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Sveikinimo žodis konferencijoje „Kova su neapykantos nusikaltimais 
ES“ 

 
Gerbiami konferencijos dalyviai, 

 
man labai malonu pasveikinti jus metinėje Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių konferencijoje, kuri šiemet vyksta Vilniuje.  

Konferencijoje nagrinėsime sudėtingą kovos su neapykantos 

nusikaltimais problemą, skirdami ypač daug dėmesio nusikaltimų aukų 

poreikių klausimui. Vertindami esamų teisinių ir praktinių priemonių kovos 

su šiais nusikaltimais priemonių efektyvumą turėsime galimybę naudotis 

gausiais duomenimis, kuriuos apie faktinę neapykantos nusikaltimų situaciją 

Europos Sąjungoje surinko Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra. 

Šią konferenciją rengiame tuo metu, kai turėtų būti įvertintas 2008 

m. lapkričio 28 d. priimto Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su 

rasizmu ir ksenofobija baudžiamosios teisės priemonėmis veikimas. Šis 

laikas yra ypač tinkamas įvertinti, kokių papildomų teisinių ar praktinių 

priemonių reikėtų imtis Europos Sąjungos lygmeniu, kad kova su 

neapykantos nusikaltimais būtų efektyvesnė. 

Pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai Lietuva ketina 

diskusiją kovos su neapykantos nusikaltimais klausimu iškelti ir Taryboje. 

Po šios konferencijos bus parengtas ir svarstymui pateiktas Tarybos išvadų 

projektas, atspindintis ne tik esamas problemas, bet ir gerąją praktiką, apie 

kurią, tikiuosi, vieni iš kitų sužinosime konferencijos metu. Tarybos išvadų 



projekte taip pat sieksime įvardinti galimas esamų problemų sprendimų 

kryptis, paskatinti tolesnį su šia tematika susijusį Europos Sąjungos Tarybos 

darbą. 

Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną svarbų teisinį aspektą. Teisiniu 

požiūriu nusikaltimais galime vadinti tik pačius sunkiausius teisės 

pažeidimus, kuriuos draudžia baudžiamieji įstatymai. Tačiau asmenų, 

nukentėjusių nuo neapykantos sukeltų neteisėtų veikų požiūriu, teisinė tokių 

veikų klasifikacija nėra tas lemiamas veiksnys, nuo kurio priklauso tokio 

asmens savijauta. Nusikaltimas, apie kurį nebuvo pranešta, dėl kurio nebuvo 

vykdomas baudžiamasis persekiojimas, nebuvo nustatytas kaltininkas, 

nebuvo įrodyta jo kaltė, t.y. nusikaltimas, kurio neatspindi nusikaltimų 

statistika, sukelia ne ką mažesnes neigiamas pasekmes aukai nei 

nusikaltimas, dėl kurio buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Teisės 

pažeidimas, kuris pagal vienos valstybės įstatymus laikomas nusikaltimu, o 

pagal kitos valstybės teisę – nusikaltimui pagal sunkumą neprilygstančiu 

administracinės teisės pažeidimu, aukos požiūriu, abiem atvejais sukels 

tokias pačias neigiamas pasekmes. Be to, neapykanta, dėl kurios padaromi ar 

lengvesni, ar sunkesni teisės pažeidimai, neapykantos peraugimo į neteisėtas 

veikas mechanizmas abiem atvejais bus labai panašūs. Neretai neapykantos 

sukeltus teisės pažeidimus taip pat galima traktuoti kaip tam tikrų 

pažeidžiamų asmenų grupių ar joms priklausančių asmenų diskriminacijos 

tąsą. Todėl, nagrinėjant neapykantos nusikaltimus apskritai ir – konkrečiau – 

tokių nusikaltimų aukų poreikius, reikia kalbėti ir apie tuos teisės 

pažeidimus, kurių dėl įvairių priežasčių negalime vadinti nusikaltimais 

baudžiamosios teisės ir kriminalinių nusikaltimų statistikos požiūriu. 

 Turėtumėme siekti išsiaiškinti, kokiais būdais galėtumėme 

pasiekti neapykantos sukeliamų teisės pažeidimų mažėjimo. Pagalvoti, kaip 



jiems būtų užkertamas kelias, o nuo tokių pažeidimų nukentėję asmenys 

gautų reikiamą pagalbą. 

 

Žinoma, neapykantos nusikaltimai yra įvairūs. Kai kurie iš jų 

išsiskiria savo mastu, sunkumu, sistemiškumu, tragiškomis pasekmėmis 

atskirų tautų ar kitais požymiais apibūdinamų asmenų grupių istorijai. 

Turime pripažinti tokių nusikaltimų ir nusikalstamų ideologijų unikalumą. 

Tačiau taip pat turime atpažinti tuos Europos istorijoje jau matytus požymius, 

kurie rodo, kad augant netolerancijai, stiprėjant diskriminacijai, neapykantai, 

yra daromi tokie teisės pažeidimai, kurie gali sukelti ypač didelę žalą 

žmogaus orumui. Tai tokie pažeidimai, kai žmogus tampa auka dėl to, kad jis 

priklauso arba manoma, kad priklauso, tam tikru požymiu apibrėžtai asmenų 

grupei, kuriai kita asmenų grupė jaučia neapykantą. Tuomet žmogus – 

neapykantos auka – nevertinamas individualiai, nesuvokiamas kaip 

asmenybė, bet vertinamas kaip „kitas“ ir svetimas. 

Turime nekartoti tos klaidos ir, ieškodami būdų, kaip kovoti su 

neapykantos nusikaltimais ir kaip pagerinti aukų padėtį, turime išgirsti jų 

balsą, jų skirtingas istorijas. Taip galėsime geriau suvokti, kas galėtų padėti 

efektyviau kovoti su neapykantos apraiškomis . 

Linkiu visiems konferencijos dalyviams įdomių ir turiningų 

diskusijų. 

Dėkoju už dėmesį. 


