
Ką daryti pastebėjus neapykantos kalbą?

• Užfiksuokite - išsisaugokite komentarą bei 
šaltinį, kur pastebėjote neapykantos kalbą;

• Atsiųskite (komentarą, įrašą) bei šaltinį, VšĮ 
„Europos žmogaus teisių fondui“ (EFHR) į el. 
paštą teise@efhr.eu ir mūsų fondo teisininkai 
parengs profesionalų pareiškimą policijai

arba

• Galite tiesiogiai kreiptis į policiją su pareiškimu 
arba per elektroninę platformą www.epolicija.lt;

• Jei neapykantos kalbą aptikote naujienų porta-
luose ar socialiniuose tinkluose, galite apie drau-
džiamą įrašą pranešti administratoriui paspaus-
damas mygtuką “pranešti/report” ir komentaras 
bus pašalintas. 

Atsakomybė

Atsakomybę už neapykantos kalbą reglamen-
tuoja Lietuvos Respublikos Baudžiamasis 
kodeksas. Už neapykantos kalbos skleidimą 
asmuo gali būti baudžiamas bauda arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu 
iki trejų metų.

Baudžiamoji atsakomybė už šią nusikalstamą 
veiką gali būti taikoma asmeniui, vyresniam 
nei 16 metų, taip pat juridiniams asmenims.

Tuo atveju, jei neapykantos kalbą skleidžia 
asmuo jaunesnis nei 16 metų, vaiko tėvams 
gali būti taikoma administracinė atsako-
mybė už tėvų valdžios nepanaudoji-
mą.

nacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 
(LR Konstitucijos 25 str.)

Neapykantos kalbos tikslas – pažeminti, įžeisti 
tam tikrą tautinę, rasinę ar kitokią žmonių grupę 
ar jos narį, t.y. parodyti tikrą ar tariamą tokios 
grupės žmonių ar konkretaus jos nario pažeidžia-
mumą, nepilnavertiškumą, ribotumą, todėl 
pareiškimai, siekiantys įžeisti, sumenkinti, dehu-
manizuoti ir pan. socialinės grupės asmenis, yra 
nesuderinami su žodžio laisve ir yra draudžiami 
bei baudžiami.

Neapykantos kalba pasireiškia šiomis formomis:

• platinant, gaminant, įsigyjant, siunčiant, gabe-
nant, laikant daiktus, kuriais siekiama išreikšti 
neapykantą,

pvz. plakatai, marškinėliai su užrašais ir t.t.;

• viešai reiškiant neapykantos kalbą žodžiais, 
pvz. rašant komentarus elektroninėje erdvėje 
(naujienų portaluose, socialiniuose tinkluo-
se), reiškiant neapykantos žodžius gyvai, 
kuriant dainas, piešiant graffiti ir t.t.;.

Nuomonė ar neapykantos kalba?

Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos 
laisvai reikšti. Laisvė reikšti įsitikinimus ir 
skleisti informaciją nesuderinama su nusikals-
tamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar 
socialinės neapykantos, prievartos bei diskrimi-

Kas yra neapykantos kalba?
Neapykantos kalba (ang. Hate speech) – siekis 
tyčiotis, niekinti, skatinti neapykantą, fiziškai susi-
doroti ar kurstyti, diskriminuoti žmonių grupę ar jai 
priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės 
orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų.
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