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Lituania	  
	  
Constitution,	  Article	  25	  
1) Individuals	  shall	  have	  the	  right	  to	  have	  their	  own	  convictions	  and	  freely	  express	  
them.	  
	  
2) Individuals	   must	   not	   be	   hindered	   from	   seeking,	   obtaining,	   or	   disseminating	  
information	  or	  ideas.	  
	  
3) Freedom	  to	  express	  convictions,	  as	  well	  as	  to	  obtain	  and	  disseminate	  information,	  
may	  not	  be	  restricted	  in	  any	  way	  other	  than	  as	  established	  by	  law,	  when	  it	  is	  necessary	  
for	  the	  safeguard	  of	  the	  health,	  honour	  and	  dignity,	  private	  life,	  or	  morals	  of	  a	  person,	  or	  
for	  the	  protection	  of	  constitutional	  order.	  
	  
4) Freedom	  to	  express	  convictions	  or	  impart	  information	  shall	  be	  incompatible	  with	  
criminal	  actions	  -‐	  the	  instigation	  of	  national,	  racial,	  religious,	  or	  social	  hatred,	  violence,	  or	  
5) discrimination,	  the	  dissemination	  of	  slander,	  or	  misinformation.	  
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6) Citizens	  shall	  have	   the	   right	   to	  obtain	  any	  available	   information	  which	  concerns	  
them	  from	  State	  agencies	  in	  the	  manner	  established	  by	  law.	  
	  
Constitution,	  Article	  27	  
A	  person's	  convictions,	  professed	  religion	  or	  faith	  may	  justify	  neither	  the	  commission	  of	  a	  
crime	  nor	  the	  violation	  of	  law.	  
	  
Criminal	  Code,	  §	  170	  

“Any	  person	  who	  by	  public	   statements	  orally,	   in	  writing	  or	   through	  mass	  media	  
mocks,	   expresses	   contempt,	   incites	   hatred	   or	   discrimination	   against	   a	   group	   of	  
people	  or	   an	   individual	   belonging	   to	   such	  group	  on	  account	  of	   their	   sex,	   sexual	  
orientation,	  race,	  nationality,	  language,	  origin,	  social	  status,	  religion,	  conviction	  or	  
belief,	   shall	   be	   punished	   by	   fine	   or	   restriction	   of	   freedom,	   or	   arrest,	   or	  
imprisonment	  up	  to	  2	  years.	  
Any	  person	  who	  publicly	  incites	  violence	  or	  use	  of	  deadly	  physical	  force	  against	  a	  
group	  of	  people	  or	  an	  individual	  belonging	  to	  such	  group	  on	  account	  of	  their	  sex,	  
sexual	   orientation,	   race,	   nationality,	   language,	   origin,	   social	   status,	   religion,	  
conviction	  or	  belief,	  or	  provides	  financial	  or	  other	  kind	  of	  material	  support	  for	  such	  
acts,	   shall	   be	   punished	   by	   a	   fine	   or	   restriction	   of	   freedom,	   or	   arrest,	   or	  
imprisonment	  up	  to	  3	  years.”	  

	  
The	  Law	  of	  the	  Republic	  of	  Lithuania	  of	  18th	  November	  1997	  on	  the	  Supplementation	  
of	  the	  Code	  of	  Administrative	  Violations	  by	  Articles	  214(12),	  214(13),	  the	  Abolition	  of	  	  
Article	  214(1)	  and	  Amendment	  of	  Articles	  224,	  259(1),	  32033	   introduced	  definitions	  
of	  	  unlawful	  conduct	  related	  to	  public	  advocacy	  of	  national,	  racial	  or	  religious	  discord	  
	  
Article	   214(12).	   The	   Production,	   Storage	   or	   Distribution	   of	   Information	   Products	  
Which	  Advocate	  National,	  Racial	  or	  Religious	  Discord	  	  
The	   production	   or	   storage	   with	   a	   purpose	   of	   distribution	   and	   distribution	   of	   printed,	  
visual,	  audio	  or	  other	  products,	  which	  advocate	  national,	  racial	  or	  religious	  discord,	  incurs	  
a	  fine	  from	  1000	  to	  10000	  Litas	  either	  with	  confiscation	  of	  such	  products	  being	  produced,	  
stored	  or	  distributed	  and	  of	  the	  means	  essentially	  used	  for	  production	  of	  such	  products,	  
or	  without	  confiscation	  of	  the	  means	  of	  production.	  	  
	  
Article	   214(13).	   The	   establishment	   of	   an	   organisation	   which	   advocates	   national,	  
racial	  or	  religious	  discord	  or	  participation	  in	  activities	  of	  such	  an	  organisation	  	  
The	  establishment	  of	  an	  organisation	  which	  advocates	  national,	  racial	  or	  religious	  discord	  
or	  participation	   in	  activities	  of	  such	  an	  organisation,	   incurs	  a	  fine	  of	  between	  3000	  and	  
10000	  Litas.	  	  
The	   same	   conduct	   performed	   by	   a	   person	   who	   had	   previously	   been	   punished	   by	   an	  
administrative	  fine	  for	  the	  offences	  foreseen	   in	  Part	  1	  of	  this	  Article,	   incurs	  a	  fine	  from	  
10000	  to	  20000	  Litas.”	  	  
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Lituanie 
 
 
ECRI notes that in February and March 2004 a series of articles of an antisemitic 
character were published in the daily newspaper Respublika and that in March 2004 these 
articles were published in a separate edition which was received by all readers of that 
newspaper and of another newspaper, Vakaro žinios. ECRI notes that, at the request of 
civil society organisations, the General Prosecutor’s Office opened an investigation into 
possible breach of Article 170 of the Criminal Code ECRI also notes that the Inspector of 
Journalists’ Ethics and the Commission on the Ethics of Journalists and Editors 
concluded that the provisions against incitement to racial or religious hatred contained in 
the Law on Provision of Information to the Public had been breached and that an  ad hoc 
commission set up to consider these articles concluded that the articles in question 
amounted to incitement to racial hatred. However, ECRI notes that in March 2005 the 
General Prosecutor’s Office decided to discontinue the case, reportedly on grounds, inter 
alia, that these articles did not constitute incitement to racial hatred, but were rather of a 
humorous nature. However, ECRI is pleased to note that, following much public criticism 
of the decision of the General Prosecutor’s Office to discontinue the case, the latter 
decided more recently to re-open the investigations. 
[ECRI, Third report on Lituania, adopted on 24 June 2005, CRI(2006)2, § 55] 
 
 
L’ECRI note en particulier la parution en février et mars 2004 d’une série d’articles 
antisémites dans le quotidien Respublika, ainsi que la parution en mars 2004 d’une 
édition spéciale rassemblant tous ces articles reçue ensuite par tous les lecteurs du 
quotidien et par ceux d’un autre journal, Vakaro žinios. A la demande d’organisations de 
la société civile, le Parquet a ouvert une enquête judiciaire pour une éventuelle violation 
de l’article 170 du Code pénal. Le Contrôleur de l’éthique du journalisme et la 
Commission sur l’éthique des journalistes et des éditeurs ont conclu à la violation des 
dispositions contre l’incitation à la haine raciale ou religieuse contenues dans la Loi sur 
l’information  publique et qu’une commission ad hoc mise en place pour examiner ces 
articles est parvenue à la conclusion qu’ils constituaient une incitation à la haine raciale. 
Cependant, en mars 2005, le Parquet a décidé de classer l’affaire au motif, entre autres, 
que ces articles ne constituaient pas une incitation à la haine raciale, mais seraient plutôt 
de nature humoristique. Toutefois, le Parquet a récemment décidé de rouvrir l’enquête, 
suites aux vives critiques publiques provoquées par sa décision de classer l’affaire. 
[ECRI, Troisième rapport sur la Lituanie adopté le 24 juin 2005, CRI(2006)2, § 55] 
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Lithuania 
 
Supreme Court: http://www.lat.lt/default.aspx?item=home&lang=1 
 

 
 
Appeal Court of Vilnius: http://www.apeliacinis.lt/Default.aspx?tabid=53 
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Constitutional Court (decisions): http://www.lrkt.lt/Documents1_e.html 
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Public	  Policies	  



Apie tarnybą
 

Kontrolierė

Aušrinė Burneikienė gimė 1961 m.
gegužės 12 d. Vilniuje. 1985 m. baigė
Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
Baigusi universitetą, iki 1990 m. dirbo
Vilniaus tardymo valdybos tardytoja.
1990-1992 m. buvo Vidaus reikalų
ministerijos vyresnioji juristkonsultė.
1992 m. tapo Vidaus reikalų ministerijos
Juridinio skyriaus viršininke. 1999 m.
balandžio 20 d. Seimo nutarimu paskirta
Moterų ir vyrų lygių galimybių kontroliere.
2003 m. balandį kontrolierė paskirta
antrai ketverių metų kadencijai.

1998 m. gruodžio 1 d. Seimas priėmė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, kuris
įsigaliojo 1999 m. balandžio 1 d. 1999 metų balandžio 20 d. Seimas paskyrė Aušrinę
Burneikienę moterų ir vyrų lygių galimybių kontroliere, o gegužės 25 d. įsteigė Moterų ir
vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą bei patvirtino šios tarnybos nuostatus. 2003
m.balandį kontrolierė paskirta antrai ketverių metų kadencijai.

2002 m. birželio 18 d. priimti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimai ir
papildymai išplėtė sritis, kuriose būtina įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes,
uždraudžiant diskriminaciją dėl lyties vartotojų teisių apsaugos ir reklamos srityse.

2003 m. lapkričio 18 d. Seimui priėmus Lygių galimybių įstatymą, tarnybos kompetencija
papildyta draudimo diskriminuoti dėl asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios,
rasės ir etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų priežiūra, o pati įstaiga pavadinta
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška institucija, atskaitinga Seimui. Į
kontrolieriaus tarnybą gali kreiptis vyrai ir moterys, patyrę diskriminaciją dėl savo lyties
darbo, švietimo, prekių ir paslaugų teikimo sferose ar patyrę seksualinį priekabiavimą.

Nuo 2005 m. sausio 1 d. tarnyba taip pat tiria skundus asmenų patyrusių diskriminaciją
ar priekabiavimą dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės
priklausomybės, religijos ar įsitikinimų darbe, švietimo įstaigoje ar teikiant paslaugas.

Įstatymu draudžiamos abi diskriminacijos dėl lyties formos – tiesioginė ir netiesioginė.
Svarbu, kad visuose sprendimų priėmimo lygmenyse būtų išvengta veiksmų ar
nuostatų, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo neutralios moterų ar vyrų atžvilgiu, bet jas
įgyvendinus būtų pabloginama padėtis didesnės dalies vienos lyties asmenų
(netiesioginės diskriminacijos).

Reglamentuota specialių priemonių (pozityvios diskriminacijos) taikymo galimybė,
siekiant lyčių pusiausvyros bei užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui dėl amžiaus,
lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.

Valdžios ir valdymo institucijos įpareigotos rengti ir įgyvendinti programas ir priemones,
skirtas moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimui bei lygybės principo įgyvendinimui
neatsižvelgiant į amžių, lytinę orientaciją, negalią, rasęar etninę priklausomybę, religiją
ar įsitikinimus.

Švietimo įstaigos privalo užtikrinti vienodas sąlygas asmenims nepaisant jų lyties,
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar
įsitikinimų, kai:

priimama mokytis;
skiriamos stipendijos;
sudaromos mokymo programos;
vertinamos žinios.

Darbdavys, neatsižvelgdamas į asmens lytį, amžių, lytinę orientaciją, negalią, rasę ar
etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus, privalo:

taikyti vienodus atrankos kriterijus, priimdamas į darbą ar atleisdamas iš
tarnybos;
sudaryti vienodas darbo sąlygas;

ENGLISH PAIEŠKA

Renginiai Skundai Žiniasklaidoje

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas D. K.
skundas, kuriame nurodoma, kad 2005 m. liepos 1 d.
Migracijos departamento įsakymu buvo konstatuota, kad
jis neteko Lietuvos Respublikos pilietybės.

  Visi skundai  
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Šeimyniškių 1A, LT-09312 Vilnius
Tel. (8~5) 261 2787, fax (8~5) 261 2725
El.p. mvlgk@lrs.lt

Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.
Penktadienį nuo 8 iki 15.45 val.
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naudoti vienodus darbuotojų vertinimo kriterijus;
mokėtį vienodą darbo užmokestį;
sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems.

Darbdavys privalo imtis priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo
ar nebūtų persekiojamas, jei pateikė skundą dėl diskriminacijos.

Prekių ar paslaugų pardavėjas bei gamintojas, neatsižvelgdamas į asmens lytį, amžių,
lytinę orientaciją, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus, privalo:

sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pat prekes ir paslaugas (įskaitant
apsirūpinimą būstu) bei taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas;
teikdamas informaciją užtikrinti, kad asmuo ar asmenų grupė nėra žeminama ar
pateikiama kaip pranašesnė dėl minėtų savybių.

Diskriminuojantys skelbimai: iš darbo ieškančių asmenų įstatymas draudžia reikalauti
informacijos apie jų amžių, šeiminę padėtį, privatų gyvenimą ar šeimos planus.
Skelbimuose priimti į darbą ar mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius
pirmenybę vienai iš lyčių, tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos asmenims,
sveikiems asmenims, tam tikros rasės ar tautybės, religijos ar įsitikinimų asmenims.

Asmenys, patyrę diskriminaciją dėl išvardintų pagrindų ir minėtose srityse, į tarnybą
gali kreiptis telefonu (8-5 2612787), elektroniniu paštu (mvlgk@lrs.lt), faksu (8-5
2612725) ar apsilankyti tarnyboje adresu Šeimyniškių g. 1A, 09312 Vilnius (5 aukštas).
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