Pradžia

Teisės aktai

Teismų praktika

Studentai

Visuomenė

Mano

LT

Prisijungimas
Straipsniai

Vartotojo vardas

Surasti

Aktualijos
Teismas nusprendė: Rasistinis išpuolis pripažintas neapykantos nusikaltimu

Slaptažodis

2017.09.14 , Všį "Europos Žmogaus Teisių Fondas"
Kiek įdom u:
1

2

3

4

5

Balsuoti

Like Sign Up to see w hat your friends like.
Prisiminti
Prisijungti
Pamiršau | Registruotis

Šiandien portale
Naujienos
Renginiai
Diskusijos
Darbo birža
Teisininkų
komentarai
Apie mus
RSS

Kas ką veikia

Infolex paslaugos

Kauno apygardos teismas rugsėjo 13 d. išnagrinėjo
nukentėjųsių asmenų apeliacinį skundą dėl pirmos
instancijos teismo sprendimo. Nukentėję asmenys
prašė teismo pripažinti rasistinį išpuolį neapykantos
nusikaltimu.
Kauno apygarodos teismas pakeitė Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendį,
kuriuo buvo nustatyta, kad du jaunuoliai, kurie kovo mėnesį Kaune prie
parduotuvės kasos nėščiai moteriai grasino, kad „uždarys ją į bagažinę ir jos
laukia Strazdauskaitės likimas“, o jos vyrą, indų kilmės Airijos pilietį, pravardžiavo
„babajumi“ ir liepė vykti į savo šalį, padarė tik viešosios tvarkos pažeidimą.
Aukštesnės instancijos teismas tinkamai įvertinęs faktines aplinkybes ir teisinius
argumentus nuprendė, kad kaltinamieji viešoje vietoje tyčiodamiesi iš
nukentėjusiojo dėl jo rasės , vartodami necenzūrinius žodžius bei bandydami
suduoti smūgius nukentėjusiajam, turėjo tikslą pažeminti, pasityčioti iš
nukentėjusiojo dėl jo rasės, todėl jų veiksmai turi būti kvalifikuojami kaip viešosios
tvarkos pažeidimo (BK 284 str.) ir kurstymo diskriminuoti (BK 170 str. 2 d.)
nusikaltimų idealiji sutaptis.
Nukentėjusiems asmenims nemokamą teisinę pagalbą suteikusio VšĮ “Europos
žmogaus teisių fondas” (EFHR) atstovė advokato padėjėja Evelina Dobrovolska
pažymi, kad šis nuosprendis yra itin svarbus žmogaus teisių apsaugos srityje.
Nuo pat pradžių nukentėję asmenys atsisakę žalos atlyginimo siekė išimtinai
teisingumo – kad asmenys, įvykdę rasistinį išpuolį, būtų tinkamai nubausti, t.y.
ne tik už viešosios tvarkos pažeidimą, tačiau ir už neapykantos nusikaltimą.
Advokato padėjėja apgailestauja, kad Lietuvoje teisėsaugos institucijos nėra
linkusios padėti nukentėjusiems asmenims šioje srityje ir neretai atsisako
identifikuoti neapykantos nusikaltimus. Tą patvirtina ne tik šios bylos ikiteisminio
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tyrimo medžiaga, tačiau ir pirmos instancijos teismo sprendimas. Lietuvos oficiali
neapykantos nusikaltimų statistika neatitinka tikrosios situacijos, to pasekmė –
šiems latentiniams nusikaltimams nėra skiriamas pakankamas dėmesys.
Nukentėję asmenys, o taip pat juos atstovavę asmenys ir EFHR, dėkoja Airijos
ambasadai Lietuvoje už išreikštą palaikymą, Kauno apygardos teismo teisėjams
už ryžtą tinkamai pažvelgti į bylos aplinkybes, o taip pat neapykantos
nusikaltimų netoleruojančiai visuomenei.
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Dainius Žalim as: niekas negali apsaugoti Konstitucijos, jeigu jos svarbos
nesuvoksim e širdim i
2017.10.27, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Prezidentė teikia Aukščiausiojo Teism o skyrių pirm ininkų kandidatūras
2017.10.26, Goda Bacenskienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
Molėtuose nuteistas autom obilių vagis-rekordininkas
2017.10.25, Lietuvos Respublikos prokuratūra
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PASTABOS:
1. Neįžeidinėkite diskusijų dalyvių;
2. Neįžeidinėkite teisininkų bei teisinės sistemos.
3. Nekurstykite rasinės ar tautinės diskriminacijos.
4. Mes tikimės, kad diskusijose dalyvauja išsilavinę ir kultūringi žmonės.
5. Reklaminiai skelbimai bus šalinami be įspėjimo.
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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Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl.
„cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.Plačiau
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