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Šiais laikais internetas naudojamas ne
tik kaip informacijos šaltinis, bet ir
darbui ar naujų pažinčių užmezgimui.
Vis dėl to būtina kalbėti ir apie pavojų,
kurį sukuria ši erdvė. Internete galime
pasijusti anonimais, o tai dažnai priveda
prie savo emocijų nesuvaldymo ir
pykčio išliejimo ant kitų. Kaip
atskleidžia praktika, prieinama prie
šmeižto, kitų įžeidinėjimo bei
neapykantos kurstymo.
Nors elektroninė erdvė yra stebima ir
pavyksta rasti bei nubausti asmenis
kurstančius neapykantą – dažniausiai tai
jauni vyrai (rašėme apie tai mūsų
ankstesniuose straipsniuose), praktika
atskleidžia, kad apie nusikaltimus
elektroninėje turėtų būti pradedama kalbėti
jau pradinėse mokyklose. Ne tik vaikams,
bet ir tėvams reikėtų priminti, kad jų vaikų
internete padaryti nusikaltimai, būtent juos
– tėvus – gali patraukti administracinėn
atsakomybėn už vaikų nepriežiūrą.
Kaip pavyzdį galima pateikti nepilnamečio
asmens, jaunimo pamėgtame socialiniame
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tinkle Facebook, įžeidimo bylą. 2014 m.
vasarą šiame tinkle, buvo sukurta paskyra,
kurios pavadinime pasinauduota
nepilnamečio asmens vardu ir pavarde su
prierašu „(…) yra debilė“. Paskyroje buvo
patalpinta ir iš nukentėjusiosios privataus
profilio nukopijuota nuotrauka.
Tyrimo metu nustatyta, kad paskyrą sukūrė
klasės draugė. Pagal LR Baudžiamojo
kodekso 155 str. 1 d. atsako tas, kas viešai
veiksmu, žodžiu ar raštu užgauliai
pažemino žmogų. Už šios nusikalstamos
veikos padarymą atsako asmuo, kuriam iki
nusikaltimo padarymo buvo suėję 14 m.
Kadangi šioje byloje asmeniui
nusikalstomos veikos padarymo metu
nebuvo sukakę dar 14 m., ikiteisminis
tyrimas buvo nutrauktas, tačiau bylos
medžiaga perduota vienam iš komisariatų
dėl tėvų patraukimo administracinėn
atsakomybėn už vaikų nepriežiūrą.
Tėvams gresia įspėjimas, o pakartotinai
prasikaltus – 115 EUR bauda.
Šis įvykis atskleidžia ne tik nepakankamas
visuomenės žinias apie žodžio laisvės
ribas, bet ir parodo, kad atsakomybė už
nusikaltimus elektroninėje erdvėje yra
neišvengiama. EFHR ragina kalbėtis apie
neapykantos kalbą savo šeimose bei
mokyklose, o taip pat primena apie
Europos žmogaus teisių fondo (EFHR)
organizuojamus nemokamus mokymus ir
paskaitas šia ir kitomis temomis. Susisiekti
su mumis galite tel. (+370 691 50 822)
arba el. paštu info@efhr.eu.
Daugiau apie mūsų mokymus galite rasti
EFHR internetiniame puslapyje „Mokymai
ir konferencijos“.

Aktualijos
Neveiksnumo reforma – darbas svarbus,
bet neišbaigtas
2015.04.01, Žmogaus Teisių Stebėjimo
Institutas
UAB „Muita“ e. leidinys „Muitų teisė
praktikams“ Nr. 27
2015.04.01, UAB „Muita“
Seminaras „Civilinis procesas: naujausi
CPK pakeitimai, technologijų taikymas,
naujausios teismų praktikos analizė“,
balandžio 2 d.
2015.03.31, COUNT LINE
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Seminaras „Nesąžininga konkurencija:
nekonkuravimas, darbuotojų viliojimas,
komercinės paslapties atskleidimas“
2015 m. balandžio 2 d.
2015.03.31, VU Teisės fakulteto mokymo
centras

Pastaba:
Teisės portalas INFOLEX Naujienų
skyrelyje talpinamos informacijos atžvilgiu
yra tik informacijos perdavėjas, bet ne jos
autorius, todėl INFOLEX Naujienose
pateikiama informacija ir jos pobūdis
nepriklauso nuo INFOLEX valios ir šiame
skyriuje skelbiami straipsniai nebūtinai
sutampa ar išreiškia mūsų poziciją.
INFOLEX kūrybinė grupė
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