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VšĮ "Europos žmogaus teisių fondas" (EFHR) dėka, atskleistas dar vienas neapykantos reiškimo atvejis. Druskininkų miesto apylinkės teismas skyrė
baudą A.B. už viešą neapykantos kurstymą prieš vyriausybės žvalgybos pareigūnus. Per paskutinius 6 mėnesius, šis asmuo jau buvo nubaustas du
kartus. Toks pavyzdys rodo, kad skiriamos baudos ne visada yra veiksmingos, o visuomenei dažnai trūksta socialinio sąmoningumo, kalbant apie
žodžio laisvės ribas.
2015 metų liepos 22 dieną, po www.lrytas.lt internetiniame portale patalpintu straipsniu, A.B., pasivadinęs slapyvardžiu „jankis“, paviešino komentarą:
„lietuviški pedoﬁlai žvalgytojai, jūs ne žvalgytojai, o provokatoriai, nes jūs suknisto rusiško užpakalio neišžvalysit, nes jūsų ten nieks neleis, o pinigus
plėšt ir provokacijas daryt, tai jūs meistrai.”. Pasak Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, komentaras neskatina diskriminacijos ar ﬁzinio smurto,
tačiau išreiškia paniekinamą autoriaus nuomonę apie šią grupę žmonių.
Asmuo prisipažino kaltu ir pareiškė, kad dažnai skaito naujienas apie politines aktualijas pasaulyje internetiniuose portaluose bei juos komentuoja.
Svarbu paminėti, kad jau 2015 metų rugsėjį, A.B. buvo nubaustas 225 eurų bauda už kitą neapykantą kurstantį komentarą.
Apsvarstęs visus įrodymus ir kaltinimus, teismas skyrė sumokėti 301 euro sumą.
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Nuo įkūrimo, EFHR tapo aktyviausia organizacija Lietuvoje stebinti interneto portalus ir kovojanti prieš neapykantą kurstančią kalbą. EFHR pateikė
prokuratūrai jau 539 pareiškimus (2015 m. 127) , iš kurių 43 bylos buvo laimėtos.
EFHR
Všį "Europos Žmogaus Teisių Fondas"

Griežtai draudžiama Druskininkietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos
sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Druskininkietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Druskininkietis.lt nuorodą.
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Portalo Druskininkietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia
įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus druskininkai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos
paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.
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Kaip nutraukti santuoką šalių susitarimu?
Civiliniame kodekse numatyta, kad santuoką gali nutraukti tik teismas, nesvarbu, ar asmenys turi vaikų ir ar jie pilnamečiai.

Prekiauti gyvais paukščiais galima tik nustatytose vietose
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai primena, kad prasidėjus pavasarinei prekybai gyvais vienadieniais viščiukais ar v...
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Už nesaugią statybvietę – tūkstantinės Retieji pataisai – ne stalui puošti
baudos
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