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Santrauka
Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš esminių žmogaus teisių principų – lygybė. Tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje įtvirtintas principas, užtikrinantis, kad asmenų teisės nebūtų pažeidžiamos dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, asmens gimimo ar kokios nors kitokios padėties. Lygiateisiškumo turinys nuolat kinta. Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla – diskriminacija yra
draudžiama, todėl ir siekiama sudaryti lygiateisiškumo užtikrinimo ir įgyvendinimo sąlygas.
Teisinis reguliavimas nė vienam asmeniui nesuteikia pranašumo. Lygiateisiškumas reiškia ne
tai, kad asmenys yra vienodi, o tai, kad įstatymas neatsižvelgia į jų skirtingumą.
Lietuvoje teisinės lygiateisiškumo garantijos kito tobulinant institucinį žmogaus teisių
apsaugos mechanizmą. Tai sietina su Europos Sąjungos integracijos procesais ir valstybės
pripažintu poreikiu užtikrinti asmenų lygias galimybes socialiniame gyvenime.
Lygybës ir lygiø galimybiø samprata
Þmogaus teisës yra tarpusavyje susijæ ir apima atskirus tris aspektus: nelieèiamybæ,
laisvæ ir lygybæ [1, p. 22]. Þmogaus teisiø universalumas ir vientisumas áteisintas Vienos
deklaracijoje. Þmogaus teisiø universalumas reiðkia teisiø ir asmenø lygybæ [2, p. 14]. Universalumas remiasi analogija: vienodø þmogaus teisiø standartø taikymas lemia panaðius
rezultatus panaðiose situacijose, skirtingas pasekmes lemia skirtingose situacijose [3, p.
317].
Lygiateisiðkumas, kaip vienas pagrindiniø þmogaus teisiø principø, yra reglamentuojamas tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisës aktuose. Lygiateisiðkumà paþeidþianti veikla – diskriminacija yra draudþiama, todël ir siekiama sudaryti sàlygas
lygiateisiðkumui uþtikrinti ir ágyvendinti. Lygios galimybës – tai tarptautiniuose þmogaus ir pilieèiø teisiø dokumentuose ir Lietuvos Respublikos ástatymuose áteisintø þmogaus teisiø ágy106

vendinimas. Diskriminacijos draudimas visada yra ðalia lygybës áteisinimo. Teisës normos
draudþia bet koká teisiø ribojimà.
Diskriminacija suprantama kaip teisiø atëmimas arba ribojimas [3, p. 126]. Diskriminacija – tai lygiateisiðkumo paþeidimas, susijæs su þeminimu, niekinimu, teisiø ribojimu ar privilegijø teikimu. Skiriamos dvi diskriminacijos formos:
• tiesioginë diskriminacija – pasyvus arba aktyvus elgesys, kuriuo iðreiðkiamas þeminimas, niekinimas, teisiø ribojimas ar privilegijø teikimas;
• netiesioginë diskriminacija – veikimas arba neveikimas, teisës norma arba vertinimo
kriterijus, kurie formaliai yra vienodi ir moterims, ir vyrams, bet juos ágyvendinant ar
pritaikant, atsiranda faktinis naudojimosi teisëmis ribojimas arba privilegijø, pirmenybës ar pranaðumo teikimas.
Lygybës ir nediskriminavimo suformulavimas teisiniais terminais gali bûti pagrindas,
kuriuo remiantis garantuojamas þmogaus teisiø universalumo principas [2, p. 5]. Kad bûtø
naudojamasi ðiuo principu (vykdoma jo funkcija), turi bûti uþdrausta diskriminacija. Bendrasis diskriminacijos draudimas yra sàlygiðkai geresnë universalumo garantija negu diskriminacijos draudimas, besiremiantis kuriuo nors vienu pagrindu.
Lygiateisiðkumo turinys kinta ir vystosi. Ðis turinys atskleidþia skirtingas diskriminacijos
rûðis, pavyzdþiui: asmenø grupës diskriminacija, tautø, moterø diskriminacija, diskriminacija
dël nacionalinës kilmës, rasës, religijos, tëvø santuokos statuso, dël darbo, iðsilavinimo ar
mokslo, diskriminacija, besiremianti þmogaus teisiø paþeidëjø statusu, socialinëmis ekonominëmis teisëmis.
Lygybë – tai lygus asmenø traktavimas, kultûrø ir visuomeniø lygybë, skirtingø religijø
atstovø, rasës atstovø lygybë, vienodas uþmokestis uþ vienodà darbà, lygios galimybës
darbe, sutuoktiniø lygybë, moterø ir vyrø lygybë, mokslo galimybiø lygybë, lygybë pagal
ástatymà, vienodos galimybës naudotis vieðàja nuosavybe ir þmonijos kultûriniu paveldu,
tautø lygybë, valstybiø lygybë tarptautiniuose santykiuose, lygios galimybës vystytis, dalyvauti, vienodas þmogaus teisiø paþeidëjø ir aukø traktavimas, lygus resursø paskirstymas,
ne santuokoje gimusiø vaikø lygus traktavimas, lygybë kariuomenëje, kompromisø lygybë,
èiabuviø teisës.
Pasaulyje labiausiai paplitæ lygybës paþeidimai yra rasizmas ir ksenofobija. Rasizmas –
teorija, kad vienos rasës yra pranaðesnës uþ kitas. Rasë – istoriðkai susidariusi biologinë
teritorinë þmoniø grupë, turinti bendrø iðoriniø paveldimø poþymiø: odos ir plaukø spalvà,
galvos formà ir kt. [4, p. 644]. Ksenofobija – perdëtas nepalankumas arba prieðiðkumas svetimðaliams ir tam, kas ne sava [4, p. 414]. Teisës literatûroje galime rasti platesná diskriminavimo apraiðkø interpretavimà. Pavyzdþiui, vienos kultûros dominavimas prieð kità vadinamas
ne tik genocidu, bet galima aptikti ir etnocido terminà [5, p. 85–92].
Teisës aktai kartu nustato ir iðimtis, specifiná teisiná reguliavimà, susijusá su kai kuriomis
asmenø grupëmis. Remiantis ástatymais, taikomi tam tikri apribojimai dël amþiaus, reikalaujama mokëti valstybinæ kalbà, draudþiama dalyvauti politinëje veikloje, dël pilietybës taikomos skirtingos teisës, naudojamos specialios priemonës sveikatos apsaugos, darbo saugos, uþimtumo, darbo rinkos srityse, kad neágaliesiems bûtø sukurtos ir taikomos integracijà
á darbo aplinkà garantuojanèios ir skatinanèios sàlygos bei galimybës. Taip pat specialios
laikinosios priemonës taikomos tam, kad bûtø uþtikrinta lygybë ir uþkirstas kelias lygiø galimybiø paþeidimui dël amþiaus, lytinës orientacijos, negalios, rasës ar etninës priklausomybës, religijos ar ásitikinimø. Iðskiriama ir situacija, kai dël konkreèios profesinës veiklos arba
dël jos vykdymo sàlygø reikalingos tam tikros þmogaus savybës, todël keliami profesiniai
reikalavimai. Tokioje situacijoje veiklos tikslas yra teisëtas, o reikalavimai tinkami.

Lygiateisiðkumo nuostatø taikymas
Socialiniai þmoniø vaidmenys gali bûti áteisinti ástatymø arba gali bûti stengiamasi
ðiuos vaidmenis pripaþinti kaip neutralius. Pabrëþtina, kad lygybës nuostatos nëra taikomos
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ðeimos ir privaèiame gyvenime. Jos taikomos grieþtai ástatymo apibrëþtose srityse:
• valdþios ir valdymo institucijø veikloje;
• ðvietimo ir mokslo ástaigose;
• teisiniuose darbo santykiuose;
• paslaugø ir reklamos srityje.
Valdþios ir valdymo institucijoms ástatymas nustato pareigà ágyvendinti lygias teises.
Remdamosi savo kompetencija, ðios institucijos privalo uþtikrinti, kad visuose jø rengiamuose ir priimamuose teisës aktuose bûtø áteisintos lygios asmenø teisës; jos taip pat privalo rengti ir ágyvendinti programas bei priemones, kurios keistø visuomenës nuostatà, kad
viena þmoniø grupë yra pranaðesnë uþ kità; ástatymø nustatyta tvarka privalo remti visuomeniniø organizacijø, vieðøjø ástaigø, asociacijø ir labdaros fondø programas, kurios padeda
ágyvendinti lygias galimybes.
Ðvietimo ir mokslo ástaigos privalo uþtikrinti vienodas sàlygas, priimdamos asmenis á
profesinio mokymo ástaigas, aukðtesniàsias, aukðtàsias mokyklas ir kvalifikacijos këlimo kursus, skirdamos stipendijas ir teikdamos kreditus studijoms, parinkdamos mokymo programas, vertindamos þinias. Ðios ástaigos, remdamosi savo kompetencija, privalo uþtikrinti, kad
mokymo programose ir vadovëliuose nebûtø propaguojamas diskriminavimas.
Ágyvendindamas lygias teises, darbdavys privalo, priimdamas á darbà, taikyti vienodus
atrankos kriterijus, iðskyrus priëmimà á tam tikrà darbà, kurá atlikti gali tik konkreèios lyties
asmuo; darbdavys privalo sudaryti vienodas darbo sàlygas, suteikti galimybæ kelti kvalifikacijà, taikyti vienodas lengvatas, naudoti vienodus darbo kokybës vertinimo kriterijus, uþ toká
pat ir vienodos vertës darbà mokëti vienodà uþmokestá, imtis priemoniø, kad darbuotojas
nepatirtø seksualinio ir kitokio priekabiavimo, imtis priemoniø, kad nebûtø persekiojamas
darbuotojas, pateikæs skundà dël diskriminacijos. Be to, darbdavys taip pat turi sudaryti sàlygas neágaliesiems gauti darbà, dirbti, siekti karjeros arba mokytis (jeigu dël ðiø sàlygø nebus neproporcingai sunkinamos darbdavio pareigos).
Ágyvendindamas lygias galimybes, prekiø pardavëjas, gamintojas ar paslaugø teikëjas,
nepaisydamas asmens amþiaus, lytinës orientacijos, negalios, rasës ar etninës priklausomybës, religijos ar ásitikinimø, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sàlygas gauti
tokius paèius gaminius, prekes ir paslaugas, kartu ir aprûpinimà bûstu, bei taikyti vienodas
mokëjimo sàlygas ir garantijas uþ tokius paèius ir vienodos vertës gaminius, prekes bei paslaugas. Suteikdamas vartotojams informacijà apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas
reklamuodamas, prekiø pardavëjas, gamintojas ar paslaugø teikëjas turi uþtikrinti, kad ðioje
informacijoje nebûtø iðreiðkiamas þeminimas, niekinimas arba teisiø ribojimas ar privilegijø
teikimas, susijæs su diskriminavimu dël lyties, amþiaus, lytinës orientacijos, negalios, rasës
ar etninës priklausomybës, religijos ar ásitikinimø, bei formuojamos visuomenës nuostatos,
kad dël ðiø poþymiø asmuo yra pranaðesnis ar menkesnis uþ kità asmená.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1993 m. lapkrièio 8 d. nutarime „Dël Lietuvos Respublikos 1993 m. kovo 16 d. ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø
ástatymo dalinio pakeitimo ir papildymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ teigia,
kad Konstitucijos 29 straipsnyje kalbama tik apie þmogaus ir pilieèio teises, laisves bei pareigas, todël nëra teisinio pagrindo plaèiau aiðkinti sàvokà asmuo. Minimas 29 straipsnis yra
Konstitucijos 2 skirsnyje, kuris pavadintas „Þmogus ir valstybë“, todël sàvoka asmuo ðiuo
atveju tegali bûti žmogaus sinonimas. Kolektyviniams teisës subjektams (organizacijoms,
institucijoms) bûdinga teisinës padëties ávairovë, todël, tik remiantis teisës subjektø tipologija, gali bûti iðskiriamos vienodà specialøjá teisnumà turinèios subjektø grupës, tik jos gali
bûti tarpusavyje lyginamos.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1994 m. spalio 19 d. nutarime „Dël Lietuvos Respublikos 1994 m. sausio 11 d. ástatymo „Dël Lietuvos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø“ pakeitimo ir
papildymo“ 1 punkto 1 papunkèio, 2 punkto 4 papunkèio ir 7 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad atstatant nuosavybës teises, ginamos ne tik buvusiø
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savininkø, bet ir fiziniø asmenø, ásigijusiø gyvenamuosius namus (arba jø dalis) pagal teisëtus sandorius, teisës ir tai atitinka Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatà, jog „ástatymui, teismui ir kitoms valstybës institucijoms ar pareigûnams visi asmenys lygûs.“
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1996 m. balandþio 18 d. nutarime „Dël
Lietuvos Respublikos komerciniø bankø ástatymo 37 straipsnio pirmosios dalies 7 punkto, 39
straipsnio, 40 straipsnio pirmosios bei antrosios daliø, 45 straipsnio ir 46 straipsnio antrosios
bei treèiosios daliø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad visø asmenø lygybës pagal ástatymà principas – demokratinës visuomenës pagrindas. Konstitucijos
nuostata „ástatymui visi asmenys lygûs“ reikalauja, kad ðalies teisëje bûtø áteisintos lygios
kiekvieno asmens pagrindinës teisës ir pareigos be jokiø iðimèiø. Ðioje nuostatoje skelbiama
formali visø asmenø lygybë. Konstitucinis Teismas 1996 m. vasario 28 d. nutarime konstatavo: „(...) konstitucinis asmenø lygybës principas savaime nepaneigia to, kad ástatymu gali
bûti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrø asmenø kategorijø, esanèiø skirtingose padëtyse, atþvilgiu. Tai taikytina ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims.“
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1996 m. lapkrièio 20 d. nutarime „Dël
Lietuvos Respublikos butø privatizavimo ástatymo 5 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“ pabrëþë, kad þmogaus prigimtinë teisë bûti lygiam su kitais saugo þmogaus
laisvës sritá, nes ið esmës þmogus yra laisvas tiek, kiek yra lygus su kitais.
Universalaus teisës principo civiliniame procese iðraiðka – ðaliø procesinis lygiateisiðkumas. Ðaliø procesinës teisës yra lygios. Vienos ðalies teisës atitinka kitos ðalies teises,
pavyzdþiui, ieðkovas turi teisæ pareikðti ieðkiná, atsakovas turi teisæ gintis nuo pareikðto ieðkinio pateikdamas atsakà á ieðkovo reikalavimà arba pareikðdamas prieðieðkiná ir t. t. Ðis principas yra labai svarbus, nes tik lygiateisës ginèo ðalys gali lygiavertiðkai rungtis. Svarbu, kad
ðaliø procesinio lygiateisiðkumo principo bûtø laikomasi visose proceso stadijose, nes nuo
jo ágyvendinimo priklauso ir kitø proceso principø ágyvendinimas.

Situacija Lietuvoje
2003 m. Lietuvoje gyveno 53,3 proc. moterø ir 46,7 proc. vyrø [6, p. 61]. 2001 metø
suraðymo duomenimis, bendras valstybës tarnautojø skaièius Lietuvoje buvo 20 025 tarnautojai. Ið ðio skaièiaus politinio (asmeninio) pasitikëjimo tarnautojø ið viso buvo – 284
moterys ir 526 vyrai, karjeros valstybës tarnautojø – 11 995 moterys ir 7 220 vyrø. Galima
padaryti tokià iðvadà: nors dauguma valstybës tarnybos darbuotojø yra moterys, taèiau
aukðèiausius postus valstybës tarnyboje uþima vyrai.
Ðvietimas yra viena ið srièiø, kur dirba daugiausia moterys. Moterims sudarytos galimybës mokytis ir ágyti iðsilavinimà. Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës surinktais duomenimis, galima teigti, kad daug daugiau moterø nei
vyrø siekia ásigyti aukðtesná iðsilavinimà. Apþvelgiant studijuojanèiø vaikinø ir merginø santyká
Lietuvos aukðtesniosiose ir aukðtosiose mokyklose, pastebëtina, kad nuo 1990 metø iki
ðiandien merginø skaièius nuolat didëjo: 1990 m. aukðtesniosiose mokyklose mokësi 50,8
proc. merginø, o 2000 m. – 64 proc. merginø. Aukðtosiose mokyklose 1990 m. buvo 51,9
proc. merginø, 2000 m. – 58,3 proc. merginø [7, p. 65]. Vis dëlto moterims sunkiau sekasi
siekti mokslo ir akademinio darbo aukðtumø. Ðio reiðkinio prieþastys galëtø bûti nëðtumas,
motinystës atostogos, namø ðeimininkës ir vaikø auklëtojos pareigos namuose. Analizuojant
mokslininkø, dalyvaujanèiø mokslo tiriamojoje veikloje, santyká pagal jø lytá, jø mokslo laipsnius ir pedagoginius mokslo vardus, pastebëta, kad 2000 m. buvo 1 822 mokslininkës moterys (34 proc.) ir 3 511 mokslininkø vyrø (66 proc.); habilituotø daktarø – 110 moterø (14
proc.) ir 685 vyrai (86 proc.), ið jø pedagoginá profesoriaus laipsná turëjo 62 moterys (10
proc.) ir 547 vyrai (90 proc.), docento laipsná – 20 moterø (23 proc.) ir 67 vyrai (77 proc.) [7,
p. 79].
Lietuvoje skiriasi vyrø ir moterø darbo uþmokestis, tai patvirtina blogesnæ moterø padëtá darbo rinkoje. 2000 m. pirmàjá ketvirtá moterys gavo 81,3 proc. vyrø darbo uþmokesèio
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[8, p. 106]; 2002 m. moterys gavo 88 proc. vyrø darbo uþmokesèio. Kaip ir daugelyje iðsivysèiusiø ðaliø, moterø vidutinis darbo uþmokestis Lietuvoje yra maþesnis nei vyrø dël keleto
prieþasèiø, svarbus ir faktas, kad moterys tik iðimtiniais atvejais uþima vadovo pareigas. Pagal statistinius duomenis, daþniausia aukðèiausià tarnybà pasiekusi moteris yra virðininko
pavaduotoja. Ðis tyrimas árodo, kad teisës sistema, reglamentuojanti moterø ir vyrø lygias
galimybes, dar neuþtikrina geresnës moterø padëties darbo rinkoje, o tokiø nuostatø realaus
ágyvendinimo bei ilgalaikio moterims palankaus pokyèio dar reikës palaukti.
Pagal amþiaus grupes ir darbingumà Lietuvos gyventojai pasiskirstæ taip [6, p. 62]:
19,9 proc. gyventojø yra iki darbingo amþiaus, 60 proc. – darbingø asmenø ir 20,2 proc. –
pensinio amþiaus asmenø.
Paskutinio gyventojø suraðymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 115 tautybiø þmoniø,
taèiau tik 29 tautybiø buvo 100 ir daugiau þmoniø. Lietuvos Respublikos pilieèiai sudaro 99
proc. gyventojø, Rusijos – 0,4 proc., kitø valstybiø – 0,2 proc. gyventojø, neturi pilietybës 0,3
proc., nenurodë 0,1 proc. gyventojø.
Tautinë sudëtis iðsiskiria pakankamu homogeniðkumu. Lietuviai sudaro 83,45 proc.,
lenkai – 6,74 proc., rusai – 6,31 proc., baltarusiai – 1,23 proc., ukrainieèiai – 0,65 proc., þydai
– 0,12 proc., vokieèiai ir totoriai – po 0,09 proc., latviai – 0,08 proc., èigonai (romai) – 0,07
proc., armënai – 0,04 proc., kitø tautybiø – 0,18 proc. gyventojø, per suraðymà tautybës
nenurodë 0,94 proc. gyventojø. Analizuojant tautiná vienalytiðkumà, valstybëje iðsiskyrë
septynios apskritys. Alytaus, Kauno, Panevëþio, Ðiauliø, Telðiø, Marijampolës ir Tauragës
apskrityse lietuviai sudaro daugiau kaip 93 proc. gyventojø. Ið jø iðsiskiria Marijampolës ir
Tauragës apskritys, kur lietuviai sudaro daugiau kaip 98 proc. gyventojø. Maþesnë lietuviø
dalis yra Klaipëdos apskrityje – 84,2 proc., Utenos apskrityje – 77,1 proc., pati maþiausia yra
Vilniaus apskrityje – 54,9 proc. gyventojø.
Tautine ávairove iðsiskiria kai kurios savivaldybës. Vilniaus rajono savivaldybëje gyvena
77,6 proc. nelietuviø tautybës asmenø, Ðalèininkø rajono – 89,5 proc., Ðvenèioniø rajono –
49 proc., Trakø rajono – 47 proc., Elektrënø – 17,9 proc., Ðirvintø – 13,36 proc. nelietuviø
tautybës gyventojø. Margiausia tautinë Vilniaus miesto gyventojø sudëtis: lietuviai èia sudaro
57,8 proc., lenkai – 18,7 proc., rusai – 14 proc. gyventojø. Antras tautiniu margumu iðsiskiriantis miestas – Klaipëda. Lietuviai èia sudaro 71,3 proc., rusai – 21,3 proc., ukrainieèiø ir
baltarusiø yra maþdaug po 2 proc. Daugiausia nelietuviø tautybës asmenø gyvena Visagino
mieste – 25 135 gyventojai, arba 85 proc. visø Visagino miesto gyventojø; ið jø – 52,4 proc.
rusø. Lietuviðkiausias – Panevëþio miestas (95,7 proc. gyventojø – lietuviai), lietuviðkumu
taip pat iðsiskiria Kaunas ir Ðiauliai. Ðiuose miestuose lietuviø lyginamoji dalis beveik vienoda – atitinkamai 92,9 proc. ir 92,8 proc. gyventojø.
2003 m. gruodþio 10 d. buvo pristatytas sociologinis tyrimas Lietuvos tolerancijos profiliai [9]. Tai pirmasis bandymas iðtirti Lietuvos gyventojø nuostatas dël kitø rasiø ir religiniø
grupiø atstovø ir ávertinti Lietuvos gyventojø diskriminacijos patirtá. Apklausa parodë, kad
visuomenëje labiau paplitæs socialiai apibrëþtø grupiø, o ne tautiniø grupiø diskriminavimas.
Gretinant informacijà su ankstesniais tyrimais, galima pastebëti tam tikrø pasikeitimø.
Europos vertybiniø tyrimø grupës 2000 m. atlikto tyrimo duomenimis [10], Lietuvos
visuomenë yra viena ksenofobiðkiausiø Europoje. Pavyzdþiui, þydø kaimynystës nepageidautø 23 proc. Lietuvos gyventojø (Rusijoje – 11,4 proc., Estijoje – 11,2 proc., Latvijoje – 5,2
proc., Vokietijoje – 5,2 proc., Ðvedijoje – 2,1 proc.). 22,7 proc. Lietuvos gyventojø nenorëtø,
kad jø kaimynystëje gyventø imigrantai. 94,2 proc. lietuviø yra ásitikinæ, kad jie, o ne emigrantai turi pirmumo teisæ gauti darbà. 52,2 proc. gyventojø mano, kad nereikia priimti pabëgëliø. Per 2003 metø tyrimà nustatyta, kad 57,1 proc. apklaustø asmenø nesutinka, kad
Lietuva turi suteikti prieglobstá ekonominiams pabëgëliams. 58 proc. lietuviø nepasitiki
uþsienio bendrovëmis. Per 2003 metø tyrimà nustatyta, kad kaimynystëje labiausiai
nepageidaujami narkomanai, alkoholikai, sergantys AIDS ir anksèiau teisti asmenys.
Atkreiptinas dëmesys á romø padëtá Lietuvoje. Europos Tarybos Komisijos prieð rasizmà ir netolerancijà ataskaitoje apie Lietuvà teigiama: „Kaip ir daugelyje kitø Europos val110

stybiø, romø bendruomenë susiduria su prietarais, nepalankumu ir diskriminacija daugelyje
gyvenimo srièiø, apimanèiø ðvietimà ir uþimtumà, aprûpinimà bûstu, sveikatos prieþiûrà,
naudojimàsi paslaugomis, pilietybës gavimà ir santykius su policija.“
Ðiandien yra áregistruota 14 romø organizacijø, taèiau bendruomenë yra gana susiskaldþiusi, o lyderiø autoritetas ne visuomet yra pripaþástamas. Tai kartais sunkina romø
bendruomenei naudingø sprendimø paieðkà.
Svarbiausia romø problema – þemas iðsilavinimo lygis. Didelis skaièius romø vaikø nereguliariai lanko mokyklas. Be to, dël paproèio anksti kurti ðeimas daugelio romø mokslas
nutrûksta dar nebaigus pagrindinës mokyklos. Kartais trûksta motyvacijos arba ásitikinimo,
kad ðvietimas bûtinas. Tik kai kurie romai iðsilavinimà laiko svarbiu dalyku ir sieja já su vaikø
bûsima padëtimi visuomenëje.
Egzistuoja ir kitos svarbios romø problemos: skurdas, bedarbystë, blogos gyvenimo
sàlygos bei sveikatos bûklë, þemas higienos lygis ir kai kurios kitos socialinës problemos.
Dël ðiø prieþasèiø daugiavaikiø romø ðeimø padëtis gana sunki. Kartais trûksta aktyvumo
pakeisti savo padëtá. Tai sàlygota istoriniø ir socialiniø aplinkybiø.
Dauguma Romø integracijos á Lietuvos visuomenæ 2000–2004 metø programos priemoniø gali bûti vertinamos kaip antidiskriminacinës, nors jos taip ir neávardijamos. Vienas
svarbiausiø programos tikslø – romø vaikø ir suaugusiøjø ðvietimas. 2001 m. Kirtimuose
pastatytas Romø visuomenës centras. Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas vienu
savo veiklos prioritetu laiko tolerancijos ugdymà. Departamentas organizuoja seminarus ir
diskusijas, per kuriuos aptariami pasireiðkiantys tautinës diskriminacijos atvejai.
Religiniai ásitikinimai taip pat turi nemaþà átakà asmens gyvenime. Per apklausà tikinèiaisiais save laikë 83,6 proc. Lietuvos gyventojø, atsakë, kad netiki, 8,3 proc., negalëjo atsakyti, 8,1 proc. ðalies gyventojø. Tikinèiøjø dalis gerokai didesnë kaime. Dauguma, t. y. 79
proc. (arba 2,8 mln.), Lietuvos gyventojø laiko save Romos katalikais. Suraðymo duomenimis, 12 tikybø iðpaþino daugiau kaip po 1 000 tikinèiøjø, 9 – daugiau kaip po 100 tikinèiøjø.
Per suraðymà buvo uþregistruotos 28 skirtingos tikybos.
Paskutinio gyventojø suraðymo duomenimis, net 93 proc. lenkø, 85 proc. lietuviø, 47
proc. baltarusiø ir 13 proc. ukrainieèiø save priskyrë Romos katalikø bendruomenei; 52 proc.
ukrainieèiø, 46 proc. rusø ir 32 proc. baltarusiø – staèiatikiø (ortodoksø) bendruomenei; 11
proc. rusø – sentikiø bendruomenei. Kitoms religinëms bendruomenëms save priskyrë ávairiø tautybiø gyventojai, taèiau jø dalis nedidelë.
Romos katalikø dalis, palyginti su bendru gyventojø skaièiumi, apskrityse svyruoja nuo
90 proc. iki 73 proc.: 90–85 proc. gyventojø katalikø gyvena Alytaus, Marijampolës, Telðiø ir
Tauragës apskrityse, apie 80 proc. – Panevëþio, Kauno ir Ðiauliø apskrityse. Maþiausia
katalikø dalis – Vilniaus apskrityje (73 proc.) ir Utenos apskrityje (76 proc.). Staèiatikiø (ortodoksø) daugiausia Klaipëdos, Vilniaus ir Utenos apskrityse.
Gyventojø pasiskirstymo pagal tikëjimà ávairovæ ið esmës lemia didþiausiø miestø gyventojai. Daugiausia katalikø yra Panevëþyje, nemaþai – Kaune ir Ðiauliuose. Maþiausia katalikø dalis yra Klaipëdoje ir Vilniuje. Tai lëmë ðiø miestø gyventojø tautinë sudëtis. Staèiatikiø (ortodoksø) didþiausia dalis yra Klaipëdos ir Vilniaus miestuose, nes èia gyvena nemaþai
rusø tautybës þmoniø.

Lygiateisiðkumo ir lygiø galimybiø apsaugos mechanizmas
Vis daþniau kalbama apie Europos Þmogaus Teisiø Teismà, kaip ástaigà, galinèià sugràþinti teisingumà, jei paþeidþiamos þmogaus teisës. Panagrinëkime, kaip galime ginti paþeistas þmogaus teises valstybëje. Svarbu tai, kad Lietuvos Respublikoje nëra specialios
valstybinës þmogaus teisiø institucijos [11, p. 7].
Konstitucijos 30 straipsnis nustato, jog asmuo, kurio konstitucinës teisës ar laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà. Kalbame apie kiekvieno fizinio asmens (pilieèio, uþsienieèio ir asmens be pilietybës) teisæ á gynybà, t. y. teisæ teisme ginti paþeistas þmogaus tei111

ses ir laisves. Paanalizuokime paþeistø þmogaus teisiø, susijusiø su lygybe, gynybos bûdus,
priemones ir mechanizmus Lietuvoje.
Teisës aktuose áteisintos lygybës uþtikrinimas ir gynyba realizuojama pagal Konstitucijos nuostatas ir asmuo turi galimybæ paþeistà teisæ ginti teisme pats arba per atstovà. Institucijas, kurios padeda ginti paþeistas þmogaus teises, susijusias su lygybe, galime iðskirti
kaip teisminá ir neteisminá teisiø gynimo mechanizmà:
• ávairiø instancijø teismai,
• lygiø galimybiø kontrolierius.
Teismai, konstitucinë teisingumà vykdanti institucija, nagrinëja civilines ir baudþiamàsias bylas bei skundus (praðymus) dël vieðojo ir vidinio administravimo subjektø priimtø
administraciniø aktø bei veiksmø arba neveikimo. Teismø ástatymo 4 straipsnis [2] áteisina
teisæ á teisminæ gynybà: pilieèiai turi teisæ á teisminæ gynybà, kai kësinamasi á jø gyvybæ ir
sveikatà, asmeninæ laisvæ, nuosavybæ, garbæ ir orumà, kitas Konstitucijos ir ástatymø jiems
garantuotas teises ir laisves, taip pat turi teisæ á teisminæ gynybà, kai pastebi valstybinës valdþios ir valdymo institucijø bei pareigûnø neteisëtus veiksmus ar neveikimà.
Demokratinëje valstybëje socialinis teisminës valdþios vaidmuo yra tas, kad teismai,
spræsdami teisinius konfliktus, uþtikrina Konstitucijoje, ástatymuose, kituose jiems neprieðtaraujanèiuose teisës aktuose iðreikðtos teisës ágyvendinimà. Teisëjo ir teismo nepriklausomybë vykdant teisingumà – tai nepriklausomybë nuo valstybinës valdþios ir valdymo institucijø, valstybës pareigûnø, politiniø partijø ir visuomeniniø organizacijø, atskirø pilieèiø ir, be
abejo, nepriklausomybë nuo dalyvaujanèiø byloje asmenø neteisëtos tiesioginës ir netiesioginës átakos (teismø nepriklausomybës principo sampratos Konstituciniame Teisme nagrinëjimas 1995 m. gruodþio 6 d. pateiktas nutarimu (Valstybës þinios, 1995. Nr. 101–2264)).
Pagal Þmogaus teisiø doktrinà, teismø nepriklausomybë demokratinëje visuomenëje
laikoma reikðminga þmogaus teisiø ir laisviø garantija. Tai áteisinta daugelyje tarptautiniø dokumentø. Pavyzdþiui, Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos 6
straipsnio pirmojoje dalyje teigiama: „Nustatant kiekvieno asmens pilietines teises ir pareigas ar jam pareikðtà baudþiamàjá kaltinimà, jis turi teisæ, kad jo byla bûtø nagrinëjama per
ámanomai trumpiausià laikà lygybës ir vieðumo sàlygomis pagal ástatymà sudaryto nepriklausomo ir neðaliðko teismo.“ Tai yra bendrosios nuostatos, taikomos ir civilinëse, ir baudþiamosiose bylose.
Teismai vykdo teisingumà, t. y. sprendþia teisinius konfliktus ir priima teisinius sprendimus. Teisingumas vykdomas taikant specialias procesines formas, kuriø paskirtis – uþtikrinti asmens teises teismo procese, palengvinti tikrøjø bylos aplinkybiø nustatymà, priimti
teisingà sprendimà. Lygiateisiø proceso ðaliø ginèas, kai kiekviena ðalis per teisminá nagrinëjimà naudojasi vienodomis galimybëmis, iðreiðkia civilinio proceso esmæ.
Lygiø galimybiø kontrolieriui ástatymø suteikti ágaliojimai rodo, kad ði institucija yra sudedamoji þmogaus teisiø gynimo sistemos Lietuvoje dalis, taèiau visais atvejais galutinis
sprendimas dël þmogaus teisiø paþeidimo priimamas teisme.
Lygybë pagal ástatymà ir institucijoms pripaþástama neretai, taèiau svarbu, ar yra reali
galimybë ir teisinës priemonës gintis, jei ði lygybë paþeidþiama. Tarptautiniuose þmogaus ir
pilieèiø teisiø dokumentuose ir Lietuvos Respublikos ástatymuose áteisintos þmogaus teisës
turi bûti ágyvendinamos ir uþtikrinamos, neatsiþvelgiant á asmens savybes.
Lygiø galimybiø kontrolierius tiria skundus dël lyèiø diskriminacijos ir seksualinio priekabiavimo. Nuo 2005 metø bus pradëtos tirti bylos, susijusios su diskriminacija dël amþiaus,
lytinës orientacijos, negalios, rasës ar etninës priklausomybës, religijos ar ásitikinimø.
Lygiø galimybiø kontrolierius teikia iðvadas dël Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástatymo
ágyvendinimo, taip pat teikia pasiûlymus valdþios ir valdymo institucijoms dël teisës aktø tobulinimo ir lygiø teisiø ágyvendinimo politikos prioritetø.
Lygiø galimybiø ástatymai neneigia asmenø skirtumø, egzistuoja valstybës nuostata,
kad þmonës turi gerbti vieni kitø vaidmená visuomenës gyvenime. Kiekvienas þmogus, kiekvienas visuomenës narys turi turëti vienodas galimybes siekti mokslo, profesinio tobulëjimo,
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karjeros, turi turëti vienodas saviraiðkos kultûros ir meno srityje galimybes. Kiekvienas þmogus turi teisæ dirbti mëgstamà darbà ir uþ já gauti atlyginimà, kuris priklausytø tik nuo atlikto
darbo kokybës, profesiniø ir dalykiniø sugebëjimø.
Skelbimuose, susijusiuose su darbu arba mokslu, draudþiama nurodyti reikalavimus,
suteikianèius pirmenybæ vienai ið lyèiø, tautinei ar religinei grupei, tam tikro amþiaus asmeniui, reikalauti ið darbo ieðkanèiø asmenø informacijos apie jø civilinæ padëtá, privatø gyvenimà ar ðeimos planus.
Kiekvienas asmuo, manantis, kad jam buvo taikomi diskriminavimo veiksmai, arba
asmuo, tapæs seksualinio priekabiavimo objektu, turi teisæ kreiptis su skundu á lygiø galimybiø kontrolieriø. Gavæs skundà, lygiø galimybiø kontrolierius pradeda tyrimà. Skundà galima
paduoti per 3 mënesius nuo skundþiamø veiksmø padarymo. Skundai, paduoti praëjus ðiam
terminui, nenagrinëjami, jeigu lygiø galimybiø kontrolierius nenusprendþia kitaip. Lygiø galimybiø kontrolierius atsisako nagrinëti skundà ir ne vëliau kaip per 15 dienø gràþina já pareiðkëjui, jeigu neámanoma pradëti tyrimo dël duomenø trûkumo, o pareiðkëjas lygiø galimybiø
kontrolieriui nepateikia reikiamø duomenø. Kai skunde nurodytø aplinkybiø tyrimas neatitinka lygiø galimybiø kontrolieriaus kompetencijos, arba skundas, susijæs su ta paèia problema, buvo iðnagrinëtas, yra nagrinëjamas arba turi bûti nagrinëjamas teisme, arba dël
skunde keliamo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas iðkelti baudþiamàjà bylà, skundà
atsisakoma nagrinëti. Jeigu pareiðkëjui skundas gràþinamas, turi bûti nurodytos atsisakymo
já nagrinëti prieþastys. Kai skundas neatitinka lygiø galimybiø kontrolieriaus kompetencijos,
atsisakyme nurodoma, á kokià kità institucijà galëtø kreiptis pareiðkëjas. Po iðtyrimo pakartotinai paduotas skundas nenagrinëjamas, iðskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybës
ar pateikiama naujø faktø.
Skundas turi bûti iðtirtas ir pareiðkëjui atsakyta per vienà mënesá nuo skundo gavimo
dienos. Jei reikia, lygiø galimybiø kontrolierius tyrimo terminà gali pratæsti iki dviejø mënesiø.
Apie tai turi bûti informuojamas pareiðkëjas.
Tirdamas skundà, lygiø galimybiø kontrolierius turi teisæ kreiptis á asmená, kurio veiksmai nagrinëjami, ir reikalauti paaiðkinimo. Toká paaiðkinimà asmuo privalo pateikti per deðimt darbo dienø. Asmenys, trukdantys lygiø galimybiø kontrolieriui atlikti pareigas, atsako
pagal ástatymus. Valdþios ir valdymo institucijos, ámonës, ástaigos, organizacijos lygiø galimybiø kontrolieriaus reikalavimu privalo nedelsdamos pateikti jam informacijà, dokumentus
ir medþiagà, bûtinus kontrolieriaus funkcijoms atlikti.
Atlikæs tyrimà, lygiø galimybiø kontrolierius gali priimti sprendimà:
1) perduoti tyrimo medþiagà tardymo organams, jeigu nustatomi nusikaltimo poþymiai;
2) kreiptis á atitinkamà asmená ar institucijà ir siûlyti nutraukti lygias teises paþeidþianèius veiksmus arba panaikinti su tuo susijusá aktà;
3) nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø bylas ir skirti administracines nuobaudas;
4) atmesti skundà, jeigu nepasitvirtino jame nurodyti paþeidimai;
5) nutraukti tyrimà, jeigu pareiðkëjas skundà atsiima.
Baigus nagrinëti skundà, paraðoma paþyma, kurioje nurodomos per tyrimà nustatytos
aplinkybës, surinkti árodymai bei veiksmø teisinis ávertinimas. Paþymà pasiraðo lygiø galimybiø kontrolierius. Su tyrimo rezultatais supaþindinamas skundo autorius, institucijos, kurioje
buvo atliekamas tyrimas, vadovas ir asmuo, kurio veiksmai buvo tiriami. Jiems iðsiunèiami
arba áteikiami paþymos nuoraðai.
Konstitucinio Teismo praktikoje ryðkëja dar vienas Konstitucijos principø interpretavimo bruoþas. Ðá aktà nuolat papildo Konstitucinio Teismo interpretacijos. Konstitucijos 18
straipsnyje yra skelbiama: „Þmogaus teisës ir laisvës yra prigimtinës.“ Ði nuostata leidþia
Konstituciniam Teismui nuolat pildyti pagrindiniø konstituciniø teisiø katalogà, atskleisti
naujus pagrindiniø teisiø sistemos aspektus. Interpretuodami teisinës valstybës principà,
konstitucinio reguliavimo nuolatinio pratæsimo pavyzdþiu galëtume laikyti ir Konstitucinio
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Teismo praktikà. Konstitucinio Teismo nuostata pastebima daugelyje priimtø nutarimø, kuriuose atskleisti ávairûs teisinës valstybës principo elementai. Tà patá galima pasakyti ir apie
lygiateisiðkumo principo, kuris áteisintas Konstitucijoje, interpretavimo praktikà [12, p. 38].

Europos Sàjungos dimensija
Europos Sàjunga, pagal prigimtá ekonominë ir prekybos organizacija, pripaþásta Europos Tarybos sukurtà þmogaus teisiø apsaugos mechanizmà, aktyviai juo naudojasi. Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartijos 21 straipsnis draudþia bet kokià diskriminacijà dël
lyties, rasës, odos spalvos, etninës ar socialinës kilmës, genetiniø ypatumø, kalbos religijos
ar ásitikinimø, politiniø ar kitokiø paþiûrø, priklausymo tautinei maþumai, turto, gimimo, negalios, amþiaus ar seksualinës orientacijos. Taip pat draudþiamas bet koks diskriminavimas dël
pilietybës, taikant Europos Bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sàjungos sutarties specialias nuostatas. Ðis dokumentas yra rekomendacinio pobûdþio, bet jo nuostatos átrauktos á
Europos Sàjungos Konstitucijos projektà.
Lietuva, norëdama taikyti lyèiø lygybës principà, teisës aktø nuostatas derino su Europos Sàjungos direktyvø reikalavimais. Europos Sàjunga yra priëmusi nemaþai direktyvø, susijusiø su lyèiø lygybe. Ðiais dokumentais siekiama apsaugoti moteris, kurios vis dar yra paþeidþiamos darbo rinkoje, ir ðeimas, kad bûtø suderinta darbo ir namø ûkio naðta [13].
1975 m. vasario 10 d. buvo priimta Europos Tarybos direktyva 75/117/EEB „Dël valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su vienodo vyrø ir moterø darbo uþmokesèio principo taikymu, suderinimo“. Ji reglamentuoja moterø ir vyrø atliekamo darbo uþmokesèio tvarkà.
1976 m. vasario 9 d. Europos Tarybos direktyva 76/207/EEB „Dël vienodø sàlygø taikymo vyrams ir moterims principo ágyvendinimo ásidarbinant, siekiant profesinio mokymo ir
karjeros bei nustatant darbo sàlygas“ numato vienodų sąlygų taikymo moterims ir vyrams
sàvokos apibrëþimà ir pozityvios diskriminacijos sampratà, nuostatas dël kompensacijø nustatymo diskriminacijos bylose.
1992 m. spalio 19 d. Europos Tarybos direktyva 92/85/EEB „Dël priemoniø nëðèiø, neseniai pagimdþiusiø, krûtimi maitinanèiø moterø saugai ir sveikatos apsaugai gerinti“ reglamentuoja specialià moterø apsaugà, susijusià su motinyste.
1997 m. gruodþio 15 d. Europos Tarybos direktyva 97/80/EB „Dël árodinëjimo pareigos
lyèiø diskriminacijos bylose“ nustato, kad teismai, nagrinëjantys civilines ir administracines
bylas dël vienodø sàlygø taikymo moterims ir vyrams principo ágyvendinimo, ásidarbinant,
siekiant profesinio mokymo, karjeros ir nustatant darbo sàlygas, paþeidimø, árodinëjimo pareigà nustato atsakovui.
1997 m. gruodþio 15 d. Europos Tarybos direktyva 97/81/EB „Dël bendrojo susitarimo
dël ne visà darbo dienà dirbanèiø asmenø, sudaryto tarp UNICE (Europos pramonës ir
darbdaviø konfederacijø sàjungos), CEEP (Europos ámoniø, kuriose dalyvauja valstybë,
centro) ir ETUC (Europos profesiniø sàjungø konfederacijos)“ skatina valstybes sudaryti sàlygas moterims ir vyrams dirbti ne visà darbo dienà ir taip padëti vienodai pasidalyti tëvø pareigas ðeimoje, imtis konkreèiø priemoniø padëti ne visà darbo dienà dirbantiems darbuotojams lavintis ir profesiðkai tobulëti.
1986 m. gruodþio 11 d. Europos Tarybos direktyva 86/613/EEB reglamentuoja vienodø sàlygø principo taikymà vyrams ir moterims, besiverèiantiems savarankiðka darbo
veikla, savarankiðkai dirbantiems þemës ûkyje, ir savarankiðkai dirbanèiø moterø apsaugà
nëðtumo ir motinystës metu.
1996 m. birþelio 3 d. Europos Tarybos direktyva 96/34/EB „Dël bendrojo susitarimo
dël tëvystës atostogø, sudaryto tarp UNICE ir ETUC“ pateikia rekomendacijas dël tëvystës
atostogø suteikimo tvarkos ir sàlygø.
1996 m. gruodþio 20 d. Europos Tarybos direktyva 96/97/EB, ið dalies pakeièianti Direktyvà 86/378/EEB „Dël vienodø sàlygø taikymo vyrams ir moterims principo ágyvendinimo
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profesinëse socialinës apsaugos sistemose“, skelbia, kad pensinis amþius ir moterims, ir vyrams turi bûti vienodas. Valstybës narës skatinamos kurti profesines socialinës apsaugos sistemas, kurios ragintø organizacijas rengti programas, skatinanèias lyèiø lygybæ.
Nuostatos dël tautinës priklausomybës taip pat reguliuojamos Europos Sàjungos direktyvomis. 2000 m. birþelio 29 d. buvo priimta Europos Sàjungos Tarybos direktyva
2000/43/EB, kuri ágyvendina vienodø sàlygø taikymo principà asmenims, nepaisant jø rasës
arba etninës priklausomybës. Ðios direktyvos 2 straipsnyje pateikta diskriminacijos sàvoka,
o diskriminacijos draudimas dël rasinës ar etninës priklausomybës apima tokias sritis: ásidarbinimà ir darbo sàlygas, kartu ir atleidimà ið darbo, ir darbo atlyginimà, taip pat narystæ ir
dalyvavimà darbuotojø ar darbdaviø organizacijose, kuriø nariai yra tam tikrø profesijø atstovai. Pabrëþtina, kad Europos Sàjungos Tarybos 2000/43/EB direktyvà turi ágyvendinti taip
pat ir ðalys, siekianèios narystës Europos Sàjungoje.
2000 m. lapkrièio 27 d. Europos Sàjungos Taryba priëmë sprendimà, kuriame numatytos veiklos gairës (2000/750/EB) dël Bendrijos veiksmø programos, uþkertanèios kelià
diskriminacijai. Programa apima ne tik kovà su diskriminacija dël rasës ar etninës priklausomybës, bet ir dël kitokios diskriminacijos, iðskyrus diskriminacijà dël lyties. Tarybos
sprendimo 2 straipsnyje nurodyta, kad programa siekiama didinti su diskriminacija susijusiø
klausimø supratimà, kad geriau bûtø atpaþástamas diskriminavimo reiðkinys ir sustiprinamas
politikos ir praktinës veiklos veiksmingumas, taip pat ugdomas gebëjimas veiksmingai uþkirsti diskriminacijai kelià ir jà áveikti pirmiausia stiprinant organizacijø veiklos priemones, remiant keitimàsi informacija ir gera patirtimi bei kuriant Europos lygmens tinklus, kartu atsiþvelgiant á konkreèius ávairiø diskriminacijos formø ypatumus.
Robert A. Dahl savo knygoje „Demokratija ir jos kritikai“ klausia: „Jeigu mes galëtume
suprojektuoti visuomenæ, kuri neperþengdama þmogaus galimybiø ribø, leistø maksimaliai
ágyvendinti demokratijà ir jos vertybes, t. y. paþangià demokratinæ visuomenæ, á kà ji bûtø
panaði?“ [14, p. 427]. Siûlydamas keletà galimybiø, autorius nurodo, kad tikëtina, jog paþangioje demokratinëje ðalyje pilieèiai gali turëti politiniø resursø, reikalingø tam, kad jie dalyvautø politiniame gyvenime kaip lygûs. „Nei politinë lygybë, nei demokratinis procesas atskirai nëra geri. Veikiau jie pateisinami kaip patikimiausios priemonës, ágalinanèios apsaugoti ir átvirtinti visø asmenø, priklausanèiø nuo kolektyviniø sprendimø, gërá ir interesus“ [14].

Iðvados
1. Asmenø lygybës principo ágyvendinimas yra susijæs su valstybës teisinëmis nuostatomis ir tarptautiniais ásipareigojimais. Dauguma teisinio reguliavimo inovacijø Lietuvoje
atsirado dël integracijos á Europos Sàjungà.
2. Lietuvos gyventojø demografinë sudëtis yra pakankamai homogeniðka, taèiau spartëjantys migracijos procesai, atsiverianti Europos Sàjungos darbo rinka turës nemaþà átakà
gyventojø sudëties pasikeitimui.
3. Teisinës lygybës áteisinimas ir lygiø galimybiø politika Lietuvoje yra pakankamai
nauja, todël visuomenëje pastebimos diskriminacijos apraiðkos, pasireiðkianèios netolerancija, kurios pagrindas daugiausia – socialinës ekonominës sàlygos.
4. Teisës aktuose áteisintos lygybës uþtikrinimas ir gynyba realizuojama pagal Konstitucijos nuostatas ir asmuo turi galimybæ paþeistà teisæ ginti teisme pats arba per atstovà.
Institucijas, kurios padeda ginti paþeistas þmogaus lygybës teises, galime iðskirti kaip teisminá ir neteisminá teisiø gynimo mechanizmà.
5. Kiekvienos valstybës tikslas yra uþtikrinti prigimtines þmogaus teises. Reikalinga
kurti toká socialiná kontekstà, kuris uþtikrintø þmogaus orumà, savirealizacijà ir lygybæ. Valstybës ir nevyriausybiniø institucijø veiklos metodai turi bûti tokie, kad garantuotø þmogaus
teisiø ir lyèiø lygiø galimybiø doktrinos ágyvendinimà. Tai padeda vertinti politines institucijas
bei metodus ir spræsti socialinius konfliktus.
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SUMMARY
Equal rights and opportunities are laid down in the Constitution, the Law on Equal
Opportunities as well as other legal acts and international agreements. Lithuania can be called a
pioneer in the field of specific laws on equal opportunities since the Law on Equal Opportunities of
the Republic of Lithuania, which was past on 1 December 1999 and came into effect on 1 March 1999,
can be placed among the first ones passed in the whole region of Central and Eastern Europe. To
ensure the work of the Equal Opportunities Ombudsman the Seimas of the Republic of Lithuania on 25
May 1999 instituted the Office of the Equal Opportunities Ombudsman, which was provided with a
status of independent public institution undertaking democracy, legality, impartiality and justice as the
main principles of its activities.
The Equal Opportunities Ombudsman in co-operation with other Office officials supervises how
the Law on Equal Opportunities is implemented by governmental and administration institutions,
educational institutions and employers. To this end, the Equal Opportunities Ombudsman is entitled to
be provided with all the information, documentation and material necessary for the performance of his
functions. Additionally, he may participate at interviews for a job and admission tests at educational
institutions as an observer. The office officials have the right to hand the material and information
collected over to other competent institutions for further investigation or decision-making.
The new version of the Law specifies the notion of discrimination as to include both direct and
indirect discrimination. When implementing the equal rights and opportunities it is important to
assure that at all the levels of decision-making the actions or provisions would be prevented, which
being apparently neutral, in fact put one of the social group into disadvantage in regard to the other.
Therefore the final decisions on the impact of the measures or provisions on women and men are in
the competence of the Equal Opportunities Ombudsman or court.
Under the Law on Equal Opportunities state government and administration institutions are
obliged to draw up and implement programs aimed at assuring equal and in that way changing public
attitudes towards the superiority of one group against the other.
Legal changes to ensure equality in Lithuania were based on European integration goals.
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