio motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavi-
mo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://www.
prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A
1kumui/tabid/221/Default.aspx> [žiūrėta: 2014-06-04].
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LIETuVoS rESPuBLIkoS

GENErALINĖ ProkurATŪrA

Apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovams ir TVIRTINU:

prokurorams

Lietuvos Respublikos generalinis

Policijos departamentui prie prokuroras

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Algimantas Valantinas

ministerijos

2009 m. gruodžio 23 d.

Valstybės saugumo departamentui

METoDINĖS rEkoMENDAcIjoS

DĖL NuSIkALSTAMų VEIkų, PADAryTų rASINIAIS, NAcIoNALISTINIAIS, kSENoFoBINIAIS, 

HoMoFoBINIAIS Ar kITAIS DISkrIMINAcINIo PoBŪDŽIo

MoTyVAIS, IkITEISMINIo TyrIMo orGANIZAVIMo, VADoVAVIMo jAM Ir ATLIkIMo yPATuMų

2009-12-23 Nr.12.14-40

Vilnius

BENDroSIoS NuoSTAToS I. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija) įtvirtina pagrindinį konstitucinį žmogaus teisių ir 1. 

laisvių apsaugos principą – žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės (Konstitucijos 18 str.).

Įtvirtindama pagrindines žmogaus teises ir laisves, Konstitucija garantuoja žmogaus privataus gyvenimo 2. 

neliečiamumą (Konstitucijos 22 str. 1 d.), teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, ieškoti, gauti ir 

skleisti informaciją bei idėjas (Konstitucijos 25 str. 1 ir 2 dalys), minties, tikėjimo ir sąžin ės laisvę (Konstitucijos 

26 str.). Konstitucijoje taip pat nustatyta, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegij ų dėl jo 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar paži ūrų pagrindu (Konstitu-

cijos 29 str. 2 d.). 

Pagrindinis valstybės įstatymas įtvirtina ir konstitucinius principus, kurie nustato tam tikrus ribojimus, su-3. 

sijusius su kai kurių Konstitucijoje numatytų pagrindinių žmogaus teisi ų ir laisvių įgyvendinimu: laisvė reikšti 

įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar 

socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija (Konstitucijos 25 

str. 4 dalis); žmogaus įsitikinimais, praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas 

ar įstatymų nevykdymas (Konstitucijos 27 str.); įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, 
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žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių 

(Konstitucijos 28 str.). 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Žin., 1995-05-16, Nr. 40-987) 14 4. 

straipsnis nustato, kad naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas 

be jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, 

tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais. 

2008 m. lapkričio 28 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė pamatinį sprendimą 2008/913/TVR (toliau – Pa-5. 

matinis sprendimas) dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis ir apraiškomis baudžiamo-

sios teisės priemonėmis (Officialusis leidinys L, 2008-12-06, Nr. 328). Pamatiniame sprendime konstatuota, 

kad rasizmas ir ksenofobija tiesiogiai pažeidžia laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindi-

nėms laisvėms bei teisinės valstybės principus, t.y. principus, kuriais grindžiama Europos Sąjunga ir kurie yra 

bendri valstybės narėms (Pamatinio sprendimo preambulės 1 str.), kad rasizmas ir ksenofobija kelia grėsmę 

asmenų grupėms, prieš kurias nukreiptas toks elgesys (Pamatinio sprendimo preambulės 5 str.). 

Pamatiniu sprendimu 2008/913/TVR Europos Sąjungos šalys narės įsipareigojo imtis priemonių užtikri-6. 

nant baudžiamumą už su rasizmu ir ksenofobija susijusias tokias nus ikalstamas veikas: viešą smurto ar ne-

apykantos, nukreiptos prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę ar tautinę 

arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstymą, tokią pat veiką viešai skleidžiant ar platinant 

rašytinę, vaizdinę ar kitokią medžiagą, o taip pat – viešą pritarimą genocido nusikaltimams, nusikaltimams 

žmoniškumui ir karo nusikaltimams, kaip jie apibrėžti Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Statute, taip pat – 

nusikaltimams, apibrėžtiems Tarptautinio karo tribunolo įstatuose, pridedamuose prie 1945 m. rugpjūčio 8 d. 

Londono susitarimo, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę 

ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, atsisakymą šiuos nusikaltimus pripažinti ar 

didelį jų menkinimą, kai (arba kai) veikos gali kurstyti smurtą ar neapykantą prieš tokią grupę ar jai priklau-

santį asmenį (pamatinio sprendimo 1 str.).

Lietuvos Respublika galiojančiame savo baudžiamąjame įstatyme (BK) yra kriminalizavusi tik dalį Pamati-7. 

niame sprendime 2008/913/TVR numatytų kriminalizuoti nusikalstamų veikų. 

Europos Sąjungos Ministrų taryba dar 1996 m. liepos 15 d. priėmė Bendruosius veiksmus (96/443/JHA) 8. 

dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija (Oficialusis leidinys, 2004, Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr.1), pagal 

kuriuos valstybės narės įsipareigojo užtikrinti veiksmingą teisinę savitarpio pagalbą su rasistiniu arba kseno-

fobiniu elgesiu susijusių nusikaltimų atžvilgiu. 

Lietuvos Respublikos baudžiamasis įstatymas – BK numato baudžiamąją atsakomybę už nusikalstamas 9. 

veikas, padarytas rasiniais, nacionalistiniais, ksenofobiniais, homofobiniais, religiniais, taip pat kitais dis-

kriminacinio pobūdžio motyvais. Pagal tiesiogiai pažeidžiamą nusikaltimo sudėties objektą (nacionalinės, 

etninės, rasinės, religinės, socialinės ar politinės grupės bei šias grupes sudarančių žmonių teisę į gyvybę, 

sveikatą, saugias egzistavimo sąlygas, išlikimo, vystymosi galimybes) tokių nusikalstamų veikų kategorijai 

visų pirma priskirtinas genocidas (BK 99 str.), o pagal papildomą pagrindinį ir objektą kvalifikuojantį požymį 

(žmonių grupinį priklausomumą) – kitas nusikaltimas žmoniškumui – tarptautinės teisės draudžiamas elge-

sys su žmonėmis (BK 100 str.). Šių labai sunkių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo 

jam ir atlikimo ypatumai reglamentuoti teritorinių prokuratūrų prokurorams skirtuose Lietuvos Respublikos 
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generalinio prokuroro 2007 m. gruodžio 22 d. patvirtintuose metodiniuose nurodymuose Nr. 12.2-2400 dėl 

veiksmingesnio nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų ikiteisminio tyrimo, todėl jų ikiteisminio tyrimo 

organizavimo reglamentavimas nėra šių rekomendacijų tikslas ir objektas. 

10. Vertinant nusikalstamas veikas, padaromas rasiniais, nacionalistiniais, ksenofobiniais, homofobiniais, re-

liginiais, taip pat kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais pagal jomis tiesiogiai pažeidžiamą nusikaltimo 

sudėties objektyviosos pusės elementą – jų objektą, tokių veikų kategorijai priskiriamos ir nusikalstamos 

veikos asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei, numatytos BK XXV skyriuje – 169 str. (diskriminavimas dėl 

tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės), 170 str. (kurstymas prieš bet kokios 

tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę), 1701 str. (grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskri-

minuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla) ir 171 str. (trukdymas atlikti religines apeigas 

ar religines iškilmes). Rasiniai, nacionaliniai ar religiniai motyvai, kaip privalomi nusikalstamą veiką kvalifi-

kuojantys požymiai, numatyti ne tik paminėtuose šiame punkte baudžiamojo įstatymo straipsniuose, bet ir 

BK 312 str. 2 d., kuri nustato baudžiamąją atsakomybę už kapo ar kitos viešosios pagalbos vietos išniekinimą 

vandališkais veiksmais.

11. Rasiniai, nacionaliniai, ksenofobiniai, homofobiniai, religiniai ir kiti netolerancijos, diskriminacinio pobū-

džio motyvai (kaltininko siekis išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl am-

žiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų), kaip nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis, yra numatyti galiojančio Lietuvos 

Respublikos BK straipsniuose, nustatančiuose baudžiamąją atsakomybę už veikas, kurių sudėties objektas 

yra žmogaus gyvybė (BK 129 str. 2 d. 13 p. – nužudymas) ir sveikata (BK 135 str. 2 d. 13 p. – sunkus sveikatos 

sutrikdymas, BK 138 str. 2 d. 13 p. – nesunkus sveikatos sutrikdymą). Pažymėtina, kad šiame rekomendaci-

jų punkte paminėtų BK straipsnių normose nurodytas asmens (nukentėjusiojo) ar jų grupės, į kurio (kurių) 

lygiateisiškumą kėsinamasi neteisėtais veiksmais, grupinę priklausomybę apibrėžiančių požymių ratas yra 

platesnis už BK XXV skyriaus straipsni ų ir BK 312 str. 2 d. normų dispozicijose nurodytos nusikalstamą veiką 

kvalifikuojančios motyvacijos, susijusios su tam tikra asmenų grupine priklausomybe, ratą.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos BK 60 straipsnio, reglamentuojančio atsakomybę sunkinančias 12. 

aplinkybes, 1 dalies 12 punkto turinį, akivaizdu, kad bet kurios nusikalstamos veikos padarymo atveju, jeigu 

rasiniai, nacionaliniai, ksenofobiniai, homofobiniai, religiniai ir kiti netolerancijos ar diskriminacinio pobū-

džio motyvai n ėra privalomi nusikalstamą veiką kvalifikuojantys požymiai, baudžiamasis įstatymas sutei-

kia pagrindą prokurorui vertinti ikiteisminio tyrimo duomenis ir kaltinamąjame akte konstatuoti, o teismui, 

skiriant bausmę kaltininkui, atsižvelgti ir pripažinti sunkinančia baudžiamąją atsakomybę aplinkybe veikos 

padarymą, siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, 

seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų 

ar pažiūrų. 

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (19 str.) reglamentuoja visuomenės informavi-13. 

mo priemonėse neskelbtiną informaciją. Pagal šio įstatymo nuostatas, be kitos draudžiamos skelbti informa-

cijos, visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skelbti informaciją, kurioje kurstoma neapykanta, 

tyčiojimasi, niekinama, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklau-

sančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėtis, tikė-
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jimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 67 punkte esantį reglamentavimą, visuomenės 

informavimo priemonėmis laikoma – laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos, radijo 

programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijos produkcija, informacinės visuomenės informavimo priemonė 

ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija. Atsižvelgiant į šią sąvoką, visuomenės informavimo 

priemonei priskirtini ir interneto ar kitas elektroninių ryšių technologijas viešajai informacijai skleisti naudo-

jantys juridinių ir fizinių asmenų sukurti ar jų administruojami tokios informacijos sklaidos šaltiniai.

II. SĄVokoS Ir TEISNIS rEGLAMENTAVIMAS

14. Vadovaujantis doktrininiu ir praktiniu aiškinimu, visos nusikalstamos veikos, padarytos prieš asmenis, 

visuomenę, turtinę nuosavybę, jeigu jos motyvuotos teisės pažeidėjo (kaltininko) išankstinių, prietarais ar 

stereotipais grįstų neigiamų nuostatų dėl tam tikro individo ar žmonių grupės rasinės, etninės, tautinės kil-

mės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos, amžiaus, socialinės padėties, neįgalumo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

bendrąja prasme priskiriamos specifinei kriminalinių nusižengimų kategorijai – neapykantos nusikaltimams.

Neapykantos nusikaltimai (nusikalstamos veikos) 15. – tai ne vien kurstymas prieš tam tikrais baudžiamajame 

įstatyme numatytais grupinės priklausomybės požymius atitinkančius ar jiems pagrįstai ar nepagrįstai priski-

riamus individus ar tokias žmonių grupes, neapykantos jiems skatinimas, jų niekinimas, kitoks menkinimas, 

psichinis ar fizinis smurtas prieš juos, bet ir nusikaltimai tokių žmonių grupių ar jų narių nuosavybei, pasi-

reiškiantys vandalizmu, įvairiais išpuoliais prieš tam tikros žmonių grupės (bendruomenės) centrus, maldos 

namus ir pan. 

Neapykantos nusikalstamos veikos 16. skiriasi nuo kitų nusikalstamų veikų savo poveikiu ir padariniais (tiek 

materialaus, tiek ir nematerialaus pobūdžio) nukentėjusiesiems bei konkrečioms žmonių grupėms ar joms 

priklausiantiems pavieniams individams, kadangi tokie asmenys jaučiasi ne tik traumuoti, bet ir įbauginti. 

Neapykantos nusikalstamų veikų socialinis žalingumas išsiskiria ne tiek fizine ar turtine, kiek itin didele mo-

raline žala nukentėjusiajam. Tokiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į asmens savybes, sudarančias 

jo asmenybės, jo identiteto šerdį. Taip neigiama asmens laisvė ir orumas – vienos pagrindinių demokratinės 

visuomenės vertybių. Tokiomis nusikalstamomis veikomis, kaip minėta, bauginamas ir žeminamas ne tik ats-

kiras individas, bet ir visi tai pačiai visuomenės grupei (bendruomenei) priklausantys asmenys. Neapykantos 

išpuoliai dažnai esti išskirtinai žeidžiantys, žiaurūs, įžūlūs, padaromi viešoje vietoje, matomi, todėl darantys 

neigiamą poveikį ne tik viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, bet ir formuoja (ar gali suformuoti) dažnai 

nepagrįstai neigiamas visuomenės nuostatas, neigiamą požiūrį į tam tikras žmonių grupes ar jų narius, išpro-

vokuoti, sukurstyti keršto protrūkius, masinius neramumus ar tokių žalingų darniai visuomenės sanklodai ir 

jos narių tarpusavio sugyvenamumui įvykių pavojų. 

Rasizmas 17. yra įsitikinimų sistema ar doktrina, kuri teigia, kad įgimti biologiniai skirtumai tarp žmoni ų rasių 

lemia kultūrinius ar individulius pasiekimus, kad viena rasė yra vertinama kaip aukštesnė kitos rasės atžvilgiu 

ir dėl šio išskirtinumo turi teisę valdyti žemesniąją. Moksliniu požiūriu terminas rasizmas yra motyvuojantis 

pagrindas socialinei diskriminacijai, rasinei segregacijai ir smurtui, įskaitant sunkiausią savo padariniais tokių 

veiksmų formą – genocidą. Rasizmas lemia diskriminacijos atsiradimą tam tikros rasės atžvilgiu. Bet kokia for-
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ma pasireiškiantis rasizmas yra netoleruojamas ir smerkiamas demokratinėse, pagrindines žmogaus laisves ir 

teises deklaruojančiose, jas realiai įgyvendinančiose ir šiomis pamatinėmis, prigimtinėmis žmogaus, individo 

laisvėmis bei teisėmis, jų apsaugos principais savo egzistavimą ir viešąjį visuomenės gyvenimą grindžiančio-

se valstybėse.

18. Ksenofobija (iš graikų k. ξένος ‘užsienietis, keistuolis’, φόβος ‘baimė’) – perdėtas nepalankumas arba prie-

šiškumas svetimšaliams ir tam, kas svetimšališka. Šią fobiją turintys žmonės bijo, vengia ar yra priešiškai nusi-

teikę prieš kitokios tautybės, rasės, religijos, kultūros atstovus. Ksenofobijos terminas yra vartojamas siekiant 

apibūdinti baimę ar akivaizdų nepasitenkinimą užsieniečiais, nepažįstamaisiais ar asmenimis, besiskiriančiais 

nuo didesnės visuomenės dalies. Ji gali sukelti ar paskatinti priešiškas ar smurtines reakcijas visuomenėje, 

tokias kaip didelės dalies imigrantų, atskiros etninės, tautinės (nacionalinės), religinės grupės išvarymas iš 

konkrečios visuomenės gyvenamosios erdvės, arba – žiauriausia forma – genocidu. Ksenofobija taip pat yra 

apibūdinama ir kaip svetimšalių, kitataučių, kitos rasės asmenų ar jų grupių (dažniausiai sudarančių mažu-

mas tam tikroje visuomenėje) diskriminacija dėl tautybės ar rasės.

19. Tam tikrais atvejais rasizmas gali būti suprantamas kaip viena iš ksenofobijos formų, kadangi ksenofobija 

ir rasizmas yra artimos sąvokos, siekiant apibūdinti tautinės daugumos neigiamą požiūrį į tautines mažumas. 

Tačiau tai nėra lygiaverčiai terminai. Toks neigiamas požiūris skatina diskriminacijos paplitimą įvairiomis for-

momis, kuri pasireiškia ar gali pasireikšti nepakantumu: ignoravimu, vengimu, niekinimu, atsisakymu plėtoti 

santykius, griežtų teisinių sankcijų taikymu, įprastų pilietinių teisių nepripažinimu ar net smurtu ir atviros 

neapykantos demonstravimu tam tikrai žmonių grupei. Bendriausia prasme rasizmas gali būti apibūdintas ir 

kaip asmens diskriminacija rasės pagrindu, o ksenofobija – kaip nemėgimas visko, kas užsienietiška ar sveti-

ma tautinei kultūrai (svetimybių baimė).

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis nustato, kad draudžiama bet kokia diskrimi-20. 

nacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, 

religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, 

negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos. 2000 m. gruodžio 7 d. Chartiją iškilmingai paskelbė Europos Par-

lamento, Komisijos ir Tarybos pirmininkai (Oficialusis leidinys C 364, 2000-12-18), vėliau ji tapo Sutarties dėl 

Konstitucijos Europai, pasirašytos 2004 m. spalio 29 d., antrąja dalimi (Oficialusis leidinys C 310, 2004-12-16). 

Nors ji neturi privalomos teisinės galios, tačiau ją sudaro pagrindiniai principai, kuriems, kaip Europos Ben-

drijos teisės bendriesiems principams, teismų praktika suteikė teisinę galią. 

2000 m. birželio 29 d. buvo priimta Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2000/43/EB (Europos Sąjungos 21. 

oficialusis leidinys, 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1), kuri įgyvendina vienodų sąlygų taikymo 

principą asmenims, nepaisant jų rasės arba etninės priklausomybės. Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje 

pateikta diskriminacijos sąvoka, numatanti, kad šioje direktyvoje įtvirtintas vienodo požiūrio principas reiškia, 

kad nėra (ir negali būti) jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomy-

bės. Pagal kitas šios direktyvos 2 straipsnio nuostatas diskriminacija skirstoma į tiesioginę ir netiesioginę 

diskriminaciją. Tiesioginė diskriminacija yra tada, kai vienam asmeniui taikomos prastesnės sąlygos, nei pa-

našioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti taikomos kitam asmeniui dėl rasės ar etninės priklausomybės. 

Netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros rasės 

ar etninės priklausomybės asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent 
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tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama atitinkamomis ir 

būtinomis priemonėmis. Nurodymas diskriminuoti asmenis dėl rasės ar etninės priklausomybės laikomas 

šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

22. Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucijos – Europos Komisijos interneto svetainėje (http://

ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/fighting_discrimination/what_ is_discrimi-

nation.html?langid=lt) diskriminacijos sąvoka aiškinama plačiau. Tiesiogine diskriminacija laikomi atvejai, kai 

su žmogumi yra elgiamasi blogiau nei su kitais dėl jo(-os) rasės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, ne-

galios, amžiaus ar lytinės orientacijos. Netiesioginė diskriminacija yra tuomet, kai akivaizdžiai neutrali sąlyga, 

kriterijus ar veikla yra nukreipta prieš tam tikros rasės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, amžiaus ar 

lytinės orientacijos žmones, nebent veikla gali būti objektyviai pateisinta teisėtu tikslu.

23. Diskriminacijos sąvoką ir jos formas bei pasireiškimo sritis taip pat apibrėžia ir kitos – tarptautinės teisės 

normos, esančios tarptautinėse konvencijose, tarptautinės bendrijos institutų (Jungtinių Tautų Organizaci-

jos) priimtų ir skirtų tiek svarbiausių prigimtinių žmogaus laisvių ir teisių apsaugai, tiek ir specialiai kovai su 

diskriminacija: Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių 

teisių pakte, tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos 

panaikinimo, konvencijoje dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje, konvencijoje dėl visų formų 

diskriminacijos moterims panaikinimo.

24. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 1997 m. gegužės 6 d. nutarime (Žin., 1997-05-09, Nr. 40-977 

) yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje suformuluotas bendras asmenų ly-

gybės principas gali būti apibūdinamas kaip nediskriminacija. Ten pat apibrėžiama diskriminacijos sąvoka: 

diskriminacija paprastai suprantama kaip asmens ar asmenų grupės padėties kitų asmenų atžvilgiu pakei-

timas be objektyviai pateisinamo pagrindo. Tačiau, tam tikrais atvejais, esant pakankamai motyvuotam ir 

pagrįstam reikalui, atskiroms subjektų grupėms galima įstatymu nustatyti specialų teisinį statusą ar įtvirtinti 

tam tikrus jų teisinės padėties ypatumus.

25. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme (Žin., 2008-07-05, Nr. 76-2998) diskriminacija apibrėžiama 

kaip tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tauty-

bės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, 

etninės priklausomybės, religijos pagrindu (2 str. 1 d.). Ten pat (įstatymo 2 str. 7 d.) pateikiama ir tiesioginės 

diskriminacijos sąvoka – elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pa-

grindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos 

kitam asmeniui. Ten pat nurodytos išimtys, kuomet atskiri įstatymais nustatyti ribojimai, draudimai ar kiti 

atvejai nėra laikomi tiesiogine diskriminacija. Nurodymas diskriminuoti asmenį lyties, rasės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės 

priklausomybės, religijos pagrindu laikomas diskriminacija, apibrėžta šio įstatymo 2 straipsnio 4 ir 7 dalyse.

Antisemitizmas 26. – priešiškumas ar išankstinis nusistatymas nukreiptas prieš žydus, jų religinę ir etninę 

grupę. Antisemitizmo terminas apima bet kokią neigiamą ekspresiją žydų atžvilgiu, nuo individualios nea-

pykantos iki žiauraus šios grupės ar jos atskirų narių persekiojimo. Nors pagal terminą tai būtų nusistatymas 

prieš semitus (tam tikrą tautinę, kilminę kelių tautų žmonių grupę), tačiau realiai jis reiškia ir yra naudojamas 
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apibrėžiant konkretų nusistatymą prieš žydus. Antisemitizmas gali būti bendrai suskirstytas į tris kategorijas: 

1) religinis antisemitizmas ar antijudaizmas, nukreiptas prieš judaizmo (religijos) išpažinėjus; 2) rasinis antise-

mitizmas, nukreiptas prieš žydų tautą; 3) naujasis, šiuolaikinis antisemitizmas, kurio koncepcija susiformavo 

XX ir XXI amžiuose, ir šio tipo antisemitizmas nukreiptas prieš Izraelio valstybę, jo pagrindiniai ir svarbiausi 

pasekėjai – radikalūs islamo religijos atstovai – musulmonai fundamentalistai. Pastaroji antisemitizmo kryp-

tis ir jo koncepcija glaudžiai susijusi su antisionizmu, judėjimu ir/ar pažiūromis, nukreiptais prieš sionizmą – 

politinį judėjimą, kovojusį už žydų valstybės (Izraelio) atkūrimą Palestinoje. 

Islamofobija 27. yra nepagrįsta islamo religijos arba ją išpažįstančių žmonių – musulmonų baimė arba nu-

sistatymas prieš juos. Vakarų pasaulyje islamofobija ypač paplito po terorizmo aktų JAV, Niujorke 2001 m. 

rugsėjo 11 d. 

28.  Homofobija (iš graikų k. µός homo (seksualus), „toks pat, lygus“ + φοβία (fobija), „baimė“) yra neklinikinės 

kilmės terminas, apibūdinantis baimę arba panieką homoseksualams ir iš to sekančius veiksmus. Jis taip pat 

apibūdina homoseksualų diskriminaciją. 

29. 2001 m. lapkričio 23 d. Budapešte Europos Tarybos šalys narės priėmė konvenciją dėl elektroninių nusikal-

timų (Žin., 2004-03-07, Nr. 36-1188), kurioje reglamentavo kompiuterinėmis sistemomis padaromus nusikal-

timus, apibrėžė svarbiausias su tokio pobūdžio nusikalstamomis veikomis susijusias sąvokas. Be to, 2003 m. 

sausio 28 d. buvo priimtas šios konvencijos papildomas protokolas (toliau – papildomas protokolas) dėl ra-

sistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo 

(Žin., 2006-07-05, Nr. 75-2848), kuris įsigaliojo 2006-07-05. Šio papildomo protokolo 2 st raipsnis apibrėžia 

rasistinės ir ksenofobinės medžiagos sąvoką – tai bet kuri rašytinė medžiaga, bet kuris vaizdas arba bet kuris 

kitoks idėjų ar teorijų pateikimas, propaguojantis, skatinantis arba kurstantis neapykantą, diskriminavimą ar 

smurtą, nukreiptą prieš asmenį arba asmenų grupę dėl rasės, odos spalvos, kilmės arba tautinės ar etninės 

kilmės, taip pat religijos, jeigu tai naudojama kaip pretekstas kuriam nors iš šių veiksnių.

30. Šiose rekomendacijose paminėtos ir naudojamos sąvokos, kita susijusi terminologija yra paaiškinta Eu-

ropos Komisijos internetinio puslapio skyriuje, skirtame informacinei kompanijai „Už įvairovę. Prieš diskrimi-

naciją“, esančiame terminų žodyne (http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/

resources/glossary/?langid=lt# I ).

III. BENDrIEjI NuSIkALSTAMų VEIkų, PADAroMų rASINIAIS, NAcIoNALISTINIAIS, 

kSENoFoBINIAIS, HoMoFoBINIAIS, rELIGINIAIS, TAIP PAT kITAIS DISkrIMINAcINIo PoBŪDŽIo 

MoTyVAIS IkITEISMINIo TyrIMo PrADĖjIMo, jo orGANIZAVIMo Ir ATLIkIMo yPATuMAI

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (tol iau – BK) numatytų nusikalstamų veikų ikiteis-31. 

minis tyrimas pradedamas, organizuojamas, jam vadovaujama ir jis atliekamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Ž in., 2002, Nr. 37-1341) (toliau – BPK), Lietuvos Respublikos 

prokuratūros įstatymo (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919 ; 2008, Nr. 81-3173, Nr. 81-3190) nuos-
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tatomis, Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatais (Lietuvos Respublikos 

generalinio prokuroro 2003 m. spalio 7 d. įsak. Nr. I-108; 2008 m. gruodžio 31 d. įsak. Nr. I-215. Žin., 2009, 

Nr. 3-82), Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymais patvirtintomis rekomendacijomis dėl iki-

teisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 

m. rugpjūčio 11 d. įsak. Nr. I-110. Žin., 2008-08-19, Nr. 94-3713 ), rekomendacijomis dėl prokuroro veiklos 

organizuojant ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujant (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2004 m. 

vasario 25 d. įsak. Nr. I-40; 2008 m. birželio 19 d. Nr. I-86., Žin., 2 004, Nr. 33-1094; 2008, Nr. 72-2783), kitų 

generalinio prokuroro baudžiamojo proceso rekomendacijų bei teisės aktų nuostatomis. Taip pat turi būti 

atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Konstitucijos, atitinkamų tarptautinių ir Europos Sąjungos, Europos 

tarybos teisės aktų nuostatas. 

Ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamų veikų, padaromų rasiniais, nacionalistiniais, ksenofobiniais, homo-32. 

fo biniais, religiniais, taip pat kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais pradėjimas, pradėto ikiteisminio tyri-

mo organizavimas, vadovavimas jo atlikimui ir atlikimas turi tam tikrų ypatumų. 

Pamatinio sprendimo 2008/913/TVR preambulės 11 straipsnyje konstatuota būtinybė užtikrinti, kad su 33. 

rasizmu ir ksenofobija susijusių veikų tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų nuo nukentėjusių-

jų, kurie dažnai yra ypač pažeidžiami ir nenori pradėti teisminio proceso, pareiškimų ar kaltinimų. Atsižvel-

giant į šią Pamatinio sprendimo nuostatą ir tai, kad kai kurių nusikalstamų veikų (BK 169, 170, 1701str.), kurio-

mis pažeidžiamas pagrindinis jų objektas – asmenų lygiateisiškumas, yra sudėtingos, turinčios alternatyvius 

požymius formaliosiosios sudėtys, baudžiamajai atsakomybei dėl jų kilti nėra būtini konkretūs padariniai, 

pasekmės, kurias tokios nusikalstamos veikos sukelia ar galėjo sukelti, jų padarymo atveju dažniausiai net 

nėra konkretaus nukentėjusio asmens. Todėl paminėtųjų ir kitų nusikalstamų veikų atvejais, kai jos akivaiz-

džiai yra ar gali būti susiję su rasine, nacionalistine, ksenofobine, homofobine, religine ar kita diskriminacinio 

pobūdžio motyvacija dėl baudžiamajame įstatyme ir šiose rekomendacijose nurodytos asmens (nukentė-

jusiojo) grupinės priklausomybės, ikiteisminio tyrimo įstaigose ir prokuratūroje ikiteisminio tyrimo pradė-

jimas neturi būti formalizuojamas, siejant šio procesinio sprendimo priėmimą vien su BPK 166 str. 1 d. 1 p. 

numatytu pagrindu ir/ar reikalaujant iš informaciją apie tokią galimai padarytą nusikalstamą veiką ne įprastu 

raštišku būdu (bet pvz., tik žodine forma, telefonu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis) pateikusio as-

mens jo raštiško prašymo (skundo, pareiškimo, įskaitant ir žodinės informacijos fiksavimą protokole-pareiš-

kime), jeigu to asmuo akivaizdžiai nepageidauja arba atsisako tai daryti dėl nenoro atskleisti savo tapatybę 

ar kitais motyvais. Tokiais atvejais pateikta informacija apie neapykantos incidentus (galimai padarytas tokio 

pobūdžio ar motyvacijos nusikalstamas veikas) negali būti paliekama be procesinio įvertinimo. Sprendimas 

pradėti ikiteisminį tyrimą, įvertinus gautoje informacijoje nurodytų faktų akivaizdumą, o esant būtinybei ir 

realiai galimybei – gavus jų patikslinimą (BPK 168 str. 1 d.), o taip pat įvertinus visus turimus duomenis, gali 

būti priimtas surašant ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūno ar prokuroro tarnybinį pranešimą dėl ikiteis-

minio tyrimo pradėjimo. Visais tokiais šiame punkte paminėtais atvejais informacija apie galimai padarytą 

nusikalstamą veiką turėtų būti vertinama kaip faktinis pagrindas ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui 

patiems nustatant nusikalstamos veikos požymius (BPK 166 str. 1 d. 2 p.). Atskirais atvejais (pvz. BK 145 str. 1 ir 

2 d.) prokuroras privalo neatidėliotinai atlikti privalomą procesinę pareigą – pradėti ikiteisminį tyrimą proku-

roro reikalavimu (BPK 167 str. 2 d.). Anoniminio pranešimo (pateikto bet kokia forma) gavimo atveju taikytina 

tokia pat aukščiau šiame punkte nurodyta tvarka.
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34. Kadangi dėl rasinės, nacionalinės, ksenofobinės, homofobinės, religinės neapykantos ar kitų diskrimi-

nacinio pobūdžio motyvų padarytos nusikalstamos veikos dažnai sukelia nemažą rezonansą visuomenėje, 

vidaus ir užsienio žiniasklaidoje, gali pakenkti ar pakenkia valstybės tarptautinei reputacijai, gali paversti tei-

sėsaugos institucijas visuomenės kritikos taikiniu, o taip pat – sukelti pavojų visuomenės saugumui, operaty-

vi ir griežta ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar prokurorų reakcija į įprasta tvarka gautus rašytinius pranešimus 

ar bet kokiais kitais būdais pateiktą žodinę ar rašytinę informaciją apie galimai dėl rasinių, nacionalistinių, 

ksenofobinių, homofobinių, religinių ar kitų diskriminacinio pobūdžio motyvų padarytas nusikalstamą vei-

kas, operatyvus, kvalifikuotas ir betarpiškas faktų viešoje erdvėje vertinimas, nedelsiant priimant atitinkamus 

procesinius sprendimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, atskirais didesnį rezonansą valstybėje ar tarptau-

tinėje bendruomenėje sukėlusiais atvejais lemia situacijos visuomenėje stabilizavimą, slopina viešais ekstre-

mistinio pobūdžio incidentais ar išpuoliais sukeltą nerimą visos visuomenės ar atskirų, pažeidžiamiausių jos 

bendruomenių narių tarpe, užkerta kelią šalies tarptautinės reputacijos pablogėjimui.

35. Vertinant ikiteisminio tyrimo įstaigoje ar prokuratūroje gautą informaciją apie šiose rekomendacijose nu-

rodyta motyvacija padarytas nusikalstamas veikas, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų (toliau – ATPK) kodekso 18818 str. numatyta administracinė atsakomybė 

už nacistinių ar komunistinių simbolių platinimą ar demonstravimą. Atribojant šį administracinį teisės pa-

žeidimą nuo baudžiamajame įstatyme numatytų nusikalstamų veikų, padaromų rasiniais, nacionalistiniais, 

ksenofobiniais, homofobiniais, religiniais, taip pat kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais ir panaudojant 

nacistinius ar komunistinius simbolius, prieš priimant procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, 

atsisakymo jį pradėti ar pradėto nutraukimo, visų pirma būtina įvertinti faktinius duomenis apie minėtų įsta-

tymu uždraustų simbolių platinimo, demonstravimo ar kitokio naudojimo motyvaciją ir tikslą.

36. Vertinant, ar nusikalstama veika padaryta rasinės, nacionalinės, etninės neapykantos motyvais ir yra 

rasistinio pobūdžio (bendrąja šio sąvokos prasme), būtina atsižvelgti ir į kai kurių Europos Sąjungos šalių 

geriausią patirtį ir praktiką šioje srityje. Jungtinės Karalystės ir Airijos Respublikos prokuratūros ir policijos 

įstaigos svarbiausiu faktoriumi vertinant rasistinio pobūdžio nusikalstamą veiką laiko aukos (nukentėjusiojo) 

ir/arba liudytojo pateikiamą veikos pobūdžio vertinimą. Todėl šiose valstybėse rasistine nusikalstama veika 

(incidentu) laikomas bet kuris incidentas, jeigu jo auka arba bet kuris kitas asmuo jį laiko rasistiniu. Toks pats 

principas taikomas ir vertinant, atitinkamos nusikalstamos veikos požymių buvimo prasme, kitus incidentus, 

padaromus dėl asmens priklausymo kitoms pažeidžiamoms žmonių grupėms (dėl išpažįstamos religijos, ne-

tradicinės seksualinės orientacijos ar kt.).

37. Būtina atsižvelgti ir į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO), kurios narė yra 

ir Lietuvos Respublika, duomenis, paskelbtus ir išanalizuotus leidinyje „Kova su neapykantos nusikaltimais 

ESBO regione“ (http://www.osce.org/odihr/item_11_16251.html), kuriame nurodyta, kad rasinės, naciona-

linės, seksualinės, religinės ar kitos netolerancijos ir diskriminacinio pobūdžio veikų aukos paprastai vengia 

pranešti apie tokias nusikalstamas veikas teisėsaugos institucijoms. Tą lemia baimė dėl galimybės nesulaukti 

tinkamo teisėsaugos institucijų reagavimo į pranešimą apie tokią veiką ar teisingo jo teisinio įvertinimo, bai-

mė būti pažemintiems (dėl atitinkamos savo grupinės priklausomybės, pvz. homoseksualumo) paviešinus 

visas incidento aplinkybes žiniasklaidoje, būti užpultiems, įžeistiems dėl tų pačių motyvų pakartotinai. Daž-

nai nukentėję asmenys bijo kreiptis į teisėsaugos institucijas, kai šalyje gyvena nelegaliai arba yra imigrantai, 

pabėgėliai (turi laikiną leidimą gyventi šalyje) ir dėl kreipimosi bijo prarasti turimą teisinį statusą.
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38. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad neapykantos motyvais padaromos nusikalstamos veikos (ypač vie-

šoje vietoje) turi ypatybę būti padaromos grupės (paprastai ekstremistinių įsitikinimų ir pažiūrų) asmenų, 

užpuolimai gali būti nepavieniai, kartotis. Fizinio smurto panaudojimas neapykantos nusikalstamose veikose 

dažniausiai yra susijęs su rasistinio pobūdžio motyvacija, t. y. – nukentėjusiojo asmens rase, jo etnine kilme, 

tautybe arba jo seksualine orientacija. Tuo tarpu antisemitiniams išpuoliams būdingas žydų bendruomenės 

turto, nuosavybės, religinių pastatų naikinimas, vandalizmas, svastikų ar kitų neapykantą reiškiančių simbo-

lių (ženklų ir kitų objektų), įžeidžiančių užrašų, grafiti darymas, jų bendruomenės atstovų kapų, kitų viešosios 

pagarbos (pvz., Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto masinio civilių žydų tautybės žmonių fizinio naikini-

mo – holokausto ir jo aukų palaidojimo) vietų išniekinimas.

Tais atvejais, kai nėra žinoma ar nėra aiški šiose rekomendacijose aptariamų nusikalstamų veikų padarymo 39. 

vieta (dažniausiai tai būdinga nusikalstamoms veikoms, padaromoms virtualioje (elektroninėje) erdvėje (inter-

nete, elektroniniu paštu), panaudojant informacinių technologijų įrangą ar per kitas – visuomenės informavimo 

priemones (televiziją, radiją, spaudoje, įvairiuose leidiniuose, kitoje spausdintinėje, vaizdinėje produkcijoje) iki-

teisminis tyrimas turi būti pradedamas ir atliekamas toje ikiteisminio tyrimo įstaigoje ar prokuratūroje, kurioje 

tokia informacija buvo gauta arba nustatyta, arba ikiteisminio tyrimo atlikimas pavedamas tokios prokuratūros 

teritorijoje esančiai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Ikiteisminio tyrimo metu gavus duomenis apie nusikalstamos 

veikos padarymo vietą, tolimesnis ikiteisminio tyrimo atlikimo organizavimas ir jo atlikimas sprendžiamas, at-

sižvelgiant į BPK 174 str. 1 d. numatytą pagrindą. Atskirais, itin sudėtingais arba rezonansiniais atvejais, tokios 

kategorijos nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo klausimai spren-

džiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų 51.1 punktu. 

Prieš priimant sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar pradėto ikiteisminio tyrimo metu nusta-40. 

čius, kad nuo nusikalstamos veikos padarymo nukentėjęs asmuo ar asmenys, kurie galėjo nukentėti (for-

maliųjų nusikalstamų veikų padarymo atvejais), objektyviai nepriklauso tai asmenų grupei (rasei, tautybei, 

etninei ar religinei, netradicinės seksualinės orientacijos žmonių ar kitai grupei), kuri lėmė kaltininko netei-

sėtus veiksmus ir nusikalstamos neapykantos tokiai žmonių grupei ar jos atstovams motyvaciją, o buvo tik 

kaltininko klaidingu įsitikinimu susieti su tokia grupe, veikos kvalifikavimui tai reikšmės neturi. Tokiais atve-

jais net ir kaltininko klaidingai suvokta (t.y. tariama, asocijuota) nukentėjusiojo priklausomybė tam tikrais 

požymiais (rasės, tautybės, religijos išpažinimo, netradicinės lytinės orientacijos ar kt.) apibūdinamai žmonių 

grupei nepašalina baudžiamosios atsakomybės, kadangi kaltininko tikslas ir neteisėto elgesio motyvai (svar-

biausi neapykantos nusikalstamų veikų požymiai) paprastai būna susiję ir nukreipti į realiai egzistuojančią 

tam tikrais rasės, tautybės, etniškumo, religijos išpažinimo ir kitais įstatyme numatytais požymiais apibrėžtos 

žmonių grupę (tiek visą, tiek atskirus jos narius), tokios grupės ar atskirų jos narių prigimtinių teisių ir laisvių 

pažeidimą. Tokiais atvejais nusikalstamos veikos, padaromos iš rasinės, etninės, nacionalinės, religinės ar ki-

tos diskriminacinio pobūdžio neapykantos, pavojingumas nesumažėja ir nedingsta, kadangi kaltininko tyčia 

būna nukreipta į konkretų veikos objektą (asmenų lygiateisiškumą) arba būna nulemta išankstinės, kryptin-

gos aukščiau paminėto pobūdžio motyvacijos.

Šiose rekomendacijose aptariamos kategorijos nusikalstamos veikos gali būti padaromos skirtingais 41. 

veiksmais, skirtingose vietose, skirtingais būdais, tačiau visoms joms būdingas vienas bendras esminis su-

bjektyvinės pusės požymis – tikslinga, kryptinga ir specifinė rasistinio, homofobinio, diskriminacinio (šių są-

vokų bendrąja, išplėstine prasme) pobūdžio veikos motyvacija. 
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Nusikalstamų veikų, padaromų iš rasinės, etninės, nacionalinės, religinės ar kitos diskriminacinio po-42. 

būdžio neapykantos ar su ja susijusių ir šiose rekomendacijose aptartų paskatų, padarymo vieta dažniausiai 

būna vieša vieta arba vieša erdvė (informacijos sklaidos prasme, įskaitant elektroninę arba virtualiąją erdvę – 

internetą, elektroninio pašto sistemas, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis ir būdais perduodamą vaizdi-

nę, garsinę ar tekstinę informaciją). Akivaizdu, kad kai kurios šios motyvacijos nusikalstamos veikos gali būti 

padaromos ir privačioje erdvėje ar kitoje ne viešoje vietoje (pvz., gyvenamajame būste). 

Tais atvejais, kai aptariamo pobūdžio ir motyvacijos nusikalstama veika buvo padaryta panaudojus fi-43. 

zinį smurtą ir pasikėsinus į žmogaus gyvybę ar sveikatą (BK 129 str. 2 d. 13 p., 135 str. 2 d. 13 p., 138 str. 2 d. 

13 p.), arba vandališkais veiksmais pasikėsinus į mirusiųjų atminimą (BK 312 str. 2 d.), o ikiteisminio tyrimo 

metu nenustatomi duomenys, kad paminėtoje veikoje yra ir neapykantos kurstymo ar asmens diskriminavi-

mo nusikalstamos veikos požymių (BK 170, 169 str.), veika kvalifikuotina pagal vieną iš prieš tai šiame punkte 

paminėtųjų BK straipsnių. Tuo atveju, kai nustatoma, kad darydamas kurią nors iš nusikalstamų veikų prieš 

asmenį ar mirusiojo atminimą, kaltininkas veikė kartu turėdamas tikslą pažeisti kitą objektą (pvz. asmenų 

lygiateisiškumą), t.y. balsu, gestais, ženklais ar kitais savo veiksmais kurstė kitus (neapibrėžtą skaičių žmonių) 

prieš nukentėjusį asmenį ar jo atstovaujamą (tai pat ir tariamu, klaidinga asociacija paremtu kaltininko įsiti-

kinimu) žmonių grupę, tyčiodamasis, niekindamas (menkindamas), skatindamas neapykantą ar fizinį smurtą 

ar susidorojimą su nukentėjusiuoju arba žmonių grupe, ar atliko kitus veiksmus, kuriais siekė diskriminuoti 

asmenį (asmenis) dėl jo (jų) tikros ar asocijuotos grupinės priklausomybės, numatytos BK 169 str., 170 str. 2, 3 

d., kaltininko veiksmai kvalifikuotini kaip kelių iš paminėtųjų nusikalstamų veikų sutaptis. Kitų BK numatytų 

nusikalstamų veikų padarymo atvejais, kuomet nustatomi veikos padarymo motyvai yra susiję su tuo, kad 

nukentėjusysis (auka) priklauso grupei, kuri yra kitokia dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalu-

mo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, tačiau šios grupinės 

priklausomybės požymiai (vienas ar keli iš jų) nėra padarytą nusikalstamą veiką kvalifikuojantys požymiai 

arba kai nėra sutapties su BK XXV skyriuje numatytomis nusikalstamomis veikomis, tokios veikos turėtų būti 

kvalifikuojamos pagal atitinkamame BK straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos požymius, o nustatyta 

motyvacija prokuroro turėtų būti kaltinamajame akte įvertinta ir nurodyta kaip baudžiamąją atsakomybę už 

padarytą nusikalstamą veiką sunkinanti aplinkybė.

44. Viešojoje ar kitoje vietoje, išskyrus elektroninę (virtualiąją) erdvę ir tradicinės žiniasklaidos priemones, 

padarytų nusikalstamų veikų, kurių pažeidimo ar kėsinimosi objektas yra žmogaus gyvybė, sveikata, viešoji 

tvarka, mirusiojo atminimas ar kitas, nesusijęs su asmens lygiateisiškumu ir sąžinės laisve (kaip tiesioginiais 

neapykantos nusikalstamų veikų objektais), ikiteisminis tyrimas turi būti organizuojamas, jam vadovaujama 

ir jis atliekamas naudojant įprastą tokių nusikalstamų veikų tyrimui taktiką, procesinės prievartos priemones, 

tyrimo metodus, kitus baudžiamojo proceso įstatyme numatytus, kiekvienam įvykiui individualiai, atsižvel-

giant į jo aplinkybes ir turimus ikiteisminio tyrimo duomenis, būtinus atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus. 

Tačiau tokiais ikiteisminio tyrimo atvejais taip pat būtina skirti ypatingą dėmesį ir imtis BPK numatytų proce-

sinių priemonių nustatyti ir tinkamai, kvalifikuotai surinkti galimus įkalčius (pvz. užtikrinant įvykio vietos ap-

žiūros atlikimą, surinkti ar paimti veikos padarymo priemones – kurstomo pobūdžio literatūrą, užrašus, kitus 

spaudinius, vaizdo, garso laikmenas, kompiuterines sistemas, jų priedus, purškiamų dažų skardines, simboli-

nius objektus, ženklus ir t. t., o atskirais atvejais, sulaikius kaltininką (-us), būtina paimti ir jo (jų) rūbus, su ant 

jų esančiais atitinkamais simboliais, ženklais), procesiškai teisingai juos užfiksuoti (nufotografuoti, nufilmuoti, 
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aprašyti daiktų apžiūros protokole (BPK 207 str. tvarka) visus paimtus materialius objektus, o atskirais atvejais, 

pasinaudojant nukentėjusiųjų ar įvykio liudytojų pagalba, – tokiais pat būdais fiksuojant kaltininko prieš vei-

ką, jos darymo metu ar tuoj po jos naudotus gestus) kaip ikiteisminio tyrimo duomenis, pagrindžiančius ar 

kitaip susijusius su padarytos veikos subjektyviosios pusės elementu – jos motyvacija ir tikslu.

Tikslinga ir būtina užtikrinti, kad ikiteisminio tyrimo įstaigos pareigūnai, atliekantys ikiteisminį tyrimą, ir 45. 

prokurorai, vadovaujantys ikiteisminiam tyrimui ar jį atliekantys betarpiškai, dėl įvykio, suteikiančio bet kokį 

faktinį (tiek objektyvų, tiek ir subjektyvų) pagrindą vertinti jį kaip padarytą rasiniais, nacionalistiniais, antise-

mitiniais, religiniais, ksenofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, liudytojų (nukentėjusiųjų) 

apklausos metu privalomai užduotų klausimą dėl nusikalstamos veikos paminėtosios motyvacijos buvimo 

kaltininko veiksmuose. 

Rasinė, nacionalistinė, religinė, homofobinė ar kita diskriminacinio pobūdžio motyvacija, esant pakan-46. 

kamam faktiniam pagrindui, turi būti nurodyta ir pranešime apie įtarimą galimam kaltininkui, net ir tais atve-

jais, kai kvalifikuoti nusikalstamą veiką pagal BK straipsnius, kuriuose numatytoji motyvacija yra veiką kvalifi-

kuojantis požymis. Be to, įtariamojo apklausos įtariamuoju metu jam, kaip ir aukščiau paminėtiems proceso 

dalyviams, turi būti privalomai užduotas klausimas dėl aptariamos motyvacijos ir veikos tikslo buvimo jo 

veiksmuose. Kadangi kiekvieną neteisėtą veiką sąlygoja ir lemia tam tikri ją darančio asmens motyvai, to-

kiais atvejais, kuomet nukentėjęs asmuo objektyviai yra ar asocijuotai gali būti vertinamas kaip priklausantis 

kitai rasei, tautinei, etninei, religinei, netradicinės lytinės orientacijos ar kitai šiose rekomendacijose minėtai 

žmonių grupei, taikytinas ir įprastos kaltininko veiksmų motyvacijos nustatymo metodas – atmetimo būdas, 

t. y. tikrinant ir atmetant įprastą nusikaltimų motyvaciją (savanaudiškumą, kerštą, chuliganiškas paskatas ar 

pan.). Aptariamais atvejais būtina atsižvelgti ir į objektyvias aplinkybes, kurios galėjo turėti ar turėjo įtakos 

kaltininko veiksmams (pvz., incidento sutapimas su kokia nors nacionaline, religine švente, kokio nors ideo-

loginio, istorinio veikėjo gimimo, mirties, istorinio ar kito ideologiškai tam tikroms marginalioms, ekstremistiš 

kai nusiteikusioms grupėms ar jų idėjas išpažįstantiems pavieniams asmenims svarbaus ir reikšmingo įvykio 

data ir pan.).

47. Ikiteisminio tyrimo metu, esant bent mažiausiai prielaidai manyti, kad aptariamos kategorijos nusikals-

tamą veiką padarė asmuo ar jų grupė, kurie pagal atitinkamus išorinius požymius (aprangą, šukuosenas, 

bendrą išvaizdos stilių) yra ar gali būti priskiriami prie ekstremistinių, rasistinių ar kitų su neapykantos kitoms 

žmonių grupėms susijusia ideologija siejamoms ir tokią ideologiją išpažįstančioms, propaguojančioms as-

menų grupuotėmis, būtina imtis priemonių nustatyti jų organizuotumo lygį, kaltininko narystę ar kitokį ryšį 

su tokia grupuote. Šios aplinkybės ir jas patvirtinantys ikiteisminio tyrimo duomenys gali būti reikšmingi 

ikiteisminio tyrimo metu nustatant ir kvalifikuojant nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, jų pobūdį, o teis-

mui – vertinant šiuos duomenis ir priimant atitinkamus sprendimus.

48. Internetas yra pagrindinė, iš esmės visuotinai prieinama ir naudojama elektroninė žmonių komunika-

cijos ir informacijos perdavimo, sklaidos priemonė, kuri dažnai panaudojama ir nusikalstamiems tikslams, 

suteikdama neribotas galimybes ne tik skleisti įstatymais draudžiamą informaciją, tačiau ir leidžianti tokios 

informacijos kūrėjams, platintojams ir naudotojams beveik nevaržomai koordinuoti savo veiksmus, tiesiogiai 

ar užmaskuotai verbuoti savo pasekėjus, pasinaudojant mažomis materialinėmis ir laiko sąnaudomis sukelti 

neramumus visuomenėje, skatinti neapykantos proveržius ir net su tuo susijusius fizinio, psichinio smurto 

prieš labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes išpuolius realiame gyvenime (gatvėse, buityje ir pan.).
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Tiriant nusikalstamas veikas, padarytas rasine, nacionalistine, religine, homofobine, ksenofobine ar dis-49. 

kriminacinio pobūdžio motyvacija elektroninėmis ryšio priemonėmis ar/ir elektroninėje erdvėje, kvalifikuo-

jant tokias veikas, procesiniuose dokumentuose yra svarbu naudoti tinkamas sąvokas ir terminologiją. 

Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų 1 str. apibrėžiamos sąvokos, kurios turėtų būti naudojamos 50. 

nusikalstamų veikų, padarytų panaudojant elektroninio ryšio priemones ir/ar elektroninėje erdvėje ikiteismi-

niame tyrime. Šioje Konvencijoje: 

kompiuterin50.1. ė sistema – tai įtaisas arba tarpusavyje sujungtų ar susijusių įtaisų grupė, iš kurių vienas 

ar daugiau pagal programą automatiškai apdoroja duomenis; 

kompiuteriniai duomenys 50.2. – tai bet kokia faktų, informacijos arba sąvokų pateiktis tokiu pavidalu, 

kad juos būtų galima apdoroti kompiuterine sistema, taip pat programa, pagal kurią kompiuterinė 

sistema gali vykdyti tam tikrą funkciją; 

paslaugos teik50.3. ėjas – tai: bet kuris viešasis ar privatus subjektas, teikiantis savo paslaugos vartotojams 

galimybę bendrauti pasinaudojant kompiuterine sistema; bet kuris kitas subjektas, apdorojantis 

arba saugantis tokios ryšio paslaugos arba tokios paslaugos vartotojų kompiuterinius duomenis; 

srauto duomenys 50.4. – tai visi kompiuteriniai duomenys, perduodami kompiuterine sistema, suformuo-

ti kompiuterinės sistemos, kuri sudaro ryšio grandinės dalį, ir rodantys perduotos informacijos kil-

mę, paskirtį, perdavimo kelią, laiką, datą, dydį, trukmę arba pagrindinės paslaugos rūšį. 

Aptariamos kategorijos nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtos informacijos turiniu, jos sklaida ir 51. 

padaromų elektroninėje erdvėje (internete, elektroniniu paštu ar kt.) ar tradicinės žiniasklaidos priemonėse 

ikiteisminiam tyrimui yra svarbios ir naudotinos kitos sąvokos, kurių apibrėžimai pateikti Visuomenės infor-

mavimo įstatymo 2 str. ir Elektroninių ryšių įstatymo 3 str. 

Ikiteisminio tyrimo atlikimo metu kylant klausimų dėl elektroninėmis ryšio priemonėmis ar/ir elektroni-52. 

nėje erdvėje padaromų aptariamos kategorijos nusikalstamų veikų padarymo vietos nustatymo turėtų būti 

vadovaujamasi BK 4 str. 2 ir 3 d. nuostatomis. Tokiais atvejais būtina nustatyti, kur asmuo atliko galimai ne-

teisėtus veiksmus su pirmąja kompiuterine sistema (personaliniu kompiuteriu), nepriklausomai nuo to, ar 

per šią kompiuterinę sistemą buvo pasiekta kita kompiuterinė sistema, esanti užsienio valstybės teritorijoje, 

arba – kur kilo nusikalstamos veikos padariniai. Paminėtais atvejais kilę klausimai dėl baudžiamojo persekio-

jimo vietos tarp kelių valstybių nustatymo turėtų būti sprendžiami atsižvelgiant į Konvencijos dėl elektro-

ninių nusikaltimų 22 str. 5 d. numatytą būdą – šalių tarpusavio konsultacijomis, siekiant nustatyti labiausiai 

persekiojimui tinkamą jurisdikciją.

IV. kAI kurIų NuSIkALSTAMų VEIkų ASMENS LyGIATEISIŠkuMuI Ir SĄŽINĖS LAISVEI

 IkITEISMINIo TyrIMo yPATuMAI

53. Neapykantos motyvacija padaromų nusikalstamų veikų, kuriomis tiesiogiai pažeidžiamas asmenų lygia-

teisiškumas ar kėsinamasi į šį objektą (BK 169, 170, BK 1701 str.) ir kuri yra būtinas nusikalstamą veiką kvalifi-

kuojantis požymis, daugiausia padaroma elektroninėje (virtualioje) erdvėje, tačiau jų pasitaiko ir tradicinės 
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žiniasklaidos priemonėse (spaudoje, TV, radijo laidose), taip pat – kitoje viešojoje aplinkoje (vietose). Pasta-

rosios kategorijos nusikalstamoms veikoms būdinga tai, kad jos dažniausiai padaromos naudojant kalbines 

priemones, t. y. raštu ar verbaliniu būdu išreiškiant tam tikrus teiginius, žodžius, panaudojant įvairius kurs-

tomojo, diskriminacinio pobūdžio idėjas ir prasmę turinčius simbolius (ženklus ir kitus objektus). Paminėtų 

baudžiamojo įstatymo normų (BK 170, BK 1701 str.) kontekste nesantaikos tarp atskirų visuomenės grupių 

kurstymo veiksmai turėtų būti suprantami kaip bet koks kryptingas viešosios praktinės veiklos aktas, taip pat 

ir kalbinis minties išdėstymas bei kitos informacijos perdavimo kalbinėmis ir vaizdinėmis priemonėmis for-

mos. Tokie veiksmai yra viešų pasisakymų, spaudos leidinių ar kitų spausdintinės produkcijos dalykų, inter-

neto, kitų elektroninio ryšio priemonių ar kitų žiniasklaidos priemonių (radijo, televizijos) panaudojimas žodi-

niams, rašytiniams ar garso ir vaizdo pranešimams perduoti, kuriais siekiama sukelti tautinę, rasinę, religinę, 

socialinę, lyčių lygybę, homofobinę netoleranciją eskaluojančią ar skatinančią nesantaiką visuomenėje.

54. Plačiau kalbant ir detalizuojant, piktnaudžiavimą Konstitucijos ir įstatymų garantuojama žodžio laisve ir 

informacijos sklaidos teise, veiksmų kryptingumo sąvoka apibūdina tik informacijos prasmę, jos turinį (pvz., 

raginimai rengti žydų pogromus, prieš musulmonus nukreipta agitacija), kuris potencialiai gali išprovokuoti 

konfliktus tarp tautų ar tarp konfesijų, tačiau nenumato, kad tokios pasekmės faktiškai atsiras. Kurstomojo 

pobūdžio yra informacija, turinti neigiamą emocinį vertinimą ir formuojanti neigiamą nuostatą prieš tam 

tikrą etninę (tautinę), rasinę (antropologinę), konfesinę (religinę) ar kitą baudžiamajame įstatyme nurodytą 

žmonių grupę arba atskirus asmenis – šios grupės narius, ja kurstoma apriboti jų teises arba imtis prieš juos 

smurtinių veiksmų. Tokio pobūdžio informacija paprastai sukelia įtampą visuomenėje, nepakantumą įvairių 

rasių, tautybių, kilmės, netradicinės lytinės orientacijos ar visuomenei neįprasto, ne tradiciškai dominuojan-

čio, t. y. kito tikėjimo žmonių koegzistavimui, sudaro palankų pagrindą konfliktams.

55. Nuo informacijos, sukeliančios nesantaiką, reikia skirti faktų konstatavimą. Šis neturi jokio neigiamo emo-

cinio poveikio ir nėra nukreiptas negatyviai nuostatai formuoti. Todėl negalima, pavyzdžiui, tautinės nesan-

taikos kurstymu laikyti pranešimo apie tai, kad, remiantis sociologiniais tyrimais, pati neraštingiausia Lietu-

vos visuomenės gyventojų grupė yra romai. Tokios informacijos psichologinio turinio tikslas yra atkreipti 

visuomenės ir specialistų dėmesį į šią problemą, o ne įtvirtinti visuomenės sąmonėje stereotipą dėl objekty-

viais sociologinio tyrimo metodais konstatuoto tam tikros žmonių grupės tautinio bruožo. Nesantaika gali 

pasireikšti kaip nedraugiškumas, didelė antipatija, neapykanta, noras įvairiais būdais suvaržyti kieno nors 

teises ir teisėtus interesus.

Neapykantos tam tikroms tautinėms, etninėms, religinėms ar tam tikros rasės žmonių grupėms kurs-56. 

tymas paprastai pasireiškia jų orumo pažeminimu: skleidžiant melagingus prasimanymus, iškreiptus arba 

tendencingai parinktus duomenis apie rasę, etninės grupės ar atskiros tautos istoriją, kultūrą, tradicijas, psi-

chologinę sandarą, tikėjimą, idėjas, įvykius, paminklus ir dokumentus, kurie sudaro tautines ar religines ver-

tybes, teršiančius ir žeidžiančius etninę ar konfesinę grupę arba tam tikrus jos atstovus – šios grupės narius, 

t. y. duomenis, kuriuose slypi pasityčiojimas, pasibjaurėjimas ir panieka jiems. 

Neapykantos kurstymo nusikalstamų veikų atvejais svarbu žinoti, kad terminas – tautinis, religinis, ra-57. 

sinis išskirtinumas arba pranašumas reiškia, kad viena žmonių grupė pagal kokius nors požymius yra pra-

našesnė už kitas grupes dėl pastarųjų grupių netobulumo, t. y. dėl neva jų gamtinio, biologinio, socialinio, 

moralinio nuosmukio ir ydingumo. Šio veikos daromos propaguojant idėjas, pažiūras, nuostatas ir skatinimus 

veikti, nukreiptus į tautinės, rasinės, religinės, homofobinės ar kitos diskriminacinio pobūdžio, baudžiamaja-
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me įstatyme nurodytais požymiais apibrėžtoms žmonių grupėms ar jų atstovams, nesantaikos kurstymą, jų 

skleidimą daugeliui, t.y. neapibrėžtam ratui žmonių. Tai gali būti reiškiama raginimų, kreipimųsi, pamokymų, 

patarimų, įspėjimų, reikalavimų, grasinimų ir panašia forma.

58. Vertinant galimo diskriminavimo (BK 169 str.), nesantaikos kurstymo, neapykantos skatinimo atvejus (BK 

170 str.) arba tokiais tikslais veikiančios ar ketinančios veikti organizacijos ar grupės veiklos tikslų ar veiklos 

pobūdį (BK 1701 str.) pagrindinis vertinimo ir tyrimo objektas, o taip pat – pagrindinis įkalčių šaltinis yra publi-

kacijų, plakatų, kalbų, dainų tekstai, kita kalbinėmis priemonėmis ar ženklais, simboliais fiksuota informacija, 

jos turinys, kurį būtina išsamiai išanalizuoti, norint gauti teisingą ir kvalifikuotą teisinį vertinimą. Jeigu kurs-

tomo pobūdžio idėjos išreikštos tiesiogiai, vartojant aiškius, visuotinai suprantamus žodžius ar jų teiginius, o 

ne užslėptai, išsamią jų analizę ir atitinkamą teisinį vertinimą gali padaryti betarpiškai pats kompetentingas 

ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras ir tam nereikia specialių žinių.

59. Teisingai įvertinti tekstą ir jo turinį turėtų padėti tam tikri pagrindiniai požymiai, apibūdinantys tautinės, 

etninės, rasinės, religinės, socialinės, homofobinės ar kitos diskriminacinio pobūdžio nesantaikos, neapykan-

tos kurstymą kaip grėsmę visuomenei. Kurstomąjį, diskriminacinį veiksmų prieš atskiras baudžiamajame įsta-

tyme nurodytas žmonių grupes pobūdį ir nesantaikos visuomenėje skatinimą gali išreikšti tokie požymiai, 

pagal kuriuos vertinančiajam akivaizdu, kad jais siekiama:

formuoti ir stiprinti negatyvųjį etninį, rasinį, tautinį, religinį ar kitokį stereotipą, neigiamą atitinka-59.1. 

mos tautos, etninės grupės, rasės, religijos įvaizdį; 

priskirti įvairaus pobūdžio negatyvius atskirų atstovų bruožus ir ydas visai tautinei, etninei, religinei 59.2. 

ar kitai žmonių grupei ar rasei; 

priskirti visiems atitinkamos rasės, etninės, tautinės, religinės ar kitos grupės atstovams siekius lai-59.3. 

kytis senų papročių, tradicijų, išpažinti tikėjimus, kuriuos šiuolaikinė kultūra vertina neigiamai; 

teigti, kad viena tauta, rasė, religija, socialinė, kalbinė ar kita grupė, ar žmonių lytis yra iš prigimties 59.4. 

pranašesnė, o kitos yra nevisavertės ir ydingos; 

priskirti vienos tautos, etninės ar kitos baudžiamajame įstatyme nurodytos žmonių grupės, rasės, 59.5. 

religijos nedraugiškus veiksmus ir pavojingus ketinimus kitoms tautoms, etninėms ar kitokioms 

grupėms, rasėms, religijoms;

užkrauti kaltę ir atsakomybę už tam tikrų atskiros grupės atstovų pripažintas nusikalstamas ar kitas 59.6. 

neteisėtas, amoralias veikas visai etninei, rasinei, religinei ar kitai grupei; 

teigti, kad vienos etninės ar religinės grupės interesai yra visiškai priešingi ir nesuderinami su kitų 59.7. 

etninių ar religinių grupių interesais; 

teigti, kad viena tautinė, etninė, religinė ar kita grupė ar žmonių rasė turi slaptų planų, sąmokslų 59.8. 

kitų grupių ar rasių atžvilgiu; 

59.9.  aiškinti praeities, dabarties, ateities negandas ir negeroves tam tikrų etninių, rasinių, religinių ar 

kitų grupių egzistavimu ir kryptinga jų veikla;

kurstyti veikti prieš kokią nors tautą, rasę, religiją, lytį, socialinę ar netradicinės lytinės orientacijos 59.10. 

ar kitą baudžiamajame įstatyme numatytą žmonių grupę; 
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skatinti, pateisinti tam tikros tautos, rasės, religijos, socialinės ar kitos baudžiamajame įstatyme 59.11. 

numatytos žmonių grupės atstovų atžvilgiu vykdytą genocidą, kitus nusikaltimus žmoniškumui ir 

karo nusikaltimus, įskaitant trėmimus, kitas represijas; 

reikalauti išstumti iš įvairių veiklos sferų (politinės, socialinės, kultūrinės, darbo, ekonominės ar 59.12. 

kitos) tam tikros tautos, rasės, konfesijos ar kitos baudžiamajame įstatyme numatytos žmonių 

grupės atstovus; 

reikalauti apriboti piliečių ar kitų asmenų teises ir laisves arba sukurti privilegijas vienai ar kelioms 59.13. 

žmonių grupėms pagal jų tautinį, rasinį, religinį, socialinį ar kitokį baudžiamajame įstatyme numa-

tytą grupinio apibrėžtumo požymį; 

grasinti ir kurstyti imtis smurtinių veiksmų prieš tam tikros rasės, tautybės, kilmės, kalbos, lyties, 59.14. 

tikėjimo, seksualinės orientacijos ar kitos baudžiamajame įstatyme numatytais grupinio apibrėž-

tumo požymiais apibrėžtą žmonių grupę ar jai priklausančius atskirus asmenis dėl tokios jų pri-

klausomybės. 

60. Vertinant galimai rasinę, nacionalinę, religinę, homofobinę ar kitą diskriminacinio pobūdžio neapykantą 

kurstančią medžiagą, būtina atsižvelgti į tai, kad ne visais atvejais ir ne visa tokio pobūdžio medžiaga atvirai 

išreiškia išvardintas idėjas. Neretai ji būna pateikta taip, kad panašios autoriaus mintys įvairių gudrybių dėka 

įteigiamos palengva, sistemingai ar per kelis kartus. Galiausiai, informacija, gebanti sukelti priešiškumą vienų 

ar kitų etninių, rasinių, religinių ar kitų žmonių grupių atžvilgiu, įžeisti arba pažeminti jų tautinį ar kitokį oru-

mą, slypi tarp eilučių, bet tekstą skaitančiajam ar jo klausančiajam ji yra suprantama. Paprastai publikuojanty-

sis, publikuotasis autorius ar kalbėtojas (kitoks kalbinio teksto perteikėjas) šiuo atveju turi tikslą ne tik sukelti 

tautinę, rasinę, religinę nesantaiką, prisidengdamas Konstitucijos jam suteikta žodžio laisve ir informacijos 

raiškos bei sklaidos teise, bet ir išvengti atsakomybės.

Praktika rodo, kad apibrėžti teksto socialinį ir psichologinį pobūdį ir įrodyti kėslą (tikslą) kurstyti tautinę, 61. 

rasinę, religinę ar kitokią diskriminacinio pobūdžio nesantaiką tampa ypač sudėtinga, kai propaguojamos 

idėjos ir nuostatos diegiamos į visuomenės sąmonę rafinuotomis manipuliavimo informacija priemonėmis, 

specialiomis kalbinėmis, vaizdinėmis ir kitomis priemonėmis pateikiant skaitytojui (žiūrovui, klausytojui) 

menkinančias charakteristikas, neigiamus vertinimus, negatyvias nuostatas ir raginimus veikti prieš tam tikrą 

tautą, rasę, etninę, socialinę, seksualinės orientacijos žmonių grupę, vienos žmonių lyties atstovus, religiją ar 

ją išpažįstančių žmonių grupę, kitas baudžiamajame įstatyme nurodytas žmonių grupes ar joms priklausan-

čius ar priskiriamus asmenis. 

Prasminės tekstų krypties ir naudojamų propagandinių metodų išaiškinimas aptariamos kategorijos iki-62. 

teisminiuose tyrimuose yra svarbiausia grandis, pagal kurią nustatomas veikos neteisėtumas. Todėl tais atve-

jais, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas, atliekantis ikiteisminį tyrimą, ar prokuroras, savo turimomis žiniomis 

ir teisine sąmone arba dėl objektyvių priežasčių negali vadovaudamiesi šių rekomendacijų 59.1 – 59.12 punk-

tuose paminėtais požymiais teisingai, kvalifikuotai ir objektyviai įvertinti ikiteisminio tyrimo dalyko (rašytinių 

tekstų, vaizdinėmis, garsinėmis kalbinėmis formomis perteiktos informacijos, panaudotų simbolių, ženklų, 

gestų, santrumpų turinio ar pan.) kurstomojo ar diskriminacinio pobūdžio turinio ar jo prasmės, būtina pa-

sitelkti ir panaudoti specialias lingvistikos, socialinės psichologijos, semiotikos, istorines, antropologines ar 

kitas žinias, kurias gali suteikti tik tam tikrų sričių (taip pat ir mokslo) specialistai ar ekspertai. Tokiais atvejais 
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privalo būti nedelsiant atitinkamam specialistui pavedama atlikti tekstinės, kalbinės ar kitomis šiame punkte 

paminėtomis informacijos perteikimo formomis perteiktos galimai neteisėtos informacijos, jos turinio, po-

būdžio ir prasmės tyrimą. Tačiau kiekvienu atveju dėl specialisto išvados gavimo ar atitinkamos ekspertizės 

skyrimo turi būti sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo duomenis ir nustatytas faktines 

įvykio aplinkybes. 

Siekiant nustatyti reikšmingas ikiteisminiam tyrimui aplinkybes, objektyviai, nešališkai ištirti ir ikiteismi-63. 

nio tyrimo metu teisingai įvertinti viešai paskelbtus teiginius, atskiras jų dalis ar žodžius, panaudotą simbo-

liką, žeklus, gestus, kitą vaizdinę, garsinę informaciją, ir vadovaujantis BPK 89, 90 ir 205 str., specialių žinių ir 

įgūdžių turinčiam specialistui surašoma užduotis pateikti specialisto išvadą. Užduotyje specialistui klausimai 

turi būti surašyti aiškiai ir kvalifikuotai, vengiant praktikoje dažnai daromų esminių klaidų, kuomet specialis-

tui pavedama pateikti išvadą, prašant atsakyti į klausimus, kurie yra ne specialisto, o veiką kvalifikuojančio 

ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro kompetencija, t.y. užduotyje specialistui negali būti pateikiamas 

klausimas, ar pateiktas tyrimui objektas (tekstai, jų dalys, žodžiai ar kiti užrašai, simboliai, gestai, ženklai ir kt.) 

kursto prieš ar diskriminuoja kurią nors žmonių grupę. Specialistui turi būti pavedama pateikti išvadą dėl ty-

rimo objekto turinio (vaizdo) pobūdžio, jo lingvistinės, semiotinės, socialinės psichologinės, istorinės ar kitos 

prasmės. Atskirais atvejais užduotis pateikti specialisto išvadą gali būti pavedama kompetentingam, mokslinį 

laipsnį tam tikroje mokslo srityje turinčiam ir/ar mokslo įstaigoje dirbančiam asmeniui. Jeigu specialistas 

atsakyti į tokius klausimus negali dėl kompetencijos stokos, o tyrimui būtinos specialios mokslo, technikos, 

meno ar kitos specialios žinios, turėtų būti sprendžiama dėl atitinkamos ekspertizės skyrimo.

64. Kompiuterinėmis sistemomis elektroninėje erdvėje (internete) padaromų aptariamos kategorijos nusi-

kalstamų veikų ikiteisminio tyrimo atvejais, atsižvelgiant į kitus ikiteisminio tyrimo duomenis, informacinių 

technologijų specialistams (ekspertams) gali būti pavedama atlikti tyrimą (arba paskiriama informacinių 

technologijų ekspertizė) ir pateikti išvadą dėl tyrimui reikšmingos informacijos patalpinimo elektroninėje 

erdvėje iš atitinkamos kompiuterinės sistemos fakto, laiko ir/ar turinio, tekstų autorystės nustatymo. Tokiais 

atvejais, siekiant užtikrinti reikšmingų ikiteisminiam tyrimui duomenų gavimą (specialisto tyrimo ir išvados 

gavimą, ekspertizės atlikimą), o taip pat siekiant užtikrinti galimą turto (nusikalstamos veikos įrankio, prie-

monės) konfiskavimą (BK 72 str.), ikiteisminio tyrimo metu, nustačius faktinę kompiuterinės sistemos, kurią 

panaudojant elektroninėje erdvėje galimai buvo padaryta kuri nors šiame rekomendacijų punkte nurody-

ta nusikalstama veika, buvimo vietą ar asmenį (kompiuterinės sistemos vartotoją), galimai padariusį tokią 

veiką, būtina, panaudojant optimaliausią ir veiksmingiausią ikiteisminio tyrimo taktiką, organizuoti ir atlikti 

kompiuterinės sistemos ir jos priedų, naudotų šiai nusikalstamai veikai, poėmį (BPK 147 str.) arba šias galimai 

padarytos nusikalstamos veikos priemones paimti kito procesinės prievartos veiksmo – kratos (BPK 145 str.) 

atlikimo metu.

65. Ikiteisminio tyrimo įstaigų specialistai turėtų mokėti tinkamai paimti tyrimo objektus aptariamos katego-

rijos nusikalstamų veikų baudžiamosiose bylose, prireikus atlikti jų apžiūrą, atlikti nesudėtingą skaitmeninė-

se laikmenose esančios informacijos analizę, konsultuoti tyrėjus informacinių technologijų tyrimo skyrimo 

klausimais.

66. Atkreiptinas dėmesys, kad tiriant aptariamos kategorijos nusikalstamas veikas ir kilus būtinybei nustatyti 

tam tikras įvykio aplinkybes, yra aktualūs ir Lietuvos Respublikos veikiančiose specializuotose ekspertinėse 

įstaigose atliekami objektų tyrimai ir ekspertizės, kurių rezultatai ir išvados gali būti reikšmingi ikiteisminio 
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tyrimo duomenys tokių nusikalstamų veikų baudžiamosiose bylose. Lietuvos teismo ekspertizės centras be 

kitų atlieka informacinių technologijų ekspertizes ir tyrimus, kurie yra susiję su internetinėje erdvėje ar kom-

piuteriniais tinklais bei kompiuterinėse laikmenose fiksuotos informacijos tyrimais (nustatomi faktiniai duo-

menys apie susijusią su tiriamuoju įvykiu kompiuterinę įrangą – aparatinę įrangą, programinę įrangą, infor-

maciją, sukauptą kompiuterių duomenų laikmenose ir kompiuterinę sistemą, jos funkcionavimo aplinkybes 

ir vaidmenį tiriamojo įvykio atveju); lingvistikos (autorystės) ekspertizes (nustato neredaguoto teksto autorių, 

teksto autoriaus gimtąją ar dažniausiai vartojamą kalbą, vietovę, kurioje formavosi teksto autoriaus lietuvių 

kalbos įgūdžiai, teksto autoriaus raštingumo lygį, profesiją ar tarnybinės veiklos sritis, rašiusiojo būklę, aiškina 

teksto ar atskirų jo fragmentų bei kitų kalbos vienetų ypatumus). Kita ekspertinė įstaiga – Lietuvos policijos 

kriminalistinių tyrimų centras taip pat atlieka informacinių technologijų (ekspertinius) tyrimus.

67. Aptariamos kategorijos nusikalstamų veikų ikiteisminio tyrimo atvejais, siekiant objektyvaus nusikalsta-

mos veikos aplinkybių ištyrimo, vadovaujantis BPK 97 str. ir atsižvelgiant į atitinkamas Visuomenės informa-

vimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, dėl kompetentingos išvados apie šių rekomendacijų 63 punkte 

nurodytos informacijos ar kitų objektų, panaudojamų neapykantos kurstymo, diskriminavimo ir kitose su 

tuo susijusiose nusikalstamose veikose, pobūdį, jų prasmę, padarytą ar daromą socialinį psichologinį poveikį 

visuomenei ar atskiroms jos grupėms gavimo gali būti kreipiamasi ir į specialias institucijas. Jų veiklos pagrin-

dus reglamentuojantys teisės aktai nustato joms privalomas funkcijas, susijusias su viešosios informacijos, 

kuria gali būti kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė, lyčių ar kita neapykanta, priežiūra ir vertinimu. 

Viena tokių institucijų yra Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, kuri prižiūri, kaip platinant viešąją 

informaciją laikomasi įstatymų nuostatų, draudžiančių tautinės, rasinės, religinės, socialinės ar lyčių neapy-

kantos kurstymą. Kita speciali institucija yra Žurnalistų etikos inspektorius, kurio kompetenciją aptariamoje 

srityje nustato Visuomenės informavimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 50 str. 1 d. 8 p. (įsigalioja nuo 2010 m 

sausio 1 d., Žin. 2009-07-28, Nr. 89-3804 ) Žurnalistų etikos inspektorius, vadovaudamasis ekspertų grupių 

(ekspertų) išvadomis, nustato, ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbta viešoji informacija skatina 

nesantaiką dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 

įsitikinimų ar pažiūrų.

68. Atsižvelgiant į kompiuterinėmis sistemomis elektroninėje erdvėje (internete) padaromų nusikalstamų 

veikų, susijusių su kurstymu prieš atskiras žmonių grupes (BK 170 str.) ar jų diskriminavimu (BK 169 str.) iki-

teisminio tyrimo praktiką, kai tyrimo metu nustatoma, kad kompiuterio, kuriuo pasinaudojant galimai buvo 

padaryta paminėtos kategorijos nusikalstama veika, interneto protokolo (IP) adresas yra serveryje, kuris fiziš-

kai yra užsienio valstybėje ir be teisinės pagalbos prašymo nustatyti minėto kompiuterio sistemos vartotoją 

neįmanoma, tam tikrais atvejais būtina atsižvelgti į ikiteisminio tyrimo atlikimo racionalumo, operatyvumo 

ir ekonomiškumo principus. Kai kurios šalys (pvz., JAV ) atsisako įvykdyti Generalinės prokuratūros teisinės 

pagalbos prašymus tokio pobūdžio baudžiamosiose bylose ir suteikti teisinę pagalbą Lietuvos Respublikai 

nustatant galimai neteisėtos, rasinę, nacionalinę, religinę ar kitą su netolerancija atskiroms žmonių grupėms 

kurstančią neapykantą ar diskriminavimą viešojoje elektroninėje erdvėje, kadangi kai kurių šalių konstitu-

ciniai įstatymai prigimtinę žodžio laisvę traktuoja plačiau nei Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai 

ir, skirtingai nei Lietuvos Respublikos baudžiamasis įstatymas, nelaiko tokių veikų nusikalstamomis. Todėl, 

siekiant operatyviau, racionaliau ir ekonomiškiau atlikti ikiteisminį tyrimą tokiose baudžiamosiose bylose, 

gavus ikiteisminio tyrimo duomenų, kad kompiuterinės sistemos vartotojo tapatybės duomenys gali būti 
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nustatyti tik teisinės pagalbos prašymo pateikimo būdu valstybei, kuri prieš tai kituose ikiteisminiuose tyri-

muose jau yra atsisakiusi paminėtais pagrindais vykdyti tokį teisinės pagalbos prašymą, toks teisinės pagal-

bos prašymas nerengtinas ir neteiktinas. Tokiais ikiteisminio tyrimo atvejais ikiteisminio tyrimo pareigūnas 

ar prokuroras turėtų teisės aktuose nustatyta tvarka raštu išreikalauti iš ikiteisminio tyrimo įstaigos ar proku-

ratūros (prokuroro) analogiškos nusikalstamos veikos ikiteisminio tyrimo atveju gautų dokumentų, kurie pa-

tvirtina aukščiau paminėtas aplinkybes (užsienio valstybės atsisakymą įvykdyti teisinės pagalbos prašymą), 

patvirtintas kopijas. Išreikalautos kito ikiteisminio tyrimo bylos dokumentų kopijos pridedamos ir laikomos 

atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenimis.

69. Už kai kurių šiose metodinėse rekomendacijose aptartų nusikalstamų veikų (BK 170, 1701 str.) padarymą 

baudžiamoji atsakomybė yra numatyta ir juridiniam asmeniui (BK 170 str. 4 d., BK 1701 str. 2 d.). Ikiteisminio 

tyrimo atlikimo metu, ypač tais atvejais, kai paminėtos nusikalstamos veikos padarytos elektroninėje erdvėje 

(internete), panaudojant kompiuterines sistemas, pasinaudojant kitomis viešai informaciją platinančiomis 

žiniasklaidos priemonėmis, jose arba spaudos leidiniuose, o taip pat viešai – ir kitais būdais ar priemonė-

mis (pvz. politinės, visuomeninės organizacijos organizuoti masiniai susibūrimai, mitingai, protesto ar kitos 

viešo pobūdžio akcijos; parodos, instaliacijos, kiti vieši renginiai), turi būti atidžiai įvertinami duomenys ir 

aplinkybės, susiję su galimai neteisėtais atitinkamo juridinio asmens veiksmais, už kuriuos, kaip jau minėta, 

baudžiamasis įstatymas numato juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę. Tokiais atvejais juridinio asmens 

patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimai sprendžiami vadovaujantis BK, BPK, generalinio prokuro-

ro rekomendacijų dėl baudžiamosios atsakomybės juridiniams asmenims taikymo nuostatomis.

Specialiųjų tyrimų skyriaus

vyriausiasis prokuroras          Rimvydas Valentukevičius
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