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Apie leidinį

1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją kaip visuotinį idealą, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstybės.
Deklaracijos 1-asis straipsnis skelbia: „Visi žmonės gimsta
laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas
ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai.“
Deklaracijoje įtvirtinti principai pripažinti šių dienų žmogaus
teisių apsaugos pagrindu, kiekvieno žmogaus orumas tapo
aukščiausia vertybe.
Žmogaus teisių filosofinis ir teisinis suvokimas formavosi
šimtmečius. Pagrindiniais žmogaus teisių idealais visuomet
buvo asmenų laisvė ir lygybė, be kurių žmogus negali likti orus.
Tačiau tik XX amžiuje, paskelbus Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, žmogaus teisių ir laisvių idėja susiejama su kiekvienu
pasaulio žmogumi, nepaisant jo skirtybių. Paskelbus Deklaraciją, žmogaus teisės įgijo visuotinį pobūdį ir tapo tarptautinės


teisės objektu. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija vadinama
šių dienų moraliniu kodeksu, kuriame įvardyti pagrindiniai
žmogaus teisių principai įtvirtinami tarptautinėse sutartyse ir
nacionaliniuose teisės aktuose. Visos pažangios demokratinės
šalys įstatymuose įtvirtino žmogaus teisę naudotis visomis
teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos
spalva, lytis, kalba, religija, politiniai ar kitokie įsitikinimai,
nacionalinė ar socialinė kilmė, turtinė, gimimo ar kokia nors
kitokia padėtis. Lygios galimybės įtvirtinamos šalių teisėje ir
laikomos visuomenės santykių idealu.
Tačiau teisinių įpareigojimų nepakanka. Įstatymas negali
užtikrinti pilietinės sąmonės brandos, nuo kurios priklauso
mūsų visuomenėje vyraujantys įpročiai ir požiūris į tarpusavio santykius. Žmogaus teisės ir lygios galimybės nėra vien
politiniais sprendimais apibrėžtos taisyklės. Žmogaus teisės
neatskiriamos nuo visuomenės supratimo ir žinojimo. Lygios
galimybės neįmanomos be visuomenės tolerancijos. Šiuo leidiniu Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas
nori pasveikinti Lietuvos žmones 60-ųjų visuotinai pripažintų
žmogaus teisių metinių proga ir siekia prisidėti prie tolerancijos
sklaidos ir žinių apie Lietuvos institucinę ir teisinę žmogaus
teisių apsaugos sistemą, ginančią kiekvieną žmogų, nepaisant
jo skirtybių.

Eglė Gibavičiūtė

Lietuvos Respublikos Seimo
Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja



ŽMOGAUS TEISĖS
ĮSTATYMŲ LEIDYBOS PROCESE

Arminas Lydeka
Lietuvos Respublikos Seimo
Žmogaus teisių komiteto pirmininkas

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė Visuotinę
žmogaus teisių deklaraciją. Taip ji pakvietė tautas imtis pažangių nacionalinių ir tarptautinių priemonių, kad žmogaus teisės
ir laisvės būtų visuotinai pripažįstamos ir gerbiamos. Žmogaus
teises būtų galima apibrėžti kaip visuomenines sutarimu pripažintas moralės ir elgesio normas, kurių tikslas – apsaugoti
kiekvieno žmogaus orumą. Demokratinės šalys sutarė, kad
žmogaus teisių visuotinis pripažinimas būtinas pasaulio saugumui ir žmonijos gerovei.
Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, Tauta žinojo, kad
nori eiti demokratiniu keliu. Tautos referendumu priimtoje


Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – Konstitucija)
skelbiama, kad žmogaus teisės yra prigimtinės. Konstitucija
Tautos atstovus įpareigoja politine valia siekti įtvirtinti žmogaus
teises ir laisves įstatymuose bei sukurti atitinkamą institucijų
sistemą, padedančią žmogui ginti savo teises. Įstatymų leidybos procedūra reglamentuota taip, kad svarstomi teisės aktų
projektai yra vertinami pagal tai, kaip jie atitinka Konstituciją,
Europos teisę ir tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių
srityje. Tačiau vienų teisių realizavimas neturėtų stelbti kitų
teisių. Įstatymų leidyboje reikėtų laikytis pagrindinių žmogaus
teisių apsaugos principų, įtvirtintų Konstitucijoje ir tarptautiniuose įsipareigojimuose, ir atsižvelgti į tai, kad visos žmogaus
teisės yra tarpusavyje susijusios, viena nuo kitos priklausomos
ir nedalomos.
Konstitucijos II skirsnyje „Žmogus ir valstybė“ įtvirtintos
pagrindinės žmogaus teisės į gyvybę, laisvę, orumą, privataus
gyvenimo neliečiamumą, nuosavybės ir gyvenamojo būsto
neliečiamumą, minties ir tikėjimo laisvę. Konstitucijoje įtvirtintos pilietinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės.
Konstitucijos 29 straipsnis draudžia diskriminaciją dėl žmogui
būdingų asmeninių ar socialinių savybių. Konstitucinis teisinės
valstybės principas suponuoja tai, kad turi būti užtikrintos
žmogaus teisės ir laisvės.
2003 m. gegužės 10–11 d. referendume Tauta pritarė Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje, taigi įsipareigojo
įteisinti bei puoselėti Europos Sąjungos vertybes.
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Žmogaus teisės Lietuvoje. JTVP programa, Vilnius, 2005.

Europos Sąjungos politika ir teisė grindžiama laisvės,
demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat teisinės valstybės principais. Šie principai yra
valstybėms narėms bendri. Europos Sąjunga įpareigoja nares
gerbti pagrindines teises, kurias garantuoja Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla
iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų kaip bendri
Bendrijos teisės principai.
Pabandykime išsiaiškinti, ar valstybės valia kuo plačiau
garantuoti žmogaus teises pakankamai įtvirtinama Lietuvos
Respublikos įstatymuose ir institucinėje sistemoje.
Lietuva, kaip demokratinė valstybė ir Europos Sąjungos
narė, privalo žmogaus teises įtvirtinti įstatymuose ir visiems
užtikrinti lygias galimybes jomis naudotis. Lietuvos Respublikos
Seimas (toliau – Seimas) turėtų atmesti įstatymų projektus,
kuriuose yra diskriminacinių ar kitaip žmogaus teises pažeidžiančių nuostatų. Tam sukurta atitinkama įstatymų leidybos
procedūra, užtikrinanti galimybes išnagrinėti įstatymo projekto
nuostatas žmogaus teisių požiūriu. Įstatymų leidybos procedūra
apibrėžta Seimo statute. Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (toliau – Teisės departamentas) per septynias dienas
privalo parengti registruoto įstatymo projekto išvadas – ar
projektas atitinka Konstituciją. Jeigu įstatymo projektą teikia
Seimo nariai, Respublikos Prezidentas ar piliečiai, jis siunčiamas
Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos,

	

Sutartis dėl Konstitucijos Europai. Projektas, Vilnius, 2004.

	

Lietuvos Respublikos Seimo statutas. – „Valstybės žinios“, 1994, Nr. 15-249;
1999, Nr. 5-97.
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kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengia išvadas, ar
tas projektas atitinka Europos Sąjungos teisę.
Jeigu Teisės departamentas pateikia išvadą, kad projektas
prieštarauja Konstitucijai, preliminariai tokį projektą privalo
apsvarstyti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Seimo Pirmininkas neteikia svarstyti Seimui įstatymų projektų, jeigu Teisės
ir teisėtvarkos komitetas padaro išvadą, kad jie prieštarauja
Konstitucijai.
Siekdama užsitikrinti demokratinių šalių pasitikėjimą ir
garantuoti žmonių teises, Lietuvos Respublika prisijungė prie
tarptautinių susitarimų. Seime priimtais įstatymais ratifikuotos pagrindinės žmogaus teisių konvencijos, įtvirtinančios
lygybę prieš įstatymą ir teisę į apsaugą nuo diskriminacijos
visiems asmenims kaip visuotinę teisę: Visuotinė žmogaus
teisių deklaracija, Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų
diskriminacijos panaikinimo moterims, Tarptautinė konvencija
dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, Jungtinių
Tautų pilietinių ir politinių teisių bei ekonominių, socialinių
ir kultūrinių teisių paktai, Europos Tarybos tautinių mažumų
apsaugos pagrindų konvencija ir Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencija ir kt.

Europos Sąjungos
ir Lietuvos Respublikos pozicijų
derinimas žmogaus teisių požiūriu
Teisinis visuomenės švietimas yra svarbus siekiant užtikrinti, kad jos nariai prisitaikytų prie naujų bei nuolat kintančių
12

socialinių normų ir gebėtų jas panaudoti praktikoje savo teisėms
ir laisvėms ginti bei pasinaudotų teikiamomis galimybėmis.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje
skelbiama: „…Kiekvienas turi turėti galimybę būti konsultuojamas, ginamas ir atstovaujamas. …Teisinė pagalba, būtina
užtikrinti veiksmingą teisingumą, turi būti suteikta tiems, kurie
jai neturi pakankamai lėšų.“
Tarybos direktyva 2003/8/EB numato teisės kreiptis į
teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams
taisykles. Direktyva įpareigojo Lietuvos Respubliką priimti
nacionalinių teisės aktų pataisas, kuriomis būtų užtikrinta
piliečių teisė siekti teisingumo. Lietuvos Respublikos Seimas
priėmė naujos redakcijos Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymą, kuris įtvirtina galimybę gauti nemokamą
pirminę teisinę pagalbą (teisinę konsultaciją), neatsižvelgiant
į socialinę padėtį. Nemokama antrinė teisinė pagalba (dokumentų rengimas teismui) užtikrinama socialiai remtiniems
asmenims. Svarbu tai, kad valstybės pagalba teikiama ne
tik baudžiamosiose, bet ir civilinėse bei administracinėse
bylose.
Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms įpareigojo Lietuvą nacionaliniuose teisės aktuose

	

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, Vilnius, 2002.



Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras
teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles.



Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. – „Valstybės žinios“, 2000, Nr. 30-827.
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reglamentuoti žalos atlyginimą smurtinių nusikaltimų aukoms.
Smurtinis nusikaltimas – Baudžiamajame kodekse numatyto
apysunkio, sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo požymių
turinti veika, kuria buvo tyčia atimta žmogaus gyvybė arba
sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta jo sveikata, arba pasikėsinta į
žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvę ar neliečiamumą.
Seime priimtas Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas nustato atvejus,
kai valstybė kompensuoja smurtiniais nusikaltimais padarytą
turtinę ir (ar) neturtinę žalą, taip pat reglamentuoja šios žalos
kompensavimo tvarką.
1994 m. Europos Parlamento sprendimu patvirtintas Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksas. Lietuva, siekdama įgyvendinti konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos
tarnauja žmonėms, perimdama ir plėtodama Europos šalių
demokratinių institutų patirtį, siekdama europiniais principais
pagrįsto viešojo administravimo pareigūnų elgesio, 1994 m.
priėmė Seimo kontrolierių įstatymą ir įsteigė Seimo kontrolierių
instituciją. Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus
teisę į gerą viešąjį administravimą užtikrinant žmogaus teises ir
laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą ir tinkamai
tarnauja žmonėms.
Tarybos direktyva 2000/43/EB įtvirtina vienodo požiūrio
principą asmenims nepaisant jų rasės arba etninės priklauso-

14

	

Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms.

	

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas. – „Valstybės žinios“, 2005, Nr. 85-3140.

	

Kad valdžios įstaigos tarnautų žmonėms, Vilnius, 2005.

mybės. Diskriminavimas dėl rasės arba etninės priklausomybės
gali pakenkti Europos Sąjungos sutarties tikslų įgyvendinimui,
ypač siekti pakankamo užimtumo ir socialinės apsaugos lygio,
gerinti gyvenimo lygį ir gyvenimo kokybę, užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą bei solidarumą. Siekiant visapusiškai
įgyvendinti Europos Sąjungos lygių galimybių politiką priimtas Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas.10 Iki šio
įstatymo įsigaliojimo Lietuvoje jau veikė Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymas, kuris atitinka Europos Sąjungos lyčių lygių
galimybių politiką. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje
2002/73/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo
taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu11 išdėstytas vienodo požiūrio
principas, kuris reiškia, kad negali būti jokios tiesioginės arba
netiesioginės diskriminacijos dėl lyties, ypač dėl santuokinės
arba šeiminės padėties.
Įstatymų leidėjui kartais tenka susidurti su dilema, kai
teisės akto nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti tam tikras
žmogaus teises, gali būti diskriminacinės kitų žmogaus teisių
aspektu. Galiojančio Administracinių teisės pažeidimų kodekso
29 straipsnio 2 dalis numato, kad tik moterys, auginančios vaikus iki 12 metų, gali būti atleistos nuo administracinio arešto.
Tokia nuostata siekta užtikrinti tinkamą vaiko globą (tokia vaiko

10

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. – „Valstybės žinios“, 2003,
Nr. 114-5115.

11

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/73/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo,
pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu.
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teisė reglamentuota Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje12), tačiau nuostata diskriminacinė vyrų, kurie augina vaikus,
atžvilgiu ir pažeidžia lygių galimybių principą. Vienoda abiejų
tėvų atsakomybė vaiko auklėjimo procese akcentuota Konstitucijoje, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, Jungtinių
Tautų konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo
moterims, Civiliniame kodekse, kituose teisės aktuose. Seimui
yra pateiktas naujas Administracinių teisės pažeidimų kodekso
projektas, kuriame, atsižvelgiant į vaiko interesus, numatyta, kad
administracinis areštas gali būti neskiriamas nėščioms moterims
ir asmenims, auginantiems vaiką iki trejų metų.
Teisė į darbą reglamentuota Lietuvos Respublikos darbo
kodekse, Darbo sutarties įstatyme, Saugos darbe įstatyme, Darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. Užsieniečių
darbas reglamentuotas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme.
Darbo kodekse įtvirtintas lygių galimybių ir saugaus darbo
principas: „…valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę
į darbą; …darbo teisės subjektų lygybė, nepaisant jų lyties,
seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės
padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių,
nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis“.13 Įstatymas
įpareigoja sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo

16
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Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. – „Valstybės žinios“, 1995, Nr. 601501.

13

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. – „Valstybės žinios“, 2002, Nr. 64-2569.

sąlygas. Darbo kodekso nuostatos atitinka Užimtumo direktyvoje iškeltus tikslus dėl lygių galimybių darbo santykiuose.14
Seimo Žmogaus teisių komitetas rengia ir svarsto įstatymų projektus bei pasiūlymus Lietuvoje gyvenančių tautybių
santykių klausimais (Seimo statuto 70 straipsnio 1 dalis). Narystė Europos Sąjungoje įpareigojo peržiūrėti įstatymą „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“.15 Įstatymas turėjo būti suderintas su Europos Sąjungos direktyvomis. Įstatymo pataisomis
ir papildymais siekta reglamentuoti klausimus, susijusius su
užsieniečių teisės į šeimos susijungimą įgyvendinimu, trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso
nustatymu, Europos Sąjungos valstybių narių piliečių ir jų
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių
teritorijoje įgyvendinimu, leidimo gyventi šalyje išdavimo
trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos
arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos skatinimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis
institucijomis, tvarkos nustatymu, trečiųjų šalių piliečių ir
asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims,
kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų įtvirtinimu
bei trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų,
neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais
sąlygų įgyvendinimu (Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl

14

Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir
profesinėje srityje bendruosius pagrindus.

15

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“. – „Valstybės žinios“, 1994, Nr. 15-249.
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teisės į šeimos susijungimą; Tarybos direktyva 2003/109/EB
dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai,
statuso; Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos
žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios
imigracijos skatinimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su
kompetentingomis institucijomis; Tarybos direktyva 2004/83/
EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio
būtiniausių standartų; Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl
trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų,
neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais
sąlygų).
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje įtvirtintos teisės į pagarbą privačiam gyvenimui, minties
ir religijos laisvę, saviraiškos laisvę, susirinkimų ir asociacijų laisvę. Analogiškos teisės paskelbtos ir Konstitucijoje.
Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo
tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo
teisę, teisę neviešinti asmeniui būdingų fizinio, fiziologinio,
psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio
požymių tvarkant asmens duomenis. Šiuolaikinių technologijų teikiamos plačios galimybės kaupti ir skleisti informaciją,
taip pat ir asmeninio pobūdžio duomenis, įpareigojo imtis
papildomų teisinių priemonių privatumui išsaugoti. Tokios
priemonės numatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos
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telekomunikacijų sektoriuje,16 Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.17 Iš valstybių narių reikalaujama užtikrinti fizinių asmenų teises ir laisves tvarkant
asmens duomenis, ypač jų teisę į privatumą, kad Bendrijoje
būtų užtikrintas laisvas tokių duomenų judėjimas. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių18 suderina valstybių narių nuostatas, užtikrinančias
vienodą pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos lygį, ypač teisę
į privatumą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu elektroninių ryšių sektoriuje, laisvą tokių duomenų judėjimą bei laisvą
elektroninių ryšių įrangos ir paslaugų judėjimą. Lietuvoje direktyvos nuostatos įgyvendinamos remiantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu, Elektroninių ryšių įstatymu, Bendrojo
pagalbos centro įstatymu, kitais nacionaliniais teisės aktais.
Vartotojų teisių gynimą galima priskirti valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričiai. Konstitucijos 46 straipsnis
įpareigoja Valstybę nustatyti atitinkamus reikalavimus produktų kokybei ir paslaugoms. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų
apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo19 įpareigo-
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/46/EB dėl asmens duomenų
tvarkymo ir privatumo apsaugos telekomunikacijų sektoriuje.
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
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Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje.
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo.
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jo Europos Sąjungos nares sudaryti sąlygas bendradarbiauti
valdžios institucijoms, prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos
veikimo, vartotojų interesus ginančių teisės aktų vykdymo
kokybės ir nuoseklumo bei vartotojų ekonominių interesų
apsaugos kontrolės. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
gynimo įstatymas20 apibrėžia vartotojų teises, vartotojų teisių
apsaugos sritis, nustato vartotojų teisių apsaugos institucinę
sistemą, reglamentuoja vartotojų švietimą, vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų santykius, vartotojų teisių gynimo ne
teisme tvarką ir atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių
vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus. Vartotoju galima vadinti
kiekvieną žmogų. Lietuvoje įteisinta paprastesnė neteisminė
vartotojų teisių gynimo galimybė, tai ypač teigiamas reiškinys
žmogaus teisių požiūriu.

Įstatymo leidėjo vaidmuo užtikrinant
teisinį žmogaus saugumą
Pilietinės Lietuvos žmonių teisės įtvirtintos savivaldą,
rinkimus, valstybės tarnybą, asociacijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose. Pažymėtina, kad
nei Konstitucija, nei tarptautiniai įsipareigojimai nesuteikia
galimybės tiesiogiai dalyvauti vykdant teisingumą. Visuomenėje ryškėja iniciatyvos sukurti prisiekusiųjų tarėjų instituciją.
Tikėtina, kad tokios idėjos gimė dėl kilusio nepasitikėjimo
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Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas. – „Valstybės žinios“, 1994, Nr. 94-1833.

teisingumo sistema, kai nebuvo išsiaiškintos sudėtingos bankų
„griūčių“ situacijos. Visuomenės nepasitikėjimui teisingumu
įtaką gali turėti ir Lietuvoje paplitę korupcijos atvejai.
Teisinio saugumo nebuvimas, nepasitikėjimas teismais
išprovokavo diskusijas dėl individualaus konstitucinio skundo
galimybės. Taip pat plačiai aptariama visuomenės galimybė
dalyvauti vykdant teisingumą. Visuomenės aktyvumas siekiant
teisinio saugumo pagirtinas. Tokia piliečių teisė dalyvauti
vykdant teisingumą galėtų būti įtvirtinta įteisinus tarėjų institutą. Sprendimas dėl individualaus konstitucinio skundo,
taip pat ir sprendimas dėl tarėjų instituto reikalautų pataisų
Konstitucijoje. Konstitucija yra kertinis mūsų dokumentas.
Įstatymo leidėjas turėtų nuspręsti keisti Konstituciją tik tuo
atveju, jei sprendžiamas esminis Tautos interesų požiūriu klausimas. Kitaip tariant, įstatymo leidėjas turėtų pripažinti, kad
tik tokiomis permainomis būtų išspręsta žmogaus teisių, šiuo
atveju – piliečių teisinio saugumo problema.
Seimas 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. X-1264 patvirtino Individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo
koncepciją.21 Taip įstatymo leidėjas siekia užtikrinti galimybę
žmogui savo teises ginti teisme tiek nuo kitų asmenų, neteisėtų
valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų, tiek ir nuo valstybės
valdžios institucijų – teisėkūros subjektų priimtų teisės aktų,
prieštaraujančių Konstitucijai ir įstatymams. Seimas šiuo savo
nutarimu pripažino, kad asmeniui turi būti garantuojama teisė
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Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Individualaus konstitucinio
skundo instituto įtvirtinimo koncepcijos patvirtinimo. – „Valstybės žinios“,
2007, Nr. 77-3061.
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turėti nepriklausomą ir nešališką ginčo arbitrą, kuris pagal
Konstituciją ir įstatymus iš esmės išspręstų teisės ir teisingumo
klausimus.

Išvada
Lietuvos politika ir teisė atitinka pagrindinius demokratinei
valstybei keliamus reikalavimus. Lietuvos įstatymų leidybos
procedūra suteikia galimybę tinkamai įvertinti įstatymus žmogaus teisių požiūriu ir priimti atitinkamus sprendimus. Tačiau
teigti, jog žmogaus teisių padėtis nepriekaištinga, būtų per drąsu. Įstatymuose numatytų nuostatų įgyvendinimas reikalauja
didelių finansinių išteklių, pareigūnų atitinkamų asmeninių
savybių ir kvalifikacijos, taip pat svarbus sąmoningas kiekvieno piliečio požiūris į teises ir pareigas. Reikalingi konkretūs
poįstatyminiai dokumentai, skirti žmogaus teisių ir laisvių
laikymosi kontrolei ir švietimui. Įstatymų leidėjui visuomet
sudėtinga spręsti klausimą absoliučiai teisingai visų teisių aspektu. Vienų teisių realizavimas gali stelbti ir žeisti kitas teises.
Todėl įstatymų leidyboje reikėtų laikytis pagrindinių žmogaus
teisių apsaugos principų ir nesistengti modeliuoti visų galinčių
kilti gyvenimiškų situacijų. Reikėtų prisiminti, kad teisingumą
Lietuvoje vykdo teismai. Teisėjai turi vadovautis teisingumo,
sąžiningumo ir protingumo principais ir priimti teisingiausius
sprendimus konkrečiose situacijose.
* * *
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LYGIOS GALIMYBĖS LIETUVOJE

Aušrinė Burneikienė
Lygių galimybių kontrolierė

2008 m. minimas Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo dešimtmetis ir Lygių galimybių įstatymo
priėmimo penkmetis. Šių svarbių dokumentų ir Lygių galimybių tarnybos veiklos sukaktys – tai dar viena proga įvertinti
Lietuvos pasiekimus šioje srityje bei iškelti tolesnius esminius
uždavinius.
Po nepriklausomybės paskelbimo priimti tarptautiniai
įsipareigojimai lygių galimybių srityje buvo pagrindas pradėti
vykdyti valstybinę lyčių lygybės politiką. Prisijungus prie Europos Sąjungos, lyčių lygybės politika tapo Lietuvos nacionalinės
politikos realybe, jos tikslas – sudaryti vienodas galimybes
kiekvienam asmeniui, neatsižvelgiant į lytį, siekti mokslo, profesinio tobulėjimo, lygaus pareigų pasidalijimo šeimos ir darbo
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srityse, t. y. sudaryti sąlygas moterims ir vyrams realizuoti savo
turimą potencialą be diskriminacijos ar nepalankaus požiūrio
į juos lyties pagrindu.
Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje pradėjo aktyviai
kurtis moterų organizacijos, besirūpinančios ne tuščiomis
deklaracijomis, o faktinės moterų padėties gerinimu. Ilgainiui
jos inspiravo intensyvesnes diskusijas apie lyčių lygybę visuomenėje. Dar 1992 m. moterų organizacijose imta kalbėti apie
detaliai lyčių lygybės principo įgyvendinimą reglamentuojančio
įstatymo reikalingumą Lietuvoje. Tačiau iš pradžių pastangos
rasti bendrą kalbą su valdininkais nebuvo vaisingos. Padėtis
pasikeitė, kai Lietuvos atstovės pirmą kartą turėjo galimybę
dalyvauti 1995 m. Pekine vykusioje Jungtinių Tautų IV pasaulinėje moterų konferencijoje ir pirmą kartą moterų vaidmuo
kuriant lyčių lygybės politiką buvo įvertintas vyriausybės lygiu. Priimtą Pekino deklaraciją ir parengtą Moterų pažangos
programos Veiksmų platformą bei 1996–1997 m. programos
įgyvendinimo veiksmų planą patvirtino ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 1998 m. taip pat buvo pritarta ir programos
įgyvendinimo 1998–2000 m. planui. Konferencijos metu priimtoje Moterų pažangos programoje numatytos šios veiklos
sritys: moterų žmogaus teisių apsauga, moterų ekonominė ir
socialinė padėtis, moterys ir aplinkos apsauga, moterų sveikata,
šeimos planavimas, moterys ir švietimas, moterys politikoje ir
valdyme, prievarta ir smurtas prieš moteris, moterys ir žiniasklaidos priemonės, pagal lytį segreguotos statistikos sistema;
detalizuotos pagrindinės jų įgyvendinimo priemonės.
Moterims aktyviai dalyvaujant politinėje arenoje, 1994–
1996 m. įvairiais Lygių galimybių įstatymo projektais buvo
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nuosekliai bandyta įteisinti lyčių lygybę. Tačiau dėl argumentuotos tiek teisininkų, tiek pačių moterų nevyriausybinių
organizacijų kritikos šie projektai taip ir nepasiekė galutinio
tikslo. Reali galimybė priimti Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymą atsirado tik po 1996 m. Seimo rinkimų. Į Seimą išrinkus 18 proc. moterų, susibūrė parlamentinė moterų grupė,
kuri 1997 m. ėmėsi koordinuoti Lyčių lygių galimybių įstatymo
parengimą. Kuriant teisės akto projektą, buvo išanalizuoti kitų
šalių atitinkami įstatymai. Ypač naudinga buvo Šiaurės šalių
patirtis. Todėl rengiamo įstatymo nuostatos labai primena lyčių
lygybės teisinę reglamentaciją Švedijoje ir Suomijoje. 1998 m.
pabaigoje po ilgų diskusijų Seime Lietuva, įgyvendindama
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje deklaruotą lyčių lygybės
nuostatą bei siekdama tapti visaverte Europos Sąjungos nare,
tapo pirmąja Rytų ir Vidurio Europos valstybe, 1998 m. gruodžio 1 d. priėmusia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą
bei 1999 m. įsteigusia Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Tai tapo įmanoma dėl Lietuvos moterų, kitų
mūsų šalies nevyriausybinių bei tarptautinių organizacijų,
šalies valdžios ir valdymo institucijų aktyvios veiklos. Moterų
ir vyrų lygių galimybių įstatymas – tai teisinės sistemos, skirtos
apginti ir apsaugoti vyrų ir moterų teises, kūrimo pradžia ir
pagrindas. Pirmasis jo straipsnis nurodė pagrindinį įstatymo
tikslą – „užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės”.
Įstatymas uždraudė bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties, ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi, ir
aiškiai reglamentavo valstybės nuostatą, kad moterys ir vyrai
turi gerbti vieni kitų vaidmenį visuomenėje. Moterų ir vyrų
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lygių galimybių įstatymas nustatė konkrečias sritis, kuriose
negali būti diskriminuojama nė viena lytis, taip pat apibrėžė,
kokie veiksmai pažeidžia lygias lyčių galimybes, konkretizavo diskriminacijos formas. Svarbu pabrėžti, jog pastaruoju
laikotarpiu šis įstatymas tampa vis reikšmingesnis, tai rodo
dažnas jo tobulinimas, atsižvelgiant į visuomenėje vykstančius pokyčius ir tendencijas. 2004 m. lapkričio 9 d. priimtos
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pataisos dar labiau
teisiškai sustiprino tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos
atvejų lyties atžvilgiu kontrolę, praplėtė sąvoką, jog tam tikrų
veiksmų neatlikimas gali būti diskriminacija. Vėliau, siekiant
apsaugoti asmenis nuo brovimosi į jų asmeninį gyvenimą, jų
konfidencialumą, 2005 m. liepos 5 d. buvo priimtos dar vienos
reikšmingos įstatymo pataisos, kuriomis uždrausta „reikalauti
iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį,
amžių (išskyrus įstatyme numatytus atvejus), privatų gyvenimą
ar šeimos planus“.
2007 m. spalio 17 d. Seimas patvirtino Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo pakeitimą, kuriuo siekiama užtikrinti geresnę moterų ir vyrų apsaugą nuo diskriminacijos lyties pagrindu,
bei perkėlė į Lietuvos teisę trijų Europos Sąjungos direktyvų
nuostatas. Įstatyme patikslintos tiesioginės ir netiesioginės
diskriminacijos sąvokos, uždrausta diskriminacija paaukštinant pareigose, uždrausta diskriminacija dėl lyties narystės ir
dalyvavimo darbuotojų ir darbdavių organizacijose, suteikta
teisė organizacijoms dalyvauti diskriminuojamo asmens vardu
teisminėse ir administracinėse procedūrose. Įstatymas įpareigojo apsaugoti darbuotojų atstovus ar asmenis, liudijančius arba
teikiančius paaiškinimus diskriminacijos dėl lyties bylose nuo
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darbdavio persekiojimo. 2007 m. gruodžio 29 dieną įsigalioję
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo papildymai išplėtė
įstatymo taikymo sritį, t. y. pagal naujas nuostatas draudžiama
diskriminacija dėl lyties narystės ir dalyvavimo darbuotojų ir
darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose (asociacijose),
kurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų
(asociacijų) teikiamą naudą, pagrindu.
Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuva žengė dar vieną labai
svarbų žingsnį žmogaus teisių užtikrinimo ir lygių galimybių
politikos įgyvendinimo srityje – nuo 2005 m. įsigaliojo Lygių
galimybių įstatymas, priimtas 2003 m., kuris išplėtė tarnybos
kompetencijos ribas bei įgalino kasdieniame gyvenime diskriminuojamus žmones kreiptis ne tik diskriminacijos dėl lyties,
bet ir dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės
priklausomybės, religijos ar įsitikinimų diskriminacijos atvejais.
Šį įstatymą priimti paskatino įvairiais požymiais besiskiriančių asmenų akivaizdi socialinė atskirtis, vis dažnesni žmonių
skundai dėl jiems nesuteikiamų galimybių įgyti profesiją,
įsidarbinti, išsilaikyti darbo rinkoje, dėl riboto jų dalyvavimo
viešajame visuomenės gyvenime. Iki tol Lietuvoje nebuvo
atitinkamos teisinės bazės bei mechanizmo, nustatančio, kaip
tokie žmonės galėtų ginti pažeistas savo teises. Lygių galimybių įstatymo reikalingumą nuo pat pirmosios jo įsigaliojimo
dienos patvirtino išaugęs skundų skaičius dėl naujų įstatyme
numatytų diskriminacijos formų.
Lygių galimybių įstatymas, kaip ir Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymas, nustatė pareigą įgyvendinti lygias galimybes šiems subjektams: valstybės ir savivaldybių institucijoms,
švietimo, mokslo ir studijų institucijoms (priimant mokytis,
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studijuoti, vertinant žinias, parenkant mokymo programas ir
kt.), visų nuosavybės formų darbdaviams (priimant į darbą,
nustatant darbo sąlygas, nustatant kvalifikacijos kėlimo sąlygas, darbo užmokestį ir kt.), prekių bei paslaugų teikėjams,
reklamos gamintojams bei platintojams (įstatyme nustatyta
pareiga prekių pardavėjui, gamintojui ar paslaugų teikėjui įgyvendinti lygias galimybes, nepaisant asmens amžiaus, lytinės
orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos
ar įsitikinimų).
Lygių galimybių įstatymas numatė tam tikrus reikalavimus
skelbimams priimti į darbą ar mokytis, draudimą nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę tam tikro amžiaus, tam tikros
lytinės orientacijos asmenims, sveikiems asmenims, tam tikros
rasės ar etninės priklausomybės asmenims, asmenims, išpažįstantiems tam tikrą religiją ar turintiems tam tikrus įsitikinimus.
Abu antidiskriminaciniai įstatymai – tai valstybės nuostata,
kad moterys ir vyrai, nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos,
negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, turi gerbti vieni kitų vaidmenį visuomenės gyvenime.
Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymų
priežiūrą atlieka Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kuri
gyvuoja jau devynerius metus. Per šį laikotarpį daug Lietuvos
gyventojų kreipėsi į tarnybą su skundais dėl įvairių žmogaus
teisių pažeidimų, dar daugiau žmonių kreipėsi telefonu arba
elektroniniu paštu ir prašė suteikti konsultaciją dėl jų teisių
varžymo ar ribojimo. Per visus šiuos metus pamažu kito visuomenės nuostatos bei stereotipai apie moterų ir vyrų vaidmenį
visuomenės gyvenime, pamažu kito ir kinta netolerantiškas
požiūris į įvairias socialinės atskirties grupes.
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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veikla remiasi
principais, jog kiekvienas žmogus turi turėti vienodas galimybes
siekti mokslo, profesinio tobulėjimo, karjeros, turi turėti vienodas galimybes saviraiškai kultūros ir meno srityje. Kiekvienas
žmogus, nepaisant jo lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų,
turi teisę į išsimokslinimą, pretenduoti dirbti mėgstamą darbą
ir už jį gauti atlyginimą, kuris priklausytų nuo atlikto darbo
kokybės, profesinių ir dalykinių gebėjimų, bet ne nuo žmogui
būdingų individualių požymių. Kiekvienas žmogus, neatsižvelgiant į jį identifikuojančias savybes, turi teisę naudotis
paslaugomis ar įsigyti prekes vienodomis sąlygomis su kitais
visuomenės nariais. Taigi tokie diskriminaciniai veiksmai yra
neteisėti, jie pažeidžia žmogaus teises.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pradėjo veiklą
1999 m. Tiriamų galimų diskriminacijos atvejų skaičius nuolat
didėjo. Ypač skundų padaugėjo nuo 2005 m., kai įsigaliojo Lygių galimybių įstatymas. Pastebėta, jog savo iniciatyva pradėtų
tyrimų skaičius mažėja, tikėtina, tai susiję su žmonių aktyvumo
didėjimu ginant savo teises. Nukentėjusieji nuo diskriminacijos
ėmė dažniau informuoti apie galimus Lygių galimybių ar Moterų
ir vyrų lygių galimybių įstatymų pažeidimus.
1999–2007 m. buvo ištirti 745 skundai ir atlikti 97 tyrimai
kontrolieriaus iniciatyva. Tik 2000 metais vyrų skundų buvo
gauta daugiau negu moterų. Anksčiau vidutiniškai būdavo 40
proc. vyrų ir 60 proc. moterų skundų, o 2007 m. vyrų ir moterų
skundų skaičius beveik išsilygino. Ši tendencija, rodanti skundų
pareiškėjų statistikos lyčių disproporcijos nykimą, gerai iliustruoja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo reikalingumą ir
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naudą abiem lytims bei paneigia kai kurias skeptiškas prielaidas,
jog šis įstatymas reikalingas tik moterims.
Diskriminacijos dėl lyties tyrimo atvejų 2007 m. padidėjo
daugiau kaip trečdaliu. Daugiausia gaunama skundų dėl lyties
diskriminacijos. Įdomu pažymėti, kad dėl lyties diskriminacijos
gaunama nemažai ir vyrų skundų, ypač švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos bei darbo santykių srityje, taip pat pastebėtina,
jog vyrai kreipėsi ne tik dėl pažeidžiamų savo teisių, bei ir dėl jų
artimų ar pažįstamų moterų diskriminavimo. Darytina išvada,
kad visuomenė labiau susipažinusi su šia diskriminacijos rūšimi,
žmonės tampa tam nepakantūs. Daugelis skirtingo moterų ir
vyrų vertinimo atvejų, laikytų anksčiau norma ar tradicija, jau
suvokiami kaip galiojančio Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimai. Nebekelia skeptiškų nuotaikų atliekami įvairūs
sociologiniai tokio pobūdžio tyrimai, moterų ir vyrų darbo užmokesčio, įsidarbinimo galimybių lyginimas, vienodo indėlio šeimos
ir buities reikaluose skatinimas. 2005 m. tirti diskriminacijos dėl
lyties atvejai sudarė 25 proc. visų tų metų tyrimų, tyrimai dėl lyties
2006 m. sudarė 24 proc., o 2007 m. – 27 proc. visų tyrimų.
2007 m. amžiaus diskriminacijos tyrimų skaičių pralenkė
ne tik lyties, bet ir etninės diskriminacijos tyrimai. Amžiaus
diskriminacijos atvejų mažėjimą, tikėtina, veikė aktyvūs emigracijos procesai, dėl kurių darbdaviai atsigręžė į vyresnės kartos
žmones ir ėmė juos įdarbinti. Taip pat šiuos skaičius galėjo
lemti ilgalaikė tarnybos veikla, draudžianti diskriminuojančius
(daugiausia dėl amžiaus) skelbimus dėl darbo – jų pastaraisiais
metais ženkliai sumažėjo.
Pastaruoju metu ėmė daugėti skundų dėl negalios. Tam,
be abejo, turėjo įtakos Europoje paskelbtų Lygių galimybių
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visiems metų renginiai bei vis plačiau pradėtos taikyti specialios priemonės neįgaliesiems integruotis į darbo rinką bei kitas
socialinio gyvenimo sritis. Vis drąsiau į tarnybą ėmė kreiptis
neįgalūs sportininkai, negavę banko paskolų neįgalieji. Tai nereiškia, kad padidėjo neįgaliųjų diskriminacija. Tiesiog jie labiau
pradėjo ginti savo pažeistas teises, ėmė nesitaikstyti su esamu
„izoliavimo“ principu. Neįgalieji dažniausiai rašė skundus dėl
teisių pažeidimo prekių ir paslaugų, švietimo srityse; pastaruoju
metu padaugėjo skundų ir dėl darbo santykių.
Skundų bei savo iniciatyva pradėtų tyrimų dėl religijos skaičius 2005–2007 m. kito. 2006 m. buvo gauta nemažai skundų
dėl neigiamų komentarų apie tam tikros religijos išpažinimą ar
tikinčiuosius. 2007 m. tokių atvejų buvo mažiau. Neigiamas
požiūris ar tam tikrų prieštaringų aplinkybių pateikimas (natūralus ar išprovokuotas) dėl tradicinių ir netradicinių religijų
taip pat buvo pagrindas rašyti skundus.
Diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės atvejų nuolat daugėja. Tokių skundų jau gaunama daugiausia po
skundų dėl diskriminacijos dėl lyties. Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą ir atsivėrus sienoms, į Lietuvą dirbti ar mokytis atvyksta vis daugiau kitų rasių ar etninės priklausomybės žmonių. Neseniai atlikti tyrimai parodė, jog Lietuvos gyventojai
yra nepakantūs kitoms etninėms grupėms, ypač kitos rasės
žmonėms. Natūralu, jog, didėjant imigrantų skaičiui, didėja ir
skundų dėl etninės bei rasinės diskriminacijos. Šios kategorijos
skundų didėjimą lėmė ir tai, jog vis aktyviau savo teises gina
Lietuvoje gyvenantys romai.
Daugėja skundų dėl seksualinės orientacijos. Jų gausėjimas
susijęs su tuo, jog gaunama daug pavienių skundų iš tarptauti31

nės organizacijos „Amnesty International“ narių, nurodančių
homoseksualių žmonių teisių varžymą Lietuvoje.
Vykdydama jai įstatymų paskirtas funkcijas, Tarnyba sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo komitetais ir komisijomis, ypač su Žmogaus teisių komitetu, bei
kitomis valdžios ir valdymo institucijomis, kurioms buvo teikiami siūlymai dėl teisės aktų pakeitimo bei papildymo. Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai kasmet rengia
analitinius informacinius pranešimus Lietuvos Respublikos
Vyriausybei – dėl Lietuvos institucijų vykdomų funkcijų ekonominės migracijos procese vertinimo, dėl valstybinės smurto
prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2009 m. plano patvirtinimo, dėl Vyriausybės veiklos
Europos integracijos srityje ir kt.; Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – dėl
romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2007–2010 m.; Užsienio reikalų ministerijai – dėl Europos Tarybos žmogaus
teisių komisaro memorandumo; Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, Socialinių tyrimų institutui, kai kurioms Lietuvos nevyriausybinėms institucijoms, veikiančioms žmogaus
teisių užtikrinimo ir priežiūros srityje, – dėl diskriminacijos
bylų tyrimo, tendencijų, problematikos, prevencinės veiklos.
Tokios analitinės informacijos rengimas ir pateikimas Užsienio
reikalų ministerijai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
(periodiniams pranešimams Jungtinėms Tautoms apie Lietuvos
Respublikos situaciją ir pastangas dėl JT konvencijos dėl visų
formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, dėl JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo),
Socialinių tyrimų institutui ir Lietuvos žmogaus teisių centrui
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(kasmetėms ataskaitoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių
agentūrai FRA) tampa papildoma nuolatinio pobūdžio Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos funkcija.
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (Nr. 771/2006/
EB) 2007-ieji buvo paskelbti Europos lygių galimybių visiems
metais. Pagrindinis šio sprendimo tikslas buvo užtikrinti, kad
Europos Sąjungoje būtų taikomas ir remiamas nediskriminavimo principas bei būtų sustiprinta nacionalinė lygių galimybių ir
kovos su diskriminacija politika. Koordinuojančia metų minėjimo renginių institucija Lietuvoje buvo paskirta Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba. Šis sprendimas davė didelį postūmį
lygių galimybių įgyvendinimui 2007 metais. Apibendrinant
Europos lygių galimybių visiems metų veiklos rezultatus, buvo
priimta rezoliucija, parodanti laimėjimus, išryškinanti esamas
problemas ir būtinus ateityje atlikti darbus.
2007 m. pasaulio ekonomikos forumas Lietuvai suteikė 14
vietą pasaulyje ir pripažino, kad lyčių lygybės srityje padaryta
didelė pažanga (2006 m. mūsų šaliai buvo suteikta 21 vieta).
Tačiau dėl kitų diskriminacijos pagrindų Lietuva kol kas negali
pasigirti dideliais laimėjimais. Tyrimai rodo, jog netolerancija
netradicinėms religijoms, seksualinėms mažumoms bei kitos
rasės žmonėms yra viena didžiausių Europoje.
2007 m. Lietuvoje buvo pakeisti ir priimti įstatymai: įteisinta Tėvo diena, įteisintos tėvystės atostogos, prailgintos vaiko
priežiūros atostogos, padidintos motinystės (tėvystės) pašalpos,
parengti ar jau priimti Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymų pakeitimų projektai ir kt.
Europos lygių galimybių visiems metais pirmą kartą Lietuvoje atlikti ir pristatyti penki nauji tyrimai: romų bendruo33

menės socialinės integracijos galimybių; neįgaliųjų įdarbinimo
ir mokslo galimybių; amžiaus diskriminacijos viešajame sektoriuje; diskriminacijos dėl religijų; gėjų bendruomenės socialinės atskirties. Tyrimai atskleidė, jog įstatymuose esama kai
kurių prieštaravimų; dalis patyrusiųjų diskriminaciją neviešina
įvykio; aukos jaučiasi itin nesaugiai; mechanizmai, turintys
apsaugoti asmenis, padavusius skundus dėl diskriminacijos,
nėra veiksmingi; sprendimai dėl personalo politikos bei darbuotojų santykiai grindžiami išankstinėmis nuostatomis, mitais
ir stereotipais; darbinė veikla dažnai yra rizikinga aplinka,
kur darbuotojas kiekviename karjeros etape gali susidurti su
diskriminacija dėl amžiaus; didžioji dalis neįgaliųjų susidūrė
su diskriminacija ir išankstinėmis nuostatomis švietimo srityje,
žmonėms, turintiems skirtingas negalias, sudaromos nevienodos
sąlygos įgyti išsilavinimą; dauguma homoseksualių žmonių
slepia savo seksualinę orientaciją, priversti izoliuotis ir slėptis;
daugiausia patyčių ir smurto homoseksualai patiria mokymo
institucijose, didžioji jų dalis patyrė patyčias, užgauliojimus
ir įžeidimus šeimoje, darbe, mokykloje ar iš draugų atskleidę
savo homoseksualumą; 80 proc. gyventojų neigiamai nusistatę
įvairių religijų atžvilgiu; diskriminaciją dėl religijos patyrė tiek
dominuojančios katalikų bažnyčios, tiek ir religinių mažumų
atstovai.
Tenka apgailestauti, jog Vilniuje 2007 m. vis dar nepradėjo
darbo (dėl nepaskirtos vadovybės ir nesuformuoto personalo)
Europos Tarybos sprendimu įsteigtas Lyčių lygybės institutas.
Tikimasi, jog dėl to Lietuva ateityje turėtų tapti Europos lyčių
lygybės strategijos kūrimo ir įgyvendinimo ašimi. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą labai gerai įvertino Jung34

tinių Tautų specialusis pranešėjas šiuolaikinių rasizmo, rasinio
diskriminavimo, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos formų
klausimais Doudou Diéne savo vizito Lietuvoje metu.
Vykdydama savo kasdienes funkcijas, Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba siekia efektyviai įgyvendinti Europos
Sąjungos teisės nuostatas, tobulinti teisės aktus, draudžiančius
diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, religijos ir įsitikinimų,
rasės ir etninės kilmės, seksualinės orientacijos. Siekiama, kad
lygių galimybių principas būtų integruojamas į visas valstybės
vykdomos politikos sritis, valstybės ir savivaldybių programas
bei visus valdymo lygmenis. Atkreipiamas dėmesys į opiausias
šiandienos problemas, visuomenei pateikiama objektyvi informacija bei skiriama daug dėmesio lygių galimybių tematikai
žiniasklaidoje.
Lygių galimybių principo siekti labai padeda viešumas,
tad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbo viešumas
išlieka esminiu veiklos prioritetu. Tarnyba ne tik informuoja
visuomenę apie savo tikslus ir priimamus sprendimus, bet ir
apie nagrinėjamus skundus, vykdomus projektus, tobulinamus
Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymus.
Tarnybos viešieji ryšiai siejami ne tik su visuomenės informavimu, abipusio dialogo su įvairiomis auditorijomis užmezgimu
ir palaikymu, švietimu, bet taip pat ir su prevencine veikla,
kadangi ryškiausių diskriminacijos atvejų paviešinimas kartais
yra pranašesnė priemonė už kitas įstatymuose numatytas ir
lygių galimybių kontrolieriaus taikomas sankcijas.
Siekiant lygių galimybių, labai svarbu puoselėti žiniasklaidos atstovų toleranciją ir lygių galimybių problemų išmanymą.
Pabrėžtina, jog žurnalistai nušviesdavo visas temas – neignoravo
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ir neteikė pirmenybės nė vienai diskriminacijos formai; mažiau
buvo juntamas išankstinis nusistatymas bei subjektyvus skeptiškas vertinimas; žurnalistai stengdavosi objektyviai pateikti
visapusį požiūrį ir esmę. Straipsniuose ir reportažuose atsirado
daugiau ekspertų vertinimų, skaičių ir faktų, lyginimų su kitų
šalių patirtimi. Neretai patys žurnalistai informuodavo Tarnybą
apie pastebėtus lygių galimybių pažeidimus.
Lyčių lygybės ir lygių galimybių politika Lietuvoje tampa
vienu iš esminių veiksnių sprendžiant demografines, ekonomines ir socialines problemas. Nuolat tobulinami Lygių galimybių
bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai, principinga šiuos
įstatymus prižiūrinčių institucijų veikla, aktyvi nevyriausybinių
organizacijų pozicija, užsienio partnerių parama bei viešumas
turėtų padėti įgyvendinti siekiamus tikslus ir uždavinius. Bene
didžiausias dabarties iššūkis – šalinti kliūtis ir trūkumus visiems
asmenims laisvai integruotis ir visapusiškai funkcionuoti visuomenėje bei įgyvendinti priemones, kurios leistų efektyviai
kovoti su nelygybės ir netolerancijos apraiškomis. Tam prireiks
efektyvios ir principingos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų
veiklos, veiksmingų įstatymų, aktyvios žiniasklaidos pozicijos
bei pilietiškos visuomenės pastangų.
* * *
Section 1
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INSTITUCINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ
APSAUGA

Edita Žiobienė
Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė,
Mykolo Romerio universiteto docentė

Konstitucinio Teismo nutarime pabrėžta, jog Konstitucijoje
valstybė įpareigojama gerbti žmogaus teises ir laisves, teisinėmis, materialinėmis, organizacinėmis priemonėmis užtikrinti
jų gynimą nuo neteisėto kėsinimosi ar ribojimo.
Todėl pareiga pirmiausia tenka Tautos atstovybei – Seimui – priimti tokius įstatymus, kurie įteisintų žmogaus teises

	

2000 m. birželio 30 d. Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Lietuvos
Respublikos žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 4
straipsnio 1 dalies 1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. – „Valstybės žinios“, 2000, Nr. 54-1588.
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ir pagarbą joms, nustatytų žmogaus teisių ribas, jų tarpusavio
derinimo būdus ir tam tikrus atvejus, kai žmogaus teisės galėtų
būti ribojamos. Seimas – vienintelė institucija, galinti leisti
įstatymus. Įstatymų leidyba įgyvendinama priimant naujus
įstatymus, keičiant ar pildant jau galiojančius įstatymus arba
panaikinant įstatymus (t. y. pripažįstant įstatymus netekusiais
galios). Be to, Seimo priimti įstatymai neturi prieštarauti Konstitucijai, kurią priėmė Tauta referendume.
Seimo žmogaus teisių komitetas. Bet kuris Seime registruotas
įstatymo projektas perduodamas pagrindiniam Seimo komitetui
(t. y. komitetui pagal veiklos sritį). Žmogaus teises reglamentuojantys įstatymų projektai pirmiausia svarstomi Seimo Žmogaus
teisių komitete. Seimo statutas nustato, jog komitetai taip pat
turi analizuoti naujų įstatymų ir jų pataisų reikalingumą. Vadinasi, Žmogaus teisių komiteto vaidmuo įtvirtinant žmogaus
teisių apsaugą įstatymuose yra tikrai svarbus, nes komitetas
privalo analizuoti galiojančius įstatymus, reaguoti į visuomenės
pokyčius, derinti skirtingų interesų grupių poreikius.
Suprantama, kad Žmogaus teisių komitetas nevykdo žmogaus teisių padėties stebėsenos ar tyrimų, tačiau šio komiteto
nariai, kaip ir kiti Seimo nariai, susitikdami su rinkėjais, valstybės
valdžios ar savivaldybių tarnautojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, sužino įvairias žmogaus teisių problemas, todėl jų
pareiga siūlyti įstatymų projektus, likviduojančius įstatymų spragas arba žmogaus teises pažeidžiančias įstatymų nuostatas.
Kitas svarbus dalykas – Vyriausybės parlamentinė kontrolė.
Kai kyla klausimų dėl Vyriausybės darbo, kaip ji įgyvendina
įstatymus, Seimas, taip pat ir komitetai gali pateikti klausimus
Vyriausybės nariams, aiškintis iškilusias problemas. Todėl
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Žmogaus teisių komitetas turi teisę kviesti Vyriausybės narius,
ministerijų ir Vyriausybės institucijų atstovus spręsti įvairias
žmogaus teisių problemas: sveikatos, švietimo, teisingumo ir kt.
Žmogaus teisių komiteto bendradarbiavimas su Vyriausybe ir jai
pavaldžiomis institucijomis iš esmės padeda nustatyti žmogaus
teisių apsaugos problemų priežastis: ar pakeitus įstatymą žmogaus teisių apsauga pagerėtų, ar įstatymas yra tinkamas, tačiau
įgyvendinančios institucijos blogai įgyvendina įstatymą.
Žmogaus teisių komitetui suteikta teisė pagal kompetenciją svarstyti į valstybės institucijų vadovus siūlomų asmenų
kandidatūras, t. y. į vaiko teisių kontrolieriaus, lygių galimybių
kontrolieriaus, Seimo kontrolierių pareigas pretenduojančius
asmenis. Taip pat Žmogaus teisių komitetas svarsto šių institucijų veiklos ataskaitas ir teikia Seimui išvadas.
Taigi aktyvus ir efektyvus Žmogaus teisių komiteto darbas
yra labai svarbus įtvirtinant žmogaus teises. Būtų galima abejoti
Žmogaus teisių komiteto galiomis, nes visais atvejais (ar tai
būtų įstatymų leidyba, ar pareigūnų veiklos vertinimas) galutinį
sprendimą priima Seimas balsų dauguma, vis dėlto jeigu Žmogaus teisių komitetas motyvuotai pateiktų savo argumentus,
teiktų Seimui svarstyti žmogaus teisių apsaugą tobulinančius
įstatymus, labai tikėtina, kad Seimo dauguma pritartų.
Seimui pavaldžios institucijos – žmogaus teises ginančios institucijos. Valstybės pareiga yra suteikti žmogui galimybę ginti
pažeistas teises ne tik teisme, bet ir ikiteismine tvarka. Šiuo
atveju svarbų vaidmenį atlieka Seimo kontrolierių bei kitų
kontrolierių institucijos.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnyje numatyta, kad piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių parei39

gūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo
tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus
pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų. Seimo kontrolierių
įgaliojimus nustato įstatymas. Šio Konstitucijos straipsnio
trečiojoje dalyje nurodyta, kad prireikus Seimas steigia
ir kitas kontrolės institucijas, kurių sistemą ir įgaliojimus
nustato įstatymas. Be Seimo kontrolierių įstaigos, Lietuvoje
įsteigtos šios kontrolės institucijos: Vaiko teisių kontrolieriaus,
Lygių galimybių kontrolieriaus ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos. Visos šios institucijos yra nepriklausomos,
atskaitingos Seimui. Įstatymuose užtikrinamas šių institucijų
nepriklausomumas: nustatyta pareigūnų skyrimo ir atleidimo
tvarka, kompetencija, įgaliojimų ribos ir trukmė, finansavimas
ir atskaitomybė.
Visų kontrolierių nepriklausomumui garantuoti įstatymuose nustatytas bendras principas: jų pareigos nesuderinamos su
jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su darbu
juridiniuose asmenyse. Jie negali gauti kito atlyginimo, išskyrus
nustatytą pagal einamas pareigas ir užmokestį už mokslinį bei
pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigose, už neformalųjį suaugusiųjų
švietimą bei autorinį atlyginimą už kūrybinį darbą.
Seimo kontrolieriai, lygių galimybių kontrolierius, vaiko
teisių kontrolierius ir žurnalistų etikos inspektorius atskaitingi
tik Seimui, o vykdomosios valdžios institucijos bei kitos valstybės ir privataus sektoriaus institucijos bei valstybės tarnautojai
ar politikai neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai kištis į šių
institucijų darbą.
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Būtina pabrėžti, kad Seimo kontrolierių, lygių galimybių
kontrolieriaus, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ir žurnalistų
etikos inspektoriaus reikalavimu jiems reikalinga informacija,
dokumentai ir kita medžiaga, būtini jų funkcijoms atlikti, turi
būti pateikiami nedelsiant, o asmenims, trukdantiems Seimo
kontrolieriams, lygių galimybių kontrolieriui, vaiko teisių apsaugos kontrolieriui ir žurnalistų etikos inspektoriui atlikti savo
pareigas, nustatyta administracinė atsakomybė.
Seimo kontrolierių, lygių galimybių kontrolieriaus, vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus ir žurnalistų etikos inspektoriaus
priimami sprendimai privalomi toms institucijoms ar asmenims,
kurių atžvilgiu jie priimti. Sprendimus galima skųsti teismui,
tačiau realiai kontrolierių, kaip nepriklausomų arbitrų, sprendimai turėtų būti gerbiami ir vykdomi.
Įstatymai reglamentuoja mūsų nagrinėjamų institucijų teisę
teikti siūlymus tiek įstatymų leidžiamajai, tiek ir vykdomajai
valdžiai dėl jų kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymo. Seimo kontrolieriams įstatymas suteikia teisę siūlyti, kad būtų
pakeisti įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai, varžantys
žmogaus teises ir laisves; lygių galimybių kontrolieriui – teikti
siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo
politikos prioritetų; vaiko teisių apsaugos kontrolieriui – teikti
siūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ir naujų teisės
aktų priėmimo bei politikos, susijusios su vaiko teisių ir jo
teisėtų interesų apsauga, formavimo bei įgyvendinimo; žurnalistų etikos inspektoriui – teikti siūlymus dėl visuomenės
informavimo principų įgyvendinimo tobulinimo.
Panagrinėkime šias institucijas detaliau.
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Seimo kontrolieriai. 2004 m. priimtas Seimo kontrolierių
pakeitimo įstatymas reglamentuoja Seimo kontrolierių veiklos teisinius pagrindus, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstaigos organizacinę struktūrą ir įgaliojimus.
Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą
viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves,
prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti
žmonėms. Kiekvienas pilietis turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl valstybės ar savivaldybės institucijos, priskirtos
kontrolieriaus kompetencijai, pareigūno piktnaudžiavimo ar
biurokratizmo.
Seimo kontrolieriai tiria piliečių skundus dėl valdžios,
valdymo, savivaldos, karinių ir joms prilygintų institucijų pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo.
Seimo kontrolieriai netiria Respublikos Prezidento, Seimo
narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios
institucijos), valstybės kontrolieriaus, Konstitucinio Teismo ir
kitų teismų teisėjų veiklos, vietos savivaldybių tarybų (kaip
kolegialių institucijų) veiklos, taip pat prokurorų, tardytojų ir
kvotėjų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo. Seimo
kontrolieriai netiria skundų, kylančių iš darbo teisinių santykių,
skundų, kuriuos turi nagrinėti teismas, taip pat netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo
ir teisėtumo.
Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas
nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo
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priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami,
jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip. Paprastai netiriami anoniminiai skundai.
Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Prireikus Seimo kontrolierius
tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.
Baigus nagrinėti skundą, surašoma pažyma, kurioje nurodomos tyrimo metu išaiškintos aplinkybės, surinkti įrodymai
ir pareigūno veikos juridinis įvertinimas. Su tyrimo rezultatais
supažindinamas skundo autorius, įstaigos, kurioje buvo atliekamas tyrimas, vadovas ir pareigūnas, kurio veiksmai buvo
tiriami, o prireikus – ir aukštesnės pagal pavaldumą institucijos
vadovas, kitos institucijos ar asmenys.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierius. 2007 m. buvo priimtas
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo pakeitimo įstatymas. Jis nustatė vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos
teisinius pagrindus ir įgaliojimus, taip pat Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos statusą ir organizacinę struktūrą.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, eidamas tarnybines
pareigas, yra nepriklausomas nuo valstybės ir savivaldybių
institucijų ar įstaigų ir jų pareigūnų, nevalstybinių institucijų
ar piliečių ir vadovaujasi tik įstatymais. Vaiko teisių apsaugos
kontrolierius tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl
valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų ir jų pareigūnų,
nevalstybinių institucijų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų,
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įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko
teisės ar jo teisėti interesai, kontroliuoja, kaip yra įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimo ratifikuotų
konvencijų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą,
nuostatos Lietuvoje; prižiūri ir kontroliuoja institucijų, susijusių
su vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, veiklą, dėl kurios
pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti
interesai; siūlo Seimui ir Vyriausybei priemones, kaip pagerinti
Lietuvos Respublikoje įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų
vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą; vadovauja Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaigai; per visuomenės informavimo
priemones teikia informaciją visuomenei apie vaiko teisių ir jo
teisėtų interesų apsaugą Lietuvos Respublikoje.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, atlikdamas savo pareigas, turi teisę: turėdamas informaciją apie pažeidimus, nenurodytus skunduose, savo iniciatyva pradėti jų tyrimą arba
perduoti juos ištirti kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms; susipažinti su išnagrinėtomis teisme bylomis, kurios
yra susijusios su vaiko teisių ar jo teisėtų interesų pažeidimu;
nekliudomas įeiti į valstybės ir savivaldybių institucijas ar įstaigas, nevalstybines vaikų įstaigas ir susipažinti su jų veikla;
reikalauti ir gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, nevalstybinių institucijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų,
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, susijusių su vaiko
teisių ir jo teisėtų interesų apsauga, informaciją, paaiškinimus,
protokolus ir kitus dokumentus, kurie jam reikalingi vykdant
šio įstatymo nustatytas pareigas; surašyti administracinio teisės
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pažeidimo protokolą dėl vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus reikalavimų nevykdymo; teikti siūlymus Respublikos Prezidentui,
Seimui, Vyriausybei dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo ir naujų
teisės aktų priėmimo bei politikos, susijusios su vaiko teisių ir jo
teisėtų interesų apsauga, formavimo, įgyvendinimo ir kt.
Tačiau įstatymas numato, jog vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos valstybės
tarnautojai bei darbuotojai privalo saugoti valstybės, tarnybos,
komercines ar banko paslaptis ir įstatymų saugomus asmens
duomenis, kuriuos sužino eidami pareigas.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, išnagrinėjęs skundą,
priima vieną iš šių sprendimų: perduoda skundą kitai institucijai; pareiškia ieškinį teisme; aptikęs nusikaltimo požymių,
perduoda medžiagą atitinkamoms institucijoms; įspėja asmenis, pažeidusius vaiko teises ar jo teisėtus interesus; įstaigai,
įregistravusiai instituciją, susijusią su vaiko teisių apsauga,
kuri savo veikla pažeidė vaiko teises ar jo teisėtus interesus,
arba institucijos steigėjui teikia siūlymą svarstyti klausimą dėl
institucijos tolesnės veiklos tikslingumo; siūlo tikrinamų ar
aukštesniųjų institucijų vadovams, kad jie skirtų drausmines
nuobaudas asmenims, kaltiems dėl įstatymų ar kitų teisės aktų
pažeidimų, ir kt.
Lygių galimybių kontrolierius. Vadovaujantis 1998 m. Moterų
ir vyrų lygių galimybių įstatymu buvo įsteigta Moterų ir vyrų
lygių galimybių kontrolieriaus institucija. Šiame įstatyme pirmą kartą Lietuvos įstatymuose suformuluotos moterų ir vyrų
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lygių teisių pažeidimo (diskriminacijos) ir seksualinio priekabiavimo sąvokos. Kaip moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas
(diskriminacija) suprantamas pasyvus ar aktyvus elgesys, kuriuo
išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas, taip pat teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens lyties, išskyrus specialią
moterų apsaugą nėštumo, gimdymo ir vaiko žindymo metu;
tik vyrams taikomą karinę prievolę; skirtingą moterų ir vyrų
pensinį amžių; moterims taikomus saugos darbe reikalavimus,
kuriais, atsižvelgiant į fiziologines moterų savybes, siekiama
saugoti jų sveikatą; tam tikrus darbus, kuriuos atlikti gali tik
konkrečios lyties asmuo.
Pagal šį įstatymą seksualinis priekabiavimas – tai užgaulus,
žodžiu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, su kuriuo sieja darbo, tarnybiniai ar kitokio
priklausomumo santykiai.
Įstatyme suformuluota ir diskriminuojamojo skelbimo sąvoka, suprantama kaip skelbimas priimti į darbą arba mokytis,
nurodomi reikalavimai, suteikiantys pirmenybę vienai iš lyčių,
ar reikalaujama iš darbo ieškančių asmenų pateikti informaciją
apie jų civilinę padėtį, privatų gyvenimą ar šeimos planus.
Įstatyme suformuluotos pareigos įgyvendinti lygias moterų
ir vyrų teises valdžios ir valdymo, švietimo įstaigų, mokslo ir
studijų institucijoms. Ypač aktuali yra moterų ir vyrų lygybė
darbo santykiuose. Įstatymo 5 straipsnyje numatoma, kad,
įgyvendindamas lygias moterų ir vyrų teises, darbdavys privalo:
priimdamas į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus; sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes kelti kvalifikaciją, teikti
vienodas lengvatas; taikyti vienodus darbo kokybės vertinimo
kriterijus; už tokį pat darbą mokėti vienodą užmokestį; imtis
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priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo; imtis priemonių, kad nebūtų persekiojamas darbuotojas,
pateikęs skundą dėl diskriminacijos.
Darbdavio veiksmai pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir
vyrų lygias teises, jeigu jis dėl asmens lyties už tokį pat darbą
taiko asmeniui mažiau (daugiau) palankias įdarbinimo arba
darbo apmokėjimo sąlygas; organizuodamas darbą, sukuria darbuotojui blogesnes (geresnes) darbo sąlygas; skiria darbuotojui
drausminę nuobaudą, keičia darbo sąlygas, perkelia į kitą darbą
arba nutraukia darbo sutartį; persekioja darbuotoją, pateikusį
skundą dėl diskriminacijos.
Švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų veiksmai
pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu dėl asmens lyties taikomi skirtingi reikalavimai ir sąlygos
priimant mokytis ar studijuoti, rengiant mokymo programas,
vertinant žinias; nustatomos skirtingos dėstomų dalykų pasirinkimo galimybės.
Asmuo, manantis, kad jam buvo taikomi įstatyme įvardyti
diskriminuojamieji veiksmai arba tapęs seksualinio priekabiavimo objektu, turi teisę kreiptis į Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierių, kuriam yra pavesta šio įstatymo priežiūra.
Kontrolierius, ištyręs skundą, gali priimti tokius sprendimus:
perduoti tyrimo medžiagą tardymo organams, jeigu nustatomi
nusikaltimo požymiai; kreiptis į atitinkamą asmenį ar instituciją ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus
ar panaikinti su tuo susijusį aktą; nagrinėti administracinių
teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;
atmesti skundą, jeigu nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai;
nutraukti tyrimą, jeigu pareiškėjas skundą atsiima.
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2003 m. buvo nuspręsta praplėsti moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus mandatą. 2003 m. lapkričio 18 d. buvo
priimtas Lygių galimybių įstatymas, kurio paskirtis – užtikrinti,
kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos žmonių lygios teisės, bei uždrausti bet kokią tiesioginę ir
netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.
Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus institucija
pavadinta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ji gina lygiateisiškumo principą ne tik lyties pagrindu, bet ir amžiaus,
lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės,
religijos ar įsitikinimų pagrindu.
Kiekvienas asmuo, manantis, jog yra diskriminuojamas
(tiesiogiai ar netiesiogiai) arba priekabiaujamas, turi teisę
kreiptis į kontrolierių. Skundai teikiami raštu. Jeigu skundas
gautas žodžiu ar telefonu arba jeigu lygių galimybių kontrolierius nustatė lygių teisių pažeidimo požymius iš spaudos ir
kitų visuomenės informavimo priemonių ar kitokių šaltinių,
jis gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.
Atkreiptinas dėmesys, kad skundą galima paduoti per 3
mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo. Praleidus šį
terminą, skundai yra nenagrinėjami. Įstatymas suteikia kontrolieriui išimtinę teisę spręsti: ar priimti skundą, praėjus trijų
mėnesių terminui.
Skundą kontrolierius privalo ištirti per vieną mėnesį nuo
skundo gavimo dienos. Prireikus kontrolierius tyrimo terminą
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gali pratęsti iki dviejų mėnesių, apie tai turi būti informuojamas pareiškėjas.
Tirdamas skundą, kontrolierius išsiaiškina skunde minimų
sprendimų ar skundžiamų veiksmų buvimo ar nebuvimo faktą,
ar tokie sprendimai arba veiksmai prieštarauja įstatymams ar
kitiems teisės aktams, nustato aplinkybes, apklausia pažeidimą padariusius bei kitus žinančius įvykio aplinkybes asmenis,
nagrinėja pateiktus įrodymus, tam tikrais atvejais kreipiasi į
nepriklausomus ekspertus (mokslo įstaigas, nevyriausybines
organizacijas).
Valdžios ir valdymo institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos, fiziniai asmenys kontrolieriaus reikalavimu privalo nedelsdami pateikti jam informaciją, dokumentus ir medžiagą, būtinus
kontrolieriaus funkcijoms atlikti. Kontrolieriui įstatymas suteikia
teisę reikalauti iš asmens, kurio veiksmai nagrinėjami, paaiškinimo, toks paaiškinimas privalo būti pateiktas per 10 dienų.
Kontrolieriaus ar jo tarnybos darbuotojų reikalavimas
pateikti informaciją, medžiagą, dokumentus ar paaiškinimus
yra privalomas visiems. Šio reikalavimo nevykdymas, taip pat
bet koks trukdymas šios tarnybos pareigūnams vykdyti įstatymo suteiktas teises yra baustinas pagal ATPK 1875 straipsnį,
nustatantį baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų,
o už pakartotinius veiksmus – nuo vieno tūkstančio iki dviejų
tūkstančių litų.
Jeigu kontrolierius nustato nusikalstamos veikos požymius, tyrimo medžiagą perduoda ikiteisminio tyrimo įstaigai
ar prokurorui.
Vadovaudamasis ATPK 2476 straipsniu, kontrolierius nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria nuobaudas.
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Lygių galimybių, nustatytų Lygių galimybių įstatyme, pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų,
pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių
iki keturių tūkstančių litų.
ES direktyvose 2000/43/EC ir 2000/78/EC aiškiai nustatyta, kad pažeidėjams turi būti taikomos veiksmingos,
proporcingos ir atgrasančios sankcijos. Deja, įstatymo leidėjo
nustatytos baudos už lygių galimybių pažeidimą vargiai atitinka
ES direktyvų reikalavimus.
Prie institucinių garantijų priskirtina ir Žurnalistų etikos
inspektoriaus institucija. Visuomenės informavimo įstatymas
nustato žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos ribas.
Inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus dėl
visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir
orumo, dėl teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo, taip
pat vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi šiame ir
kituose įstatymuose nustatytų visuomenės informavimo principų, bei teikia valstybės institucijoms siūlymus, kaip tobulinti
jų įgyvendinimą. Pagal funkcijas žurnalistų etikos inspektoriaus
institucija yra bene efektyviausia ikiteisminė teisės į informacijos apie privatų asmens gyvenimą pažeidimo fiksuotoja. Be to,
įstatymas numato žurnalistų etikos inspektoriui teisę taikyti
pažeidėjui nuobaudą – įspėjimą bei teisę reikalauti pašalinti
pažeidimą. Kai nustatoma, jog viešosios informacijos rengėjas
ar platintojas paskelbė tikrovės neatitinkančią informaciją,
žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo teisėtiems
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interesams, inspektorius turi teisę reikalauti, kad informacijos
rengėjas nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą informaciją arba
sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią
informaciją.
Dažniausiai inspektorius susiduria su tikrovės neatitinkančių, nemotyvuotai užgaulių žinių paskleidimu, su Žurnalistų
etikos kodekso reikalavimus iškraipančiais faktiniais netikslumais, nepatikrinta informacija, su realiais faktais nepagrįstais
teiginiais, nepamatuota ir tendencinga kritika, nuotraukų
spausdinimu be asmens sutikimo ir kt. Inspektorius teigia, kad,
išskyrus kultūrinę spaudą ir specializuotus leidinius, beveik
visi laikraščiai ir didžioji dauguma televizijos ir radijo laidų
pasižymi pernelyg „laisvu“ požiūriu į žmogaus teises, joms galimi priekaištai nusižengus Visuomenės informavimo įstatyme
įtvirtintiems principams ir profesinės etikos normoms.
Efektyviausia žmogaus teisių gynyba – teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta,
jog asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Demokratinėje valstybėje teismas – svarbiausia pažeistų žmogaus teisių gynimo institucija.
Konstitucijos 109 straipsnio pirmojoje dalyje teigiama, jog
teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Vienas
svarbiausių teisingumo vykdymo principų yra teisėjų ir teismų
nepriklausomumas. Jis įtvirtintas Konstitucijos 109 straipsnyje, kuriame skelbiama, kad teisėjas ir teismai, vykdydami
teisingumą, yra nepriklausomi, o teisėjai, nagrinėdami bylas,
klauso tik įstatymo.
Teismų įstatymo 1 straipsnis nustato, kad teismo sprendimas privalomas valstybės valdžios ir valdymo institucijoms,
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įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei fiziniams asmenims
ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Priimant ir vykdant teismo sprendimus, valstybėje įgyvendinamas teisingumas, garantuojamas įsiteisėjusių teismo sprendimų
nustatytų ir patvirtintų santykių stabilumas, o tai stiprina teisės
subjektų pasitikėjimą valstybės valdžia ir įstatymais. Kartu
sudaromos realios galimybės įgyvendinti Lietuvos Respublikos
teisės aktuose ir tarptautiniuose dokumentuose pabrėžiamą
teismo pareigą garantuoti žmogaus teisių gynybą.
Konstitucinis Teismas konstatavo, jog „žmogus laisva valia
tvarko savo asmeninį gyvenimą, santykius su kitais asmenimis
ir laisva valia naudojasi teismine gynyba“, o „patikimiausias
žmogaus teisių gynimo būdas yra teisminė gynyba“.
Ar Lietuvai reikalinga nacionalinė žmogaus teisių institucija?
Pastaruoju metu vis daugiau diskusijų kyla dėl nacionalinės
žmogaus teisių institucijos įsteigimo. Vis dėlto atkreiptinas
dėmesys, kad pirmiausia reikėtų analizuoti esamas žmogaus
teisių institucijas Lietuvoje, jų mandatą, tada diskusija taptų
konstruktyvesnė. Pripažinkime, kad Lietuvoje nėra institucijos, kuri būtų atsakinga už vykdomą žmogaus teisių politiką
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ir atliktų šias funkcijas: stebėtų žmogaus teisių padėtį (rinktų
duomenis, atliktų įvairius tyrimus), prižiūrėtų tarptautinių įsipareigojimų vykdymą nacionalinėje teisėje ir bendradarbiautų
su tarptautinėmis organizacijomis, šviestų visuomenę žmogaus
teisių srityje (informuotų apie įstatymų pakeitimus, organizuotų viešuosius debatus dėl svarstomų įstatymų projektų).10
Žinoma, dalį šių funkcijų atlieka tam tikros Lietuvos institucijos, tačiau šiandien žmogui tikrai nėra paprasta susivokti:
kur kreiptis iškilus vienai ar kitai problemai arba tiesiog kur
ieškoti informacijos, kita vertus, įstatymų leidėjams iš tikrųjų
būtų lengviau dirbti turint kompetentingą konsultantą – nacionalinę žmogaus teisių instituciją, galinčią patarti dėl įstatymų
spragų, jų suderinamumo, tarptautinių standartų įgyvendinimo
ir kitais klausimais, o visuomenė laimėtų, nes ši institucija ne
tik informuotų apie žmogaus teises ir jų padėtį, bet ir ragintų
politikus nepamiršti žmogaus ir jo teisių.
* * *

10

Plačiau: Žiobienė E. Žmogaus teisių apsauga: institucinis aspektas. –
Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2007, p. 364–383.

53

DISKRIMINACIJA
IR ATSAKOMYBĖ UŽ JĄ

Laima Vengalė
Lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos patarėja

Žmogus savo teises ir laisves įgyja nuo gimimo. Tačiau,
įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis laisvėmis, žmogus privalo laikytis įstatymų ir nevaržyti kitų žmonių teisių ir
laisvių, t. y. nesikėsinti į kito žmogaus įstatymų saugomą erdvę.
Žmogus gyvena socialinėje aplinkoje ir todėl jis turi gerbti kitų
žmonių teises ir laisves, jų interesus ir juo labiau nepažeisti jų
teisių ir laisvių.
Šiame straipsnyje aptarsime žmogaus teisių pažeidimus dėl
diskriminavimo, t. y. nevienodo ir nepalankaus elgesio, kuris
žeidžia mūsų orumą, sukuria žeminančią aplinką.
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Kas yra diskriminacija
ir kaip ją atpažinti?
Diskriminacija suprantama kaip žmogaus teisių atėmimas
ar turimų teisių sumažinimas, dėl to žmogus praranda galimybę
dirbti norimą darbą, įsigyti tam tikrų paslaugų ar prekių, siekti
mokslo ir pan. Diskriminacija pasireiškia kaip žmogaus arba
žmonių grupės turimų teisių apribojimas, kai tomis pačiomis
ar panašiomis aplinkybėmis kitas savo savybėmis ir požymiais
panašus žmogus ar žmonių grupė naudojasi tokiomis teisėmis
arba net yra privilegijuotoje padėtyje. Visada būtina palyginti
kelis žmones, t. y. ar jie yra vienodi savo požymiais, teisėmis
ir galimybėmis ir ar tokioje pačioje ar panašioje situacijoje yra
vienodai vertinami.
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne diskriminacija apibrėžiama kaip teisių atėmimas ar apribojimas. Teisinėje literatūroje
diskriminacija apibrėžiama kaip valinis žmogaus teisių varžymas arba
atleidimas nuo būtinų pagal įstatymą pareigų. Dažniausiai žmonės
būna diskriminuojami dėl tam tikrų prigimtinių ar vėliau įgytų
savybių ar požymių, pavyzdžiui, lyties, rasės, lytinės orientacijos,
negalios, amžiaus, profesijos, socialinės padėties ir t. t. Būtent dėl
vienokių ar kitokių požymių žmogus arba žmonių grupė netenka
įstatymų garantuotų teisių arba galimybės šias teises realizuoti.
Pateikiame elementariausią tiesioginės diskriminacijos dėl
amžiaus pavyzdį.
Pavyzdys. Interviu su darbdaviu dėl galimybės užimti vadybininko pareigas dalyvauja vienodą išsimokslinimą, patirtį, žinias,
kvalifikaciją turintys pretendentai, t. y. dvi moterys, viena iš kurių
yra 30 metų, kita – 46 metų. Vadovas į darbą priima jaunesnę
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moterį, nes jam esą labiau paranku mokyti ir investuoti į jaunesnio
darbuotojo kvalifikacijos kėlimą.

Būtina atkreipti dėmesį, jog galimi atvejai, kai dėl visiškai
objektyvių sąlygų, paaiškinamų priežasčių vienas žmogus arba
žmonių grupė atsiduria tariamai „privilegijuotoje“ padėtyje,
palyginti su kitais žmonėmis. Todėl valstybė garantuoja daugiau
teisių tiems asmenims, kurie patys objektyviai nepajėgia garantuoti sau pagrindinių teisių, arba vykdo tam tikras specialias,
tik jiems priskirtas pareigas visuomenei, valstybei, pavyzdžiui:
tam tikros garantijos neįgaliesiems asmenims, garantijos, nustatytos nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims, taip pat
asmenims, dirbantiems itin pavojingomis sveikatai sąlygomis
ir pan. Toks motyvuotas ir objektyviai pateisinamas garantijų
teikimas žmonėms, kurie patys objektyviai be valstybės pagalbos nėra pajėgūs garantuoti savo teisių, vadinamas teisių
diferenciacija ir tai nėra laikoma diskriminavimu.

Lygių galimybių principai
Lietuvos įstatymuose: sąvokos
ir diskriminavimo pavyzdžiai
Lygių galimybių principai deklaruojami Konstitucijoje bei
kituose mūsų valstybės įstatymuose: dažniausiai įstatymai gina
žmogų nuo diskriminavimo dėl lyties, tautybės, įsitikinimų.
Trumpai apžvelgsime kai kuriuos įstatymus, draudžiančius
diskriminavimą įvairiose srityse.
Darbo kodekse numatyta darbo teisės subjektų lygybė, nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos,
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kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės
ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis
savybėmis.
Darbo kodekso 129 straipsnyje nurodyta, kad teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį negali būti darbuotojo lytis,
seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė
ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis,
įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms
ir visuomeninėms organizacijoms.
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas įpareigoja darbdavius kiekvienam darbuotojui sudaryti saugias ir sveikas darbo
sąlygas, neatsižvelgiant į darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę,
lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius
ar religinius įsitikinimus.
Valstybės tarnybos įstatymas įpareigoja valstybės tarnautojus
vienodai tarnauti visiems gyventojams, nepaisant jų tautybės,
rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei politinių pažiūrų.
Vienas iš Švietimo įstatyme įtvirtintų švietimo sistemos principų yra lygios galimybės – švietimo sistema užtikrina asmenų
lygybę, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
Sveikatos apsauga – tai dar viena sritis, kuri gyvybiškai svarbi
kiekvienam žmogui. Sveikatos sistemos įstatyme nustatyti sveikatinimo veiklos reguliavimo principai, vienas iš kurių yra asmens
teisė turėti kuo geresnę sveikatą, nesvarbu, kokios jis būtų lyties,
rasės, tautybės, pilietybės, socialinės padėties ir profesijos.
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Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas bei Lygių galimybių
įstatymas – specialūs antidiskriminaciniai įstatymai, suteikiantys realią galimybę žmogui, nukentėjusiam nuo diskriminacijos, ginti pažeistas teises. Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas draudžia diskriminaciją dėl lyties, Lygių galimybių
įstatymas – dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar
etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.
Abu šie antidiskriminaciniai įstatymai yra vienodi tiek
sąvokomis, tiek savo taikymo sritimis, todėl toliau jie bus
aptariami kartu.

Diskriminacijos sąvokos ir pavyzdžiai
Diskriminacija gali pasireikšti:
– tiesiogiai diskriminuojančiais veiksmais,
– netiesiogiai diskriminuojančiais veiksmais,
– priekabiavimu ar seksualiniu priekabiavimu,
– nurodymu atlikti tam tikrus diskriminuojančius veiksmus.
Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių
įstatymus žmogus gali būti diskriminuojamas dėl:
1) lyties,
2) amžiaus,
3) lytinės orientacijos,
4) negalios,
5) rasės ar etninės priklausomybės,
6) religijos ar įsitikinimų.
Tiesioginė diskriminacija – pasyvus ar aktyvus elgesys su
asmeniu, kai dėl jo lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, nega58

lios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų
taikomos prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis
yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. Taigi tiesioginė
diskriminacija galima ne tik tiesiogiai valingai atliekamais veiksmais, kurie vienam žmogui yra mažiau palankūs. Tiesioginė
diskriminacija gali pasireikšti ir tokiais veiksmais, kurie galėjo
žmogui apriboti jo teises praeityje arba tokios teisės galėtų
būti apribotos ateityje.
Tiesioginė diskriminacija dažniausiai padaroma dėl tiesioginės tyčios. Tiesioginei diskriminacijai iliustruoti pateikiame
diskriminacijos dėl amžiaus pavyzdį.
Pavyzdys. 55 metų amžiaus moteriai, einančiai įmonėje
vykdančiosios sekretorės pareigas, pranešama, kad jos etatas
naikinamas dėl reorganizacijos ir todėl ji perkeliama dirbti į kitą
skyrių. Praėjus vienam mėnesiui, panaikintas etatas vėl įsteigiamas
ir vėl įsteigtas vykdančiojo sekretoriaus pareigas pradeda eiti 35
metų amžiaus moteris.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad į skyrių, į kurį buvo perkelta
55 metų darbuotoja, nuolatos perkeliami 50 ir daugiau metų
sulaukę darbuotojai. Šiuo atveju nustatytas tiesioginės diskriminacijos dėl amžiaus atvejis.
Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės
norma, vertinimo kriterijus ar praktika, kurie formaliai yra
vienodi, bet juos įgyvendinant ar taikant gali atsirasti, atsiranda
ar galėtų atsirasti teisių apribojimas dėl lyties, amžiaus, lytinės
orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos
ar įsitikinimų. Netiesioginė diskriminacija paprastai padaroma
be tiesioginės tyčios. Siekiant identifikuoti netiesioginę diskriminaciją, pirmiausia reikia įvertinti, ar elgesys, teisės norma yra
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formaliai vienodi, neutralūs visiems žmonėms. O vėliau reikia
įvertinti, ar tas neutralus elgesys ar teisės norma pažeidžia
atitinkamos žmonių grupės teises. Netiesioginė diskriminacija
įrodoma remiantis statistikos, tyrimų duomenimis, atspindinčiais
žmonių grupės realią padėtį tam tikroje gyvenimo srityje.
Svarbu pažymėti, kad dažniausiai netiesioginė diskriminacija paliečia ne vieno žmogaus, nors skundžiasi vienas žmogus,
bet kelių ar net žmonių grupės interesus.
Pateikiame netiesioginės diskriminacijos pavyzdį.
Pavyzdys. Ieškomas darbuotojas vyriausiojo specialisto karo
prievolei pareigoms eiti. Reikalavimuose pretendentui nurodyta,
jog jis turi būti atlikęs karo prievolę. Taigi šis reikalavimas pretendentui yra lyg ir neutralus, nes tiesiogiai nekalbama apie tam
tikrais požymiais pasižymintį žmogų ar žmonių grupę. Tačiau
karo prievolę Lietuvoje atlieka tik vyrai. Nuo karo prievolės
atleidžiami žmonės, turintys negalią. Taigi šiuo atveju moterys
ir neįgalieji neturi teisės pretenduoti į šias pareigas. Reikalavimą
pretendentams galima apibūdinti kaip netiesioginę diskriminaciją
dėl lyties ir negalios.

Priekabiavimas apibrėžiamas kaip nepageidaujamas elgesys,
kai dėl asmens lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios,
rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti
arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti
aplinka.
Priekabiavimas dažniausiai vyksta darbo vietoje. Dažniausios priekabiavimo priežastys – žmogaus lytis, tautybė bei lytinė
orientacija. Priekabiavimas gali pasireikšti nepagarbiais atsiliepimais apie kolegą, darbuotoją, įžeidžiančiais žodeliais, kurie
sakomi siekiant sumenkinti darbuotojo darbo rezultatus.
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Pavyzdys. Įstaigos vadovas finansų skyriaus darbuotojoms moterims dažnai prikaišioja, kad jos nekokybiškai atlieka užduotis,
nesuvokia finansinių ataskaitų darymo ypatumų. Vadovas šiuos
neva blogai atliekamus darbus „pateisina“ tokiais „pajuokavimais“:
„ko galima tikėtis iš moterų – jų smegenys mąsto lėčiau nei vyrų“,
„ko norėti – moterys mąsto kitu smegenų pusrutuliu negu vyrai“
arba „vištiškas protas“ ir pan. Tokie žodžiai, nepaisant, jog esą
pasakomi juokaujant, žeidžia moteris ir gali būti įvardijami kaip
priekabiavimas dėl lyties.

Nuo priekabiavimo būtina atriboti kitą diskriminacijos
formą, t. y. seksualinį priekabiavimą. Seksualinis priekabiavimas yra lengvai atpažįstamas dėl aiškiai išreikšto seksualinio
atspalvio ar pobūdžio veiksmų. Seksualinio priekabiavimo
aukomis dažniausiai tampa moterys, kurios yra ekonomiškai
silpnesnės už vyrus, eina žemesnes pareigas darbovietėje. Dažnai seksualinio priekabiavimo veiksmai atliekami žadant tam
tikrus „paskatinimus“ darbe arba lengvą karjerą.
Seksualiniu priekabiavimu vadinamas nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio
pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo
poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią,
priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Kokios diskriminacijos rūšys
draudžiamos ir kokiose srityse
diskriminaciją draudžia įstatymai?
Lietuvoje galiojančiuose specialiuosiuose antidiskriminaciniuose įstatymuose nustatytos diskriminacijos rūšys, t. y.
tiksliai ir konkrečiai įvardijami diskriminacijos pagrindai, kurie
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yra neteisėti ir draudžiami. Mūsų valstybėje priimti antidiskriminaciniai įstatymai atspindi tuos reikalavimus, kuriuos
numato Europos Sąjungos direktyvos, t. y. Europos Sąjungos
teisė įpareigoja visas valstybes nares numatyti savo nacionalinėje teisėje atitinkamas diskriminacijos rūšis, kurios turi būti
draudžiamos. Kitos valstybės įstatymuose numatė ir kitus
draudžiamus diskriminavimo pagrindus, pavyzdžiui, socialinę
ir šeiminę padėtį, profesiją, gyvenamąją vietą ir kt.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją dėl lyties, o Lygių galimybių įstatymas numato vienodą
žmonių traktavimą, nepaisant jų amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.
Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai reguliuoja apibrėžtus visuomeninius santykius ir netaikomi
tiems socialiniams, visuomeniniams, ekonominiams santykiams, kurie nepriskirti įstatymų reguliavimo sričiai. Įstatymai
nustato pareigą įgyvendinti lygias galimybes šiems subjektams
jų vykdomos veiklos srityje:
1) valstybės ir savivaldybių institucijoms (priimant ir rengiant teisės aktus, rengiant programas ir kt.);
2) švietimo įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms (priimant mokytis, studijuoti, vertinant žinias ir kt.);
3) visų nuosavybės formų darbdaviams (priimant į darbą,
nustatant darbo sąlygas, darbo užmokestį ir kt.);
4) prekių bei paslaugų teikėjams, reklamos gamintojams
bei platintojams (prekių ir paslaugų teikimo srityje);
5) draudimas diskriminuoti dėl lyties, narystės ir dalyvavimo organizacijose pagrindu (numatytas tik Moterų ir vyrų
lygių galimybių įstatyme).
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Tai yra bendrojo pobūdžio pareigos, kurių privalo laikytis
minėtos institucijos ir fiziniai asmenys, tačiau tik dalies šių
pareigų nesilaikymas laikomas lygių galimybių pažeidimu.

Priemonės faktinei lygybei pasiekti
Svarbu pabrėžti, kad abu antidiskriminaciniai įstatymai
numato galimybę taikyti specialiąsias priemones faktinei lygybei
pasiekti tam tikroje probleminėje visuomeninio gyvenimo sityje,
kurioje yra akivaizdi nelygybė ar kurioje pastebimas akivaizdus
neproporcingas ir nesubalansuotas tam tikrų asmenų grupių
dominavimas arba nepakankamas atstovavimas.
Specialiųjų priemonių taikymo pavyzdys galėtų būti
daugelyje šalių praktikuojamas tam tikrų kvotų nustatymas
komisijose, tarybose, kuriose priimami sprendimai ir kuriose
turi būti proporcingai atstovaujama abiejų lyčių interesams:
gali būti numatyta, kad vienos lyties asmenų būtų ne mažiau
negu 40 proc. Praktika rodo, kad dažniausiai sprendimų priėmimo procese dalyvauja vyrai, kurie ir priima sprendimus,
neatspindinčius moterų poreikių ir interesų.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal mūsų valstybės įstatymus
specialiosios priemonės negali būti nustatytos vietiniuose teisės
aktuose, nutarimuose ir pan. Šios priemonės yra teisėtos, jeigu
jos numatytos įstatymuose.
Faktinė padėtis ir diskriminavimo atvejai praktikoje. Tam tikros
diskriminacijos rūšys yra vienodai svarbios ir aktualios, tačiau
atlikti sociologiniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje žmonės dažniausiai patiria diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios ir kt.
pagrindų. Europos Sąjungos valstybėse labai dažnai apklausų
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metu išskiriama diskriminacija dėl rasės ir etninės kilmės. Tačiau svarbu pažymėti, kad bet koks diskriminuojantis elgesys
yra neleistinas ir netoleruotinas.

Diskriminacija dėl lyties
1999 m. įsigaliojęs Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas
yra specialusis įstatymas, draudžiantis diskriminuoti moteris ir
vyrus dėl jų lyties. Lyčių lygybę taip pat garantuoja kiti minėti
įstatymai, taikomi tam tikroje visuomeninių santykių srityje.
Vis tvirčiau pripažįstama, kad lyčių lygybės aspektą būtina
integruoti į visas gyvenimo sritis: valstybės valdymą, ekonomiką, socialinę sferas ir net asmeninį žmonių gyvenimą, sudarant
vienodas sąlygas moterims ir vyrams derinti šeimos gyvenimą
ir karjerą. Vyriausybės patvirtintoje Valstybinėje moterų ir vyrų
lygių galimybių 2005–2009 metų programoje numatytos probleminės sritys, kuriose pastebima lyčių nelygybė, todėl lygybei
pasiekti būtina numatyti tam tikras gaires ir priemones valstybės lygmeniu. Už šių priemonių įgyvendinimą yra atsakingos
ministerijos pagal jų kuruojamas sritis.

Kokios tendencijos?
Nepaisant esamo abiem lytims palankaus teisinių santykių
reguliavimo, vis dar tebėra nevienoda moterų ir vyrų padėtis.
Sprendimų priėmimas. Moterys nėra pakankamai atstovaujamos politikoje, taip pat valstybės valdyme. Akivaizdu, kad
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moterys, kurios sudaro daugiau kaip 50 proc. šalies gyventojų,
nėra proporcingai atstovaujamos nei aukščiausiojoje valdžioje,
nei valdymo, nei savivaldos srityse.
Užimtumas. Stebima tiek vertikali (moterys eina žemesnes
ir mažiau mokamas pareigas), tiek horizontali (moterų dominuojami darbo rinkos sektoriai yra mažiausiai mokami) darbo
rinkos segregacija lyties pagrindu, moterų darbo jėga susitelkusi
valstybiniame sektoriuje, socialinių ir kitų paslaugų sferoje, tuo
tarpu vyrai dirba privačiame sektoriuje, stambiosios pramonės
šakose. „Moteriškos“ profesijos paprastai yra gerokai prasčiau
atlyginamos už „vyriškas“.
Darbo užmokestis. Nepaisant geresnio negu vyrų moterų
išsimokslinimo (moterų kur kas daugiau negu vyrų sėkmingai
įgyja aukštojo mokslo diplomus), moterų darbo užmokestis
sudaro 19–20 proc. vyrų darbo užmokesčio.
Stereotipai. Moterys tradiciškai siejamos su namų sfera, o
vyrams priskiriama veikla viešajame gyvenime. Stereotipinis
mąstymas apie moters ir vyro vaidmenis visuomenėje suponuoja
moterų ir vyrų socialinės padėties skirtumus.
Šeimos gyvenimas. Moterys vis dar verčiamos prisiimti „dvigubą naštą“: dalyvauti mokamo darbo sektoriuje bei atlikti
didžiąją dalį namų ruošos darbų, kurie nėra visuomenėje vertinami ir juo labiau nėra mokami. Toks pareigų pasiskirstymas
moteriai yra nepalankus, nes formuoja išankstines stereotipines
darbdavių nuomones apie moters, kaip namų ūkio darbininkės
ir vaikų prižiūrėtojos, įvaizdį.
Švietimas ir mokslas. Daugiau moterų negu vyrų siekia įsigyti
kuo aukštesnį išsilavinimą. 2005/2006 m. pradžioje aukštosiose
mokyklose studijavo 60 proc. merginų ir 40 procentų vaikinų.
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Tačiau aptariant mokslininkų, dalyvaujančių mokslo tiriamojoje
veikloje santykį pagal jų lytį, pastebėta, kad mokslo laipsnius
ir pedagoginius mokslo vardus du kartus ar net tris kartus
daugiau yra įgiję vyrai nei moterys.
Sveikata. Moterų ir vyrų gyvenimo trukmės skirtumas
(dvylika metų) Lietuvoje vienas didžiausių Europos Sąjungoje.
Susirgimų statistika rodo, kad dėl išorinių mirties priežasčių
beveik tris kartus dažniau miršta vyrai negu moterys.
Viešoji informacija ir reklama. Vyraujantis jaunos, patrauklios,
seksualios, „barbiškos“ moters įvaizdis suponuoja nuomonę,
jog moters gyvenimo prasmė yra tarnauti ir pataikauti vyro
įgeidžiams, pamirštant moters galimą savirealizaciją viešojoje
srityje.

Diskriminavimo atvejai
Apibendrinus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos praktiką, galima pastebėti, kad moterys dažniausiai skundžiasi dėl
diskriminacijos darbo santykių srityje bei valstybės tarnyboje:
skundžiamasi dėl to, kad moterims nebuvo sudarytos lygios
galimybės su vyrais įsidarbinti, daryti karjerą, kelti kvalifikaciją, gauti darbo užmokestį už tokį pat darbą, kurį dirba vyrai.
Atskira tema – nepalankus nėščių moterų traktavimas darbe,
kai joms dėl nėštumo ir dėl to, kad jos ilgą laiką nebus „naudingos“ darbdaviui, atsisakoma išmokėti premijas, paaukštinti
pareigose. Kadangi vyrai visuomenėje vis dar siejami su viešąja sfera, tai jų pastangos pasinaudoti įstatymų teikiamomis
garantijomis ir aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime, vaikų
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auklėjime dažnai sulaukia nepalankios darbdavių reakcijos bei
nepalankaus jų elgesio.
Pavyzdys. Vyro skundas gautas dėl kolektyvinės sutarties
nuostatų, numatančių, kad gimus vaikui motinai išmokama
1000 litų pašalpa, o vaikui gimus darbuotojo tėvo šeimoje vyras
paskatinamas 500 litų pašalpa. Pašalpa skiriama naujagimio
krepšeliui suformuoti. Šiuo atveju nustatyta diskriminacija dėl
lyties ir pasiūlyta pakeisti kolektyvinę sutartį, kad būtų mokama
vienodo dydžio pašalpa motinai ir tėvui.

Diskriminacija dėl amžiaus
Dažniausiai diskriminacija dėl amžiaus mūsų valstybėje
tapatinama su pagyvenusių žmonių diskriminacija, kurios apraiškų bei nusiskundimų dėl jos yra gerokai daugiau, palyginti su
jaunų žmonių diskriminacija. Kalbant apie pagyvenusių žmonių
teisių apsaugą pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė
šioje srityje numatė tam tikras priemones pagyvenusių žmonių
socialinei atskirčiai mažinti. 2004 m. birželio 14 d. Vyriausybė
priėmė nutarimą Nr. 737, kuriuo patvirtino Nacionalinės gyventojų
senėjimo pasekmių įveikimo strategijos įgyvendinimo 2005–2013 metų
priemones. Šias priemones numatyta taikyti užimtumo, sveikatos,
socialinių paslaugų, ekonominio gyvenimo srityse.

Kokios tendencijos?
Darbo sritis. Pastebimas darbdavių nenoras įdarbinti vyresnio amžiaus asmenis, nes esą tokie žmonės sunkiai adaptuojasi
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kolektyve, turi bendravimo sunkumų su jaunesniais kolegomis, jie neturi pakankamai užsienio kalbos žinių bei darbo su
kompiuteriais įgūdžių, kadangi vyresnio amžiaus žmonės greit
bus išleisti į senatvės pensiją, pasak darbdavių, tokie žmonės
nebesiunčiami į brangiai kainuojančius kvalifikacijos kėlimo
kursus, mokymus.
Vienas iš barjerų, nustatomų jauniems žmonėms, teisinėje
literatūroje traktuojamas kaip galima netiesioginė diskriminacija dėl amžiaus, yra darbo patirties arba darbo stažo nustatymas.
Jauni žmonės nėra įgiję reikalaujamos darbo patirties ir todėl
jie patenka į mažiau palankias sąlygas negu vyresnieji, turintys
tam tikrą patirtį.
Pastebimas nepakankamas vyresnio amžiaus darbuotojų
profesinis orientavimas ir konsultavimas. O vyresnių žmonių
patiriama diskriminacija darbe dažniausiai pasireiškia kaip daugialypė diskriminacija: dažniausiai diskriminaciją dėl amžiaus
patiria vyresnio amžiaus moterys.
Sveikatos apsauga. Nustatyti amžiaus limitai kai kurioms
procedūroms ir sveikatos profilaktinio patikrinimo paslaugoms
(prostatos vėžio, gimdos kaklelio vėžio, krūties vėžio patikra
ir t. t.).
Vartotojų teisės. Išperkamosios nuomos arba prekių pardavimo kreditan sąlygos yra mažiau palankios (arba visai neteikiamos) pensinio amžiaus žmonėms, problemiškas sveikatos
draudimo paslaugų teikimas vykstantiems į užsienį asmenims,
vyresniems negu 70 metų.
Stereotipai, žiniasklaida. Vyraujant jauno, gražaus, patrauklaus žmogaus kultui, vyresniam žmogui skiriama mažiau
dėmesio ne tik žiniasklaidoje, bet ir visose kitose visuomenės
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gyvenimo srityse. Viešoji informacija, joje gvildenamos temos,
propaguojamas modernus gyvenimo būdas, reklamuojamos
prekės ir paslaugos adresuojamos išimtinai jauniems, karjeros
siekiantiems žmonėms pamirštant, kad šalia mūsų gyvena per
30 proc. pagyvenusių žmonių.

Diskriminavimo atvejai
Pavyzdys. Jaunimui skirtame žurnale paskelbiama informacija apie laisvą darbo vietą prekybos centre. Kadangi jaunimui
skirtą žurnalą skaito tik jauno amžiaus žmonės, darytina išvada,
kad šio žurnalo bei jame paskelbto skelbimo neperskaitys vyresnio amžiaus žmonės ir todėl jie neturės galimybės susipažinti
su darbo skelbimu. Kadangi minėtas darbo skelbimas nebuvo
skelbiamas kitoje visuomenės informavimo priemonėje, galima
atpažinti netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus, t. y. veikimas
atrodo neutralus, tačiau jį įgyvendinant vyresnio amžiaus žmonės
patenka į mažiau palankias sąlygas.

Diskriminacija
dėl lytinės orientacijos
Terminas „lytinė“, arba „seksualinė“, orientacija dažniausiai
visuomenei asocijuojasi su daugeliui žmonių nepriimtinos ir
netradicine laikomos lytinės orientacijos žmonėmis, t. y. homoseksualiais žmonėmis. Lytinė orientacija parodo kiekvieno
individo orientaciją į lytinį ir kitokį bendravimą su tam tikros
lyties žmonėmis. Tad lytinė orientacija gali reikšti norą, poreikį
lytiškai bendrauti su:
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a) priešingos lyties asmenimis,
b) tos pačios lyties asmenimis (gėjai ir lesbietės),
c) su moterimis ir vyrais (šiai kategorijai priskirtini biseksualūs abiejų lyčiu žmonės).
Kadangi mūsų visuomenėje dominuojanti yra heteroseksuali orientacija, homoseksualūs žmonės gali patekti, o
dažnai ir patenka į mažiau palankias sąlygas, jie dėl savo
orientacijos dažniausiai patiria įvairią heteroseksualių žmonių
diskriminaciją. Todėl nors įstatymai garantuoja lygias teises ir
galimybes, nepaisant lytinės orientacijos, šiomis įstatymų
garantijomis priversti naudotis homoseksualios lytinės orientacijos žmonės.

Kokios tendencijos?
Darbo sritis. Dažnai darbdaviai nėra pakantūs netradicinės
seksualinės orientacijos žmonėms, todėl, sužinoję apie neslepiamą homoseksualių darbuotojų lytinę orientaciją, stengiasi
įstatymų nustatytais pagrindais (darbo drausmės pažeidimas,
darbuotojų skaičiaus mažinimas ir pan.) nutraukti su jais
darbo sutartį, nors pagrindinis to motyvas būna būtent lytinė
orientacija. Tokius žmogaus teisių pažeidimus darbo teisinių
santykių srityje rodo gyventojų apklausos, tyrimai. Tačiau
sociologiniai tyrimai liudija tuos diskriminavimo atvejus, kai
lytinė orientacija nebuvo slepiama. Tačiau dažniausiai homoseksualūs žmonės linkę visomis įmanomomis priemonėmis
slėpti savo orientaciją bijodami sulaukti pašaipų ir nepalankaus
vertinimo darbe.
70

Stereotipai, žiniasklaida
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ 2003 m. atliko gyventojų apklausą, kuria buvo siekiama
ištirti lietuvių požiūrį į kitų rasių, religinių bei „probleminių“
socialinių grupių atstovus. Apklausos rezultatai parodė, kad
30 proc. lietuvių mano, kad tik visiškas homoseksualų nebuvimas nekeltų problemų Lietuvos visuomenei, o per 42 proc.
Lietuvos gyventojų nurodė, kad 5 proc. homoseksualų buvimas
nekeltų problemų Lietuvos visuomenei. Ir tik 3–4 proc. Lietuvos gyventojų teigė, jog 50 ir daugiau procentų homoseksualų
buvimas nekeltų problemų visuomenei. Taigi minėti apklausos
duomenys rodo Lietuvos gyventojų netolerantišką požiūrį
į netradicinės seksualinės orientacijos asmenis. Šis požiūris
mažai pakito ir dabar lietuviai yra vieni iš netolerantiškiausių
homoseksualiems žmonėms.

Diskriminavimo atvejai
Pavyzdys. Patalpas klientams nuomojanti įmonė patvirtino
nuomininkų atrankos kriterijus, tarp kurių nurodyti tokie atrankos
kriterijai: kliento mokumas; kliento veiklos laikotarpis; kliento
finansinių gebėjimų vykdyti sutarties sąlygas vertinimas; kliento
veiklos pobūdis; kliento ir jo veiklos vertinimas, atsižvelgiant į
tai, ar būsimo nuomininko veiklos vertinimas neturės nepalankaus visuomenės vertinimo ir t. t. Būtent paskutinis atrankos
kriterijus, atrodantis neutralus ir nešališkas, gali sukelti neigiamas
pasekmes homoseksualiems asmenims ir jų organizacijoms, nes
apklausų duomenys rodo, kaip šie žmonės negatyviai yra vertinami visuomenėje. Tai netiesioginės diskriminacijos dėl lytinės
orientacijos pavyzdys.
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Diskriminacija dėl negalios
Visuomenėje žmonės su negalia yra viena labiausiai pažeidžiamų bei socialiai izoliuotų grupių. Toks diskriminacinis
požiūris į neįgaliuosius yra nusistovėjęs dėl netinkamų stereotipinių nuostatų, jog šie asmenys turi ribotas galimybes dalyvauti
visuomenės gyvenime.
Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei
nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos
būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas. Neįgalusis yra asmuo, kuriam pripažintas
neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis
ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė.
Neįgaliems asmenims nustatomas darbingumo lygis. Darbingumas įvertinamas procentais, jo lygis nustatomas 5 punktų
intervalais, t. y.:
1) jei asmeniui nustatoma 0–25 proc. darbingumo, asmuo
laikomas nedarbingu;
2) jei asmeniui nustatoma 30–55 proc. darbingumo, asmuo
laikomas iš dalies darbingu;
3) jei asmeniui nustatoma 60–100 proc. darbingumo, asmuo laikomas darbingu.

Neveiksnumas
Fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos ar proto negalios
negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti
teismo tvarka pripažintas neveiksniu. Neveiksniam asmeniui
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nustatoma globa. Globa yra priemonė, padedanti neveiksniam
žmogui užtikrinti jo, kaip teisės subjekto, teisių įgyvendinimą
ir jo interesų tenkinimą.

Koks yra skirtumas tarp proto ir psichinės negalios?
Proto negalia yra būklė, kai asmuo dėl vystymosi sutrikimų turi
suvokimo ir mokymosi sunkumų. Proto negalia – pastovi, visą gyvenimą trunkanti būklė, kuri yra neišgydoma.
Psichikos liga yra sutrikimas, kuris veikia jausmus ir elgesį. Beveik visos psichikos ligos gali būti sėkmingai gydomos vaistais,
psichoterapija ar pan.
Pagrindinis įstatymas, nustatantis neįgaliųjų žmonių teises ir
įtvirtinantis draudimą diskriminuoti dėl negalios yra Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymas, o tam tikros specifinės teisės
numatytos ir kituose įstatymuose – Specialiojo ugdymo, Socialinių paslaugų, Psichikos sveikatos priežiūros, Šalpos išmokų,
Valstybinių socialinio draudimo pensijų, Socialinių įmonių ir
kituose įstatymuose. Ilgalaikę reikšmę žmonių su negalia teisėms
įgyvendinti turi Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė žmonių su
negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programa.

Kokios tendencijos?
Darbo sritis. Žmonių su negalia padėtis darbo rinkoje yra
gana sudėtinga, jų realios įsidarbinimo galimybės iš tiesų yra
mažos. Ypač sudėtinga yra žmonių su proto negalia situacija,
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nes šie žmonės dažniausiai nė nežino, kad turi teisę dirbti ir
kad tokią teisę jiems užtikrina įstatymai. Šiandien žmonės su
proto negalia neturi beveik jokio užsiėmimo ar darbo.
Švietimo ir mokslo sritis. Pastaraisiais metais vis daugiau specialiųjų poreikių moksleivių integruojama į bendrojo lavinimo
mokyklas, jų integruotas bei specialiąsias klases, taip pat į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
Informacinė sritis. Dauguma žmonių su negalia negali įprastais būdais priimti ir apdoroti informacijos (rašyti, skaityti,
klausytis, žiūrėti ir pan.) dėl tam tikro negalios pobūdžio.
Dabar žmonėms su negalia yra pritaikomos interneto svetainės,
mokiniams pritaikomi vadovėliai, subtitruojamos kai kurios
televizijos laidos, naudojama gestų kalba, leidžiama literatūra
Brailio raštu ir pan.
Fizinės aplinkos pritaikymo sritis. Visuomeninis transportas,
darbo aplinka, visuomeninio lankymo ir paslaugų objektų
infrastruktūra, gyvenamieji namai neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, o tai riboja žmonių su negalia dalyvavimą visuomenės
gyvenime, jų integraciją bei didina jų socialinę atskirtį.

Diskriminavimo atvejai
Pavyzdys. Neįgalieji sportininkai pateikė skundą dėl galimos
diskriminacijos negalios pagrindu, t. y. dėl nevienodo dydžio
premijų skyrimo neįgaliesiems sportininkams, palyginti su sveikaisiais, nes sveikiesiems pasaulio čempionato prizininkams premija
skiriama daugiau kaip 5 kartus didesnė negu pasaulio neįgaliųjų
čempionato prizininkams. Šis atvejis gali būti vertinamas kaip
tiesioginės diskriminacijos dėl negalios pavyzdys.
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Diskriminacija dėl rasės ar etninės
priklausomybės
Be minėto Lygių galimybių įstatymo, tautinių mažumų
klausimus reglamentuoja: Tautinių mažumų įstatymas, Valstybinės kalbos įstatymas, Pilietybės įstatymas, Asociacijų įstatymas,
Visuomenės informavimo įstatymas, Religinių bendruomenių
ir bendrijų įstatymas, Politinių partijų ir politinių organizacijų
įstatymas ir kiti teisės aktai.
Daugiausia nelietuvių tautybės žmonių gyvena Rytų ir
Pietryčių Lietuvos rajonuose, Vilniuje, Klaipėdoje, Visagine ir
kituose didžiuosiuose miestuose.

Kokios tendencijos?
Lietuvoje gyvena įvairių tautybių, skirtingų kultūrų, religijų, papročių žmonės. Lietuvoje tautinėms bendruomenėms
suteiktos plačios kalbos vartojimo, švietimo, kultūros teisės
ir laisvės: teisė kurti ir išlaikyti savo organizacijas, teisė į kultūrinius ryšius su tėvynainiais ir paveldo puoselėjimą, teisė į
švietimą ir informaciją gimtąja kalba. Lietuvos valstybė yra
įsipareigojusi šias teises saugoti.
Viešoji erdvė. Nepaisant tautinėms mažumoms garantuojamų teisių Lietuvoje, ryškėja tam tikras nepakantumas kitos
tautybės, rasės, odos spalvos asmenims: įvairūs išpuoliai prieš
juodaodžius viešose vietose, neapykantos kurstymas kitos
etninės priklausomybės žmonėms.
Privatus gyvenimas. 2005 m. RAIT atliktos apklausos, 1990 m.,
ir 1999 m. Europos vertybių tyrimo duomenys parodė, kad į
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klausimą „Su kuo nenorėtumėte gyventi kaimynystėje?“ net
77 proc. Lietuvos gyventojų atsakė, kad kaimynystėje nenorėtų
matyti romų, 51 proc. gyventojų nenorėtų gyventi kaimynystėje su musulmonais, 36 proc. – su kitos rasės žmonėmis ir
31 proc. – su žydais. Pabrėžtina, kad nuo 1990 metų nepakantumas tautinėms mažumoms nuolatos didėjo.

Ar gali būti lietuviai tautinė mažuma
Lietuvoje?
Lietuviai yra mažuma Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių
rajonuose ir Visagino mieste. Visagine mažumos mažumoje
situacija susiformavo prieš kelis dešimtmečius, kai buvo pradėta
plėtoti atominė energetika. Tada čia atvyko daug specialistų
iš kitų buvusios Sovietų Sąjungos vietų. Daugumą Visagino
mieste sudaro rusakalbiai gyventojai.

Diskriminavimo atvejai
Pavyzdys. Pareiškėjas (karaimas, gimęs ir užaugęs Lietuvoje,
Lietuvos Respublikos pilietis) pateikė skundą dėl to, kad jis norėjo
pateikti Studijų kokybės centrui savo užsienyje įgyto aukštojo
mokslo diplomą pripažinti Lietuvoje, tačiau iš jo pareikalauta
sumokėti 70 Lt valstybinę rinkliavą. Lietuviams ir lietuvių
kilmės asmenims tokio mokesčio mokėti nereikia. Išnagrinėjus
skundą, konstatuota tiesioginė diskriminacija dėl etninės kilmės
priklausomybės.

76

Diskriminacija dėl religijos
ar įsitikinimų
Lietuvoje dominuoja Romos katalikų tikyba (79 proc.
gyventojų išpažįsta šį tikėjimą), 4,1 proc. gyventojų išpažįsta
stačiatikių tikėjimą ir labai mažai gyventojų išpažįsta kitus
tikėjimus (sentikių, liuteronų ir kt.). Konstitucija suteikia teisę
bažnyčioms bei religinėms organizacijoms laisvai tvarkytis pagal savus kanonus ir statutus. Konstitucijos 43 straipsnis taip
pat skelbia, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Reikėtų
atkreipti dėmesį, kad, remiantis vyraujančia valstybėje tikyba,
katalikų švenčiamos religinės šventės pripažintos valstybinėmis
šventėmis.
Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas nustato, kad
Valstybė pripažįsta devynias tradicines Lietuvoje esamas religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų
apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų,
ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų,
karaimų.
Teisinėje literatūroje įsitikinimai apibrėžiami kaip tam
tikros pažiūros, nuostatos, susiformavusios stebėjimo ir
pažinimo procese. Todėl įsitikinimai – tai tam tikros ideologijos, kultūros, dorovės, etikos ir moralės normų aplinkoje
susiformavusios žmogaus pažiūros apie visuomenės, valstybės
gyvenimo reiškinius ir pan. Įsitikinimai gali būti politiniai,
religiniai, ekonominiai, estetiniai, kultūriniai ir t. t.
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Kokios tendencijos?
Švietimas ir tikybos mokymas. Valstybinėse švietimo įstaigose
tėvų pageidavimu gali būti dėstoma tradicinių ir kitų valstybės
pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų tikyba. Lietuvos
mokyklose moksleiviai tikėjimo dalykų mokomi pagal jų šeimoje
ar giminėje išpažįstamą religiją. Mokyklos vadovybė privalo pagal
galimybes užtikrinti visų konfesijų tikybos pamokas. Tikybos
disciplina nėra privaloma, nes moksleiviams (tėvų sprendimu) suteikiama galimybė pasirinkti kitą discipliną, pavyzdžiui, etiką.

Religinių bendrijų ir bendruomenių valstybinis
finansavimas
Lietuvos teisės aktai suteikia galimybę gauti tam tikrų
valstybės biudžeto lėšų visoms įregistruotoms religinėms organizacijoms, tradicinėms religinėms bendrijoms, bažnyčioms.
Išanalizavus valstybės biudžeto skiriamas lėšas šioms religinėms
bendrijoms ir bendruomenėms, galima pastebėti, kad valstybės
lėšos skiriamos atsižvelgiant į tos religinės bendruomenės tikinčiųjų skaičių, religijos paplitimą, populiarumą Lietuvoje, taip pat
į tai, ar ji pripažinta kaip tradicinė religija, ir kt. aplinkybes.

Diskriminavimo atvejai
Galima pastebėti, kad diskriminacija dėl religijos yra mažiau
paplitusi negu kitos diskriminacijos rūšys. Žmonės dažniau
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patiria diskriminaciją dėl savo įsitikinimų, ypač politinių. Ne
paslaptis, kad, dažnai keičiantis valdžios ir valdymo, savivaldos
institucijų vadovams, atviriau savo politines pažiūras reiškiantys
darbuotojai atleidžiami iš darbo. Tačiau viešojoje informacijoje
negirdima atvejų, kad tokie žmonės bandytų savo teises ginti
teismuose ar kitose institucijose. Tokį žmonių pasyvumą lemia
baimė prarasti darbo vietą ir susirasti kitą darbą, nepalanki
kolegų nuomonė ir kitos priežastys.
Pavyzdys. Musulmonų tikėjimą išpažįstantis žmogus atlieka
laisvės atėmimo bausmę laisvės atėmimo vietose ir jaučiasi diskriminuojamas dėl to, kad jam nesudaromos galimybės maitintis
pagal savo tikėjimo taisykles. Jis pastebi, kad įvairių tikėjimų
žmonėms taip pat nesudaromos galimybės maitintis pagal tikėjimo
taisykles mokyklose, ligoninėse, kariuomenėje. Šis atvejis galėtų
būti įvardijamas kaip tiesioginė diskriminacija dėl tikėjimo.

Teisinė atsakomybė
už diskriminavimą dėl lyties,
amžiaus, lytinės orientacijos,
negalios, rasės ar etninės
priklausomybės, religijos
ar įsitikinimų
Teisinė atsakomybė už diskriminavimą nustatoma atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pasekmes nukentėjusio žmogaus ir
visuomenės interesams, viešajai tvarkai, taip pat į pažeidimo
padarymo motyvus, tikslą ir kitas aplinkybes.
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Kokia atsakomybė gali būti taikoma
už diskriminuojančius veiksmus?
Už Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimus, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo
sunkumą, sukeltas pasekmes, pavojingumo laipsnį gali būti
taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.
Administracinė atsakomybė už lygių teisių pažeidimus numatyta
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 416 straipsnyje – piniginė bauda.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos praktika rodo, kad
dažniausiai už Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo bei
Lygių galimybių įstatymo pažeidimus buvo taikomos administracinės baudos. Baudos buvo skiriamos darbdaviams, paslaugų
teikėjams už diskriminacinius skelbimus, kuriuose suteikiama
pirmenybė tam tikros lyties asmenims arba nustatoma amžiaus
riba pretendentams į darbą ir kt.
Baudžiamoji atsakomybė už lygių teisių pažeidimus. Baudžiamojo kodekso 169 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė
už veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam
asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje,
ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje
arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens
teises ir laisves.
Baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už kurstymą diskriminuoti žmonių grupę
ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos,
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rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų.
Taigi baudžiamoji atsakomybė taikoma platesniam diskriminacijos rūšių ratui negu administracinė atsakomybė.
Iš esmės yra sudėtinga atriboti, kada diskriminaciniai veiksmai yra administracinės teisės pažeidimas, o kada baudžiamasis
nusižengimas. Tačiau bet kuriuo atveju apie tokius diskriminacinius veiksmus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms arba
lygių galimybių kontrolieriui.

Kokios kitos galimos atsakomybės rūšys?
Dėl esamo teisinio reguliavimo pažeidimai lyčių lygybės
srityje yra ginami efektyviau. Be minėtų administracinės ir
baudžiamosios atsakomybės, yra numatyta:
1. Drausminė atsakomybė už moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus – Darbo kodekso 235 straipsnyje numatyta, kad moterų ir
vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie
bendradarbių, pavaldinių ar interesantų yra priskiriamas prie
šiurkščių darbo pareigų pažeidimų, už kurio padarymą darbdavys
turi teisę nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva be išankstinio
įspėjimo, jeigu šis pažeidimas buvo padarytas nors vieną kartą.
2. Baudžiamoji atsakomybė už seksualinį priekabiavimą.
3. Civilinė atsakomybė už moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus.
Būtina pažymėti, kad už pažeidimus lyčių lygybės srityje numatyta ir civilinė atsakomybė, t. y. asmuo, patyręs diskriminaciją
dėl lyties, seksualinį priekabiavimą ar priekabiavimą, turi teisę
reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
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4. Karių drausmės statute numatyta drausminė atsakomybė už
seksualinį priekabiavimą.
Taigi žmogus patyrė diskriminaciją darbe, aukštojoje mokykloje. Kaip elgtis – susitaikyti ar bandyti pakeisti esamą
padėtį? Susitaikymas – tai žmogaus pasyvumas ir pritarimas
diskriminaciniams veiksmams. Taikstymasis su žmogaus teisių
pažeidimais gali sukelti ilgalaikes nepageidaujamas pasekmes
darbuotojui, pavyzdžiui, darbo užmokesčio praradimą, žeminančios aplinkos sukūrimą, o dėl nuolatinės psichologinės įtampos gali pablogėti sveikata, gali sumažėti darbingumas. Todėl
visada patartina netylėti ir užkirsti kelią galimiems žmogaus
teisių pažeidimams, kurie gali paliesti kiekvieną žmogų ar jo
kolegas bei artimuosius.
* * *
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Visuotinė žmogaus teisių
deklaracija


Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta ir paskelbta
1948 m. gruodžio 10 d. rezoliucija 217 A (III)

Preambulė
Kadangi visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir
lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas;
kadangi žmogaus teisių nepaisymas ir niekinimas pastūmėjo vykdyti barbariškus aktus, kurie papiktino žmonijos
sąžinę, ir didžiausiu paprastų žmonių siekiu buvo paskelbtas
pasaulio, kuriame žmonės turi žodžio bei įsitikinimų laisvę ir
yra išlaisvinti iš baimės ir skurdo, sukūrimas;

	

„Valstybės žinios“, 2006, Nr. 68-2497.
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kadangi būtina, kad žmogaus teises saugotų įstatymo galia, idant žmogus nebūtų priverstas, nerasdamas jokios kitos
išeities, sukilti prieš tironiją ir priespaudą;
kadangi būtina skatinti draugiškų tautų santykių plėtrą;
kadangi Jungtinių Tautų Chartijoje tautos vėl patvirtino
savo tikėjimą pagrindinėmis žmogaus teisėmis, žmogaus, kaip
asmenybės, orumu ir vertybe, lygiomis moterų ir vyrų teisėmis
ir pasiryžo skatinti socialinę pažangą bei geresnio gyvenimo
didesnės laisvės sąlygomis siekį;
kadangi valstybės narės yra įsipareigojusios bendradarbiaudamos su Jungtinėmis Tautomis siekti, kad būtų skatinama visuotinė pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms
laisvėms ir jų būtų paisoma;
kadangi bendras šių teisių ir laisvių supratimas yra nepaprastai svarbus, idant šis įsipareigojimas būtų visiškai
įvykdytas,
Generalinė Asamblėja
skelbia šią Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją kaip bendrą idealą, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstybės, kad
kiekvienas asmuo ir kiekvienas visuomenės organas, visuomet
paisydami šios Deklaracijos, stengtųsi pasinaudodami mokymu ir švietimu skatinti pagarbą šioms teisėms ir laisvėms ir
pažangiomis nacionalinėmis bei tarptautinėmis priemonėmis
užtikrinti, kad jos būtų visuotinai ir tikrai pripažįstamos bei
taikomos tiek pačių valstybių narių tautoms, tiek jų jurisdikcijai priklausančių teritorijų tautoms.
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1 straipsnis
Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis.
Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su
kitu kaip broliai.
2 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę naudotis visomis šioje Deklaracijoje
paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar
kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės,
gimimo ar kitokios padėties.
2. Be to, neturi būti daroma jokio skirtumo dėl šalies ar
teritorijos, kuriai priklauso asmuo, politinio, teisinio ar tarptautinio statuso, nesvarbu, ar ji būtų nepriklausoma, globojama, nesavavaldi arba jos suverenitetas būtų kaip nors kitaip
apribotas.
3 straipsnis
Kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą.
4 straipsnis
Niekas negali būti laikomas vergijoje ar nelaisvas; visų
formų vergija ir prekyba vergais yra draudžiama.
5 straipsnis
Niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų,
nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip
baudžiamas.
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6 straipsnis
Kiekvienas, kad ir kur būtų, turi teisę būti pripažintas
teisinių santykių subjektu.
7 straipsnis
Visi žmonės yra lygūs įstatymui ir nediskriminuojami turi
teisę į lygią įstatymo apsaugą. Visi turi teisę į lygią apsaugą
nuo visokios diskriminacijos, pažeidžiančios šią Deklaraciją, ir
nuo visokio tokios diskriminacijos kurstymo.
8 straipsnis
Kiekvienas, jei yra pažeistos konstitucijos arba įstatymo
jam suteiktos pagrindinės teisės, turi teisę jas ginti kompetentinguose nacionaliniuose teismuose.
9 straipsnis
Niekas negali būti savavališkai suimtas, sulaikytas ar
ištremtas.
10 straipsnis
Kiekvienas turi visiškai lygią teisę, kad, nustatant jo teises ir
pareigas ir jam pareiškus baudžiamąjį kaltinimą, jo bylą teisingai ir viešai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.
11 straipsnis
1. Kiekvienas, kaltinamas baudžiamojo nusikaltimo padarymu, turi teisę būti laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas įstatymo
nustatyta tvarka neįrodomas viešame teismo procese, kuriame
jam buvo suteiktos visos būtinos gynybos garantijos.
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2. Niekas negali būti nuteistas už jokį veiksmą ar neveikimą, kuris pagal tuo metu galiojusius valstybės įstatymus arba
tarptautinę teisę nebuvo laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.
Taip pat negali būti skiriama bausmė, sunkesnė negu taikytoji
baudžiamojo nusikaltimo padarymo metu.
12 straipsnis
Niekas neturi patirti savavališko kišimosi į jo privatumą,
šeimos gyvenimą, buitį ar susirašinėjimą arba kėsinimosi į jo
garbę ir reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo apsaugą
nuo tokio kišimosi arba kėsinimosi.
13 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę laisvai judėti ir teisę pasirinkti
gyvenamąją vietą kiekvienos valstybės teritorijoje.
2. Kiekvienas turi teisę išvykti iš bet kurios šalies, įskaitant
savąją, ir grįžti į savo šalį.
14 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę kitose šalyse ieškoti prieglobsčio
nuo persekiojimo ir juo naudotis.
2. Šia teise negali būti naudojamasi, kai persekiojama tikrai
dėl nepolitinių nusikaltimų arba veiksmų, prieštaraujančių
Jungtinių Tautų tikslams ir principams.
15 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę į pilietybę.
2. Niekam negali būti savavališkai atimta jo pilietybė arba
teisė ją pakeisti.
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16 straipsnis
1. Moterys ir vyrai, sulaukę pilnametystės, turi teisę be
jokių apribojimų dėl rasės, pilietybės ar religijos tuoktis ir
kurti šeimą. Sudarydami santuoką, gyvendami susituokę ir
nutraukdami santuoką jie turi lygias teises.
2. Santuoka sudaroma tik laisva būsimų sutuoktinių valia
ir visišku abiejų sutarimu.
3. Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės grupė, ir ji
turi teisę būti visuomenės ir valstybės saugoma.
17 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę tiek vienas, tiek kartu su kitais turėti nuosavybę.
2. Iš nieko nuosavybė negali būti savavališkai atimta.
18 straipsnis
Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę;
ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat
laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam,
tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, mokant, praktikuojant
tikėjimą, laikant pamaldas ir atliekant apeigas.
19 straipsnis
Kiekvienas turi teisę laisvai laikytis savo įsitikinimų ir juos
reikšti; ši teisė apima laisvę nekliudomam turėti savo nuomonę
ir ieškoti informacijos bei idėjų, jas gauti ir skleisti visokiomis
priemonėmis ir nepaisant valstybės sienų.
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20 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę laisvai burtis į taikius susirinkimus
ir asociacijas.
2. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors
asociacijai.
21 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę tiesiogiai arba per laisvai išrinktus
atstovus dalyvauti valdant savo šalį.
2. Kiekvienas turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į savo šalies
valstybinę tarnybą.
3. Žmonių valia yra valstybės valdžios pagrindas; ši valia
reiškiama periodiškuose ir teisinguose rinkimuose, rengiamuose
remiantis visuotine bei lygia rinkimų teise ir vykdomuose slaptu
balsavimu arba lygiaverte laisvo balsavimo tvarka.
22 straipsnis
Kiekvienas, kaip visuomenės narys, turi teisę į socialinę apsaugą ir teisę, kad valstybės pastangomis bei bendradarbiaujant
tarptautiniu lygiu ir pagal kiekvienos valstybės struktūrą bei
išteklius būtų įgyvendinamos jo orumui ir laisvam asmenybės
vystymuisi būtinos ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės.
23 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę į darbą, laisvą darbo pasirinkimą,
teisingas ir tinkamas darbo sąlygas ir apsaugą nuo nedarbo.
2. Kiekvienas be jokios diskriminacijos turi teisę gauti
vienodą užmokestį už vienodą darbą.
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3. Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę gauti teisingą
ir tinkamą atlyginimą, užtikrinantį jam ir jo šeimai žmogaus
orumo vertą gyvenimą, jei reikia, papildomą kitomis socialinės
apsaugos priemonėmis.
4. Kiekvienas turi teisę steigti profesines sąjungas ir stoti
į jas, kad būtų ginami savi interesai.
24 straipsnis
Kiekvienas turi teisę į poilsį ir laisvalaikį, taip pat į pagrįstą
darbo valandų ribojimą ir periodines mokamas atostogas.
25 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir
gerovei pakankamą gyvenimo lygį, įskaitant maistą, drabužius,
būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas,
ir teisę į apsaugą nedarbo, ligos, negalios, našlystės, senatvės
atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis,
jam netekus pragyvenimo šaltinio.
2. Motinoms ir vaikams suteikiama ypatinga globa ir
parama. Visi vaikai, santuokiniai ir nesantuokiniai, naudojasi
vienoda socialine apsauga.
26 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę į mokslą. Mokslas, bent jau pradinio
ir pagrindinio išsilavinimo lygmenų, yra nemokamas. Pradinis
mokslas yra privalomas. Techninis ir profesinis mokymas yra
visuotinai prieinamas, o aukštasis mokslas vienodai prieinamas
visiems pagal kiekvieno sugebėjimus.
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2. Mokslas yra skirtas tam, kad visais atžvilgiais būtų ugdoma žmogaus asmenybė ir kad būtų didinama pagarba žmogaus
teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Jis turi skatinti visų tautų,
rasinių arba religinių grupių savitarpio supratimą, pakantumą
ir draugystę, taip pat turi padėti toliau plėtoti Jungtinių Tautų
taikos palaikymo veiklą.
3. Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą.
27 straipsnis
1. Kiekvienas turi teisę laisvai dalyvauti bendruomenės
kultūriniame gyvenime, gėrėtis menu, dalytis mokslo pažangos
laimėjimais ir jų teikiama nauda.
2. Kiekvienas turi teisę į savo moralinių ir materialinių interesų, atsirandančių iš mokslo, literatūros arba meno kūrinių,
kurių autorius jis yra, apsaugą.
28 straipsnis
Kiekvienas turi teisę į tokią socialinę ir tarptautinę santvarką, kurioje gali būti visiškai įgyvendinamos šioje Deklaracijoje
išdėstytos teisės ir laisvės.
29 straipsnis
1. Kiekvienas turi pareigas bendruomenei, kurioje vienintelėje yra galimas laisvas ir visokeriopas jo asmenybės
vystymasis.
2. Kiekvienam, kuris naudojasi savo teisėmis ir laisvėmis,
gali būti taikomi tik tokie apribojimai, kokie yra nustatyti
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įstatymo, tik tam, kad būtų užtikrintas kitų teisių ir laisvių
pripažinimas ir pagarba joms ir kad demokratinėje visuomenėje
būtų laikomasi teisėtų moralės, viešosios tvarkos ir visuotinės
gerovės reikalavimų.
3. Šiomis teisėmis ir laisvėmis jokiais atvejais negali būti
naudojamasi tam, kas prieštarauja Jungtinių Tautų tikslams ir
principams.
30 straipsnis
Jokia šios Deklaracijos nuostata negali būti aiškinama kaip
kuriai nors valstybei, grupei ar asmeniui suteikianti kokią nors
teisę vykdyti veiklą arba atlikti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti šioje Deklaracijoje paskelbtas teises ir laisves.
* * *
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