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PAGrinDiniŲ TErMinŲ 
ŽODynĖLis

jungtinių Tautų Chartija (angl. United Nations Charter) – 1945 m. pasira-

šytas steigiamasis JTO dokumentas, nustatantis organizacijos struktūrą, funkci-

jas, veiklos kryptis ir pagrindinius veiklos principus. JTO narėmis gali tapti visos 

taikų tarpvalstybinį sambūrį puoselėjančios šalys, prisiimančios ir vykdančios 

Chartijoje nurodytus įsipareigojimus, pavyzdžiui, skatinti pagarbą žmogaus tei-

sėms ir laisvėms bei kelti gyvenimo lygio standartus. Chartijoje numatyti pen-

ki pagrindiniai JTO instituciniai organai: Generalinė Asamblėja (angl. General 

Assembly), Saugumo Taryba (angl. Security Council), Ekonominė ir socialinė tary-

ba (angl. Economic and Social Council (ECOSOC)), Niujorke įsikūręs Sekretoriatas 

(angl. Secretariat) ir Tarptautinis Teisingumo Teismas (angl. International Court of 

Justice (ICJ)) Hagos mieste Nyderlanduose. 

jungtinių Tautų konvencijų komitetai (angl. UN Human Rights Treaty 

Bodies) – tarptautinių žmogaus teisių sutarčių pagrindu įkurtos nepriklausomų 

ekspertų komisijos, stebinčios tarptautinių žmogaus teisių apsaugos standartų 

įgyvendinimą konkrečias konvencijas ratifikavusiose valstybėse narėse. Šiuo 

metu veikia dešimt specializuotų institucijų:

(a) JTO Žmogaus teisių komitetas (angl. Human Rights Committee (HRC)) stebi Tarp

tau tinio pilietinių ir politinių teisių pakto (1966 m.) ir jo fakultatyvinių protokolų nuostatų 

įgyvendinimą; 

(b) JTO Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas (angl. Committee on Eco

nomic, Social and Cultural Rights (CESCR)) stebi Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultū

rinių teisių pakto (1966 m.) nuostatų įgyvendinimą; 

Pagrindinių terminų žodynėlis
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(c) JTO Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas (angl. Committee on the Elimi

nation of Racial Discrimination (CERD)) stebi Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasi

nės diskriminacijos panaikinimo (1965 m.) nuostatų įgyvendinimą; 

(d) JTO Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (angl. Committee on the Eli

mination of Discrimination against Women (CEDAW)) stebi Konvencijos dėl visų formų 

diskriminacijos panaikinimo moterims (1979 m.) ir jo fakultatyvinių protokolų nuostatų įgy

vendinimą; 

(e) JTO Komitetas prieš kankinimą (angl. Committee against Torture (CAT)) stebi Kon

vencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (1984 m.) 

nuostatų įgyvendinimą; 

(f) JTO Vaiko teisių komitetas (angl. Committee on the Rights of the Child (CRC)) stebi 

Vaiko teisių apsaugos konvencijos (1989 m.) ir jos fakultatyvių protokolų nuostatų įgyven

dinimą; 

(g) JTO Migrantų darbuotojų komitetas (angl. Committee on Migrant Workers (CMW)) 

stebi Tarptautinės konvencijos dėl visų migrantų darbuotojų ir jų šeimos narių teisių apsau

gos (1990m.) nuostatų įgyvendinimą; 

(h) JTO Neįgaliųjų teisių komitetas (angl. Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities (CRPD)) stebi Neįgaliųjų teisių konvencijos (2006 m.) nuostatų įgyvendinimą; 

(i) JTO Priverstinio dingimo komitetas (angl. Committee on Enforced Disappearances 

(CED)) stebi Tarptautinės konvencijos dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo (2006 

m.) nuostatų įgyvendinimą; 

(j) JTO Prevencijos pakomitetis prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 

elgesį ar baudimą (angl. Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (SPT)), įsteigtas pagal papildomą Konvencijos prieš 

kankinimą protokolą, siekia užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams įkalinimo įstaigose. 

jungtinių Tautų Organizacija (JTO, angl. United Nations) – 1945 m. įkurta 

tarptautinė organizacija, siekianti užmegzti ir plėtoti draugiškus tarpvalstybinius 

santykius, užtikrinti pasaulinę taiką ir saugumą, reguliuoti ir spręsti tarptautinius 

ginčus bei konfliktus, nagrinėti ekonominio, socialinio ar kultūrinio pobūdžio 

klausimus, plėtoti socialinę pažangą. JTO narėmis šiuo metu yra 193 suverenios 
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valstybės, kurių dalyvavimas organizacijos veikloje yra paremtas lygiateisišku-

mo principu. Lietuva į JTO veiklą įsitraukė 1991 m. rugsėjo 17 d.

LGbT asmenys – plati sąvoka, apimanti lesbietes, gėjus, biseksualius ir trans-

seksualius asmenis, į kurią kartais taip pat įtraukiami interseksualūs bei queer 

asmenys (LGBT*IQ). Tai heterogeninė grupė, kuri dažnai siejama su pilietiniu 

LGBT teisių judėjimu socialinėje ir politinėje erdvėje. 

Nevyriausybinė organizacija (NVO, angl. nongovernmental organisati

on) – pagal savanoriškos narystės principus veikiantis ir pelno bei tiesioginio da-

lyvavimo valstybės valdyme nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, atstovaujantis 

bendriems narių tikslams, tenkinantis viešąjį interesą ar vykdantis visuomenei 

naudingą veiklą. Organizacijos pasižymi plačiu interesų ir veiklos rūšių spektru, 

pavyzdžiui, siekia žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo, sprendžia aplinkosaugos 

problemas, užsiima kultūrinių renginių organizavimu. Nevyriausybinės organi-

zacijos būna vietinės, nacionalinės, regioninės arba tarptautinės. 

Pilietinės visuomenės organizacija (angl. civil society organisation) – sa-

vanoriškas pelno nesiekiantis susivienijimas, sukurtas tenkinti ir įgyvendinti šio 

susivienijimo narių, konkrečios bendruomenės arba visos visuomenės poreikius 

ir užsibrėžtus tikslus. Galima išskirti nevyriausybines organizacijas (NVO), pro-

fesines sąjungas, viešąsias įstaigas, draugijas, asociacijas, labdaros ir paramos 

fondus ar kitus susivienijimus, pavyzdžiui, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugi-

ja, Moterų informacijos centras ar Lietuvos gėjų lyga.

Specialiosios procedūros (angl. UN Special Procedures) – vienas iš JTO žmo-

gaus teisių priežiūros ir apsaugos mechanizmų, leidžiantis skirti ypatingą dėmesį 

teminiams žmogaus teisių klausimams (angl. thematic mandate) ar įvertinti žmo-

gaus teisių ir laisvių padėtį bei galimus pažeidimus konkrečiose valstybėse (angl. 

country mandate). Specialiąsias procedūras vykdo nepriklausomi ekspertai, darbo 

grupės, specialieji pranešėjai ir atstovai, kurie tiria ir pateikia nešališką žmogaus 

teisių padėties vertinimą, atsako į individualius skundus, pataria bendradarbiavi-

Pagrindinių terminų žodynėlis
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mo klausimais, rengia rekomendacijas ir stebi jų įgyvendinimą. Specialiųjų proce-

dūrų pavyzdžiai – Specialusis pranešėjas žmogaus teisių Baltarusijoje klausimais ar 

Specialusis pranešėjas teisės į taikius susirinkimus ir asociacijų laisvę klausimais.

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas 

(TESKTP) – 1966 m. pasirašyta ir 1976m. įsigaliojusi tarptautinė sutartis, įparei-

gojanti ją ratifikavusias valstybes nares gerbti ir užtikrinti ekonomines, socialines 

ir kultūrines asmenų teises. TESKTP priežiūrą vykdo JTO Ekonominių, socialinių 

ir kultūrinių teisių komitetas. Paktą ratifikavusios valstybės narės komitetui pri-

valo kas penkerius metus pateikti periodines ataskaitas apie šio pakto nuostatų 

įgyvendinimą. 

Tarptautinė humanitarinė teisė (angl. international humanitarian law) – 

dar kitaip vadinama karo teisė, kuria siekiama nustatyti ir riboti karybos būdus 

ir priemones, apsaugoti nukentėjusius ar galinčius nukentėti civilius asmenis, 

reglamentuoti elgesį su karo belaisviais, spręsti humanitarines problemas, tie-

siogiai kylančias iš karo veiksmų. Tarptautinės humanitarinės teisės pagrindą su-

daro 1899 m. ir 1907 m. Hagos konvencijos, keturios 1949 m. priimtos Ženevos 

konvencijos, jų 1977 m. ir 2005 m. papildomi protokolai bei kitos tarptautinės 

sutartys.

Tarptautinė žmogaus teisių chartija – neoficialus pavadinimas, kuriuo 

bendrai įvardijami trys svarbiausi JTO žmogaus teisių apsaugos dokumentai, t. 

y. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių 

paktas bei Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas. 

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (TPPTP) – 1966 m. pa-

sirašyta ir 1976 m. įsigaliojusi tarptautinė sutartis, įpareigojanti ją ratifikavusias 

valstybes nares gerbti pilietines ir politines asmenų teises. TPPTP priežiūrą vyk-

do JTO Žmogaus teisių komitetas. Paktą ratifikavusios valstybės narės komitetui 

privalo pateikti periodines ataskaitas apie šio pakto nuostatų įgyvendinimą. 
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Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (angl. Universal Declaration of 

Human Rights) – Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos 1948 

m. gruodžio 10 d. priimtas rekomendacinio pobūdžio tarptautinis dokumentas, 

įtvirtinantis pagrindinius žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principus. Remiantis 

orumo, universalumo ir lygiateisiškumo principais, kiekvienas asmuo 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“.

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (angl. Office of the High 

Commissio ner for Human Rights (OHCHR)) – pagrindinis JTO žmogaus teisių pa-

reigūnas, koordinuojantis ir prižiūrintis JTO konvencijų, komitetų bei Žmogaus 

teisių tarybos veiklą. Vyriausiasis komisaras yra atsakingas už JTO priimamus 

sprendimus ir nuostatas žmogaus teisių apsaugos srityje. Jis taip pat siekia di-

dinti žmogaus teisių apsaugos mechanizmų efektyvumą, skiria ypatingą dėme-

sį itin rimtiems žmogaus teisių pažeidimams, teikia metinius pranešimus JTO 

Žmogaus teisių tarybai apie bendrą žmogaus teisių ir laisvių padėtį pasaulyje, 

bendradarbiauja su vyriausybinėmis ar nacionalinėmis institucijomis, tarptauti-

nėmis, regioninėmis ar nacionalinėmis organizacijomis. Šiuo metu Vyriausiojo 

žmogaus teisių komisaro pareigas eina Navi Pillay iš Pietų Afrikos Respublikos. 

Komisarės mandatas baigsis 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Žmogaus teisių taryba (angl. Human Rights Council (HRC)) – pagrindinė 

JTO institucija, kuri vertina žmogaus teisių padėtį visose 193 JTO valstybėse 

narėse, pasitelkdama Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmą. Institucijos 

funkcijos – stiprinti ir skatinti žmogaus teisių apsaugą, pranešti apie žmogaus 

teisių pažeidimus ir teikti rekomendacijas dėl šių teisių apsaugos įgyvendinimo. 

Žmogaus teisių tarybą sudaro 47 valstybės narės, kurias trejų metų kadencijai 

tiesioginiu ir slaptu balsavimu renka JTO Generalinė Asamblėja.

Pagrindinių terminų žodynėlis
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<ATVARTAS>
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ĮVADAs

Vienas iš svarbiausių atviros demokratinės visuomenės bruožų – aktyvus piliečių 

dalyvavimas valstybės valdyme ir visuomeniniame gyvenime, siekiant užtikrinti 

žmogaus teises ir laisves, socialinę gerovę ir teisingumą. Kiekvienas individas, 

nepriklausomai nuo savo rasės, etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos ar 

kitų įgimtų savybių, turi tam tikrą prigimtinių teisių ir laisvių rinkinį, kuriuo ir yra 

paremtas kiekvieno piliečio dalyvavimas skatinant ir puoselėjant demokratiją. 

Kitais žodžiais tariant, demokratija negali būti primityviai suvokiama kaip arit-

metinė daugumos valdžia – veikiau tai santvarka, kurioje kiekvienam individui, 

nepaisant jo socialinės padėties, užtikrinamas naudojimasis neliečiamu prigim-

tinių teisių ir laisvių minimumu, skirtu puoselėti žmogiškąjį orumą ir įgyvendinti 

asmeninės laimės siekį. 

Siekiant užkirsti galimybę pasikartoti Antrojo pasaulinio karo metais įvykdy-

tiems sisteminiams žmogaus teisių pažeidimams, 1948 metais Jungtinių Tautų 

Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje buvo paskelbta Visuotinė žmogaus teisių 

deklaracija1. Šis rekomendacinio pobūdžio tarptautinės teisės dokumentas tapo 

daugelio nacionalinių įstatymų, tarptautinių sutarčių bei institucijų pagrindu, o 

žmogaus teisės įgavo universalią dimensiją, peržengdamos suverenios valstybės 

ribas. Remiantis šia deklaracija, 1966 metais buvo sukurti kiti du svarbūs teisiškai 

įpareigojantys žmogaus teisių apsaugos dokumentai – Tarptautinis pilietinių ir 

politinių teisių paktas2 bei Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 

1 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show 
doc_l?p_id=278385&p_query=&p_tr2=>.

2 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies-
ka.showdoc_l?p_id=174848&p_query=&p_tr2=>.

Įvadas
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paktas3. Kartu su Visuotine žmogaus teisių deklaracija, šie trys dokumentai su-

daro Tarptautinę žmogaus teisių chartiją. 

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos antrasis straipsnis teigia, kad „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, gimi-

mo ar kitokios padėties“. Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) 

asmenų žmogaus teisių situacija konkrečioje valstybėje narėje pagrįstai gali būti 

laikoma lakmuso popierėliu, apibūdinančiu bendrą žmogaus teisių padėtį visuo-

menėje. Šią prielaidą pagrindžia dvi aplinkybės. Visų pirma, LGBT asmenų teisės 

nėra „specialios“ ar „papildomos“ teisės – tai tos pačios žmogaus teisės ir laisvės, 

galiojančios visiems individams be išimties. Visų antra, valstybėms nereikia skirti 

jokių papildomų ekonominių ar finansinių resursų, siekiant užtikrinti efektyvią 

prigimtinių LGBT asmenų laisvių ir teisių apsaugą. Kitais žodžiais tariant, pasi-

ryžimas apriboti tam tikros socialinės grupės teises ir laisves remiantis vien tik 

išankstiniais nusistatymais bei stereotipais tiesiogiai nurodo į visuomenėje tvy-

rantį atšiaurų klimatą, galintį turėti itin neigiamų pasekmių socialiai pažeidžia-

mų grupių, kurios iš tiesų turi specifinių poreikių (pavyzdžiui, žmonės su negalia), 

atžvilgiu.

Paradoksalu, tačiau Jungtinių Tautų Organizacijos žmogaus teisių apsaugos me-

chanizmų LGBT asmenims teikiama apsauga didžiąja dalimi yra priklausoma 

nuo šią pasaulinę organizaciją sudarančių valstybių narių kultūrinių bei religinių 

vertybių skirtumų. Radikaliai besiskiriančias kai kurių valstybių narių pozicijas 

šiuo klausimu puikiai iliustruoja opozicija tarp 2008 m. Generalinei Asamblėjai 

pateikto kreipimosi, reikalaujančio užtikrinti universalų tarptautinių žmogaus 

teisių standartų taikymą LGBT asmenims (šiuo metu kreipimąsi yra pasirašiusios 

3 Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, <http://www3.lrs.lt/pls/
inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174850&p_query=&p_tr2= >.
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94 valstybės)4, bei atsakomojo pranešimo, apskritai neigiančio pagrindinių žmo-

gaus teisių ir laisvių taikymo galimybę LGBT asmenims (šiuo metu kreipimąsi yra 

pasirašiusios 54 valstybės)5. 

Lietuvos Respublika Jungtinių Tautų Organizacijos nare tapo 1991 m. rugsė-

jo 17 d., o prie Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto prisijungė tų pa-

čių metų lapkričio 20 d. Atsižvelgiant į šalyje sparčiai įvykusius demokratinių 

vertybių sklaidos bei euro-

pinės integracijos procesus, 

Jungtinėse Tautose Lietuva 

prisijungė prie už tarptauti-

nių žmogaus teisių standar-

tų taikymą LGBT asmenims 

pasisakančių valstybių narių 

grupės. Nors efektyvus žmo-

gaus teisių ir laisvių užtikrini-

mas pažeidžiamoms sociali-

nėms grupėms neabejotinai 

prasideda nuo politinio po-

būdžio deklaracijų, šio įsi-

pareigojimo įgyvendinimas 

praktikoje reikalauja ne tik deklaratyvių pareiškimų, bet ir konkrečių poveikio 

priemonių praktinio taikymo. Pirmoji ataskaita pagal Visuotinės periodinės 

peržiūros mechanizmą 2011 m. bei trečioji ataskaita dėl Tarptautinio pilietinių 

4  Letter dated 18 December 2008 from the Permanent Representatives of Argentina, 
Brazil, Croatia, France, Gabon, Japan, the Netherlands and Norway to the United Nati
ons addressed to the President of the General Assembly, <http://www.iglhrc.org/sites/
default/files/311-1.pdf >.

5  Response to SOGI Human Rights Statement, read by Syria on 18 December 2008, 
<http://www.iglhrc.org/binary-data/ATTACHMENT/file/000/000/315-1.doc>.

Nors efektyvus žmogaus 
teisių ir laisvių užtikrinimas 
pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms neabejotinai 
prasideda nuo politinio 
pobūdžio deklaracijų, šio 
įsipareigojimo įgyvendinimas 
praktikoje reikalauja ne tik 
deklaratyvių pareiškimų, 
bet ir konkrečių poveikio 
priemonių praktinio taikymo.

Įvadas
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ir politinių teisių pakto įgyvendinimo 2012 m. atskleidė, jog, tarptautinių part-

nerių vertinimu, LGBT asmenų žmogaus teisių apsauga Lietuvos Respublikoje 

vis dėlto nėra užtikrinama pilna apimtimi.

Pagrindinis šio leidinio tikslas – aiškiai ir suprantamai supažindinti skaitytoją 

su pagrindiniais Visuotinės periodinės peržiūros bei periodinių ataskaitų dėl 

Tarptautinio pilietinių ir poli-

tinių teisių pakto įgyvendini-

mo mechanizmais, ypatingą 

dėmesį skiriant LGBT asmenų 

prigimtinėms žmogaus tei-

sėms bei laisvėms. Siekiant 

šių tikslų, bus remiamasi na-

cionalinės LGBT teisių gyni-

mo asociacijos LGL sukaupta 

ekspertine patirtimi teikiant 

šešėlines ataskaitas bei da-

lyvaujant Jungtinių Tautų 

Organizacijos žmogaus tei-

sių priežiūros mechanizmų 

veikloje. Taip pat bus siekia-

ma apžvelgti Jungtinių Tautų 

Organizacijos mechanizmų 

suformuluotų rekomenda-

cijų dėl LGBT asmenų žmo-

gaus teisių ir laisvių apsaugos Lietuvoje įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu 

procesą. Pažymėtina, jog lemiamus sprendimus dėl individo teisių bei laisvių 

apsaugos nacionaliniu lygiu priima valstybinės institucijos pagal šalyje galio-

jančias vidaus teisės normas, todėl labai svarbu suvokti, jog Jungtinių Tautų 

Organizacijos mechanizmų suformuluotų rekomendacijų praktiniam įgyven-

...lemiamus sprendimus 
dėl individo teisių 
bei laisvių apsaugos 
nacionaliniu lygiu priima 
valstybinės institucijos 
pagal šalyje galiojančias 
vidaus teisės normas, 
todėl labai svarbu 
suvokti, jog Jungtinių 
Tautų Organizacijos 
mechanizmų suformuluotų 
rekomendacijų praktiniam 
įgyvendinimui reikalinga 
nuolatinė pilietinės 
visuomenės priežiūra...
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dinimui reikalinga nuolatinė pilietinės visuomenės priežiūra bei stebėsena. 

Dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) skiltyje pateikiama informacija sie-

kiama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą užtikrinant žmogaus teises ir laisves, 

socialinę gerovę ir teisingumą, pasinaudojant Jungtinių Tautų Organizacijos 

žmogaus teisių apsaugos mechanizmų teikiamomis galimybėmis. 

Įvadas
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<ATVARTAS>
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VisuOTinĖs PEriODinĖs 
PErŽiŪrOs MECHAniZMAs

Pagal Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 

Nr. 60/2516 2006 m. įsteigtas Visuotinės periodinės peržiūros (angl. Universal 

Periodic Review (UPR)) mechanizmas yra vienas iš JTO žmogaus teisių apsaugos 

instrumentų, leidžiančių Žmogaus teisių tarybai periodiškai įvertinti bendrą žmo-

gaus teisių padėtį visose 193 organizacijai priklausančiose valstybėse narėse.

Kaip tai veiKia praKtiKoje?

JTO priklausančios valstybės narės privalo laikytis pagrindinių šios organizaci-

jos principų, t. y. didinti įstatymų efektyvumą, užkirsti kelią potencialiems tarp-

tautinės teisės pažeidimams ir sukurti palankias sąlygas naudotis prigimtinėmis 

teisėmis bei laisvėmis. Visuotinės periodinės peržiūros tikslas – užtikrinti, kad 

valstybės narės laikytųsi šių nuostatų, gerindamos žmogaus teisių padėtį ir ap-

saugą šalyje. Šis tarpvalstybinis mechanizmas suteikia šalims galimybę keistis ir 

dalintis gerąja praktika (angl. best practices), siekiant efektyviai spręsti iškilusias 

problemas ir imtis poveikio priemonių teigiamam rezultatui pasiekti. Kita ver-

tus, būtina pažymėti, jog peržiūroje dalyvaujančios šalys narės pateikia labiau 

politinį, o ne teisinį žmogaus teisių padėties konkrečioje valstybėje narėje verti-

nimą. Kadangi Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo kontekste valstybės 

narės vykdomos žmogaus teisių politikos kryptis yra vertinama ne pagal ratifi-

6 Rezoliucija A/RES/60/251, JTO Generalinė Asamblėja, 2006 m. balandžio 3 d., <http://
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf>.

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas
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kuotų teisiškai įpareigojančių tarptautinių sutarčių nuostatas, o pagal atitikimą 

bendriesiems JTO principams7, toks vertinimas greičiau nubrėžia valstybės narės 

progreso žmogaus teisių srityje gaires, nei siekia taikyti sankcijas ar nuobaudas. 

Kita vertus, mechanizmo rėmuose egzistuoja galimybė imtis konkrečių povei-

kio priemonių būtent tų valstybių, kurios neužtikrina sklandaus Visuotinės pe-

riodinės peržiūros įgyvendinimo proceso, atžvilgiu. Pavyzdžiui, Žmogaus teisių 

taryba teoriškai gali įgyvendinti konkrečias poveikio priemones būtent prieš tas 

valstybes nares, kurios pastoviai atsisako bendradarbiauti ar teikti reguliarius 

pranešimus peržiūros mechanizmui. Nors sankcijų instrumentas Visuotinės pe-

riodinės peržiūros mechanizmo kontekste dar niekada nebuvo pritaikytas, toks 

neigiamas vertinimas vienareikšmiškai galėtų pakenkti šalies įvaizdžiui ir reputa-

cijai tarptautinėje bendruomenėje. 

Interaktyvus peržiūros dialogas vyksta Visuotinės periodinės peržiūros darbo 

grupės, susidedančios iš 47 Žmogaus teisių tarybai priklausančių valstybių narių, 

sesijos metu Ženevoje (Šveicarija). Konkrečios valstybės narės vertinimas yra 

paremtas trimis pagrindiniais dokumentais: valstybės narės parengta ataskaita 

dėl žmogaus teisių standartų įgyvendinimo,8 JTO Vyriausiojo žmogaus teisių ko-

misaro biuro parengta žmogaus teisių padėties valstybėje narėje apžvalga9 bei 

7  Visuotinės periodinės peržiūros ataskaitos yra rengiamos atsižvelgiant į JTO Char-
tijos bei Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatų, valstybės narės ratifikuotų 
JTO žmogaus teisių instrumentų, savanoriškai prisiimtų valstybės įsipareigojimų žmo-
gaus teisių srityje bei humanitarinės tarptautinės teisės standartų visumą; plačiau žr.: 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Working with the 
United Nations Human Rights Programme: A handbook for Civil Society”, New York 
and Geneva, 2008, p.141.

8  2011 m. liepos 19 d. Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo 
grupei Lietuvos Respublikos pateiktą ataskaitą (anglų kalba) galima rasti čia: <http://
lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/LT/A_HRC_WG.6_12_LTU_1_
Lithuania_E.doc>.

9  2011 m. liepos 25 d. Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo 
grupei JTO Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro parengtą žmogaus teisių padėties 
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kitų suinteresuotų šalių (įskaitant ir pilietinės visuomenės atstovus) pateiktos in-

formacijos santrauka10. Trijų su puse valandos trukmės dialogo metu Žmogaus 

teisių tarybos narės ar stebėtojos statusą turinčios valstybės narės išsako savo 

pastebėjimus ir vertinimus, komentuoja, pateikia klausimus ir rekomendacijas 

analizuojamai valstybei, o pastaroji išsako savo poziciją dėl probleminių aspek-

tų. Žmogaus teisių tarybos paskirta vadinamoji „troika“ arba trijų pranešėjų 

grupė užtikrina, kad dialogas vyktų sklandžiai ir laikantis visų reikalavimų, taip 

palengvindama atitinkamos šalies peržiūrą. Peržiūros metu vertinama valstybė 

narė privalo nurodyti, su kuriomis iš nurodytų rekomendacijų sutinka ir kaip jas 

ketina įgyvendinti, kurias iš jų atmeta, o kurioms yra reikalingas papildomas ver-

tinimas.

Praėjus keletui mėnesių po interaktyvaus dialogo, plenarinėje Žmogaus teisių 

tarybos sesijoje yra svarstoma ir priimama galutinė Visuotinės periodinės per-

žiūros darbo grupės ataskaita, kurioje pristatoma dialogo suvestinė (įtraukiami 

klausimai, atsakymai ir rekomendacijos), išvados apie bendrą žmogaus teisių 

padėtį šalyje bei valstybės narės pozicija dėl pateiktų rekomendacijų įgyvendi-

nimo. Kiekvienos valstybės narės galutinės ataskaitos aptarimui yra skiriama 

valanda laiko, kurios metu suteikiama galimybė pasisakyti ne tik Vyriausybės, 

bet ir nacionalinių žmogaus teisių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų at-

stovams. Taip pat pažymėtina, jog Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės 

sesijos metu kai kurios valstybės narės, jau dalyvavusios peržiūros mechanizme, 

pateikia informaciją apie progresą įgyvendinat tam tikras galutinėje ataskaitoje 

suformuluotas rekomendacijas. 

Lietuvos Respublikoje apžvalgą (anglų kalba) galima rasti čia: <http://lib.ohchr.org/HR-
Bodies/UPR/Documents/session12/LT/A_HRC_WG.6_12_LTU_2_Lithuania_E.doc>.

10 2011 m. liepos 22 d. Žmogaus teisių tarybos Visuotinės periodinės peržiūros darbo 
grupei pateiktą suinteresuotų šalių (įskaitant ir pilietinės visuomenės atstovus) pateik-
tos informacijos santrauką (anglų kalba) galima rasti čia: <http://lib.ohchr.org/HRBo-
dies/UPR/Documents/session12/LT/A_HRC_WG.6_12_LTU_3_Lithuania_E.doc>.

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas
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Kiekviena valstybė narė Visuotinės periodinės peržiūros mechanizme iš naujo 

dalyvauja kas ketverius su puse metų. Supaprastinta peržiūros proceso schema 

atrodo taip:

(1 pav.) Supaprastinta Visuotinės periodinės peržiūros proceso schema.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Ketverių su puse 
metų ciklas 

A. 
Informacijos 

peržiūros procesui 
parengimas:

• Valstybės narės pateikiama 
informacija, apimanti konsultaci-

jas su nacionaliniais partneriais 
(nacionalinė ataskaita);

• JTO surinkta informacija 
(rengia OHCHR);

• suinteresuotų šalių (įskaitant ir 
pilietinės visuomenės atstovus) 

informacija.

b. 
Visuotinės 

periodinės peržiūros 
darbo grupė:

• tris kartus per metus 
susitinka Ženevoje dviejų 

savaičių trukmės sesijoms; 
analizuoja 14 valstybių narių per sesiją; 

• interaktyvus dialogas su peržiūros me-
chanizme dalyvaujančia valstybe nare;
• priima galutinę ataskaitą, apimančią 

rekomendacijas bei išvadas;
• valstybė narė nurodo, kurioms 

iš pateiktų rekomendacijų 
pritaria, o kurias 

atmeta.

D. 
Rekomendacijų 
įgyvendinimas: 

• už įgyvendinimą atsakinga 
valstybė narė, kuri yra skatinama 
konsultuotis su suinteresuotomis 

šalimis nacionaliniu lygiu; 
• nacionalinės arbe regioninės JTO 

atstovybės gali suteikti reikiamą 
finansinę ir techninę pagalbą, 

atsižvelgiant į nacionalinius poreikius 
bei prioritetus.

C. 
Plenarinė 

Žmogaus teisių tarybos 
sesija:

• galutinės ataskaitos aptarimui 
yra skiriama valanda laiko;

• prieš priimant galutinį dokumento 
variantą, savo poziciją gali išsakyti ne tik 
Vyriausybės, bet ir nacionalinių žmogaus 

teisių institucijų bei nevyriausybinių 
organizacijų atstovai;

• priimama galutinė Visuotinės 
periodinės peržiūros darbo 

grupės ataskaita.



21

pirmoji Lietuvos atasKaita Žmogaus 

teisių taryboje 2011 m.

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo kontekste žmogaus teisių padėtis 

Lietuvoje pirmą kartą buvo vertinama dvyliktoje peržiūros darbo grupės sesijoje 

2011 m. spalio 11 d., dalyvaujant tuometinio Lietuvos Respublikos Teisingumo 

ministro Remigijaus Šimašiaus (atstovaujančio Liberalų sąjūdžio politinei par-

tijai) vadovaujamai delegacijai. Nors per du nepriklausomybės dešimtmečius 

Lietuva neabejotinai padarė didelę pažangą ir pasiekė reikšmingų rezultatų 

kuriant žmogaus teisių apsaugos sistemą, dauguma pateiktų rekomendacijų 

pabrėžė būtinybę stiprinti labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių apsaugos 

tobulinimą (t. y. diskriminacija dėl rasės, tautybės, negalios, amžiaus, lyties bei 

seksualinės orientacijos), netiesiogiai nurodydamos į tolerancijos ir socialinės 

integracijos stoką visuomenėje. Iš 119 gautų rekomendacijų Lietuva pritarė 43 

rekomendacijoms, 52 įvardino kaip jau įgyvendintas arba šiuo metu įgyvendi-

namas, įsipareigojo apsvarstyti 23 rekomendacijas kaip reikalingas išsamesnio 

vertinimo nacionaliniu lygiu, o 1 pateiktą rekomendaciją atmetė.

Kaip pagrindinius iššūkius užtikrinant efektyvią žmogaus teisių ir laisvių apsau-

gą šalyje Lietuvos delegacija įvardijo tuometinę ekonominę krizę ir nacionalinių 

žmogaus teisių apsaugos institucijų stiprinimą. Vyriausybės atstovai taip pat pa-

žymėjo, kad „reikalinga politinė valia būtiniems sprendimams priimti ir kompe-

tencija surasti geriausius konkrečius būdus ir priemones pageidaujamam rezul-

tatui pasiekti“.11 Nemažai valstybių, tarp jų ir 8 Europos Tarybos, t. y. pagrindinės 

regioninės žmogaus teisių apsauga Europoje besirūpinančios tarpvyriausybinės 

organizacijos, narės12, išreiškė susirūpinimą dėl išpuolių prieš lesbietes, gėjus, 

11 „Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaita. Lietuva“, Žmogaus teisių 
taryba, Devynioliktoji sesija, Darbotvarkės klausimas Nr. 6, Nr. A/HRC/19/15, 2011 m. 
gruodžio 19 d., p. 3, <http://www.tm.lt/dok/ataskaita_Lietuva.pdf>.

12 Būtent – Airija, Belgija, Danija, Norvegija, Nyderlandai, Slovėnija, Švedija ir Švei-
carija.

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas
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biseksualius ir transseksualius (LGBT) asmenis, neigiamo visuomenės požiūrio 

į seksualines mažumas ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios infor-

macijos poveikio įstatymo galimo diskriminacinio pobūdžio taikymo, siekiant ri-

boti LGBT asmenų bendruomenės teisę į saviraiškos laisvę. Paradoksalu, tačiau 

Lietuvos delegacija teigiamai vertino šią teisėkūros iniciatyvą, pristatydama ją 

kaip pavyzdį, siekiant „suderinti prieštaringus su žmogaus teisių apsauga susiju-

sius reikalavimus“13. Be to, teigta, esą naujoje įstatymo redakcijoje „informacija 

apie homoseksualumą nepriskiriama žalingai nepilnamečiams informacijai, o 

seksualinės mažumos faktiškai apsaugomos įvardijant informaciją, kuria asmuo 

pažeminamas dėl savo seksualinės orientacijos, kaip žalingą“.14

Nacionalinė LGBT teisių gynimo asociacija LGL kartu su Tarptautinės lesbiečių, 

gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų organizacijos Europos regioniniu 

skyriumi ILGAEurope Visuotinės pe-

riodinės peržiūros kontekste pateikė 

šešėlinę ataskaitą (Priedas Nr. 1), ku-

riai peržiūros darbo grupei pareng-

toje suinteresuotų šalių informacijos 

santraukoje buvo suteiktas penktasis 

numeris (angl. joint submission No. 5 

(JS5)). Šešėlinėje ataskaitoje išreiškia-

mas pilietinės visuomenės atstovų su-

sirūpinimas dėl galimo Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatymo dis-

kriminacinio pobūdžio taikymo, pateikiama informacija apie bandymus įvesti 

administracines nuobaudas už „homoseksualių santykių propagavimą“, aprašo-

ma Visuomenės informavimo įstatymo pataisa, draudžianti seksualinės orien-

13  Supra 11, p. 13.

14 Ibid., p.7.

...Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nesiima 
jokių pozityvių 
priemonių, siekdama 
mažinti diskriminacijos 
dėl seksualinės 
orientacijos ar lytinės 
tapatybės Lietuvoje 
mastą.



23

tacijos apraiškas arba skatinimą, bei atkreipiamas dėmesys į bandymus riboti 

LGBT bendruomenės saviraiškos laisvę draudžiant viešus renginius. Šešėlinėje 

ataskaitoje pateikiama išvada, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė nesiima jo-

kių pozityvių priemonių, siekdama mažinti diskriminacijos dėl seksualinės orien-

tacijos ar lytinės tapatybės Lietuvoje mastą.15 Visuotinės periodinės peržiūros 

darbo grupei parengtoje suinteresuotų šalių informacijos santraukoje16 iš ILGA

Europe ir asociacijos LGL pateiktos išsamios informacijos atsidūrė kritinės pas-

tabos apie Visuomenės informavimo įstatymo pataisas (§15), bandymus drausti 

„homoseksualumo propagandą“ (§34) ir teisės į saviraiškos ir taikių susirinkimų 

laisvę ribojimo atvejus (§35). 

Iš Lietuvai pateiktų 119 rekomendacijų, 15 iš jų konkrečiai mini su LGBT asme-

nų teisių apsauga susijusius probleminius aspektus (Priedas Nr. 2). Pažymėtina, 

jog iš pateiktų rekomendacijų Lietuva pilnai pritarė dešimčiai rekomendacijų, o 

išsamesniam nagrinėjimui nacionaliniu lygiu atidėjo penkias. Lietuva pritarė siū-

lymui atsisakyti teisėkūros iniciatyvų, kurios kriminalizuotų ar numatytų admi-

nistracines nuobaudas už „homoseksualumo propagandą“ ar kitaip ribotų LGBT 

asmenų saviraiškos ar taikių susirinkimų laisvę. Kartu su sąmoningumo kėlimo 

kampanijų plėtra Lietuvos delegacija taip pat pažadėjo imtis teisinių priemonių 

kovoje su diskriminacija ir netolerancija bei stiprinti neapykantos nusikaltimų 

prevenciją. Rekomendacijos, kurioms, anot Lietuvos Vyriausybės atstovų, buvo 

reikalingas išsamesnis įvertinimas nacionaliniu lygiu, apėmė: Nepilnamečių ap-

saugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo peržiūrėjimą, 

užkertant kelią diskriminaciniam LGBT asmenų atžvilgiu įstatymo taikymui 

(Belgija ir Šveicarija), šeimų įvairovės pripažinimą, apimant tos pačios lyties 

poras (Nyderlandai), siekį užtikrinti visas be išimties seksualinių mažumų teises 

15 Jungtinis ILGA-Europe (Briuselis, Belgija) ir asociacijos LGL (Vilnius, Lietuva) ko-
munikatas JTO Žmogaus tiesių tarybai Visuotinės periodinės peržiūros kontekste, 
2011 m., p. 6.

16 Supra 10.

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas
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(Danija) bei visų galiojančių teisės aktų diskriminacinių nuostatų dėl seksuali-

nės orientacijos ir lytinio tapatumo panaikinimą (Slovėnija). Visuotinės periodi-

nės peržiūros metu Lietuva įsipareigojo pateikti atsakymus į šias rekomenda-

cijas ne vėliau kaip per 2012 m. kovą įvyksiančią devynioliktąją Žmogaus teisių  

tarybos sesiją.

suformuLuotų reKomendacijų 

įgyvendinimas nacionaLiniu Lygiu

Remiantis Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kanclerio 2012 m. kovo 13 d. 

rezoliucija Nr. 62-1016 (Priedas Nr. 3), LR Teisingumo ministerijai, LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai, LR Vidaus reikalų ministerijai bei LR Švietimo ir 

mokslo ministerijai buvo pavesta išnagrinėti ir spręsti klausimus, susijusius su 

Visuotinės periodinės peržiūros kontekste Lietuvai pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimu. Įdomu pastebėti, jog šis institucinis žingsnis buvo žengtas tik 

po to, kai 8 Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos17 išreiškė savo 

susirūpinimą dėl žmogaus teisių apsaugos situacijos Lietuvoje ir raštu kreipėsi į 

LR Teisingumo ministeriją (Priedas Nr. 4), prašydamos pateikti informaciją apie 

Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaitos 88, 89 ir 90 punktuose 

nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą. Kreipimosi 14-ame punkte išreiškiamas 

susirūpinimas dėl LGBT asmenų teisės į saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę 

užtikrinimo bei dėl galimai LGBT asmenų atžvilgiu diskriminacinių Nepilnamečių 

apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų. 

Lietuvos Respublikos ministerijų atsakymai į Ministro Pirmininko kanclerio pave-

dimą atskleidė, jog valstybės institucijos nė neketina imtis papildomų poveikio 

17  Kreipimasis buvo pateiktas Žmogaus teisių koalicijos, vienijančios „Globalią iniciaty-
vą psichiatrijoje“, Lietuvos gėjų lygą, Lietuvos žydų bendruomenę, Lietuvos žmogaus 
teisių centrą, Lygių galimybių plėtros centrą, Lygių teisių ir socialinės plėtros centrą, 
Romų visuomenės centrą ir Žmogaus teisių stebėjimo institutą, vardu.
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priemonių, siekdamos įgyvendinti su LGBT asmenų teisėmis susijusias Visuotinės 

periodinės peržiūros kontekste pateiktas rekomendacijas.

Reaguodama į LR Ministro Pirmininko kanclerio rezoliuciją Nr. 62-1061, LR 

Teisingumo ministerija pristatė LR Vyriausybės pozicija dėl tų rekomendacijų, 

kurias buvo įvertinusi kaip reikalaujančias papildomo nagrinėjimo. LR Vyriausybė 

pozicija dėl su LGBT asmenų teisėmis susijusių rekomendacijų, aiškumo dėlei, 

pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

Rekomendacija LR Vyriausybės pozicija

90.10 Peržiūrėti Nepilnamečių apsau gos 
nuo neigiamo viešosios in for macijos po-
veikio įstatymą siekiant panaikinti visas 
galimybes taikyti šį įstatymą taip, kad 
dėl to būtų stig matizuojami ar diskrimi-
nuojami les bietės, gėjai, biseksualūs ir 
transseksualūs asmenys ar pažeidžia-
mos jų teisės į susirinkimų ar saviraiškos 
laisvę.
90.11 Imtis reikalingų priemonių sie-
kiant užtikrinti visapusišką visų asmenų, 
įskaitant lesbietes, gėjus, biseksualius ir 
transseksualius asmenis, žmogaus teisių 
laikymąsi, at liekant Nepilnamečių ap-
saugos nuo neigiamo viešosios informa-
cijos poveikio įstatymo peržiūrą.

Lietuva jau įgyvendino18 90.10 ir 90.11 rekomen-
dacijas peržiūrėti Nepilnamečių apsaugos nuo nei-
giamo viešosios informacijos poveikio įstatymą 
siekiant užtikrinti, kad jį taikant nebūtų pažeistos 
LGBT asmenų (lesbiečių, gėjų, biseksualių, lytį pa-
keitusių asmenų) teisės. Lietuvoje diskriminacija 
dėl seksualinės orientacijos yra draudžiama. Šiame 
įstatyme nėra nuostatų, leidžiančių diskriminuo-
ti asmenis dėl seksualinės orientacijos. Įstatymo 
nuostatų įgyvendinimo priežiūrą atlieką žurnalistų 
etikos inspektorius. Jis taip pat apibendrina įstaty-
mo taikymo praktiką ir turi funkciją rengti bei teikti 
atsakingoms institucijoms teisės aktų, susijusių su 
šio įstatymo įgyvendinimu, projektus. Taigi pačiame 
įstatyme yra numatytas jo stebėsenos ir tobulinimo 
mechanizmas.

18 Pirmą kartą LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos po-
veikio įstatymas, siekiant neproporcingai (ap)riboti LGBT asmenų teisę į saviraiškos 
laisvę, buvo pritaikytas 2013 m. rugsėjo 23 d., kai Žurnalistų etikos inspektorė nustatė, 
jog Lietuvos nacionalinio radijo bei televizijos sprendimas riboti Baltic Pride 2013 re-
klaminio video klipo (http://www.youtube.com/watch?v=8rDP_t2QcmI) transliavimo 
laiką bei įpareigojimas žymėti šio klipo transliaciją „S“ ženklu (t. y. „skirta tik suaugu-
siems“) nėra diskriminacinio pobūdžio. Šio ribojimo pagrindu tapo aptariamo įstaty-
mo 4 straipsnio 1 dalies 16 punktas, kvalifikuojantis informaciją, „kuria niekinamos šei-
mos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo sam-
prata“, kaip žalingą nepilnamečiams . Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos eks-
pertams pasirodė, jog video klipe pasirodantis asmuo, vilkintis marškinėlius su šūkiu 

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas
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90.12 Imtis būtinų teisėkūros priemonių 
ir įgyvendinti politiką, kuria pripažįstama 
šeimų įvairovė, ir užtikrinti tos pačios ly-
ties poroms tokias pat teises ir socialinės 
apsaugos išmokas kaip ir heteroseksua-
lioms poroms.

Lietuva šiuo metu negali pateikti galutinio atsa-
kymo dėl 90.12 rekomendacijos dėl šeimų įvairovės 
pripažinimo, nes politinėje ir teisinėje erdvėje vyksta 
aktyvi diskusija dėl šeimos sąvokos, rengiami ir na-
grinėjami atitinkami įstatymų pakeitimo projektai.19 
Suvienodinti tos pačios bei skirtingos lyties porų tei-
sių nenumatoma. 

90.13 Imtis priemonių užtikrinti, kad tei-
sės aktais būtų apsaugotos visos seksua-
linių mažumų teisės.
90.15 Panaikinti visas galiojančių teisės 
aktų diskriminacines nuostatas dėl sek-
sualinės orientacijos ir lyties tapatumo.

Lietuva jau įgyvendino20 90.13 ir 90.15 rekomendaci-
jas dėl seksualinių mažumų teisių apsaugos ir įstaty-
mų nuostatų, diskriminuojančių asmenis dėl seksua-
linės orientacijos bei lytinio identiteto, panaikinimo, 
bet atkreipia dėmesį, kad tikslus šių rekomendacijų 
vertinimas priklauso nuo to, kaip suprantamos „sek-
sualinių mažumų“, „lytinio identiteto“, „visų teisių“ 
ir „diskriminacijos“ sąvokos. Lietuvoje diskriminaciją 
įvairiais pagrindais draudžia Konstitucija ir joje pa-
teiktas diskriminacijos pagrindų sąrašas suvokiamas 
kaip atviras (ne baigtinis). Diskriminacijos dėl sek-
sualinės orientacijos21 draudimą detalizuoja Lygių 
galimybių įstatymas. 

„Už šeimų įvairovę!”, skatina kitokią, nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, 
santuokos sudarymo bei šeimos kūrimo sampratą. Plačiau apie šį atvejį skaitykite: 
LGL, „Lietuvoje veikia informacijos apie homoseksualumą cenzūra nepilnamečiams 
(video)“, 2013 m. rugsėjo 16 d., <http://www.lgl.lt/naujienos/lgl/lietuvoje-veikia-infor-
macijos-apie-homoseksualuma-cenzura-nepilnameciams>. Asociacijai LGL taip pat 
yra žinomi atvejai, kai po šio sprendimo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos at-
stovai susisiekė su LGBT informaciją platinančių internetinių portalų administratoriais, 
reikalaudami cenzūruoti pateikiamą informaciją, t. y. žymėti, kaip tinkamą asmenims 
nuo 18 metų.
19 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.229 straipsnyje įtvirtintos nuostatos dėl 
bendro gyvenimo neįregistravus santuokos neveikia, nes nėra priimto atskiro partne-
rystę reglamentuojančio įstatymo. Kartu gyvenantys nesusituokę žmonės, įskaitant 
ir tos pačios lyties poras, patiria nemažai problemų, ypatingai dėl turto dalybų, pa-
veldėjimo ar vaikų išlaikymo. 2013 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo 
ministerijos parengtame Civilinio kodekso straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 
įstatymo projekte (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203482&p_
org=8&p_fix=y&p_gov=n) kalbama apie vyro ir moters partnerystę, o tos pačios lyties 
poros ir toliau negalės teisiškai įforminti savo santykių. 2013 m. lapkričio 15 d. 108 par-
lamentarų grupė užregistravo Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įsta-
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LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktame atsiliepime Nr. (25.6-

34)SD-1955 į LR Ministro Pirmininko kanclerio rezoliuciją Nr. 62-1016 pateikta 

glausta informacija apie su LGBT asmenų teisėmis susijusias Visuotinės periodi-

nės peržiūros kontekste Lietuvai suformuluotas rekomendacijas:18192021

„Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje yra įstatymiškai įtvirtinta apsauga nuo diskrimi

navimo lytinės orientacijos pagrindu (Lygių galimybių įstatymo 1 straipsnis). Šiame 

įstatyme taip pat yra įtvirtintas konkretus draudimas diskriminuoti, taikomas narys

tės ar dalyvavimo asociacijų bei kitų darbuotojų ar darbdavių organizacijų, kurių na

riai yra atitinkamo amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės grupės, 

religijos, įsitikinimų ar tikėjimo asmenys, veikloje atžvilgiu (Lygių galimybių įstatymo 

9 straipsnis).“ 

LR Vidaus reikalų ministerijos pateiktame atsiliepime Nr. 1D-2481(12) į LR 

Ministro Pirmininko kanclerio rezoliuciją Nr. 62-1016 nėra minima nė viena su 

18 
19 
20 
21 

tymo projektą Nr. XIIP-1217 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=459884), kuriuo nustatoma, jog „[š]eima sukuriama sudarius santuoką“, tokiu būdu 
siekiant diskriminuoti nesusituokusias (tos pačios lyties) šeimas.
20 Pagal Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2013 m. gegužės 17 
d. paskelbtus LGBT asmenų apklausos rezultatus (http://fra.europa.eu/sites/default/
files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf), Lietuvoje beveik du trečdaliai (61%) 
LGBT asmenų teigia patiriantys diskriminaciją ar priekabiavimą dėl savo seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės. Diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar lytinės 
tapatybės darbo santykių srityje Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių nurodė patyrę 
net 27% apklaustų LGBT asmenų. Apklausos duomenimis, LGBT asmenys patiria dis-
kriminaciją ir kitose srityse, t. y. teikiant prekes ir paslaugas, šveitimo, sveikatos prie-
žiūros ir socialinės rūpybos srityse. Lietuvoje bent vienoje iš šių sričių diskriminaciją 
dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės nurodė patyrę net 42% respondentų. 
Asociacijos LGL 2013 m. parengtoje Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomen-
dacijos CM/Rec(2010)5 dokumentinėje ataskaitoje (http://www.lgl.lt/assets/LT-atas-
kaita-Sveicarai-internet.pdf) teigiama, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė nesiima 
jokių pozityvių veiksmų, siekdama sumažinti LGBT asmenų diskriminaciją ir socialinę 
atskirtį Lietuvos visuomenėje.
21 Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje draudimas diskriminuoti dėl lytinio tapa-
tumo nėra įtvirtintas nė viename teisės akte – ši teisinė kategorija kaip diskriminacijos 
draudimo pagrindas paprasčiausiai neegzistuoja.

Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas
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LGBT asmenų teisėmis išimtinai ar iš dalies susijusi Visuotinės periodinės peržiū-

ros kontekste Lietuvai pateikta rekomendacija. 

LR Švietimo ir mokslo ministerija atsiliepimo į LR Ministro Pirmininko kanclerio 

rezoliuciją Nr. 62-1016 nepateikė. 

Siekiant apibendrinti Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmo kontekste 

Lietuvai suformuluotų rekomendacijų įgyvendinimo procesą nacionaliniu lygiu, 

darytina išvada, jog šis procesas vyko itin vangiai. Per metus nuo Ženevoje įvy-

kusio interaktyvaus peržiūros dialogo buvo suorganizuotas viso labo vienas LR 

ministerijų atstovų ir pilietinės visuomenės atstovų susitikimas22, kurio metu ir 

buvo aptarta LR Vyriausybės pozicija dėl 119 Lietuvai pateiktų rekomendacijų 

įgyvendinimo. Kalbant apie su LGBT asmenų teisėmis susijusias rekomenda-

cijos, sudarančias tik tam tikrą dalį nuo visų peržiūros mechanizmo kontekste 

Lietuvai pateiktų rekomendacijų, Vyriausybės poziciją galima apibūdinti kaip 

itin dviprasmišką. Nė viena ministerija plačiau nekomentavo dešimties su LGBT 

teisėmis susijusių rekomendacijų, kurioms LR Vyriausybė savanoriškai pritarė 

Visuotinės periodinės peržiūros sesijos 2011 m. spalio mėnesį metu (t. y. tech-

niškai pripažino, jog būtina imtis pozityvių poveikio priemonių šioje srityje), o LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo atsiliepime Nr. (25.6-34)SD-1955 

konstatavo, jog diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu apraiškų Lietuvoje 

apskritai nėra. Šiame kontekste itin groteskiškai atrodo Norvegijos Karalystės 

pateikta rekomendacija Nr. 88.26:22

„Nuodugniai apsvarstyti, ar išlaikoma teisinga pusiausvyra, kai pagrindine Vilniaus 

gatve Nepriklausomybės atkūrimo dieną leidžiama eiti kasmetinių neonacių eitynių 

dalyviams, o pažeidžiamoms grupėms, kaip LGBT visuomenė, atsisakome leisti nau

dotis ta pačia vieta ir pasiūlomos mažiau patrauklios vietos.“

Primename, jog asociacija LGL, siekdama surengti Baltic Pride 2013 eitynes „Už 

lygybę“ pagrindine Vilniaus miesto gatve, t. y. Gedimino prospektu, savo teisę 

22 22 Susitikimas įvyko 2012 m. balandžio 16 d. Teisingumo ministerijoje.
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į taikius susirinkimus turėjo ginti nacionaliniuose teismuose, o galutinis teismo 

įpareigojimas leisti minimą renginį pagrindinėje miesto gatvėje buvo suteiktas 

likus keturioms dienoms iki planuojamo renginio.23 Tuo tarpu ultradešiniųjų pa-

žiūrų judėjimų atstovams surengus nesankcionuotas eitynes Gedimino prospek-

tu 2013 m. kovo 11 d., Vilniaus miesto meras sveikino šį renginį ir žadėjo, kad to-

kio tipo eitynės centrine Vilniaus miesto gatve kitąmet galės vykti be trukdžių.24 

Kalbant apie su LGBT teisėmis susijusias rekomendacijas, dėl kurių LR Vyriausybė 

savo poziciją po papildomo svarstymo pateikė 2012 m. kovo mėnesį, pažymėti-

na, jog LR Teisingumo ministerija net 4 iš suformuluotų 5 rekomendacijų įvardi-

jo kaip jau įgyvendintas, nors pilietinės visuomenės pateikta informacija rodo 

visiškai priešingai. Paradoksalu, tačiau dėl likusios rekomendacijos apie šeimų 

įvairovės pripažinimą Lietuva teigia „negalinti pateikti galutinio atsakymo“, nors 

pastarojo meto įstatymų leidybos iniciatyvos labai aiškiai rodo, jog valstybinės 

šeimos politikos srityje ne tik kad neskatinama įvairių šeimos sampratų sklaida, 

bet ir siekiama regresyviai riboti bet kokias alternatyvias, t. y. ne santuokos tarp 

vyro ir moters pagrindu susiformavusias, šeiminio gyvenimo formas. 

Kitą pranešimą JTO Visuotinei periodinei peržiūrai, kuriame turės būti pateik-

ta informacija apie gautų rekomendacijų įgyvendinimą, pagal JTO Žmogaus 

teisių tarybos nustatytą grafiką Lietuvos Respublika turės pateikti 2016 m. lie-

pos mėnesį. 

 

23 Plačiau žr.: LGL, „Strateginio bylinėjimosi dėl teisės surengti Baltic Pride 2013 eity-
nes „Už lygybę“ dokumentinė ataskaita“, 2013 m. <http://www.lgl.lt/assets/ataskaita-
LT.pdf>.

24 Plačiau skaitykite: „A. Zuokas: kitąmet eisena Kovo 11-ąją galės vykti Gedimino 
prospektu“, delfi.lt, 2013 m. kovo 12 d., <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
azuokas-kitamet-eisena-kovo-11-aja-gales-vykti-gedimino-prospektu.d?id=60882727
#ixzz2leUTM96b>.
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<ATVARTAS>
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TArPTAuTiniO PiLiETiniŲ 
ir POLiTiniŲ TEisiŲ PAKTO 
PriEŽiŪrOs MECHAniZMAs 

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (TPPTP)25 – tai vienas iš Tarptautinę 

žmogaus teisių chartiją sudarančių teisiškai įpareigojančių tarptautinės teisės 

dokumentų, kuriame numatytas pagrindinių pilietinių ir politinių teisių rinkinys, 

sudarantis prielaidas darnios ir demokratiniais principais pagrįstos pilietinės vi-

suomenės vystymuisi. Paktas įsigaliojo 1976 m., o šiuo metu jį yra ratifikavusios 

167 šalys.26 Tai, savo ruožtu, yra viena didžiausių JTO valstybių narių grupė, pripa-

žįstanti konkrečios JTO konvencijos nuostatų privalomumą nacionalinės teisės 

atžvilgiu. TPPTP nuostatų įgyvendinimą prižiūri JTO Žmogaus teisių komitetas. 

Kaip tai veiKia praKtiKoje?

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas garantuoja tokias pagrindines tei-

ses ir laisves kaip individo teisę į gyvybę, asmens neliečiamybę, minties, sąžinės 

ir religijos laisvę, teisę kurti šeimą, draudžia vergiją, neteisėtą suėmimą, neapy-

kantos ir smurto kurstymą. Paktą pasirašiusios šalys įsipareigoja „gerbti ir visiems 

esantiems jos teritorijoje bei priklausantiems jos jurisdikcijai asmenims užtikrinti 

teises, pripažįstamas šiame Pakte, be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos spal-

25 Tarptautinių pilietinių ir politinių teisių paktas: <http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=174848&p_query=&p_tr2=>.

26 Lietuvos Respublika Tarptautinių pilietinių ir politinių teisių paktą ratifikavo 1991 m. 
lapkričio 20 d.

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto priežiūros mechanizmas



32 Jungtinių Tautų Organizacija ir LGBT asmenų padėtis Lietuvoje

va, lytis, kalba, religija, politiniai arba kiti įsitikinimai, tautinė ar socialinė kilmė, 

turtinė padėtis, gimimas ar koks nors kitas požymis“.27 Jungtinių Tautų lygiu 

nepriklausomų žmogaus teisių 

ekspertų 2007 m. suformuluoti 

Džokjakartos principai28, pagrin-

džiantys tarp tautinių žmogaus 

teisių standartų taikymą LGBT 

asmenų atžvilgiu (t. y. be diskri-

minacijos seksualinės orientaci-

jos ar lytinės tapatybės pagrin-

dais), aiškiai nurodo, jog TPPTP 

įtvirtintos pilietinės ir politinės 

teisės LGBT asmenims galioja 

lygiai tokia pačia apimtimi kaip 

ir kitiems Paktą ratifikavusių 

valstybių narių jurisdikcijose 

esantiems individams. 

JTO Žmogaus teisių komitetą, 

kuris yra atsakingas už TPPTP 

nuostatų įgyvendinimo prie-

žiūrą, sudaro 18 Paktą ratifika-

vusių valstybių narių piliečių. 

Žmogaus teisių komiteto nariai yra renkami JTO Generalinėje Asamblėjoje ke-

tverių metų kadencijai, siekiant užtikrinti „teisingą geografinį narių pasiskirstymą 

27 Supra 25, II dalis, 2 straipsnis, 1 punktas.

28 Originalų Džokjakartos principų tekstą anglų kalba galite rasti: <http://www.yogya-
kartaprinciples.org/principles_en.pdf>; apie Džokjakartos principų taikymą nacionali-
niu lygiu plačiau skaitykite: LGL, „Džokjakratos principai. Naujas LGBT teisių gynimo 
Lietuvoje įrankis“, 2010, <http://www.lgl.lt/assets/Dzokjakarta-inernetui1.pdf >.

Jungtinių Tautų lygiu 
nepriklausomų žmogaus 
teisių ekspertų 2007 m. 
suformuluoti Džokjakartos 
principai, pagrindžiantys 
tarptautinių žmogaus 
teisių standartų taikymą 
LGBT asmenų atžvilgiu, 
aiškiai nurodo, jog TPPTP 
įtvirtintos pilietinės ir 
politinės teisės LGBT 
asmenims galioja lygiai 
tokia pačia apimtimi 
kaip ir kitiems Paktą 
ratifikavusių valstybių narių 
jurisdikcijose esantiems 
individams. 
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ir [...] įvairių civilizacijos formų bei pagrindinių teisinių sistemų atstovavimą.“29 

Narių dalyvavimas komiteto veikloje yra grindžiamas politinio nešališkumo prin-

cipu, t. y. veikiama nepriklausomai nuo „deleguojančios“ valstybės narės pozi-

cijos. Siekiant užtikrinti šio principo įgyvendinimą praktikoje, komiteto nariai 

savanoriškai nusišalina nuo juos „delegavusios“ valstybės narės periodinės atas-

kaitos svarstymo ar nuo pagal 

pirmąjį fakultatyvinį Pakto pro-

tokolą30 pateikto individualiojo 

skundo nagrinėjimo. 

Žmogaus teisių komiteto funk-

cija – prižiūrėti TPPTP nuostatų 

įgyvendinimo šį tarptautinės 

teisės dokumentą ratifikavu-

siose šalyse narėse procesą. 

Šiuo tikslu komitetas (1) nagri-

nėja valstybių narių periodines 

ataskaitas dėl TPPTP nuostatų 

įgyvendinimo, (2) teikia ben-

drąsias pastabas (angl. general 

comments) dėl Pakto nuostatų 

taikymo, (3) nagrinėja pagal pirmąjį fakultatyvinį protokolą pateiktus individu-

aliuosius skundus bei tam tikrais atvejais (4) nagrinėja valstybių narių skundus 

dėl akivaizdžių TPPTP pažeidimų kitose valstybėse narėse. Dėl universaliai pri-

pažįstamo moralinio autoriteto Žmogaus teisių komiteto pateikiamos galutinės 

29 Supra 25, IV dalis, 31 straipsnis, 2 punktas.

30 Pirmąjį fakultatyvinį TPPTP protokolą ratifikavusios valstybės narės pripažįsta JTO 
Žmogaus teisių komiteto kompetenciją nagrinėti pateiktus individualius skundus dėl 
TPPTP įtvirtintų pilietinių ir politinių teisių pažeidimų konkrečioje valstybėje narėje; 
Lietuvos Respublika šį protokolą ratifikavo 1991 m. lapkričio 20 d.; protokolo tekstą 
galite rasti čia: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174849>.

Dėl universaliai 
pripažįstamo moralinio 
autoriteto Žmogaus teisių 
komiteto pateikiamos 
galutinės arba 
baigiamosios išvados, 
susijusios su pilietinių ir 
politinių teisių padėties 
konkrečioje valstybėje 
narėje vertinimu, yra 
laikomos rimtu signalu apie 
demokratijos būklę šalyje.
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arba baigiamosios išvados (angl. concluding observations), susijusios su pilietinių 

ir politinių teisių padėties konkrečioje valstybėje narėje vertinimu, yra laikomos 

rimtu signalu apie demokratijos būklę šalyje. 

TPPTP ratifikavusios valstybės narės periodines ataskaitas Žmogaus teisių ko-

mitetui teikia pagal individualiai sudarytą grafiką. Priešingai nei Visuotinės pe-

riodinės peržiūros mechanizmo rėmuose, Žmogaus teisių komiteto vykdoma 

peržiūra neturi pastovaus ciklo. Tokia situacija leidžia susikoncentruoti būtent į 

tas valstybes nares, kuriose pilietinių ir politinių teisių padėtis gali būti apibūdi-

nama kaip kritiška. Kita vertus, pažymėtina, jog kiekvienos valstybės narės per-

žiūra preliminariai yra vykdoma ne rečiau kaip kas ketverius-penkerius metus. 

Būsimos peržiūros datą Žmogaus teisių komitetas nustato einamosios peržiū-

ros metu, pateikdamas galutines išvadas dėl pilietinių ir politinių teisių padėties 

valstybėje narėje vertinimo. 

Žmogaus teisių komitete vykdoma TPPTP nuostatų įgyvendinimo konkrečioje 

valstybėje narėje peržiūra susideda iš kelių etapų. Pirmajame etape valstybė 

narė pateikia pranešimą31, kuriame atsakoma į ankstesnės peržiūros metu ko-

miteto pateiktas pastabas ir rekomendacijas. Tokiu būdu fiksuojamas valstybės 

narės progresas užtikrinant pilietines ir politines teises konkrečiose susirūpinimą 

keliančiose srityse. Šiame etape įvairios suinteresuotos šalys, pavyzdžiui, nevy-

riausybinės organizacijos, gali pateikti savo šešėlines ataskaitas.32 Antrajame 

etape, įvertinęs valstybės narės ir kitų suinteresuotų šalių pateiktą informaciją, 

31 Lietuvos Respublikos 2010 m. rugsėjo 3 d. pateiktą pranešimą trečiosios Lietuvos 
ataskaitos Žmogaus teisių komitete kontekste (anglų kalba) galite rasti čia: <http://
docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yh
spsxgIUbPkaTnjMNKleQtzkPhEUYbINYW9mJ0olFZN9Cu3jgtxNZhOZ5mbu%2bwpF
qJuU6uRGNZ%2fZhymHGqA4hyo0QwRBhkxc6GmdpeYETKpIF>.

32 Trečiosios Lietuvos ataskaitos Žmogaus teisių komitete kontekste iš viso buvo pa-
teiktos 8 pilietinės visuomenės organizacijų parengtos šešėlinės ataskaitos; asociacijos 
LGL parengtą šešėlinę ataskaitą galite rasti čia: <http://www.lgl.lt/assets/11_0.pdf >.
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Žmogaus teisių komitetas suformuluoja klausimų sąrašą (angl. list of issues)33, 

į kurį šalis narė privalo atsakyti raštu, pateikdama papildomos informacijos.34 

Galiausiai Žmogaus teisių komitetas kartu su peržiūroje dalyvaujančios valsty-

bės narės delegacijos atstovais aptaria gautuose dokumentuose pateiktą infor-

maciją ir suformuluoja baigiamąsias išvadas35 dėl žmogaus teisų apsaugos tobu-

linimo pilietinių ir politinių teisių srityje.

Galutinės arba baigiamosios išvados atlieka dvejopą funkciją. Visų pirma, jos pa-

teikia aiškią nuorodą į probleminius su politinių ir pilietinių teisių įgyvendinimu 

susijusius aspektus, tokiu būdu paskatindamos valstybes nares imtis konkrečių 

poveikio priemonių šioms problemoms spręsti. Visų antra, užtikrinamas su kon-

krečiomis žmogaus teisių problemomis susijusios tarptautinės priežiūros tęsti-

numas, nes, pateikdamos naujus pranešimus dėl TPPTP nuostatų įgyvendinimo, 

valstybės narės privalo nurodyti, kokių poveikio priemonių buvo imtąsi ankstes-

nėse baigiamosiose išvadose identifikuotoms problemoms spręsti. Be to, kiek-

vienose baigiamosiose išvadose Žmogaus teisių komitetas identifikuoja kelis pri-

33 Trečiosios Lietuvos ataskaitos Žmogaus teisių komitete kontekste JTO Žmogaus 
teisių komiteto Lietuvos Respublikai pateiktą klausimų sąrašą (anglų kalba) galite rasti 
čia: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRi
CAqhKb7yhspsxgIUbPkaTnjMNKleQtzmobmwAs4W8qnpzII%2fkAwwLIgfN9Sep8PP
14C%2bv6Cdi%2fXs7ENfbai6DuymQamfeFsGS2h2%2fpM67j0vekklUz47d>.

34 Trečiosios Lietuvos ataskaitos Žmogaus teisių komitete kontekste 2012 m. gegužės 
15 d. Lietuvos Respublikos pateiktą atsakymą į JTO Žmogaus teisių komiteto suformu-
luotus klausimus (anglų kalba) galite rasti čia: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhspsxgIUbPkaTnjMNKleQtzmSu
7nICUTzKaSRRhtJuvcASt2ylr8dxwnOwxIlgJYqSfeuyDxJ4lK%2bvVVTSoAa2rGVeq3n
%2fFRtPd66sIPCFxiFW5c%2b1WLtx1UEFDmdbiFlRg%3d%3d>.

35 Trečiosios Lietuvos ataskaitos Žmogaus teisių komitete kontekste 2012 m. rugpjū-
čio 31 d. JTO Žmogaus teisių komiteto pateiktas baigiamąsias išvadas (anglų kalba) 
galite rasti čia: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG
1d%2fPPRiCAqhKb7yhspsxgIUbPkaTnjMNKleQtzmKzv5EKMNU37hgBO8vvh0j7r1Q
mQmxCuAyR6T7pH1HBEDXPlLz%2bRR9b7%2fmjIiSSoHwDRvShCgWi9AbtGEwhx
%2bn>.
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oritetinius klausimus ir su jais susijusias rekomendacijas, dėl kurių įgyvendinimo 

valstybė narė privalo atsiskaityti praėjus metams nuo baigiamųjų išvadų pateiki-

mo, nelaukiant naujo peržiūros ciklo pradžios. Įdomu pastebėti tai, kad po 2012 

m. įvykusios trečiosios Lietuvos peržiūros Žmogaus teisių komiteto identifikuoti 

prioritetiniai klausimai buvo (a) pilietinių ir politinių teisių pažeidimai kovos su 

terorizmu kontekste, (b) LGBT asmenų diskriminacija ir (c) per dažnas ir per ilgas 

kardomojo suėmimo taikymas ikiteisminėse bylose. 

 

trečioji Lietuvos atasKaita jto  

Žmogaus teisių Komitetui 2012 m.

Lietuvos Respublika, 1991 m. lapkričio 20 d. ratifikavusi TPPTP ir fakultatyvinį pro-

tokolą dėl individualiųjų skundų nagrinėjimo, prisiėmė pareigą laikytis Pakte nu-

matytų įsipareigojimų bei reguliariai teikti ataskaitas dėl jų įgyvendinimo. Už JTO 

Žmogaus teisių komitetui pateikiamų periodinių pranešimų rengimą Lietuvoje 

yra atsakinga LR Užsienio reikalų ministerija. Paskutinį, t. y. trečiąjį, kartą TPPTP 

peržiūros mechanizme Lietuva dalyvavo nuo 2010 m. rugsėjo mėn., o interak-

tyvus Žmogaus teisių komiteto dialogas su Lietuvos delegacijos atstovais įvyko 

2012 m. liepos 10–11 dienomis JTO būstinėje Ženevoje (Šveicarija). Delegacijai va-

dovavo tuometinė LR Užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė, 

paskirta Tėvynės sąjungos politinei partijai atstovaujančio LR Užsienio reikalų 

ministro Audroniaus Ažubalio. JTO Žmogaus teisių komitetas galutines išvadas 

dėl pilietinių ir politinių teisių padėties Lietuvos Respublikoje pateikė 2012 m. 

rugpjūčio 31 d. (Priedas Nr. 5, neoficialus LGL vertimas). 

Lietuvos Respublikos pateiktame pranešime36 dėl pilietinių ir politinių teisių pa-

dėties šalyje nurodomos pagrindinės teisėkūros iniciatyvos ir jų teigiami rezul-

tatai. Pažymima būtinybė ir toliau tobulinti teisinę sistemą, vadovaujantis visiš-

36 Supra 31.
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kos asmenų lygybės prieš įstatymą principu. Vienas iš laimėjimų – 1999 metais 

įsteigtos Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (dabar Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnybos) kompetencijos ribų išplėtimas, pavedant 

skundų dėl „diskriminacijos ir priekabiavimo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kil-

mės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orien-

tacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu“ nagrinėjimą. Taip 

pat nemažai dėmesio skiriama 

2003–2008 m. įgyvendintai vals-

tybinei ŽIV/AIDS profilaktikos ir 

kontrolės programai bei priemo-

nėms, skirtoms skatinti tautinių 

mažumų integraciją (pavyzdžiui, 

visuomeninių veiklos centrų ir 

bendrojo lavinimo mokyklų pa-

gal tautinių mažumų mokomą-

sias kalbas steigimas, lietuvių 

kalbos kursų organizavimas ir 

pan.). Pažymėtina, jog 70-ies 

puslapių ilgio Lietuvos valstybės 

pranešime Žmogaus teisių komi-

tetui sąvoką LGBT apskritai nėra 

minima. Visiškai ignoruodama 

su LGBT asmenų pilietinių ir po-

litinių teisių apsauga susijusius 

klausimus, Lietuvos Respublika 

jau pirminiame peržiūros me-

chanizmo etape siunčia itin aiš-

kią žinutę, jog šie probleminiai 

žmogaus teisių politikos aspektai, Lietuvos vertinimu, paprasčiausiai neegzis-

tuoja.

70-ies puslapių ilgio 
Lietuvos valstybės 
pranešime Žmogaus teisių 
komitetui sąvoką LGBT 
apskritai nėra minima. 
Visiškai ignoruodama su 
LGBT asmenų pilietinių ir 
politinių teisių apsauga 
susijusius klausimus, 
Lietuvos Respublika jau 
pirminiame peržiūros 
mechanizmo etape 
siunčia itin aiškią žinutę, 
jog šie probleminiai 
žmogaus teisių politikos 
aspektai, Lietuvos 
vertinimu, paprasčiausiai 
neegzistuoja.
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Nacionalinės LGBT teisių gynimo asociacijos LGL ir Hartlando žmogiškųjų porei-

kių ir žmogaus teisių susivienijimo (angl. Heartland Alliance for Human Needs & 

Human Rights) JTO Žmogaus teisių komitetui pateiktoje šešėlinėje ataskaitoje 

(Priedas Nr. 6) konstatuojama, jog:

„[...] nepaisant pasižadėjimo laikytis TPPTP dvasios, Lietuvos Vyriausybei nepavyko 

tinkamai reaguoti į ir pranešti apie žmogaus teisių pažeidimus lytinės orientacijos 

ir lytinės tapatybės pagrindu, nes trečiojoje periodinėje ataskaitoje net nėra užsi

menama apie tokius pažeidimus ir jie nėra tinkamai sprendžiami pagal visą sąrašą 

klausimų, kurių būtina imtis atsižvelgiant į Lietuvos trečiąją periodinę ataskaitą. Šis 

trūkumas iš Vyriausybės pusės rimtai kenkia Lietuvos įsipareigojimams pagal TPPTP. 

Lietuvos seksualinės mažumos yra toliau sistemingai diskriminuojamos, joms yra 

dažnai [ribojamos] susirinkimų ir išraiškos laisvės, Lietuvos žiniasklaidoje šių grupių 

atžvilgiu plačiai paplitusi neapykantą kurstanti kalba.“

Šešėlinėje ataskaitoje teigiama, jog Lietuvoje yra sistemingai pažeidžiamos pi-

lietinės ir politinės LGBT bendruomenei priklausančių asmenų teisės, įtvirtintos 

2(1) ir 26 (nediskriminavimo principas), 7 (apsauga nuo kankinimų ir žiauraus, 

nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo), 14 (teisė į teisingą teismą), 16 

(asmens pripažinimas teisinių santykių subjektu) ir 17 (apsauga nuo savava-

liško kišimosi į asmeninį ir šeimos gyvenimą ir būsto neliečiamybę), 19 (teisė į 

saviraiškos laisvę), 21 (teisė į susirinkimų laisvę) ir 23 (teisė į šeimos gyvenimą) 

TPPTP straipsniuose. Ataskaitoje JTO Žmogaus teisių komitetui taip pat siūloma 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti papildomus su LGBT pilietinių ir poli-

tinių teisių užtikrinimu susijusius klausimus, siekiant išsiaiškinti valstybės narės 

poziciją šios socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės atžvilgiu.

JTO Žmogaus teisių komitetas į šį pasiūlymą atsižvelgė iš dalies ir pateiktame 

suformuluotų klausimų sąraše37 iš Vyriausybės pareikalavo suteikti papildomos 

informacijos apie nediskriminavimo principo įgyvendinimą LGBT asmenų at-

žvilgiu. Pažymėtina, jog Komitetas išreiškė ypatingą susirūpinimą dėl bandymų 

37 Supra 33, para. 6.
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įvesti administracines nuobaudas už „homoseksualių santykių propagavimą“. 

2012 m. gegužės 15 d. Lietuvos Vyriausybės pateiktas atsakymas į šią užklau-

są38 išsamumu nepasižymi. Valstybė narė teigia, jog už priemonių, skirtų kovai 

su diskriminacija, koordinavimą yra atsakinga LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija. Šias priemones numato „Nediskriminavimo skatinimo tarpinstituci-

nis veiklos planas“, o skundus dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos ar ly-

tinio tapatumo pagrindais yra pavesta nagrinėti Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnybai. Kokių veiksmų ketinama imtis siekiant užkirsti kelią administracinės 

atsakomybės įvedimui už „homoseksualių santykių propagavimą“, valstybė narė 

nenurodo.

LGBT asmenų pilietinių ir politinių teisių užtikrinimo klausimas sulaukė dėme-

sio ir interaktyvaus dialogo tarp JTO Žmogaus teisių komiteto ir Lietuvos de-

legacijos atstovų metu.39 Komiteto narys O’Flaherty teigė, jog kai kurios LR 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo informacijos poveikio įstatymo nuosta-

tos yra nesuderinamos su TPPTP 19-uoju (teisė į saviraiškos laisvę) straipsniu 

kaip galimai diskriminuojančios LGBT bendruomenės atžvilgiu.40 Taip pat buvo 

atkreiptas dėmesys į bandymus įstatymiškai uždrausti lyties pakeitimo procedū-

rą bei internetinėje erdvėje plačiai paplitusią neapykantos kalbą LGBT asmenų 

atžvilgiu.41 Reaguodamas į šią pastabą, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 

atstovas Deividas Velkas teigė, jog „specialios priemonės LGBT asmenų idėjoms 

skleisti“ nėra taikomos, o visos interesų grupės [sic!] naudojasi tokiomis pačio-

mis saviraiškos priemonėmis.42 Šis Lietuvos delegacijos narys taip pat teigė, jog 

38 Supra 34, para. 26-31.

39 Šio dialogo protokolą (anglų kalba) galite rasti čia: <http://docstore.ohchr.org/Self-
Services/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsm0BTKouDPNIMXWA
uPwondFf%2fq0hVLi6wRNIT5hfdoU3x2GcEtJZb6MNDovRS4hSolCIwpDqMJW%2b
wD7jMUqks7UV80D584ehUJaXsDI2mh2e>.

40 Ibid., para. 14.

41 Ibid., para. 16.

42 Ibid., para. 38.
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diskriminacinio pobūdžio LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo informacijos 

poveikio įstatymo taikymas LGBT asmenų atžvilgiu paprasčiausiai nėra galimas, 

nes įstatyme „homoseksualūs santykiai“ nėra įvardyti kaip viena iš informaciją 

kaip žalingą nepilnamečiams kvalifikuojančių kategorijų.43 Reaguodamas į šiuos 

pasisakymus, Žmogaus teisių komiteto narys O’Flaherty atkreipė dėmesį į susi-

rūpinimą keliančią bendrą LGBT asmenų padėtį Lietuvos Respublikoje ir pakvie-

tė valstybę narę rimtai apsvarstyti siūlymą patvirtinti nacionalinę LGBT asmenų 

teisių apsaugos skatinimo veiksmų programą.44

Atsižvelgiant į JTO Žmogaus teisių komiteto susidomėjimą LGBT asmenų padė-

timi Lietuvoje, nėra stebėtina, jog iš 11 Komiteto baigiamosiose išvadose pateik-

tų rekomendacijų, viena iš jų skirta būtent LGBT bendruomenės pilietinių ir poli-

tinių teisių užtikrinimo klausimui. Suformuluota rekomendacija skamba taip:

„Komitetas ragina valstybę narę imtis visų būtinų priemonių ir veiksmų, kad teisės 

aktai nebūtų klaidingai interpretuojami ir neskatintų diskriminacijos seksualinės 

orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais. Komitetas taip pat rekomenduoja orga

nizuoti sąmoningumo kėlimo kampanijas bei specialius mokymus teisėsaugos parei

gūnams ir sukurti nacionalinį veiksmų planą, siekiant užtikrinti žmogaus teisių ap

saugą, įskaitant saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę, visiems valstybės piliečiams 

be išimties.“

Įdomu pastebėti, jog ši rekomendacija JTO Žmogaus teisių komiteto buvo 

identifikuota kaip prioritetinis, t. y. ypatingą susirūpinimą keliantis, klausimas – 

Lietuva dėl šios rekomendacijos įgyvendinimo kontekste taikomų poveikio prie-

monių turėjo atsiskaityti jau 2013 m. liepos mėn.

43 Ibid., para. 39; pažymėtina, jog pirmą kartą LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigia-
mo viešosios informacijos poveikio įstatymas, siekiant neproporcingai (ap)riboti LGBT 
asmenų teisę į saviraiškos laisvę, buvo pritaikytas viso labo praėjus metams nuo inte-
raktyvaus dialogo su JTO Žmogaus teisių komitetu; žr. supra 18.

44 Ibid., para. 47.
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suformuLuotų  

reKomendacijų įgyvendinimas 

nacionaLiniu Lygiu

2013 m. vasario 7 d. Žmogaus teisių koalicija,45 vienijanti nevyriausybines organi-

zacijas, veikiančias žmogaus teisių ir nediskriminavimo srityje, kreipėsi į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybę su prašymu atkreipti dėmesį į esančią žmogaus teisių pa-

dėtį šalyje ir imtis konkrečių poveikio priemonių, siekiant įgyvendinti Visuotinės 

periodinės peržiūros bei TPPTP peržiūros mechanizmų kontekste suformuluotas 

rekomendacijas (Priedas Nr. 7). Koalicijos kreipimesi pažymima, jog „[d]auguma 

aspektų, pabrėžiamų skirtingose JTO ataskaitose, kartojasi“, tokiu būdu atkrei-

piant dėmesį, jog tam tikros su žmogaus teisių užtikrinimu susijusios problemos 

Lietuvoje įgauna sisteminį pobūdį. Nevyriausybinės organizacijos ragino skirti 

ypatingą dėmesį šiems probleminiams klausimams: nacionalinės žmogaus tei-

sių institucijos įsteigimui, su lyčių lygybe, smurtu artimoje aplinkoje ir šeimos 

koncepcija susijusiems klausimams, tautinių mažumų teisėms, žmonių su nega-

lia teisėms bei su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais susijusiems klausimams. 

Koalicijos kreipimesi pažymima, jog, siekiant įgyvendinti tiek Visuotinės perio-

dinės peržiūros, tiek TPPTP peržiūros mechanizmų kontekste su LGBT asmenų 

teisėmis susijusias rekomendacijos, būtina „priimti ne tik reikalingus įstatymi-

nius pakeitimus, užtikrinant įvairių šeimų teisinę interesų apsaugą, bet ir numa-

tyti [atitinkamas] ugdymo programas“.

LR Teisingumo ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko kanclerio 2013 m. 

sausio 29 d. pavedimą Nr. 62-407, 2013 m. balandžio 19 d. surengė antrąjį susi-

tikimą su ministerijų, nevyriausybinių organizacijų bei Seimo atstovais dėl JTO 

žmogaus teisių priežiūros mechanizmų kontekste pateiktų rekomendacijų įgy-

vendinimo. Susitikime buvo pristatyta ministerijų veikla bei pasiekta pažanga 

įgyvendinant rekomendacijas, pateiktos nevyriausybinių organizacijų pastabos 

45 Supra 17.

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto priežiūros mechanizmas



42 Jungtinių Tautų Organizacija ir LGBT asmenų padėtis Lietuvoje

ir pasiūlymai. Susitikime dalyvavo LR Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, 

atstovaujantis Lietuvos socialdemokratų politinei partijai, bei Seimo Žmogaus 

teisių komiteto, Kultūros ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-

jos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos ir Vidaus rei-

kalų ministerijos atstovai. Šis susitikimas laikytinas strategiškai reikšmingu, nes 

JTO žmogaus teisių priežiūros mechanizmų pateiktos rekomendacijos ir atitin-

kami nevyriausybinių organizacijų siūlymai pirmą kartą buvo aptarti su naujo-

sios Vyriausybės, paskirtos po 2012 m. įvykusių Parlamento rinkimų, atstovais. 

Nevyriausybinės organizacijos akcentavo savo pasirengimą bendradarbiauti 

su valstybės institucijomis, atkreipė dėmesį į aptartinų klausimų gausą, jų įvai-

rų pobūdį, politinio lygmens atstovų dalyvavimo tokiose diskusijose, taip pat 

savivaldybių atstovų įtraukimo į diskusijas poreikį. LR Teisingumo ministerija, 

savo ruožtu, pasiūlė teminius susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijo-

mis rengti atskirose institucijose pagal jų kompetenciją, o periodiniuose (ren-

giamuose kartą per metus) susitikimuose Teisingumo ministerijoje aptarti ben-

dresnius bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir JTO žmo-

gaus teisių priežiūros mechanizmų suformuluotų rekomendacijų įgyvendinimo  

klausimus. 

Susitikimo metu buvo aptarti du su LGBT asmenų teisėmis susiję klausimai, bū-

tent – neegzistuojantis teisinis reguliavimas, nustatantis lyties pakeitimo sąly-

gas ir tvarką, bei sunkumai, su kuriais LGBT bendruomenė susiduria bandydama 

pasinaudoti teise į taikius susirinkimus. Pažymėtina, jog šis susitikimas įvyko 

kaip tik kaistančių politinių ir teisinių batalijų dėl 2013 m. liepos 27 d. suplanuotų 

Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ kontekste.46 Susitikimo metu buvo sufor-

muluota rekomendacija savivaldybėms, sprendžiant susirinkimų (eitynių) laisvės 

46 Platesnį šio teisinio ir politinio proceso aprašymą galite rasti asociacijos LGL pa-
rengtoje „Strateginio bylinėjimosi proceso dėl teisės surengti Baltic Pride 2013 eitynes 
„Už lygybę“ dokumentinėje ataskaitoje“, 2013, <http://www.lgl.lt/assets/ataskaita-LT.
pdf>.
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įgyvendinimo klausimus, atsižvelgti į Europos Žmogaus Teisių Teismo jurispru-

denciją dėl visuomenės saugumo ir susirinkimų laisvės santykio, taip pat įvertinti 

kitų valstybių (pavyzdžiui, Latvijos) gerąją praktiką užtikrinant eitynių dalyvių ir 

visuomenės saugumą. Vis dėlto, susitikimo metu komentuodamas susidariu-

sią situaciją, kai Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsisakė suderinti 

planuojamų eitynių maršrutą Gedimino prospektu ir vienašališkai parinko kitą 

renginio vietą, LR Teisingumo ministras Juozas Bernatonis teigė, esą supranta, 

jog policijai galėtų būti sunku užtikrinti renginio dalyvių ir visuomenės saugu-

mą, bei retoriškai klausė, kodėl 

susirinkimo organizatoriams ne-

tinka Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos vienašališkai pa-

rinkta renginio vieta Upės gatvėje. 

Pažymėtina, jog 2013 m. birželio 

20 d. Lietuvos vyriausiasis admi-

nistracinis teismas konstatavo, jog 

tokie savivaldybės veiksmai buvo  

neteisėti.

Atskiri asociacijos LGL atstovų 

susitikimai su kitomis atsakingo-

mis institucijomis įvyko 2013 m. 

gegužės 30 d. (susitikimas su 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-

nistre Algimanta Pabedinskiene, 

atstovaujančia Darbo partijai) ir 

2013 m. liepos 23 d. (susitikimas 

su Teisingumo viceministru Pauliumi Griciūnu). Vis dėlto pažymėtina, jog šiuose 

susitikimuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas bendram esamos LGBT as-

menų žmogaus teisių padėties šalyje ir su ja susijusių praktinių problemų aptari-

LR Teisingumo ministras 
Juozas Bernatonis 
teigė, esą supranta, 
jog policijai galėtų būti 
sunku užtikrinti renginio 
dalyvių ir visuomenės 
saugumą, bei retoriškai 
klausė, kodėl susirinkimo 
organizatoriams 
netinka Vilniaus 
miesto savivaldybės 
administracijos 
vienašališkai parinkta 
renginio vieta Upės 
gatvėje.
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mui, o Visuotinės periodinės peržiūros ir TPPTP peržiūros mechanizmų konteks-

te suformuluotų rekomendacijų įgyvendinimo žingsniai detalizuojami nebuvo. 

Papildomų susitikimų iki 2013 metų pabaigos surengta nebuvo. 

Pagal JTO Žmogaus teisių komiteto baigiamųjų išvadų (Priedas Nr. 5) 17-ąjį 

punktą, „[p]er vienerius metus valstybė privalo pateikti ataskaitą apie tai, kokių 

veiksmų ėmėsi, siekdama įgyvendinti Komiteto rekomendacijas, išvardytas 8, 9 

ir 12 šio dokumento punktuose.“ Rekomendacija Nr. 8 siekia paskatinti valstybę 

narę imtis pozityvių priemonių LGBT asmenų pilietinių ir politinių žmogaus tei-

sių užtikrinimo srityje ir rekomenduoja imtis šių konkrečių veiksmų: (1) atsisakyti 

teisėkūros iniciatyvų, kurios įtvirtintų diskriminaciją seksualinės orientacijos ar 

lytinio tapatumo pagrindais; (2) organizuoti švietimo ir sąmoningumo kėlimo 

kampanijas bei profesinius mokymus teisėsaugos institucijų pareigūnams, sie-

kiant panaikinti visuomenėje vyraujantį priešiškumą LGBT asmenų atžvilgiu; (3) 

priimti tarpinstitucinį veiklos planą LGBT asmenų teisių klausimams spręsti; (4) 

užtikrinti LGBT asmenų lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir lais-

vėmis, įskaitant saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę.

2013 m. spalio mėnesį asociacija LGL JTO Žmogaus teisių komitetui pateikė šešė-

linę ataskaitą dėl rekomendacijos Nr. 8 įgyvendinimo nacionaliniu lygiu (Priedas 

Nr. 8). Ataskaitoje surinkta informacija klasifikuojama pagal šioje konkrečioje 

rekomendacijoje įvardytas poveikio priemones: 

(1) Remiantis LR Susirinkimų įstatymo bei LR Nepilnamečių apsaugos nuo nei-

giamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis, buvo siekiama ne-

proporcingai riboti naudojimąsi LGBT bendruomenės teise į taikius susirinkimus 

bei saviraiškos laisvę. Be to, 2012–2013 metų laikotarpiu Seimui buvo pateiktos 

svarstyti penkios naujos homofobiškų ir transfobiškų įstatymų iniciatyvos, bū-

tent – siūlymas uždrausti lyties keitimo operacijas, raginimas neleisti tos pačios 

lyties poroms įsivaikinti, administracinių nuobaudų už „konstitucinių vertybių 

niekinimą“ įvedimas, baudžiamųjų sankcijų už homofobinę neapykantos kalbą 



45

panaikinimas ir įpareigojimas susirinkimų organizatoriams padengti su renginio 

apsauga susijusias finansines išlaidas.

(2) Valstybė narė nesiėmė jokių pozityvių veiksmų LGBT asmenų socialinei 

integracijai paskatinti ir visuomenėje vyraujančiam priešiškumui sumažinti. 

Teisėsaugos institucijų pareigūnų profesiniai mokymai yra bendro pobūdžio ir 

neskiria papildomo dėmesio su seksualine orientacija ar lytiniu tapatumu susi-

jusiems klausimams nagrinėti. Nėra įsteigta nepriklausoma specializuota ins-

titucija, galinti priimti ir tirti skundus dėl įvykdytų neapykantos nusikaltimų ar 

neapykanta motyvuotų incidentų.

(3) Ragindama įsteigti tarpinstitucinę darbo grupę LGBT teisių klausimams 

spręsti, asociacija LGL bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo minis-

terija, Teisingumo ministerija bei Užsienio reikalų ministerija. Kai kurios minis-

terijos atsisakė užmegzti bendradarbiavimo santykius. Per aptariamą laikotarpį 

tarpinstitucinis veiklos planas LGBT teisių klausimams spręsti išlieka nepriimtas, 

o rimtesnių žingsnių šiuo klausimu žengta taip pat nebuvo.

(4) Valstybė narė nesiėmė jokių pozityvių priemonių, kuriomis siekiama užtikrin-

ti LGBT bendruomenės saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę. Diskriminacinio 

pobūdžio teisės į taikius susirinkimus ribojimas Baltic Pride 2013 eitynių „Už ly-

gybę“ kontekste buvo panaikintas tik pasinaudojus teisinėmis gynybos priemo-

nėmis. Valstybė narė taip pat nesiėmė jokių pozityvių priemonių, kuriomis būtų 

siekiama užtikrinti tos pačios lyties porų teisę į šeimos gyvenimo gerbimą. Lyties 

keitimo procedūros sąlygas ir tvarką nustatantis įstatymas išlieka nepriimtas, o 

papildomi raginimai apskritai uždrausti tokias operacijas užkerta kelią transsek-

sualiems asmenims greitai, skaidriai ir prieinamai Lietuvos Respublikoje užbaigti 

medicininį ir teisinį lyties keitimo procesą.

2013 m. gruodžio 3 d. asociacija LGL kreipėsi į Užsienio reikalų ministerijos 

Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento 
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Žmogaus teisių skyrių su prašymu pateikti informaciją apie JTO Žmogaus teisių 

komitetui parengtą Lietuvos Vyriausybės ataskaitą dėl rekomendacijų Nr. 8, Nr. 

9 ir Nr. 12 įgyvendinimo (ši informacija nebuvo prieinama nei JTO Vyriausiojo 

žmogaus teisių komisaro biuro47, nei nacionalinių valdžios institucijų interne-

tinėse svetainėse). 2013 m. gruodžio 4 d. buvo gauta informacija, jog Lietuvos 

Vyriausybė ataskaitą JTO Žmogaus teisių komitetui pateikė dar 2013 m. liepos 

23 d. Pastebėtina, jog nevyriausybinių organizacijų atstovai apie šios ataskaitos 

rengimo ir pateikimo Komitetui procesą informuojami nebuvo.

JTO Žmogaus teisių komitetui pateiktoje valstybės narės ataskaitoje dėl reko-

mendacijų Nr. 8, Nr. 9 ir Nr. 12 įgyvendinimo nurodoma, jog nediskriminavimo 

dėl seksualinės orientacijos skatinimo priemones Lietuvos Respublikoje numa-

to LR Lygių galimybių įstatymas bei „Nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 

metų tarpinstitucinis veiklos planas”. Ataskaitoje šios priemonės detalizuoja-

mos formaliai išvardijant tarpinstituciniame nediskriminavimo skatinimo plane 

numatytus rekomendacinius veiksmus, kurie, pažymėtina, yra bendro pobūdžio 

ir nėra pritaikyti specifiniams LGBT bendruomenės poreikiams. Ataskaitoje taip 

pat nenurodoma, kaip ir ar apskritai šios numatytos nediskriminavimo skatinimo 

priemonės yra įgyvendinamos praktikoje. 

Klausimų, susijusių su transseksualių asmenų pilietinėmis ir politinėmis teisė-

mis, kontekste teigiama, jog šios teisės bus įgyvendinamos taikant bendrąsias 

poveikio priemones: (1) panaikinus Civilinio kodekso 2.27 straipsnio 2-ąją dalį48, 

numatančią pareigą įstatymų leidėjui lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką suregu-

liuoti įstatymu, bus pašalinta egzistuojanti teisinio reguliavimo spraga, o tai, 

savo ruožtu, neturės neigiamų pasekmių medicininiam transseksualių asmenų 

47 http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx.

48 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 2.27, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 
3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 4.255 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 
3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir Kodekso trečiosios knygos VIII dalies pripa-
žinimo netekusiais galios įstatymo projektas, Nr. XIP-2018(2), 2012 m. liepos 20 d.
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„gydymui“; atitinkamai, lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką reguliuos išplėtotos 

medicininės normos; (2) sklandus teisinio lyties pakeitimo fakto pripažinimo 

procesas bus užtikrintas priėmus Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pa-

taisas (26 straipsnis)49, teigiančias, 

jog: „1. Lyties pakeitimą civilinės 

metrikacijos įstaiga registruoja ga-

vusi asmens prašymą ir Vyriausybės 

ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka sveikatos priežiūros įstaigos 

išduotą pažymą apie lyties pakeiti-

mą“. Asociacijos LGL nuomone, toks 

pasiūlytas lyties pakeitimo procesą 

reglamentuojantis reguliavimas fun-

damentaliai prasilenkia su tarptauti-

niais žmogaus teisių standartais dėl 

dviejų sąveikaujančių priežasčių: (1) 

teisinis lyties pakeitimo fakto pripa-

žinimas yra priklausomas nuo pritaikyto pilno medicininio gydymo, t. y. reikalau-

jama chirurginės lyties pakeitimo operacijos; (2) siūlant pašalinti Civilinio kodek-

so 2.27.2 straipsnį, t. y. „Lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymai“, 

yra netiesiogiai atsisakoma reglamentuoti medicininio lyties keitimo procedūrą 

Lietuvos Respublikoje. Darytina išvada, jog supaprastinta teisinio lyties pakei-

timo tvarka bus visiškai teorinė, t. y. ja nebus įmanoma pasinaudoti praktikoje, 

nes transseksualūs asmenys negalės gauti jiems reikalingo medicininio gydymo 

Lietuvos Respublikoje.

Komentuodama diskriminacinio LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 

viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų taikymo LGBT asmenų 

49 Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo projektas, Nr. XIP-2017(1), 2012 m. lie-
pos 20 d..

[...] supaprastinta 
teisinio lyties 
pakeitimo tvarka bus 
visiškai teorinė, t. y. 
ja nebus įmanoma 
pasinaudoti praktikoje, 
nes transseksualūs 
asmenys negalės 
gauti jiems reikalingo 
medicininio gydymo 
Lietuvos Respublikoje.

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto priežiūros mechanizmas
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atžvilgiu galimybę, Lietuvos Vyriausybė glaustai nurodo, jog „homoseksua-

lių, biseksualių ir poligaminių santykių propagavimas“ įstatyme nėra įvardy-

tas kaip vienas iš viešą informaciją kaip potencialiai žalingą nepilnamečiams 

kvalifikuojančių veiksnių. Primename, jog pirmą kartą LGBT asmenų teisė į 

saviraiškos laisvę, remiantis šio įstatymo nuostatomis, buvo apribota 2013 m.  

rugsėjo 23 d.50

Apibendrinant JTO Žmogaus teisių komiteto baigiamosiose išvadose sufor-

muluotų rekomendacijų įgyvendinimo procesą nacionaliniu lygiu, konstatuo-

tina, jog Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nesiėmė jokių pozityvių 

veiksmų, siekdama atsižvelgti į re-

komendacijoje Nr. 8 suformuluotas 

gaires LGBT asmenų pilietinių ir 

politinių teisių užtikrinimo srityje. 

Priešingai – praėjus pusantrų metų 

po baigiamųjų išvadų pateikimo, 

nevyriausybinės organizacijos pra-

neša apie homofobines bei trans-

fobines įstatymų leidybos iniciaty-

vas, bandymus, remiantis įstatymų 

nuostatomis, neproporcingai riboti 

LGBT asmenų teisę į saviraiškos ir 

taikių susirinkimų laisvę, bei išau-

gusius neapykantos kalbos, neapy-

kantos nusikaltimų bei visuomenės 

nepa kantumo rodiklius. Kita vertus, 

di džiausią susirūpinimą kelia tai, jog valstybinės institucijos, rengdamos papil-

domas ataskaitas JTO Žmogaus teisių komitetui apie LGBT asmenų padėtį ša-

50 Supra 18.

[...] valstybinės 
institucijos, rengdamos 
papildomas ataskaitas 
JTO Žmogaus teisių 
komitetui apie LGBT 
asmenų padėtį šalyje, 
nemato poreikio 
konsultuotis ir 
bendradarbiauti su 
šioje srityje veikiančių 
nevyriausybinių 
organizacijų atstovais, 
o rengiami susitikimai 
yra grynai formalaus 
pobūdžio.
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lyje, nemato poreikio konsultuotis ir bendradarbiauti su šioje srityje veikiančių 

nevyriausybinių organizacijų atstovais, o rengiami susitikimai yra grynai forma-

laus pobūdžio. Tokiu būdu yra ne tik ignoruojamos realiai šalyje egzistuojančios 

su pilietinių ir politinių teisių užtikrinimu susijusios problemos, bet ir siunčiama 

aiški žinia, jog šie klausimai nėra laikomi integralia nacionalinės žmogaus teisių 

politikos dalimi. 

 

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto priežiūros mechanizmas



50 Jungtinių Tautų Organizacija ir LGBT asmenų padėtis Lietuvoje

 <ATVARTAS>
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iŠVADOs

„Švietimas yra galingiausias ginklas, kuriuo galima pakeisti pasaulį.“

Nelsonas Mandela

Praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams po Lietuvos Respublikos įsitraukimo į 

Jungtinių Tautų Organizacijos veiklą, akivaizdu, jog šalyje pasiektas ženklus pro-

gresas prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje. Šios tarptautinės 

organizacijos veiklos kontekste Lietuva priskirtina valstybių narių grupei, pasi-

sakančiai už universalių žmogaus teisių standartų taikymą visoms visuomenės 

grupėms be išimties, neišskiriant ir LGBT bendruomenei priklausančių asmenų. 

Kita vertus, tarptautinėje arenoje teikiamų politinių deklaracijų praktinis įgyven-

dinimas reikalauja ne tik deklaratyvių pareiškimų, bet ir konkrečių poveikio prie-

monių taikymo nacionaliniu lygiu.

Pirmoji Lietuvos Respublikos ataskaita Visuotinės periodinės peržiūros mecha-

nizmo kontekste 2011 m. ir trečioji ataskaita dėl Tarptautinio pilietinių ir politi-

nių teisių įgyvendinimo 2012 m. atskleidė, jog, tarptautinių partnerių vertinimu, 

valstybė narė nesiima pakankamų poveikio priemonių, skatindama LGBT asme-

nų socialinę integraciją ir mažindama visuomenės priešiškumą šios socialinės 

grupės atžvilgiu. Pagrindinėmis susirūpinimą keliančiomis sritimis laikytini ban-

dymai riboti LGBT asmenų teisę į taikių susirinkimų ir saviraiškos laisvę, trans-

seksualių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių užtikrinimo klausimai, bandymai 

įvesti sankcijas už „homoseksualių santykių propagavimą“, diskriminacinio po-

būdžio LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymo taikymo galimybė bei valstybės narės neveiklumas taikant pozityvias 

poveikio priemones šioms problemoms spręsti. 

išvados
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2011 metais įvykusio interaktyvaus dialogo su Žmogaus teisių tarybos nariais 

metu iš 119 Visuotinės periodinės peržiūros kontekste Lietuvai pateiktų reko-

mendacijų net aštuntadalis iš jų buvo susijusios su LGBT asmenų teisių užti-

krinimo klausimais. Vis dėlto tai nesutrukdė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

po metų sekusio interaktyvaus dialogo su Žmogaus teisių komitetu dėl TPPTP 

nuostatų įgyvendinimo metu bandyti išvengti galimai nepatogaus LGBT asme-

nų žmogaus teisių klausimo – 70-ies puslapių ilgio Lietuvos valstybės pranešime 

sąvoka „LGBT“ apskritai net nėra minima. Bandydama ignoruoti su LGBT asme-

nų teisėmis susijusius klausimus, Lietuvos Respublika siunčia itin aiškią žinutę, 

jog šie probleminiai žmogaus teisių 

politikos aspektai, Lietuvos vertini-

mu, paprasčiausiai neegzistuoja, o 

progresyvios tarptautinės deklara-

cijos nebūtinai yra taikomos nacio-

nalinės politikos kontekste.

Tarptautinių žmogaus teisių me-

chanizmų suformuluotų su LGBT 

asmenų teisių apsauga susijusių 

rekomendacijų įgyvendinimo pro-

cesas nacionaliniu lygiu, deja, api-

būdintinas kaip neefektyvus. Nors 

Vyriausybė ir deda tam tikras pastangas, siekdama sukurti konsultacijų tarp mi-

nisterijų ir šalyje veikiančių nevyriausybinių organizacijų tinklą, atkreiptinas dė-

mesys į formalų šių konsultacijų pobūdį ir realių pokyčių stoką. Nors Teisingumo 

ministerijoje reguliariai vieną kartą per metus rengiami susitikimai su Žmogaus 

teisų koalicijos atstovais dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo, tačiau šios dis-

kusijos LGBT asmenų teisių atžvilgiu negeneruoja jokios pridėtinės vertės vie-

šosios politikos srityje. Šią situaciją geriausiai iliustruoja Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2013 m. liepos 23 d. Žmogaus teisų komitetui pateiktas pranešimas 

Tarptautinių žmogaus 
teisių mechanizmų 
suformuluotų su LGBT 
asmenų teisių apsauga 
susijusių rekomendacijų 
įgyvendinimo procesas 
nacionaliniu lygiu 
apibūdintinas kaip 
neefektyvus. 
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dėl su LGBT asmenų teisėmis susijusios rekomendacijos Nr. 8 įgyvendinimo na-

cionaliniu lygiu, kurią Komitetas 2012 metais įvardijo kaip prioritetinę siekiant 

užtikrinti pilietines ir politines žmogaus teisies šalyje. Už ataskaitos parengimą 

atsakinga Užsienio reikalų ministeri-

ja ne tik nematė poreikio informuoti 

nevyriausybinių organizacijų atsto-

vus apie šios ataskaitos rengimo ir 

pateikimo Komitetui procesą, bet 

ir pasirinko itin formalų, praktikoje 

egzistuojančių realių aplinkybių ne-

atitinkančios situacijos aprašymą. 

Susidaro įspūdis, jog nevyriausy-

binės organizacijos yra priverstos 

„bendradarbiavimą“ su nacionalinės 

valdžios institucijomis įgyvendinti 

rengdamos šešėlines ataskaitas ir 

informuodamos tarptautinius part-

nerius apie realiai egzistuojančią žmogaus teisių padėtį šalyje. Darytina išvada, 

jog nacionalinės valdžios institucijos nevyriausybinių organizacijų vis dar nelaiko 

pilnaverčiais partneriais JTO žmogaus teisių priežiūros mechanizmų suformu-

luotų rekomendacijų įgyvendinimo procese.

Vis dėlto nereikėtų nuvertinti JTO žmogaus teisių apsaugos mechanizmų teikia-

mų galimybių LGBT asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje. Aiškus problemų 

identifikavimas ir konkrečių rekomendacijų generavimas tarptautiniu mastu ne-

abejotinai turi tam tikrų pozityvių implikacijų nacionalinės politikos kontekste, 

visų pirma pasireiškiančių per sprendimų priėmėjų ir politikos formuotojų są-

moningumo didinimą bei politinės dienotvarkės formavimą, skatinant įtraukti ir 

su LGBT asmenų teisėmis susijusius klausimus. Be to, aktyvus šalyje veikiančių 

nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas JTO žmogaus teisių priežiūros mecha-

[...] nacionalinės 
valdžios institucijos 
nevyriausybinių 
organizacijų vis dar 
nelaiko pilnaverčiais 
partneriais JTO 
žmogaus teisių 
priežiūros mechanizmų 
suformuluotų 
rekomendacijų 
įgyvendinimo procese.

išvados
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nizmų procesuose didina pilietinės visuomenės atstovų gebėjimus atstovauti re-

prezentuojamų socialinių grupių interesus ne tik tarptautiniu mastu, bet ir nacio-

nalinės politikos kontekste. Galiausiai, JTO mechanizmų dėka tam tikri žmogaus 

teisių klausimai, kurie nacionaliniame lygmenyje yra vis dar interpretuojami kaip 

kontraversiški, įgauna papildomos 

reikšmės ir žinomumo. Tokiu būdu 

yra siunčiama nedviprasmiška žinu-

tė, jog tarptautiniai žmogaus teisių 

standartai, kuriems yra įsipareigoju-

si Lietuvos Respublika, turi būti tai-

komi visoms visuomenės grupėms 

be išimties, t. y. neišskiriant ir LGBT 

asmenų. 

Švietimas ir sąmoningumo didini-

mas iš tiesų yra efektyvios priemo-

nės skatinant socialinę integraciją ir 

įvairių grupių įtrauktį visuomenėje – būtent šia kryptimi ir žengia JTO žmogaus 

teisių apsaugos mechanizmai, siekdami potencialiai prisidėti prie LGBT asmenų 

prigimtinių teisių ir laisvių užtikrinimo Lietuvos Respublikoje. 

[...] tarptautiniai 
žmogaus teisių 
standartai, kuriems 
yra įsipareigojusi 
Lietuvos Respublika, 
turi būti taikomi visoms 
visuomenės grupėms 
be išimties, t. y. 
neišskiriant ir LGBT 
asmenų.
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DAŽniAusiAi uŽDuODAMi 
KLAusiMAi (D.u.K.)

Kas yra Visuotinė periodinė peržiūra?

Nuo 2008 metų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdoma Visuotinė peri-

odinė peržiūra (angl. Universal Periodic Review (UPR)) siekia įvertinti ir pagerinti 

bendrą žmogaus teisių ir laisvių padėtį visose 193 Jungtinių Tautų Organizacijos 

valstybėse narėse. Vertinimą kas ketverius su puse metų atlieka Žmogaus teisių 

tarybos narės ir stebėtojos statusą turinčios šalys. Visuotinė periodinė peržiūra 

atskleidžia, kaip valstybė narė laikosi tarptautinių žmogaus teisių standartų, su 

kokiais sunkumais susiduria, taip pat nurodo galimus pažeidimus ir jų sprendimo 

būdus. Lietuvos ataskaita Visuotinės periodinės peržiūros kontekste pirmą kartą 

buvo svarstoma 2011 m. rugsėjo 11 d. Ženevoje (Šveicarija). 

Kokia Visuotinės periodinės peržiūros nauda mano dar bui ar 

vykdomai kampanijai?

Valstybės narės pateiktos ataskaitos vertinimą atlikusios šalys pateikia savo 

išvadas ir pasiūlymus, kaip efektyviau įgyvendinti tarptautinius žmogaus teisių 

standartus ir kokių priemonių imtis žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje. 

Pateiktos rekomendacijos gali pasitarnauti nevyriausybinėms bei pilietinės vi-

suomenės organizacijoms siekiant konkrečių pokyčių nacionalinėje valstybės 

narės politikoje, teisėtvarkos sistemoje ar nurodant trūkumus ir spragas žmo-

gaus teisių apsaugos srityje. Be to, tarptautiniu lygiu vykdoma peržiūra skati-

na valstybes nares laikytis ratifikuotų tarptautinių sutarčių, kad būtų išsaugotas 

šalies įvaizdis ir reputacija tarptautinėje bendruomenėje. Kitas svarbus aspek-

tas – visuomenės sąmoningumo didinimas pagarbos žmogaus teisėms srityje ir 

probleminių aspektų iškėlimas į viešąjį diskursą.

Dažniausiai užduodami klausimai (D. u. K.)
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Kaip galiu prisidėti prie Lietuvos Visuotinės periodinės peržiū-
ros ataskaitos rengimo?

Pilietinė visuomenė raginama aktyviai dalyvauti Visuotinės periodinės peržiūros 

mechanizme rengiant taip vadinamas „šešėlines ataskaitas“ (angl. shadow re

ports), tokiu būdu prisidedant prie socialinės gerovės, teisingumo, demokrati-

nių vertybių sklaidos bei žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo. Nevyriausybinių 

organizacijų parengtos ataskaitos vertingos ne tik tuo, kad atsižvelgia į specifi-

nius konkrečių socialinių grupių poreikius, bet ir papildo nacionaliniuose prane-

šimuose pateiktą informaciją, teikia pastabas, kaip užtikrinti ar pagerinti žmo-

gaus teisių padėtį šalyje, kokių priemonių ir metodų imtis, kad būtų užpildomos 

esamos spragos ir efektyviai sprendžiami pažeidimai. Pavyzdžiui, 2011 metais 

svarstant Lietuvos Respublikos ataskaitą JTO Žmogaus teisių taryboje grupė ne-

vyriausybinių organizacijų pateikė alternatyvius pranešimus apie žmogaus teisių 

padėtį Lietuvoje. Ataskaitas parengė Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių 

galimybių plėtros centras, Lygių teisių ir socialinės plėtros centras, Paramos vai-

kams centras, „Caritas“, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lietuvos gėjų lyga, 

Lietuvos žydų bendruomenė, Romų visuomenės centras, Šeimos planavimo ir 

seksualinės sveikatos asociacija.

Kas yra JTO Žmogaus teisių taryba?

Žmogaus teisių tarybos tikslas – skatinti ir stiprinti žmogaus teisių apsaugą visa-

me pasaulyje, informuoti apie žmogaus teisių pažeidimus ir teikti rekomenda-

cijas. Žmogaus teisių tarybą sudaro 47 narės, o Lietuva Taryboje dalyvauja kaip 

stebėtoja.

Kur vyksta Visuotinė periodinė peržiūra?

Šalių narių pateiktos ataskaitos svarstomos ir vertinamos Jungtinių Tautų 

Organizacijos būstinėje Ženevoje (Šveicarija).

Kas kiek laiko vyksta Visuotinė periodinė peržiūra?

JTO Žmogaus teisių taryba per ketverius su puse metų įvertina visas 193 Jungtinių 
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Tautų Organizacijai priklausančias valstybes nares. Tris kartus per metus vyksta 

reguliarios sesijos, kuriose iš viso analizuojamos 42 šalys narės. Svarbu pažymėti 

Visuotinės periodinės ataskaitos tęstinumo principą, t. y. valstybės narės privalo 

nuolat stebėti ratifikuotų paktų, konvencijų bei pateiktų rekomendacijų įgyven-

dinimą, o šio proceso rezultatus turės pristatyti ateinančioje ataskaitoje.

Kaip vyksta Visuotinė periodinė peržiūra?

Galima išskirti tris pagrindinius Visuotinės periodinės peržiūros etapus: (1) vals-

tybės narės bendra žmogaus teisių situacijos apžvalga; (2) prisiimtų rekomenda-

cijų ir įsipareigojimų vykdymas; (3) ataskaita apie pasiektus rezultatus, įgyven-

dintas rekomendacijas ir tarptautinių sutarčių nuostatų laikymąsi.

Kokios žmogaus teisės svarstomos Visuotinės periodinės per-
žiūros metu?

Visuotinės periodinės peržiūros metu vertinama, ar valstybės narės laiko-

si ratifikuotų tarptautinės teisės sutarčių, jų normų ir prisiimtų įsipareigojimų. 

Ypatingas dėmesys skiriamas šiems tarptautiniams žmogaus teisių apsaugos 

dokumentams: Jungtinių Tautų Chartijai, Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai, 

šalies savanoriškai pasirašytiems JTO žmogaus teisių apsaugos dokumentams ir 

konvencijoms bei tarptautinei humanitarinei teisei.

Kas vykdo Visuotinę periodinę peržiūrą?

Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupė (angl. working group) atlieka vals-

tybių narių vertinimą. Darbo grupę sudaro visos 47 JTO Žmogaus teisių tarybos 

narės. 

Kaip veikia Žmogaus teisių tarybos darbo grupė?

Darbo grupė, padedama „troikos“ (t. y. trijų pranešėjų grupės), įvertina žmogaus 

teisių padėtį konkrečioje valstybėje narėje. Pranešėjais gali būti šalies paskirti 

diplomatai ar ekspertai.

Dažniausiai užduodami klausimai (D. u. K.)
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Koks yra trijų pranešėjų vaidmuo?

Prieš prasidedant peržiūrai, JTO Žmogaus teisių tarybos narės trijų pranešėjų 

grupei pateikia klausimus apie žmogaus teisių padėtį aptariamoje valstybėje 

narėje. „Troika“ šiuos klausimus siunčia Vyriausiajam žmogaus teisių komisaro 

biurui, o pastarasis juos perduoda nagrinėjamai šaliai. Pranešėjai kartu su valsty-

bės narės ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovais taip pat rengia 

Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaitą.

Kaip Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupė nusprendžia,  
į kokius klausimus atkreips dėmesį?

Peržiūros metu svarstomi trys pagrindiniai dokumentai: nacionalinis praneši-

mas, žmogaus teisių padėties valstybėje narėje apžvalga (angl. summary report) 

ir kitų suinteresuotų šalių pateiktos informacijos suvestinė. Nacionalinį praneši

mą rengia pati valstybė narė, kuriame nurodomas nacionalinių valdžios institu-

cijų požiūris į bendrą žmogaus teisių padėtį toje valstybėje narėje. Pranešimo 

apimtis – iki 20 puslapių. Žmogaus teisių padėties valstybėje narėje apžvalgą, 

kurioje surinkta ir apibendrinta įvairių JTO instrumentų (pavyzdžiui, JTO kon-

vencijų komitetų, specialiųjų procedūrų ataskaitų ir t.t.) informacija, rengia 

Vyriausiasis žmogaus teisių komisaro biuras. Pranešimo apimtis – iki 10 pusla-

pių. Kitų suinteresuotų šalių pateiktos informacijos suvestinė perteikia svarbiausią 

nacionalinių žmogaus teisių institucijų, pilietinės visuotinės ir nevyriausybinių 

organizacijų ataskaitų atsiųstą informaciją. Suvestinę taip pat rengia Vyriausiojo 

žmogaus teisių komisaro biuras, kuriam ir yra siunčiamos alternatyvios arba „še-

šėlinės“ ataskaitos. Pilietinės visuomenės organizacijų pranešimai neturi viršy-

ti 10 puslapių (jei rengia keletas organizacijų) arba 5 puslapių (jei rengia viena  

organizacija).

Kaip vyksta peržiūra?

Peržiūra susideda iš trijų etapų: (1) Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės 

sesijos metu aptariama ir svarstoma žmogaus teisių padėtis konkrečioje vals-
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tybėje narėje; (2) darbo grupė parengia baigiamąją ataskaitą; (3) JTO Žmogaus 

teisių taryba patvirtina baigiamąją ataskaitą.

Kas vyksta Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės se-
sijos metu?

Pristatymas. Analizuojama valstybė narė pristato nacionalinę ataskaitą apie 

žmogaus teisių padėtį šalyje, į kurią taip pat įtraukiama informacija apie priimtus 

teisės aktus, dalinamasi gerąja praktika bei analizuojamos tam tikros problemos. 

Valstybės narės delegacija atsako į klausimus, kurie buvo pateikti Vyriausiajam 

žmogaus teisių komisaro biurui.

Interaktyvus dialogas. Po pristatymo vyksta peržiūroje dalyvaujančios valstybės 

narės ir Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės dialogas. Stebėtojos statu-

są turinčios valstybės narės ir peržiūros darbo grupė pateikia klausimus, išsako 

savo nuomones bei suformuluoja rekomendacijas. Darbo grupę sudarančių vals-

tybių narių pasisakymai ribojami iki 3 minučių, o stebėtojų – iki 2 minučių.

Baigiamosios išvados. Peržiūroje dalyvaujanti valstybė narė gali prisiimti įsiparei-

gojimus ir nurodyti konkrečias poveikio priemones, kurių imsis siekdama pagerinti 

žmogaus teisių padėtį šalyje, atsako į suformuluotas rekomendacijas ir pastabas.

Iš viso peržiūros darbo grupės sesija trunka tris valandas.

Kas yra darbo grupės ataskaita?

Ataskaitoje pateikiami Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės sesijoje iš-

sakyti komentarai ir pastabos. Ataskaitą rengia trijų pranešėjų grupė, o peržiū-

roje dalyvaujanti valstybė narė gali atmesti arba sutikti su jai pateiktomis reko-

mendacijomis. Bet kuriuo atveju į ataskaitą įtraukiamos visos rekomendacijos.

Koks JTO Žmogaus teisių tarybos vaidmuo Visuotinės periodi-
nės peržiūros kontekste?

Praėjus porai mėnesių po darbo grupės parengtos ataskaitos parengimo, vie-

nos valandos trukmės sesijos metu JTO Žmogaus teisių taryba tvirtina parengtą 

Dažniausiai užduodami klausimai (D. u. K.)
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ataskaitą. Sesijoje dalyvauja peržiūroje dalyvaujanti valstybė narė, JTO Žmogaus 

teisių tarybos narės, stebėtojos statusą turinčios šalys, nevyriausybinių ir pilieti-

nės visuomenės organizacijų bei nacionalinių žmogaus teisių institucijų atstovai. 

Per pirmąsias 20 minučių peržiūroje dalyvaujanti valstybė narė išdėsto savo po-

ziciją dėl interaktyvaus dialogo metu jai pateiktų rekomendacijų ir pastebėjimų. 

Per kitas 20 minučių JTO Žmogaus teisių tarybos narės ir stebėtojos suformuluo-

ja savo pastebėjimus dėl darbo grupės ataskaitoje pateiktos informacijos. Per 

paskutines 20 sesijos minučių nevyriausybinių ir pilietinės visuomeninės orga-

nizacijų ir nacionalinių žmogaus teisių institucijų atstovai išsako savo pastabas 

ir rekomendacijas. Pasibaigus sesijai, Žmogaus teisių taryba balsuoja už darbo 

grupės ataskaitos patvirtinimą.

Kas vyksta tarp Visuotinių periodinių peržiūrų?

Šalies vyriausybė privalo imtis atitinkamų priemonių, skirtų įgyvendinti darbo 

grupės ataskaitoje suformuluotas rekomendacijas. Ateinančios Visuotinės per-

žiūros metu valstybė narė privalės nurodyti, kokių konkrečių veiksmų ir priemo-

nių ėmėsi žmogaus teisių padėčiai pagerinti. Šaliai atsisakius teikti periodines 

ataskaitas, JTO Žmogaus teisių taryba spręs, kokių sankcijų imsis.

Lietuvos respublikos pasirašytos JTO Žmogaus teisių sutartys

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948) – 1991 m. kovo 12 d.

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (1966) – 1992 m. vasario 20 d.

Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo 

(1965) – 1999 m. sausio 9 d.

Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (1979) – 

1994 m. vasario 7 d.

Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 

baudimą (1984) – 1996 m. kovo 2 d.

Vaiko teisių apsaugos konvencija (1989) – 1992 m. kovo 1 d.
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Neįgaliųjų teisių konvencija (2006) – 2010 m. rugsėjo 17 d.

Tarptautinė konvencija dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo (2006) – 

2013 m. rugsėjo 13 d.

Lietuvos respublikos dar neratifikuotos JTO žmogaus teisių 
sutarys

Tarptautinė konvencija dėl migrantų darbuotojų ir jų šeimų apsaugos (1990).

Dažniausiai užduodami klausimai (D. u. K.)
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<ATVARTAS>
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PriEDAi
Priedas Nr. 1

Pateikta Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai  
Visuotinės periodinės peržiūros kontekste

Lietuva

LESbIEčIŲ, GĖjŲ, bISEKSUALIŲ IR TRANSSEKSUALIŲ  

ASMENŲ TEISIŲ PADĖTIS

įvadas

Šią informaciją pateikia ILGA-Europe51 ir Lietuvos gėjų lyga (LGL)52 Visuotinės 

periodinės peržiūros rėmuose, norėdamos atkreipti Žmogaus teisių tarybos dė-

mesį į žmogaus teisių problemas, kurios liečia lesbietes, gėjus, biseksualius ir 

transseksualius asmenis Lietuvoje.

apŽvaLga

1. HOMOfObIŠKOS ĮSTATYMŲ INICIATYVOS, KELIANčIOS GRĖSMę 
SAVIRAIŠKOS LAISVEI

1.1. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos  
poveikio įstatymas

Esminės, bet į akis nekrintančios homofobinės tendencijos Lietuvos parlamente 

išryškėjo 2007 metų rugsėjo mėnesį. Buvo pateikta įstatymo pataisa, numatan-

51 ILGA-Europe – Tarptautinės lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir intersek-
sualių asmenų asociacijos Europos regiono padalinys, Jungtinių Tautų Ekonominėje ir 
socialinėje taryboje turi patariamąjį statusą, o Europos Taryboje – ir dalyvio statusą. 
ILGA-Europe yra Europos regiono nevyriausybinė organizacija, turinti daugiau nei 240 
nacionalinių ir vietinių lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teises gi-
nančių organizacijų-narių 47 Europos šalyse. 

52 Asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) buvo įkurta 1995 metais Vilniuje ir yra vienintelė 
nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, dirbanti konkrečiai LGBT asmenų teisių srityje. 

Priedai
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ti, kad Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymas turi apsaugoti nepilnamečius nuo „homoseksualumo propagavimo”. 

Pradžioje šią pataisą, nepaisant kritikos iš Europos institucijų ir pilietinės visuo-

menės, palaikė dauguma parlamento narių.53 

Originali įstatymo pataisos versija numatė draudimą skelbti „informaciją, kuria 

propaguojami homoseksualūs, biseksualūs ir poligaminiai santykiai” tokiose as-

menims iki 18 metų amžiaus prieinamose vietose kaip mokyklos, viešosios vie-

tos, taip pat žiniasklaidoje. Dėl tarptautinės kritikos ir Lietuvos Respublikos pre-

zidentės išreikštų nuogąstavimų minėtas įstatymas dar iki jam įsigaliojant buvo 

vėl pataisytas 2009 metų gruodžio 28 dieną.

Galutinė pataisyto įstatymo versija įsigaliojo 2010 metų kovo 1 dieną54 Prie 

neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos buvo priskirta viešo-

ji informacija, „skatinanti lytinius santykius” (4 straipsnio 2 dalies 15 punktas) 

ir „niekinanti šeimos vertybes, skatinanti kitokią, negu Lietuvos Respublikos 

Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintą, santuo-

kos sudarymo ir šeimos kūrimo sampratą” (4 straipsnio 2 dalies 16 punktas). 

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, santuoka yra sudaroma laisvu 

vyro ir moters sutarimu, tačiau joje nepateikiamas tikslus šeimos apibrėžimas. 

Šeimos apibrėžimo nėra ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o civilinio 

kodekso trečiojoje knygoje, kurioje nustatomi teisiniai šeimos santykiai, mini-

mos tik sutuoktinių, vaikų ir tėvų teisės ir pareigos. 

53 Amnesty International, vieši pareiškimai – http://www.amnesty.org/en/region/
lithuania?page=3.

54 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas 
– Nr. XI333, 20090714, Žin., 2009, Nr. 863637 (20090721) – http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362891 [25-02-2011]; pataisos: Nr. XI594, 2009
1222, Žin., 2009, Nr. 1546959 (20091228) – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=361998.
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Atsižvelgiant į 2009 metų rugsėjo 17 dienos Europos Parlamento rezoliucij55 dėl 

Lietuvos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymo bei 2011 metų sausio 19 dienos rezoliuciją56 dėl trukdymo pasinau-

doti saviraiškos laisve bei dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu 

Lietuvoje, siekiant pagerinti LGBT bendruomenės Lietuvoje padėtį privalu imtis 

konkrečių ir nuoseklių veiksmų. 

REKOMENDACIjOS

Raginame Lietuvos Vyriausybę:

• Pašalinti iš Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informaci-

jos poveikio įstatymo diskriminacines nuostatas. 

• Užtikrinti, kad viešoji informacija siektų įvairios seksualinės orientacijos 

ir lytinio tapatumo asmenų atžvilgiu supratimo ir pagarbos didinimo. 

• Imtis visų reikiamų įstatymų leidybos priemonių ir laikytis politikos, kuri 

leistų pripažinti šeimos formų įvairovę. 

1.2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisos, papildant 
kodeksą nauju straipsniu „Homoseksualių santykių propagavimas ar 
propagavimo finansavimas viešose vietose”

2009 metų birželį Seimo narys Petras Gražulis įregistravo Administracinių tei-

sės pažeidimų ir Baudžiamojo kodeksų pataisas, kuriomis buvo siekiama kri-

minalizuoti homoseksualių santykių skatinimą viešosiose vietose. Jis pasiūlė 

papildyti LR Baudžiamąjį kodeksą57 nauju 310(1) straipsniu, skelbiančiu, kad 

55 http://www.atviri.lt/index.php/news/european_parliament_resolution_of_17_
september_2009_on_the_lithuanian_law_on_the_protection_of_minors_against_
the_detrimental_effects_of_public_information/2526 [25-02-2011].

56 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0019+0+DOC+XML+V0//EN.

57 Pataisos registruotos numeriu XIP-668(2), papildyta straipsniu „Homoseksualių 
santykių propagavimas viešose vietose”.

Priedai
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„asmuo, agituojantis už homoseksualius santykius viešose vietose, atlieka nu-

sikalstamą veiką, už kurią baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba areš-

tu”. Administracinių teisės pažeidimų kodeksą58 buvo siūlomą papildyti nauju 

214(30) straipsniu, skelbiančiu, kad „homoseksualių santykių propagavimas ar 

propagavimo finansavimas viešose vietose užtraukia baudą nuo vieno tūkstan-

čio iki penkių tūkstančių litų”

Tačiau 2010 metų spalio 19 dieną Seimo narys Petras Gražulis minėtas įstatymų 

pataisas atsiėmė ir po dviejų dienų pateikė naują Administracinių teisės pažeidi-

mų kodekso pakeitimo ir papildymo projektą.59 Kodeksą buvo siūloma papildyti 

214(30) straipsniu „Homoseksualių santykių viešas propagavimas”, kuriuo skel-

biama, kad „viešas homoseksualių santykių propagavimas užtraukia baudą nuo 

dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.” Teisė surašyti administracinių tei-

sės pažeidimų protokolą buvo suteikta vidaus reikalų ir policijos pareigūnams.60 

Po to, apygardos teismai turi nagrinėti administracinių teisės pažeidimų, numa-

tytų kodekso 214(30) straipsnyje, bylas.

Pasak įstatymo projekto iniciatorių, įstatymo pataisų tikslas – „įtvirtinti, jog už 

teisingos ir darnios visuomenės vertybių viešą niekinimą, viešą raginimą jas nie-

kinti būtų įtvirtinta administracinė  atsakomybė.”61 Seimo narys Petras Gražulis 

58 Pataisos registruotos numeriu XIP-667(2), papildyta straipsniu „Homoseksualių 
santykių propagavimas ar propagavimo finansavimas viešose vietose”.

59 Įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIP – 2595 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaies-
ka.showdoc_l?p_id=383747&p_query=Homoseksuali%F8%20santyki%F8&p_tr2=1.

60 Remiantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259, 259(1), 260 ir 260(1) straips-
niais bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo projekto 1 ir 2 straips-
niais, administracinių pažeidimų bylose, kuriuos nagrinėja Kodekso 221 ir 224 straips-
niuose minimos institucijos, administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę 
surašyti vidaus reikalų ir policijos pareigūnai.

61 Aiškinamasis raštas (Įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIP – 2595) – http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=383749.
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tikina, kad šia įstatymo pataisa įgyvendinamas Nepilnamečių apsaugos nuo nei-

giamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.

Per pirmąjį įstatymo priėmimo svarstymą 2010 metų lapkričio 12 dieną Lietuvos 

parlamentas jai pritarė: 31 įstatymų leidėjas balsavo už, 7 balsavo prieš įstaty-

mo projektą.62 Projektas būtų buvęs priimtas, jei ne Teisingumo ministerija ir 

Prezidentūra, kurios pasmerkė šį įstatymo projektą. 2011 metų sausio 12 dieną 

Vyriausybė paskelbė pranešimą, kuriame išreiškė nepritarimą įstatymo projek-

tui, motyvuodama tuo, kad įstatymo projekto nuostatos prieštarauja tiek tarp-

tautinei, tiek ES teisei. Šis pranešimas sausio 21 dieną buvo paskelbtas Valstybės 

žiniose. Tačiau šis klausimas vis dar yra Seimo darbotvarkėje, tad įstatymo pro-

jektas gali būti priimtas pavasario sesijos metu.

REKOMENDACIjOS

Raginame Lietuvos Vyriausybę:

• Atmesti diskriminacines įstatymų iniciatyvas ir užtikrinti saviraiškos 

laisvę visiems piliečiams, įskaitant ir LGBT asmenis. 

• Skatinti konstruktyvias viešąsias ir politines diskusijas LGBT asmenų 

teisių klausimais. 

• Paskatinti Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolierių imtis ini-

ciatyvos kovojant prieš diskriminaciją ir inicijuojant politines diskusijas 

LGBT teisių klausimais. 

1.3. Visuomenės informavimo įstatymo pataisa 

2010 metų spalio 18 dieną įsigaliojo nauja Visuomenės informavimo įstatymo 

redakcija.63 Dabar įstatyme skelbiama, kad reklamoje, komerciniuose audiovi-

62 http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-9810.

63 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382799 [25-02-2011]. Pil-
nas priimto įstatymo pavadinimas – Visuomenės informavimo įstatymo 2, 5, 19, 22, 

Priedai
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zualiniuose pranešimuose neturi būti seksualinės orientacijos apraiškų arba ska-

tinimo.64 Šios pataisos, remiantis šio įstatymo 2 straipsnyje pateiktomis sąvoko-

mis, taikomos visų formų televizijos ir kitų visuomenės informavimo priemonių 

reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams. 

Šis įstatymas dar radikalesnis nei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešo-

sios informacijos poveikio įstatymo pataisos, nes įstatymas taikomas ne tik in-

formacijai, prieinamai nepilnamečiams, bet apskritai visai informacijai. Šis įsta-

tymas akivaizdžiai skirtas apriboti informaciją ir homoseksualių santykių „skati-

nimą”. Egzistuoja didelė tikimybė, kad įstatymas ateityje bus panaudotas prieš 

informaciją, susijusią su LGBT asmenimis. 2010 lapkričio 8 dieną šią problemą 

viešai iškėlė Lietuvos gėjų lyga (LGL) straipsnyje, publikuotame naujienų portale 

Delfi.lt.65 Straipsnyje buvo paminėta ir Vyriausybės pozicija.66 Kompetentingos 

ministerijos atstovas paaiškino, jog įstatymo nebuvo ketinta taisyti taip, kaip 

jis buvo pataisyta, o tas įstatymo straipsnis apskritai neturėjo būti keičiamas. 

Jis pažymėjo, kad tai yra kalbininkų taisymuose įvelta klaida. Seimo Švietimo, 

mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys taip pat patvirtino, 

kad tai techninė kalbininkų padaryta klaida. Jis taip pat aiškino, kad klaida bus 

ištaisyta laiku. 

25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54 straipsnių ir 
priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 341, 342, 401 straipsniais ir nauju trečiuoju skirs-
niu įstatymas.

64 Pataisytas Visuomenės informavimo įstatymo 39 straipsnis skelbia, kad reklamoje, 
komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose draudžiama skelbti informaciją, ku-
rioje žeminamas žmogaus orumas, diskriminuojama dėl rasės, lyties ar etninės kilmės, 
tautybės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus, taip pat neturi būti sek-
sualinės orientacijos apraiškų arba skatinimo, įžeidžiami religiniai jausmai ar politiniai 
įsitikinimai, skatinamas sveikatai ar saugai pavojingas elgesys, taip pat aplinkos ap-
saugai ypač žalingas elgesys.

65 Naujienų portalas delfi.lt – http://verslas.delfi.lt/Media/gejai-pasipiktino-reklamos-
cenzura-seimas-teisinasi-technineklaida.d?id=38310085.

66 Kultūros ministerija, kuri pateikė įstatymo pataisos projektą.
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Tačiau, nepaisant atitinkamų valstybės pareigūnų pastangų sumenkinti nau-

jųjų pataisų pasekmes, jokių korekcijų iki šiol nebuvo padaryta. Tik viena par-

lamentarė M. A. Pavilionienė asmenine iniciatyva 2011 metų vasario 11 dieną 

užregistravo įstatymo 39 straipsnio pataisą, kuria pašalinamos diskriminacinės 

nuo statos.67

REKOMENDACIjOS

Raginame Lietuvos Vyriausybę:

• Iš Visuomenės informavimo įstatymo pašalinti diskriminacines nuo-

statas. 

• Užtikrinti, kad viešoji informacija tarnautų lygybės, tolerancijos ir pa-

garbos visų žmonių, įskaitant LGBT asmenis, teisėms skatinimui. 

2. bANDYMAI APRIbOTI SAVIRAIŠKOS LAISVę

2.1. Pažymėtini incidentai 2007 m.

Pirmasis pažymėtinas incidentas įvyko 2007 metų gegužę, kai LGL didelę dalį 

savo finansavimo skyrė reklamų, skatinančių toleranciją lesbiečių ir gėjų dar-

buotojų atžvilgiu, užsakymui ant Kauno ir Vilniaus troleibusų. Vilniaus meras į tai 

sureagavo išleisdamas pranešimą spaudai, kuriame sakoma, kad „Savivaldybės 

administracija nepritaria viešam homoseksualių idėjų demonstravimui Vilniaus 

mieste”. Kauno miesto autobusų vairuotojai tiesmukai atsisakė vairuoti autobu-

sus su reklamomis. Tą patį mėnesį Vilniuje buvo atsisakyta leisti sustoti Europos 

Sąjungos finansuojamam antidiskriminaciniam vilkikui, kuris keliavo po Europą 

ES Lygių galimybių visiems metų kontekste. Miesto administracija teigė, kad 

toks sprendimas priimtas dėl galimos saugumo grėsmės, kurią sukeltų galimas 

visuomenės nepritarimas.

67 http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392410.

Priedai
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Kitas incidentas įvyko Vilniuje 2007 metų spalį. Miesto administracija nedavė lei-

dimo kitam viešam renginiui, kurį organizavo LGL ILGA-Europa kasmetinės kon-

ferencijos metu. Planuota, kad konferencijos delegatai Rotušės aikštėje išskleis 

vaivorykštės spalvų vėliavą. Leidimas susirinkimui nebuvo išduotas. Oficiali atsi-

sakymo suderinti susirinkimą priežastis buvo potenciali saugumo grėsmė, kurią 

kėlė aikštėje vykstantys remonto darbai. Dėl tokio Vilniaus miesto administraci-

jos sprendimo, LGL kreipėsi į teismą. Teismas palaikė draudimą. LGL apskundė 

teismo sprendimą aukštesnės instancijos teismui, kur ir vėl pralaimėjo. Tačiau 

renginys bet kuriuo atveju negalėjo įvykti, nes buvo jau per vėlu. 

2.2. Baltic Pride Vilnius 2010 metų byla

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstaty-

mas ir vėl buvo panaudotas mėginant uždrausti pirmąsias Lietuvoje organizuo-

tas LGBT eitynes, kurios galiausiai įvyko kaip ir planuota 2010 metų gegužės 8 

dieną. 2010 metų kovo mėnesį 53 (iš 141) Seimo nariai pasirašė peticiją, kuria 

raginama atšaukti leidimą eitynėms, nes jos pažeistų naująjį įstatymą. 

Tačiau rimčiausia grėsmė organizuotoms eitynėms kilo likus savaitei iki renginio. 

2010 metų gegužės 3 dieną Lietuvos laikinasis Generalinis prokuroras Raimondas 

Petrauskas ir Kauno miesto tarybos narys Stanislovas Buškevičius kreipėsi į teis-

mą, prašydami uždrausti gegužės 8 dieną planuojamas Baltic Pride eitynes „Už 

lygybę”, kurioms leidimas jau buvo suteiktas. Generalinis prokuroras tokį savo 

prašymą grindė tuo, kad „organizuojant susirinkimą gali būti pakenkta eitynėse 

dalyvaujančių žmonių sveikatai”. Tačiau prokuroras nepateikė tai pagrindžiančių 

įrodymų. Be to, Generalinio prokuroro pateikti duomenys apie grėsmę dalyvių 

sveikatai prieštaravo viešiems Vilniaus mero Vilius Navicko68, policijos genera-

linio komisaro pavaduotojo Sauliaus Skvernelio69 ir Vilniaus policijos viršininko 

68 http://www.alfa.lt/straipsnis/10355592/?Geju.eitynes.pakibo.ant.plauko=2010-05-05.

69 http://www.diena.lt/naujienos/miestas/policija-dar-karta-patikino-esanti-pasiren-
gusi-geju-eitynems-276690.
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Kęstučio Lančinsko70 pareiškimams. Savo pareiškimuose meras ir minėti parei-

gūnai tvirtino, kad policija renginio metu pasiruošusi užtikrinti viešąją tvarką ir 

saugumą. 

Gegužės 4 dieną Vilniaus apylinkės administracinis teismas ištyręs pareiškėjo pa-

teiktą pareiškimą, nusprendė patenkinti pareiškėjo prašymą ir sustabdė vykdo-

mojo Vilniaus miesto administracijos įsakymo Nr. 40-352, 2010-04-23 „Dėl leidi-

mo organizuoti eitynes „Už lygybę”” 1-4 straipsnių galiojimą iki tos dienos kada 

įsiteisės teismo sprendimas. Tą pačią dieną Baltic Pride organizatoriai Vilniaus 

apylinkės administracinio teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui, kuris gegužės 7 dieną neskundžiama nutartimi panai-

kino žemesnės instancijos teismo sprendimą. Teismas pažymėjo, kad Europos 

Sąjungos teisė įpareigoja valstybes nares ginti saviraiškos ir susirinkimų laisves, 

bei „turi pareigą užtikrinti taikių susirinkimų teisę net toms žmonių grupėms, ku-

rių nuomonės nėra populiarios ar yra atstovaujamos mažumų.”

REKOMENDACIjOS

• Raginame Lietuvos Vyriausybę:

• Užtikrinti saviraiškos laisvę ir teisė į susirinkimus visiems asmenims, 

įskaitant LGBT asmenis, 

• Imtis visų reikiamų įstatymų leidybos priemonių, kad būtų išvengta ir 

būtų suteikta apsauga nuo be kokio smurto ir įžeidinėjimų seksualinės 

orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu.

Užtikrinti, kad tokio pobūdžio smurtiniai nusikaltimai būtų kruopščiai ištirti, o 

atsakingieji už tokių nusikaltimų atlikimą būtų patraukti baudžiamojon atsako-

mybėn, teisiami ir deramai nubausti. 

70 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniaus-policijos-vadovas-policija-yra-pa-
sirengusi-uztikrinti-viesajatvarka-per-eitynes.d?id=31838165l.
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Skatinti viešas diskusijas ir imtis kampanijų, skirtų atkreipti dėmesį į LGBT žmo-

nių teises, diskriminaciją ir neapykantos nusikaltimus. 

3. VYRIAUSYbINIO LYGMENS ATSAKO ĮGYVENDINANT LGbT  

ASMENŲ TEISES TRŪKUMAS

2010 metų kovo 31 dienos Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija 

CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija sek-

sualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais siūlo peržiūrėti esamas įsta-

tymines ir kitas priemones bei suderinti jas su rekomendacijoje pateiktomis są-

lygomis, skirtomis užtikrinti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų 

teises bei skatinti pakantumą jų atžvilgiu.71 2011 metų sausio 20 dieną asociacija 

Lietuvos gėjų lyga (LGL) viešai paragino Lietuvos Respublikos prezidentę72 ir mi-

nistrą pirmininką73 suformuoti tarpžinybinę darbo grupę Europos Tarybos reko-

mendacijos reikalavimų įgyvendinimo veiksmų planui parengti.

2011 metų vasario 14 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė pra-

nešimą (Nr. (21.4.7-82)SD – 1001), kuriame teigia, kad „Lietuvos teisės aktuose 

nėra diskriminacinių normų ir jie yra suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais”, 

todėl poreikio suformuoti darbo grupę Lietuvos teisei analizuoti nėra. 2011 metų 

vasario 22 dieną Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija atsakė panašiai, 

teigdama, kad rekomendacija CM/Rec (2010)5 yra rekomendacinio pobūdžio, be 

to nėra aiškūs darbo grupės tikslai (No. (1D-270)-2D-1154). 

Pažymėtina, kad 2009 metų pavasarį Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 

Nacionalinę antidiskriminacinę 2009–2011 metų programą, skirtą ugdyti visuo-

menės toleranciją ir tarpusavio supratimą lyties, amžiaus, seksualinės orientaci-

71  https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1606669.

72 http://www.atviri.lt/uploads/files/dir113/dir5/15_0.php.

73  http://www.atviri.lt/uploads/files/dir113/dir5/16_0.php.
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jos, rasės, tautybės, tikėjimo, pažiūrų ir negalios pagrindu ir užtikrinti teisės aktų, 

nustatančių nediskriminavimo principą, nuostatų įgyvendinimą.74 Remiantis šia 

programa, turi būti sudarytos palankesnės nevyriausybinių organizacijų, ginan-

čių žmogaus teises, veiklos sąlygos, atlikti diskriminacijos srities tyrimai, apžval-

gos, studijos bei organizuojamos antidiskriminacinės visuomenės informavimo 

ir švietimo kampanijos. Tačiau programos įgyvendinimui nuo pat pradžių buvo 

kilusi grėsmė. 

REKOMENDACIjOS

Raginame Lietuvos Vyriausybę:

• Imtis visų reikiamų įstatyminių, administracinių ir kitų priemonių, sie-

kiant panaikinti ir uždrausti diskriminaciją seksualinės orientacijos ir 

lytinio tapatumo pagrindu. 

• Suformuoti tarpžinybinę darbo grupę Europos Tarybos rekomendacijos 

CM/Rec (2010)5 reikalavimų įgyvendinimo veiksmų planui parengti.

74 http://www.lrvk.lt/bylos/Teises_aktai/2009/04/12493.doc.
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Priedas Nr. 2

Visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaitoje75 
Lietuvai suformuluotos rekomendacijos, išimtinai arba iš 
dalies susijusios su LGBT asmenų teisių padėtimi šalyje

88. Lietuva pritaria toliau pateikiamoms rekomendacijoms:

88.4 Nepriimti teisėkūros priemonių, kuriomis kriminalizuojami homo-

seksualūs santykiai ar pažeidžiamos teisės į saviraiškos laisvę ir į lesbiečių, 

gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų nediskriminavimą (Belgija);

88.5 Susilaikyti nuo teisėkūros iniciatyvų, kuriomis gali būti kriminalizuo-

jami homoseksualūs savanoriški suaugusių asmenų santykiai, priėmimo 

(Slovėnija);

88.23 Plėtoti visuomenės informavimo kampanijas kovojant su diskrimi-

nacijos ir rasizmo, įskaitant ksenofobiją, homofobiją, antisemitizmą ir 

kitas netolerancijos formas, apraiškomis, siekiant toliau apsaugoti ir su-

stiprinti mažumų grupių atstovų, įskaitant lesbietes, gėjus, biseksualius ir 

transseksualius asmenis, ir romų bendruomenės narių teises (Jungtinės 

Amerikos Valstijos);

88.24 Apsvarstyti (ištirti) galimybę imtis papildomų priemonių kovojant 

su LGBT asmenų diskriminacija (Argentina);

88.25 Imtis veiksmų, padedančių išvengti LGBT asmenų diskriminacijos, 

praktiškai ir teisinėmis priemonėmis (Švedija);

88.26 Nuodugniai apsvarstyti, ar išlaikoma teisinga pusiausvyra, kai pa-

grindine Vilniaus gatve Nepriklausomybės atkūrimo dieną leidžiama eiti 

kasmetinių neonacistų eitynių dalyviams, o pažeidžiamoms grupėms, 

kaip LGBT visuomenė, atsisakoma leisti naudotis ta pačia vieta ir pasiūlo-

mos mažiau patrauklios vietos (Norvegija);

75  http://www.tm.lt/dok/ataskaita_Lietuva.pdf.
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88.27 Imtis tolesnių veiksmų siekiant panaikinti žmonių diskriminaciją jų 

seksualinės orientacijos ar lyties tapatumo pagrindu (Airija);

88.31 Imtis visų būtinų priemonių, siekiant užkirsti kelią ir baudžiąmąja 

tvarka persekioti visas su lytine orientacija ir lyties tapatumu susijusio 

smurto ir priekabiavimo formas (Slovėnija);

88.33 Toliau užtikrinti, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs, transseksualūs asme-

nys galėtų naudotis savo teisėmis į saviraiškos ir susirinkimų laisvę (Australija);

88.34 Užtikrinti, kad būtų visapusiškai pripažįstamos kiekvieno asmens, 

įskaitant LGBT asmenis, teisė į saviraiškos ir susirinkimų laisvę (Slovėnija);

90. Lietuva išnagrinės toliau pateikiamas rekomendacijas ir pateiks atsakymus 

per tinkamą laiką, bet ne vėliau kaip per 2012 m. kovą įvyksiančią devynioliktąją 

Žmogaus teisių tarybos sesiją.

90.10 Peržiūrėti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informa-

cijos poveikio įstatymą siekiant panaikinti visas galimybes taikyti šį įsta-

tymą taip, kad dėl to būtų stigmatizuojami ar diskriminuojami lesbietės, 

gėjai, biseksualūs ir transseksualūs asmenys ar pažeidžiamos jų teisės į 

susirinkimų ar saviraiškos laisvę (Belgija);

90.11 Imtis reikalingų priemonių siekiant užtikrinti visapusišką visų as-

menų, įskaitant lesbietes, gėjus, biseksualius ir transseksualius asmenis, 

žmogaus teisių laikymąsi, atliekant Nepilnamečių apsaugos nuo neigia-

mo viešosios informacijos poveikio įstatymo peržiūrą (Šveicarija);

90.12 Imtis būtinų teisėkūros priemonių ir įgyvendinti politiką, kuria pripažįs-

tama šeimų įvairovė, ir užtikrinti tos pačios lyties poroms tokias pat teises ir 

socialinės apsaugos išmokas kaip ir heteroseksualioms poroms (Nyderlandai);

90.13 Imtis priemonių užtikrinti, kad teisės aktais būtų apsaugotos visos 

seksualinių mažumų teisės (Danija);

90.15 Panaikinti visas galiojančių teisės aktų diskriminacines nuostatas 

dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatumo (Slovėnija).

Priedai
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Priedas Nr. 3

Lietuvos respublikos Ministro Pirmininko kanclerio 2012 m. 
kovo 13 d. rezoliucija nr. 62-1016
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Priedas Nr. 4

Žmogaus teisių koalicijos kreipimasis į Lr Teisingumo 
ministeriją dėl informacijos apie Visuotinės periodinės 

peržiūros darbo grupės ataskaitoje nurodytų  
rekomendacijų įgyvendinimo

Priedai
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Priedas Nr. 5

JTO Žmogaus teisių komiteto baigiamosios išvados  
dėl pilietinių ir politinių teisių padėties Lietuvos respublikoje 

(neoficialus vertimas)

Žmogaus teisių Komitetas

ATASKAITŲ, KURIAS VALSTYbĖS NARĖS PATEIKĖ  
PAGAL PAKTO 40-ĄjĮ STRAIPSNĮ, SVARSTYMAS

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO bAIGIAMOSIOS PASTAbOS,  
PRIIMTOS 105-OjOjE SESIjOjE 2012 M. LIEPOS 9–27 D.

Lietuva

1. Komitetas Lietuvos Respublikos trečiąją periodinę ataskaitą (CCPR/C/LTU/3) 

svarstė 2896-ame ir 2897-ame posėdžiuose (CCPR/C/SR.2896 ir CCPR/C/SR.2897), 

kurie įvyko 2012 m. liepos 10–11 dienomis. 2012 m. liepos 24 d. vykusio 2916-ojo 

posėdžio metu Žmogaus teisių komitetas priėmė tokias baigiamąsias pastabas.

a. įvadas

2. Komitetas sveikina Lietuvos Respublikos trečiąją periodinę ataskaitą ir dėkoja 

už galimybę atnaujinti konstruktyvų dialogą su valstybės narės oficialia delega-

cija dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) nuostatų įgyvendi-

nimo. Komitetas palankiai vertina valstybės narės raštu pateiktus išsamius atsa-

kymus (CCPR/C/LTU/Q/3/Add.1) į sudarytą klausimų sąrašą ir dėkoja delegacijai 

už žodžiu bei raštu išsakytą papildomą informaciją.

b. teigiami aspeKtai

3. Komitetas palankiai vertina šias valstybės narės priimtas teisėkūros ir institu-

cines iniciatyvas:

(a) 2005 m. sausio 1 d. priimtą Lygių galimybių įstatymą, daudžiantį bet 

kokią diskriminaciją dėl amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, rasės 

ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų;

Priedai
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(b) Lygių galimybių įstatymo pataisas (2008 m.), kurios suteikia nuo dis-

kriminacijos nukentėjusiems asmenims procesines garantijas, diskrimi-

nacijos bylose perkeliant įrodinėjimo naštą atsakovui (išskyrus baudžia-

mąsias bylas);

(c) Baudžiamojo kodekso pataisas (2009 m.), įsigaliojusias 2012 m. liepos 

1 d., kurios, inter alia, kriminalizuoja kai kurias anksčiau administraci-

niams pažeidimams priskirtas veikas, nurodo sunkinančių aplinkybių dėl 

ksenofobinių, rasinių ir diskriminacinių motyvų sąrašą ir priima naujas 

nuostatas dėl lygtinio paleidimo. 

4. Komitetas sveikina šias valstybės dalyvės ratifikuotas tarptautines sutartis:

(a) Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvinį proto-

kolą, ratifikuotą 2007 m. kovo 30 d.;

(b) Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims fa-

kultatyvinį protokolą, ratifikuotą 2004 m. rugpjūčio 5 d.;

(c) Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą, ratifikuotą 2004 m. 

rugpjūčio 4 d., kuris užtikrina vaikų apsaugą nuo prekybos žmonėmis, 

vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos.

C. PAGrinDiniAi KLAusiMAi,  
KELiAnTys susirŪPiniMą, ir PAsTABOs

5. Komitetas atkreipia dėmesį, kad valstybė narė dar neįsteigė kompetentingos 

nacionalinės žmogaus teisių institucijos, kurios įkūrimą reglamentuoja Paryžiaus 

principai (JTO Generalinės Asamblėjos rezoliucija 48/134, 2 straipsnis).

Komitetas ragina valstybę narę įsteigti nacionalinę žmogaus teisių instituciją, kuri 
galėtų kompetentingai dirbti žmogaus teisių srityje, suteikiant jai visus reikalingus 
finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kaip nurodyta Paryžiaus principuose (jTO 
Generalinės Asamblėjos rezoliucija 48/134, priedas).

6. Nepaisant neseniai priimto Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstaty-

mo, Komitetas susirūpinęs, kad didėja smurto prieš moteris artimoje aplinkoje 
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atvejų skaičius ir kad nėra sukurta efektyvaus prevencijos ir nukentėjusiųjų as-

menų apsaugos mechanizmo. (2 straipsnis)

Komitetas siūlo valstybei narei imtis visų būtinų priemonių užtikrinant efektyvų 
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimą ir priimti Nacionalinę 
kovos su smurtu prieš moteris strategiją. be to, valstybė narė privalo sukurti saugių ir 
adekvačiai finansuojamų prieglaudų tinklą bei suteikti reikalingą teisinę pagalbą nuo 
smurto nukentėjusiems asmenims.

7. Paminėdamas, kad valstybė dalyvė tęsia „Romų integracijos į Lietuvos visuo-

menę 2012–2014 metų programos“ vykdymą, Komitetas vis dar nuogąstauja, 

kad romų bendruomenė ir toliau kenčia nuo diskriminacijos, skurdo, žemo švie-

timo prieinamumo lygio, didelio masto nedarbo ir netinkamų gyvenimo sąlygų, 

ypatingai ap(si)rūpinimo būstu srityje. (2 ir 26 straipsniai)

Siekiant pagerinti romų bendruomenės socialinę ir ekonominę būklę, Komitetas re-
komenduoja valstybei narei įvertinti egzistuojančių integracijos programų ir strategi-
jų veiksmingumą.

8. Komitetas susirūpinęs, kad kai kurios teisėkūros iniciatyvos, pavyzdžiui, 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstaty-

mas (7 straipsnis), gali sudaryti prielaidas neproporcingam LGBT asmenų tei-

sių ribojimui ir padidinti šių asmenų diskriminaciją. Komitetas taip pat pastebi, 

kad pateikti įstatymų projektai (t. y. Administracinių teisių pažeidimo kodekso, 

Konstitucijos ar Civilinio kodekso pataisos) gali turėti neigiamą poveikį LGBT 

bendruomenei. Komitetas su susirūpinimu pastebi didėjančią lesbiečių, gėjų, bi-

seksualių ir translyčių asmenų socialinę stigmatizaciją, diskriminaciją ir augantį 

visuomenės nepakantumą seksualinėms mažumoms. Teisėsaugos pareigūnai 

tinkamai nesprendžia neapykantos nusikaltimų, padarytų dėl nukentėjusiojo 

seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. (2, 19, 26 straipsniai)

Komitetas ragina valstybę narę imtis būtinų priemonių ir veiksmų, kad teisės aktai 
nebūtų klaidingai interpretuojami ir neskatintų diskriminacijos seksualinės orienta-
cijos ar lytinės tapatybės pagrindais. Komitetas taip pat rekomenduoja organizuoti 
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sąmoningumo didinimo kampanijas ir specialius mokymus teisėsaugos pareigū-
nams bei sukurti nacionalinį veiksmų planą, siekiant užtikrinti žmogaus teisių ap-
saugą, įskaitant saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę, visiems valstybės piliečiams 
be išimties.

9. Valstybės narės pateikta informacija apie parlamentinį tyrimą dėl terorizmu 

kaltinamų asmenų slapto kalinimo ir generalinio prokuroro ikiteisminio tyrimo 

sustabdymo kelia susirūpinimą Komitetui, nes tyrimo metu nebuvo surinkta ir 

įvertinta visa pateikta informacija bei įrodymai.

Komitetas ragina valstybę narę objektyviai tirti galimus žmogaus teisių pažeidimus ir 
užtikrinti, kad kova su terorizmu būtų vykdoma teisėtomis priemonėmis.

10. Komitetas pastebi, kad šiuo metu galiojantis Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymas ir numatomos teisėkūros iniciatyvos kovoje su smurtu nenu-

mato sankcijų už fizinį smurtą mokyklose, kalinimo įstaigose ir alternatyviosios 

priežiūros aplinkose. (7 straipsnis)

Komitetas prašo, kad valstybė narė uždraustų ir panaikintų fizinių bausmių taikymą 
visose institucijose.

11. Komitetas pažymi, kad valstybė narė ėmėsi priemonių kovoje su prekyba 

žmonėmis (tarptautinis bendradarbiavimas, pagalba nukentėjusiems asme-

nims), tačiau problema vis dar išlieka neišspręsta pilna apimtimi. Nepilnamečiai 

asmenys, ypač paauglės merginos, gyvenančios internatuose, globos ar specia-

laus lavinimo įstaigose ir asocialiose šeimose, dažnai tampa prekybos žmonėmis 

aukomis. (8 straipsnis)

Komitetas ragina valstybę narę tęsti kovą su prekyba žmonėmis, patraukti baudžia-
mojon atsakomybėn kaltus asmenis ir suteikti deramą pagalbą nukentėjusiesiems. 
Ypatingai svarbu užkirsti kelią vaikų seksualiniam išnaudojimui. be to, valstybė narė 
turi plėsti bendradarbiavimą su kitomis šalimis, stiprinant prekybos žmonėmis pre-
vencijos tinklą ir užtikrinti nacionalinių programų veiksmingumą. 

12. Komitetui susirūpinimą kelia Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pa-
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žeidimų kodekso nuostatos dėl administracinio sulaikymo ir tai, kad kardoma-

sis suėmimas ikiteisminėse bylose taikomas per dažnai, o jo trukmė – per ilga. 

Paminėdamas priimtą Lygtinio paleidimo įstatymą, Komitetas susirūpinęs, kad 

valstybė narė nepakankamai plačiai taiko alternatyvių sulaikymui bausmių tai-

kymą. (9 straipsnis).

Komitetas pakartojo savo ankstesnę rekomendaciją (CCPR/CO/80/LTU 13 paragra-
fas), numatančią sulaikymo panaikinimą už administracinius pažeidimus. Valstybė 
narė taip pat turėtų imtis priemonių užtikrinant alternatyvių sulaikymui bausmių 
taikymą, kaip lygtinis paleidimas, mediacija, viešieji darbai ir bausmės atidėjimas.

13. Komitetas susirūpinęs pasiūlytu Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pa-

taisų projektu, numatančiu galimybę prieš apsvarstant paraišką išsiųsti iš šalies 

užsieniečius, tariamai keliančius grėsmę valstybės saugumui, net ir į tas kilmės 

šalis, kuriose gali būti pažeistos jų teisės, numatytos 7 straipsnyje. Komitetas 

taip pat yra susirūpinęs dėl pataisų, siūlančių sumažinti grėsmės nacionaliniam 

saugumui ar viešajai tvarkai identifikavimo kriterijus. (9 ir 13 straipsniai) 

Valstybė narė turėtų užtikrinti (įstatymais ir praktikoje) visų be išimties asmenų teisių 
apsaugą, negrąžinant šių žmonių į kilmės valstybes, kuriose potencialiai galėtų būtų 
pažeidžiamos jų teisės pagal 7 straipsnį (kankinimų draudimas).

14. Komitetas susirūpinęs dėl neveiksniais pripažintų asmenų teisinio atstovavimo. 

Jiems nėra suteikiama privalomo teisinio atstovavimo galimybė, svarstant jų pripa-

žinimą neveiksniais, taip pat neveiksniais pripažinti asmenys neturi teisės savaran-

kiškai pradėti teisminį procesą dėl jų neveiksnumo peržiūrėjimo. Be to, Komitetas 

susirūpinęs dėl galimų neigiamų pasekmių, teismui priėmus sprendimą atlikti abor-

tą ar sterilizuoti neįgalias ir teisiškai neveiksnias moteris. (14 ir 17 straipsniai) 

Valstybė turėtų užtikrinti nemokamą ir efektyvų teisinį atstovavimą visuose teisi-
niuose procesuos, kuriuose svarstomas asmenų teisinio veiksnumo klausimas, įskai-
tant galimybę peržiūrėti priimtus sprendimus. be to, raginama imtis visų reikalingų 
priemonių suteikiant teisinę pagalbą negalią turintiems asmenims dėl visų klausimų, 
liečiančių jų fizinę ar psichinę sveikatą. 

Priedai
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15. Komitetas susirūpinęs, kad, nepaisant institucinių ir teisėkūros iniciatyvų, te-

bevyksta ksenofobiniai ir antisemitiniai neapykantos nusikaltimai ir incidentai. 

Komitetas reiškia susirūpinimą neapykantos apraiškomis internetinėje erdvėje, 

nukreiptomis prieš tautines ir etnines mažumas bei lesbietes, gėjus, biseksualius 

ir transseksualius asmenis. (2, 19, 20, 21, 22 ir 27 straipsniai)

Valstybė narė turėtų stiprinti pastangas užtikrinti neapykantos nusikaltimų, pada-
romų dėl rasinių, diskriminacinių ar ksenofobinių motyvų, prevenciją, užtikrinti, kad 
kaltininkai būtų teisiami pagal įstatymus, ir užtikrinti efektyvių teisinių priemonių 
prieinamumą nukentėjusiems asmenims. Valstybė narė turėtų rengti visuomenės 
informavimo kampanijas, didinant visuomenės jautrumą ir mažinant neapykantos 
sklaidą žiniasklaidoje, taip pat internete. Valstybė narė taip pat turėtų išplėtoti teisė-
saugos pareigūnų mokymų programas, kurios apimtų šiuos klausimus. 

16. Komitetas prašo, kad valstybė narė plačiai išplatintų TPPTP ir jo fakultatyvius 

protokolus, Lietuvos ataskaitą, pateiktų klausimų sąrašą ir šias baigiamąsias pas-

tabas tarp visų suinteresuotų šalių, t. y. teisminės, įstatymų leidžiamosios ir vyk-

domosios valdžios atstovų, pilietinės visuomenės ir šalyje veikiančių nevyriau-

sybinių organizacijų atstovų bei plačiosios visuomenės, ir kad kitoje periodinėje 

ataskaitoje informuotų Komitetą apie tai, kas buvo padaryta siekiant įgyvendinti 

šias rekomendacijas. Komitetas rekomenduoja, kad valstybės narės ataskaita ir 

šios baigiamosios pastabos būtų oficialiai išverstos į valstybės narės valstybinę 

kalbą. Komitetas taip pat ragina valstybę narę įtraukti nevyriausybines organi-

zacijas ir kitus pilietinės visuomenės atstovus į ataskaitos aptarimo procesą prieš 

pateikiant Komitetui ketvirtąją periodinę ataskaitą.

17. Per vienerius metus valstybė narė privalo pateikti ataskaitą apie tai, kokių 

veiksmų ėmėsi, siekdama įgyvendinti Komiteto rekomendacijas, išvardintas 8, 9 

ir 12 šio dokumento punktuose.

18. Komitetas prašo, kad valstybė pateiktų ateinančią ataskaitą apie Konvencijos 

nuostatų ir išsakytų rekomendacijų įgyvendinimą 2017 m. liepos 27 d.



87

1  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žmogaus teisių pažeidimai lesbiečių, gėjų, 
biseksualų ir transseksualų (LGBT) atžvilgiu 

Lietuvoje: 
nepriklausoma ataskaita 

 
 
 
 
 
 

Pateikta svarstyti Žmogaus teisių komiteto 105-oje sesijoje   
 

 
 
 

2012 m. liepa, 
Ženeva 

 
 
 
 
 

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui nuo Lietuvos gėjų lygos ir Hartlando žmogaus poreikių ir 

žmogaus teisių sąjungos (angl. Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights) 

Priedas Nr. 6
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I.  Įvadas 

 
Ši nepriklausoma ataskaita sudaryta ir pateikta Žmogaus teisių komitetui bendromis Lietuvos gėjų 
lygos (LGL) ir Hartlando žmogaus poreikių ir žmogaus teisių sąjungos (angl. Heartland Alliance  for  
Human Needs & Human Rights) pastangomis.1 

 
Lietuvos Respublika pritarė Tarptautiniam pilietinių ir politinių teisių paktui (TPPTP) 1991 m. lapkričio 
20 d. Žmogaus teisių komitetas apžvelgs Lietuvos 2010 m. lapkričio mėn. trečiąją periodinę nacionalinę 
ataskaitą 105-oje sesijoje Ženevoje 2012 m. liepos 9–27 d.  

 
Trečioje periodinėje nacionalinėje ataskaitoje Žmogaus teisių komitetui Lietuvos Vyriausybė teigia, kad 
„Lietuvos Respublikos įstatymai garantuoja teises pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą 
visiems Lietuvos teritorijoje ir jurisdikcijoje esantiems asmenims be jokios diskriminacijos.“2 Toliau 
Vyriausybė teigia, kad Lietuvoje yra įsteigta „pakankama teisinė bazė“, skirta įgyvendinti TPPTP, 
ir kad Lietuvoje yra uždraustas „diskriminuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų priėmimas“.3

 

 
Vis dėlto, nepaisant pasižadėjimo laikytis TPPTP dvasios, Lietuvos Vyriausybei nepavyko 
tinkamai reaguoti į ir pranešti apie žmogaus teisių pažeidimus lytinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės pagrindu, nes trečiojoje periodinėje ataskaitoje net nėra užsimenama apie tokius 
pažeidimus ir jie nėra tinkamai sprendžiami pagal visą sąrašą klausimų, kurių būtina imtis 
atsižvelgiant į Lietuvos trečiąją periodinę ataskaitą. Šis trūkumas iš Vyriausybės pusės rimtai 
kenkia Lietuvos įsipareigojimams pagal TPPTP.  Lietuvos seksualinės mažumos yra toliau 
sistemingai diskriminuojamos, joms yra dažnai atsakoma susirinkimų ir išraiškos laisvės, Lietuvos 
žiniasklaidoje šių grupių atžvilgiu plačiai paplitusi neapykantą kurstanti kalba.  

 
Mes tikimės, kad šioje ataskaitoje pateiktos išvados bus naudingos Žmogaus teisių komitetui bei 
bus panaudotos kaip įrankis ginant ir skatinant teises lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
atžvilgiu pagal TPPTP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Šią ataskaitą parengė Jacqueline Bevilaqua (J.D.) padedant Lietuvos gėjų lygos pirmininkui Vladimirui Simonko ir 
Lietuvos gėjų lygoje stažuotę atliekančiai Anna Shepherd, prižiūrint Hartlando sąjungos Pasaulinės lytiškumo ir 
žmogaus teisių iniciatyvos direktoriui Stefano Fabeni (J.D., LL.M.). 

2  Pagal pakto 40 straipsnį valstybės institucijų pateiktų ataskaitų apžvalga: Lietuvos valstybės institucijų trečioji 
periodinė nacionalinė ataskaita, CCPR/C/LTU/3, 2010 m. lapkričio 29 d.   
3  Ten pat
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II.  Santrauka 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinama, kad „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“.4

 

Konstitucija taip pat garantuoja asmens laisvę5 ir žmogaus orumą6, draudžia žeminamai elgtis su 
žmonėmis7 ir gina žmonių teisę į privatų gyvenimą8 bei išraiškos9 ir sąžinės10 laisvę. Galiausiai 
Konstitucijoje yra teigiama, kad „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams 
visi asmenys lygūs“.11 

 
Be to, 1998 m. gruodžio mėnesį Seimas priėmė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir jau kitais 
metais paskyrė Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierių12 (toliau – Kontrolierius).  Kontrolieriaus 
veiksmai, be kita ko, apima skundų dėl diskriminacijos ir grasinimų „lyties, rasės, tautinės kilmės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, religijos, įsitikinimų ar nuostatų, amžiaus, lytinės orientacijos, 
neįgalumo, etninės kilmės, religijos“13 pagrindu nagrinėjimą.  Šis lygių galimybių įstatymas nenumato 
apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu ir, nors Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas nustatė, kad lyties sąvoka turi apimti lytinę tapatybę14, šios nuostatos nepaminėjimas 
atitinkamuose įstatymuose gali atverti kelią pažeidimams.   

 
Lietuvoje atsiranda vis daugiau diskriminacijos prieš LGBT asmenis kultūros pavyzdžių, o nuomonių 
apklausos rodo, kad Lietuva yra viena iš labiausiai homofobinių Europos valstybių15.  Seimui buvo 
pateiktas ir šiuo metu vis dar svarstomas įstatymo projektas, skirtas pataisyti Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą, nustatant baudas už „homoseksualių santykių propagavimą“.  Be to, Lietuvos 
žiniasklaidoje nuolat pasirodo neapykantą LGBT asmenims kurstančių kalbų, juos stereotipiškai 
vaizduojant kaip kurstytojus ir sąmokslininkus, ir nemažai politikų jau yra viešai išreiškę savo 
nusistatymą prieš homoseksualius asmenis.  Dar daugiau, Lietuvos Vyriausybė toliau aktyviai 
atsisako leisti translyčiams asmenims visiškai pakeisti lytį, nepaisydama Europos Žmogaus Teisių 
Teismo išvadų L. prieš Lietuvą byloje,   kad Lietuvos Civilinis kodeksas, neginantis teisės į lyties 
keitimą, pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnį17.     

 
 

4  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnis.  
5  Ten pat, 20 straipsnis. 
6  Ten pat, 21 straipsnis. 
7  Ten pat 
8  Ten pat, 22 straipsnis. 
9  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis.  
10  Ten pat, 26 straipsnis. 
11  Ten pat, 29 straipsnis. 
12  Pagal pakto 40 straipsnį valstybės institucijų pateiktų ataskaitų apžvalga:   Lietuvos valstybės institucijų trečioji 
periodinė nacionalinė ataskaita, CCPR/C/LTU/3, 17 2010  m. lapkričio 29 d.   
13  Ten pat 
14  P v. S and Cornwall County Council, C-13/94, 1996 m. balandžio 30 d. 
15  Tereškinas, Artūras.  „Not Private Enough?  Homophobic and Injurious Speech in the Lithuanian Media“ 
(Nepakankamai privatu? Homofobiškas ir įžeidus kalbėjimas Lietuvos žiniasklaidoje) 

adresu: www.atviri.lt/uploads/files/dir27/dir1/16_0.php. 
16  Sąrašas klausimų, kurių būtina imtis atsižvelgiant į Lietuvos trečiąją periodinę ataskaitą, CCPR/C/LTU/3, ¶ 
6, 2011 m. gruodžio 5 d. 
17  L. v. Lithuania (L. prieš Lietuvą), paraiška nr. 27527/93, 2007 m. rugsėjo 11 d. 
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Galiausiai, Lietuvos LGBT bendruomenei nuolat tenka kovoti už galimybę būti matomiems ir už 
susirinkimų ir saviraiškos laisvę viešoje erdvėje, nes valstybės pareigūnai sudaro kliūtis eitynėms ir 
kitoms viešoms LGBT solidarumo išraiškoms.  
 
Pritardama TPPTP ir daugeliui kitų tarptautinių žmogaus teisių priemonių bei Europos žmogaus 
teisių konvencijai, Lietuvos Vyriausybė pasižadėjo ginti visų Lietuvos žmonių teises, 
nepriklausomai nuo jų lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės, ir naikinti diskriminaciją su kuria 
tenka susidurti LGBT asmenims šioje šalyje.  Per kelis pastaruosius metus Lietuvoje buvo begalė 
LGBT bendruomenės diskriminacijos ir teisių pažeidimo atvejų iš, be kita ko, valstybės institucijų 
pusės; tam tikros tokios institucijos yra nurodomos ir šioje ataskaitoje. Tikimės, kad ši ataskaita 
padės Žmogaus teisių komitetui vertinant Lietuvos atitikimą TPPTP nuostatoms ir paskatins LGBT 
asmenų lygybę Lietuvoje.  
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III.  Esminiai pakto pažeidimai 
 

 
2(1) ir 26 (Nediskriminavimas) straipsniai 

 

 
Susiję įstatymai ir teismo praktika 

 
Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) 2(1) ir 26 straipsniai įtvirtina 
nediskriminavimo standartą, kurio turi laikytis visos TPPTP pritarusios valstybės.   2(1) straipsnyje 
teigiama: 

 
Kiekviena valstybė, šio Pakto Šalis, įsipareigoja gerbti ir visiems esantiems jos 
teritorijoje bei priklausantiems jos jurisdikcijai asmenims užtikrinti teises, 
pripažįstamas šiame Pakte, be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos spalva, lytis, 
kalba, religija, politiniai arba kiti įsitikinimai, tautinė ar socialinė kilmė, turtinė 
padėtis, gimimas ar koks nors kitas požymis. 18 

 
TPPTP 26 straipsnyje pripažįstama, kad: 

 
Visi žmonės yra lygūs įstatymui ir turi teisę į vienodą, be jokios diskriminacijos 
įstatymo apsaugą.    Šiuo atžvilgiu įstatymas turi drausti bet kokią diskriminaciją ir 
užtikrinti visiems vienodą ir veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos rasės, odos 
spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių arba kokių nors kitokių pažiūrų, tautinės ar 
socialinės kilmės, turtinės padėties, gimimo ar kokio nors kito požymio pagrindu.19 

 
Byloje Toonen prieš Australiją, kurioje nuspręsta, kad lytinių santykių tarp tos pačios lyties partnerių 
abiejų šalių sutikimu kriminalizavimas pažeidžia TPPTP, Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) nustatė, kad 
2(1) ir 26 straipsniuose esama nuoroda į lytį taip pat turi būti interpretuojama kaip nuoroda į lytinę 
orientaciją.20 Taigi, TPPTP ginamos teisės garantuojamos visų lytinių orientacijų asmenims, jų 
nediskriminuojant. 

 
Žmogaus teisių komitetas praplėtė Toonen byloje priimtą sprendimą už baudžiamosios teisės ribų į 
administracinės teisės sritį, sprendžiant bylą Young prieš Australiją.   Pastaruoju atveju ŽTK nustatė, 
kad Australija pažeidė TPPTP 26 straipsnio nuostatą dėl teisės į vienodą įstatymo apsaugą, kadangi 
„skundo autoriui buvo atsisakyta suteikti pensiją dėl jo lyties ar lytinės orientacijos“.21 Šiuo sprendimu 
ŽTK nustatė, kad asmens išskyrimas lytinės orientacijos pagrindu yra lygus atsisakymui suteikti teisę į 
lygybę įstatymui.   

 
Be to, Toonen byloje ŽTK atmetė Tasmanijos argumentą, kad homoseksualių santykių 
kriminalizavimas yra pagrįsta ir proporcinga priemonė, skirta išsaugoti moralę ir neleisti plisti 

 
18  Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (TPPTP), G.A. Res. 2200A, 999 U.N.T.S. 171,  2 straipsnis  (1996 
m. gruodžio 16 d.). 
19  Ten pat, 26 straipsnis. 
20  Toonen v. Australia (Toonen prieš Australiją), komunikatas nr. 488/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 (1994). 
21  Edward Young v. Australia (Edward Young prieš Australiją), komunikatas nr. 941/2000: 

Australija.  18/09/2003.  U.N. Doc. CCPR/C/78/D/941/2000 (2003) p. 10.4. 
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ŽIV / AIDS.  ŽTK nusprendė, kad, priešingai, sodomijos įstatymas yra „šališkas“ ir „neproporcingas 
atsižvelgiant į tikslą“.22 Panašų sprendimą ŽTK priėmė ir X prieš Kolumbiją byloje, kurioje nustatyta, 
kad Kolumbijoje praktikuojamas homoseksualių ir heteroseksualių porų diferencijavimas pažeidžia 
TPPTP 26 straipsnį, jei tokiam išskyrimui nėra „pagrįsto ir objektyvaus“ pateisinimo.23 

 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, kurio sprendimus Lietuva privalo vykdyti, P prieš S ir 
Cornwall County Council apygardos tarybą nustatė, kad lytis turi būti aiškinama kaip sąvoka, 
apimanti lytinę tapatybę24.  Taigi, įstatymai, suteikiantys apsaugą nuo diskriminacijos lyties 
pagrindu, kartu turi suteikti apsaugą ir lytinės tapatybės pagrindu.  

 
Galiausiai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinama, kad: 

 
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys 
lygūs.   Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.25 

 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu poveikis 

 
2002 metų diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu Baltijos regione tyrimas pagal Baltijos šalių 
antidiskriminacijos projektą siekė parodyti lesbiečių, gėjų ir biseksualių asmenų (LGB) diskriminacijos 
darbo vietoje mastą Lietuvoje.26  Tik 15 proc. respondentų teigė, kad darbe neslepia savo orientacijos, 4 
proc. teigė, kad jiems buvo atsisakyta suteikti darbo vietą dėl jų lytinės orientacijos, 9 proc. įtaria, kad 
tai galėjo jiems atsitikti, 2 proc. nurodė, kad jiems buvo atsisakyta suteikti aukštesnes pareigas dėl jų 
lytinės orientacijos ir 4 proc. įtaria, kad tai jiems galėjo atsitikti.27    Be to, 6 proc. respondentų nurodė, 
kad buvo atleisti ar priversti išeiti iš darbo dėl jų lytinės orientacijos, o 31 proc. teigė, kad darbe jiems 
buvo grasinama dėl jų lytinės orientacijos.28   Tyrimas nustatė, kad LGB asmenys dažnai nejaučia galį 
pranešti apie diskriminacijos atvejus atitinkamoms institucijoms, nes bijo būti „paviešinti“ 29, o tai 
reiškia, kad, nepaisant įstatymo, ginančio seksualines mažumas darbo vietoje, dauguma žmonių negali 
pasinaudoti šiuo įstatymu gindami savo teises dėl Lietuvoje plačiai paplitusios homofobijos bei 
homofobiško politikų ir valstybės institucijų požiūrio.  

 
Šią problemą iliustruoja pavyzdys, kai LGL gavo pranešimą, kad Vytauto Didžiojo Universiteto 
lektorius neteko darbo dėl to, kad darbo vietoje neslėpė esąs gėjus.    Atleistas lektorius kreipėsi į 

 
 
 
 

22  Toonen v. Australia (Toonen pries Australiją) p.  8.3. 
23  X v. Colombia (X. prieš Kolumbiją), komunikatas nr. 1361/2005: Kolumbija.  20/03/2007 (2007) p. 7.2. 
24  C-13/94, 1996  m. balandžio 30 d. 
25  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis.  
26  „Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia“ (Diskriminavimas lytinės orientacijos pagrindu 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), Vilnius (2002). 
27  Ten pat  
28  Ten pat  
29  Ten pat
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Kontrolierių, o vėliau ir į teismą, bet pralaimėjo bylą antrosios instancijos teisme. 30 LGL laikosi 
nuomonės, kad lektorius buvo atleistas dėl jo lytinės orientacijos, o universiteto nurodytos kitos 
priežastys yra tik apsimetimas. Taigi, nors LGB asmenys nori naudotis savo teisėmis pagal 
Lietuvos Lygių galimybių įstatymą, šis įstatymas yra neefektyvus, nes teismai yra pasirengę priimti 
akivaizdžiai melagingas atleidimo iš darbo priežastis nei išsiaiškinti tikruosius homofobiškus 
motyvus.   

 
Minėtame Baltijos šalių antidiskriminacijos projekto tyrime taip pat nustatyta, kad LGB asmenys patiria 
diskriminaciją sveikatos priežiūros srityje. 31   Viena tyrimo respondentė teigė, kad jos ginekologė (-as) 
atsisakė ją gydyti sužinojusi (-ęs), kad pacientė yra lesbietė, ir aiškindama tuo, kad ji (jis), kaip gydytoja 
(-as), yra „nekompetentinga (-as) lesbiečių klausimu“.32 Kitas respondentas nurodė, kad buvo išjuoktas 
dėl jo lytinės orientacijos, kai lankėsi pas urologą.33    64 proc. visų tyrimo respondentų teigė, kad 
nuslepia savo lytinę orientaciją nuo sveikatos priežiūros specialistų bijodami patirti diskriminaciją34, o 
tai gali trukdyti jiems gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.      Šiuo metu Lietuvoje nėra 
jokio įstatymo, ginančio LGB asmenis nuo diskriminacijos sveikatos priežiūros paslaugų srityje, 
todėl jie neturi jokių galimybių apsiginti teisinėmis priemonėmis.  

 
Lietuvos žiniasklaida taip pat prisideda prie šalyje vykstančios diskriminacijos prieš seksualines 
mažumas. Lietuvos žiniasklaida apskritai pristato homoseksualumą kaip kažką nenatūralaus ir tiesiog 
nepriimtino daugumai žmonių, leisdama manyti, kad blogas elgesys ir neapykanta homoseksualių 
asmenų atžvilgiu yra natūrali, kadangi tokie asmenys yra suprantami kaip grėsmė religinėms ir 
kultūrinėms normoms.35 Nemažai Lietuvos žiniasklaidos priemonių spausdina ir skleidžia 
neapykantą kurstančias kalbas, klaidinančią informaciją apie homoseksualumą ir kursto 
diskriminaciją prieš lesbietes, gėjus, biseksualius ir transseksualius (LGBT) asmenis. Nepaisant 
įstatymo, draudžiančio neapykantos kalbą lytinės orientacijos pagrindu, Lietuva kol kas šios 
problemos neišsprendė.  

 
Pavyzdžiui, bulvarinio laikraščio „Vakaro žinios“ žurnalistai dažnai vadina gėjus „iškrypėliais“ ir 
„gaidžiais“ (gėjus menkinantis terminas Lietuvoje).36 Kitas Lietuvos bulvarinis leidinys „L.T.“ 
pavadino lietuvišką interneto svetainę, kurios tikslinė skaitytojų grupė yra gėjai, „pasityčiojimu iš 
normalios orientacijos žmonių“.37 Žinomas rašytojas V. Landsbergis parašė, kad „... visame pasaulyje 
vis labiau populiarėja antišeima – gėjų paradai ir t.t. Jau, regis, tuoj tuoj bus įteisintos žmonių ir 
gyvuliukų santuokos“38, tokiu būdu jungdamas į vieną homoseksualumą ir zoofiliją.  

 
Arūnas Peškaitis, konservatyvaus naujienų portalo komentatorius, parašė: „Tikriausiai didysis 
nusikaltimas – aš tai drąsiai sakau – yra įvykęs tada, kai iš sutrikimų sąrašo buvo išbrauktas 
homoseksualumas.“39,  

 
30  AZ v. Vilnius College (AZ pries Vilniaus kolegiją), Vilniaus apygardos teismas (2011), adresas: 

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=90baea97-40e3-44bd-8199-d923c7d7923c. 
31  „Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia“ (Diskriminavimas lytinės orientacijos pagrindu 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), Vilnius (2002). 
32  Ten pat 
33  Ten pat 
34  Ten pat 
35  Tereškinas, Artūras.  „Not Private Enough?  Homophobic and Injurious Speech in the Lithuanian Media“ 
(Nepakankamai privatu? Homofobiškas ir įžeidus kalbėjimas Lietuvos žiniasklaidoje) 
36 Ten pat  
37  Ten pat 
38  Ten pat 
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Ji taip pat yra pasakiusi: „Aš nesu prieš gėjus, bet norėčiau, kad jie nedemonstruotų savo 
pažiūrų.“52, teigdama, kad LGBT asmenys turėtų likti atokiau nuo viešos erdvės ir slėptų tai, kas jie 
yra. V. Aleknaitė-Abramikienė, Tėvynės Sąjungai priklausanti parlamentarė, kalbėdama apie 
Vilniuje planuotas gėjų eitynes pasakė: „Gėjų ir lesbiečių paradas Lietuvoje pažemintų Lietuvos 
tautą“. Ji taip pat yra pasakiusi, kad 2007 metais Vilniuje vykusi ILGA Europos konferencija gali 
„menkinti Lietuvos tautą ir daugumos Lietuvos žmonių nuomonę“53. Tokios netolerantiškos ir 
neapykantos kupinos žymių politikų kalbos leidžia daryti išvadas, kad žmogaus teisių pažeidimai 
prieš seksualines mažumas yra nebaudžiami.    

 
Šį faktą iliustruoja 2007 metais įvykęs incidentas, kai Vilniuje vykusios kasmetinės „ILGA-Europe“ 
konferencijos pirmą dieną į klubą „Soho“, kuriame tuo metu buvo nemažai konferencijos dalyvių, buvo 
įmestas dūminis užtaisas.54    LGL pranešė, kad Lietuvos policija atvyko reaguodama į skambutį dėl 
išpuolio prieš barą, bet jau kitą dieną policijos pareigūnas viešai pareiškė, kad LGBT aktyvistai 
galėjo patys surežisuoti išpuolį, kad pritrauktų visuomenės dėmesį. Ir tai buvo pareikšta nepaisant 
to, kad išpuolį surengę asmenys davė interviu vienam Lietuvos laikraščių pripažindami, kad šį 
išpuolį sukėlė, nes yra priešiškai nusiteikę prieš gėjus.  Nėra jokių įrodymų, kad policija būtų 
sureagavusi į tokį pranešimą laikraštyje ar būtų radusi už išpuolį atsakingus asmenis bei 
išsprendusi bylą.  

 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu poveikis 

 
Lietuvoje veikia nemažai įstatymų, siekiančių pažaboti diskriminaciją ir prievartą dėl įvairių 
pagrindų. Tačiau tarp šių pagrindų iki šiol neminima asmens lytinė tapatybė.   Vienas tokių 
įstatymų yra Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuriuo įsteigiama Moterų ir vyrų lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba.    Visgi Kontrolierius netiria skundų dėl grasinimų ar 
diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu.  

 
7 straipsnis (Laisvė nuo kankinimų ir žiauraus, nežmoniško ar žeminančio 
elgesio ar baudimo)    

 

 
Susiję įstatymai ir teismo praktika 

 
Anot 2001 metų ataskaitos, pristatančios LGBT asmenų kankinimo problemos analizę, kurią pateikė JT 
specialusis pranešėjas kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo 
klausimais, visame pasaulyje LGBT asmenys neproporcingai kenčia nuo grasinimų, žeminimo ar kitų 
pažeidimų, menkinančių jų žmogiškąjį orumą.55 Ataskaitoje teigiama, kad toks elgesys pažeidžia 
TPPTP 7 straipsnį.56 

 
 

51  Tereškinas, Artūras.  „Not Private Enough?  Homophobic and Injurious Speech in the Lithuanian Media“ 
(Nepakankamai privatu? Homofobiškas ir įžeidus kalbėjimas Lietuvos žiniasklaidoje) 
52  Ten pat 
53  Ten pat 
54  „The ILGA-Europe Conference Summary“ (ILGA Europos konferencijos apžvalga) adresas:   
http://www.lgl.lt/naujienose.php?pid=12. 
55  JT specialaus pranešėjo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo klausimais Nigel 
Rodley ataskaita, p. 6-7 (UN Doc. A/56/156, 2001 m. liepos 3 d.). 
56  Ten pat 
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Žmogaus teisių komitetas toliau išaiškino valstybės įsipareigojimus pagal 7 straipsnį savo bendrajame 
komentare nr. 20, kuriame Komitetas nurodė, kad kankinimo ir žiauraus, nežmoniško ar žeminančio 
elgesio ar baudimo draudimu siekiama apginti „tiek asmens orumą, tiek jo fizinę ir psichinę sveikatą“57 

 
Galiausiai, Lietuvos Konstitucijoje yra nustatoma, kad „žmogaus orumą gina įstatymas“, ir kad 
„draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias 
bausmes“58.  

 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu poveikis 

 
Pirmiau minėtame Baltijos šalių antidiskriminacijos projekto tyrime nurodoma, kad Lietuvoje policija 
nė karto nėra viešai parodžiusi, kad homofobija grindžiamas smurtas ir prievarta yra netoleruotini.59  
Šiame tyrime 27 proc. respondentų nurodė, kad yra tapę bent vieno smurtinio išpuolio aukomis dėl jų 
lytinės orientacijos.60  Tik 1/3 šių respondentų pranešė apie incidentą policijai, ir tik 15 proc. šių atvejų 
policija reagavo palaikydama auką, tuo tarpu net 39 proc. atvejų policija reagavo priešiškai.  

 
Vienas gėjus, atsakydamas į apklausos klausimus, papasakojo, kad, kai jis kartą lankėsi Vilniaus gėjų 
bare, į barą įsiveržė du ginkluoti vyrai.62  Vyrai surišo baro šeimininką ir degino jo kaktą cigarete.63   
Tuomet jie apiplėšė šeimininką ir du barmenus, visą laiką keikdamiesi prieš gėjus ir grasindami padegti 
barą.64 

 
Viena moteris lesbietė pasakoja, kad kartą ją į automobilį jėga įsodino pažįstamas žmogus, kuris dvi 
dienas naudojo prieš ją fizinį ir psichologinį smurtą.65  Klaipėdos gėjų bare barmenu dirbantis gėjus taip 
pat papasakojo, kad jį užpuolė baro lankytojas, kuris jį surišo, supjaustė jam riešus ir apiplėšė.66    Vyras 
pranešė apie incidentą policijai, bet smurtautojas nebuvo nubaustas, kadangi pasakė policijai, kad bare 
dirbęs vyras prie jo seksualiai priekabiavo.67  Kitas gėjus pranešė, kad jį buvo sumušęs net policijos 
pareigūnas, pamatęs, kad vyras bučiuojasi su savo vaikinu viešoje vietoje.68  

 
LGBT asmenų persekiojimas Lietuvoje taip pat plačiai paplitęs ir nėra žabojamas, nes žmonės bijo 
atskleisti savo lytinę orientaciją policijai, kad praneštų apie tokius incidentus. 52 proc. 
respondentų, 

 
57  OHCHR, bendrasis komentaras nr. 20: keičiantis bendrąjį komentarą nr. 7 dėl kankinimo ir žiauraus elgesio ar 
baudimo draudimo (7 straipsnis): 10/03/92.”  adresu: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument . 
58  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnis.  
59  „Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia“ (Diskriminavimas lytinės orientacijos pagrindu 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), Vilnius (2002). 
60  Ten pat 
61  Ten pat 
62  Ten pat 
63  Ten pat 
64  Ten pat 
65  Ten pat 
66  Ten pat 
67  Ten pat 
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dalyvavusių Baltijos šalių antidiskriminacijos projekto apklausoje, nurodė, kad juos persekiojo dėl jų 
lytinės orientacijos.69  Sprendžiant pagal pateiktą LGBT asmenų pranešimų policijai apie smurtą 
statistiką, galima daryti išvadą, kad policija nespręstų tokių bylų efektyviai, kadangi tik 15 proc. atvejų 
policija palaikė auką, o net 39 proc. atvejų buvo akivaizdžiai priešiškai nusiteikusi prieš auką.70 

 
Pasakodamas apie vieną tokį persekiojimo atvejį, vienas gėjus pasidalijo, kad grupelė jo kaimynystėje 
gyvenančių paauglių nuolat grasina jį sumušti ir sugadinti automobilį, jie žodžiais užsipuola jį gatvėje.71 
Viena lesbietė papasakojo, kad jos kaimynas ištisus metus persekiojo ją grasindamas užmušti ją ir jos 
partnerę, ir galiausiai pradūrė jų automobilio padangas.72  Pro įvykio vietą pravažiuojantis policininkas 
pamatė vyrą praduriant padangas ir jį sulaikė.73  Tačiau vyras buvo pripažintas kaltu tik už automobilio 
apgadinimą, bet ne už nuolatinį poros persekiojimą dėl jų lytinės orientacijos.74 

 
Dar vienas gėjus papasakojo, kad prie jo priekabiavo universiteto, kurį šis lankė, studentas, kuris nuolat 
keikėsi homofobiškais šūksniais respondento adresu.75   Galiausiai, dar vienas gėjus papasakojo, kad, 
kai jam buvo 16 metų, jis buvo priverstas mokėti kaimynystėje gyvenusiems chuliganams 20 litų, kad 
šie jo nemuštų.76 

 
14 straipsnis (Teisė į sąžiningą teismą) 

 

 
Susiję įstatymai ir teismo praktika 

 
TPPTP 14 straipsnyje nustatoma, kad „visi asmenys teismams ir tribunolams yra lygūs“77, o Lietuvos 
Konstitucijoje yra deklaruojama, kad „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar 
pareigūnams visi asmenys lygūs“78. 

 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu poveikis 

 
Lietuvos Baudžiamajame kodekse diskriminaciniai motyvai, pvz. dėl lytinės orientacijos, yra 
laikomi sunkinančiomis aplinkybėmis, nepriklausomai nuo nusikaltimo.   Tačiau yra bent du atvejai, 
kai Lietuvos prokurorai nusprendė neiškelti kaltinimų pagal Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį dėl 
nusikaltimo neapykantos pagrindu, nes abu atvejai buvo susiję su LGBT asmenimis.  

 
Pirmuoju atveju, kuris jau buvo minėtas skyriuje apie nediskriminavimą, prokurorai atsisakė iškelti 
kaltinimus dėl neapykantą kurstančio komentaro internete, raginančio naikinti LGBT asmenis, 

 
 
 
 
 

 

69  „Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia“ (Diskriminavimas lytinės orientacijos pagrindu 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), Vilnius (2002). 
70  Ten pat 
71  Ten pat 
72  Ten pat 
73  Ten pat 
74  Ten pat 
75  Ten pat 
76  Ten pat 
77  TPPTP, 14 straipsnis. 
 78 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis 
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nors jie buvo iškėlę kaltinimus labai panašiu atveju, kai komentaras buvo nukreiptas prieš žydus.79 
Antrasis atvejis, minėtas skyriuje apie žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, buvo susijęs 
su lesbietės kaimynu, kuris persekiojo ją ir jos partnerę bei joms grasino ištisus metus, o buvo 
sulaikytas ir apkaltintas tik už tai, kad pradūrė jų automobilio padangas, t.y. turto naikinimą, bet ne už 
homofobinius motyvus.80 

 
16 straipsnis (Asmens pripažinimas teisinių santykių subjektu) ir 17 straipsnis 
(Laisvė nuo savavališko kišimosi į asmeninį ir šeimos gyvenimą ir būsto 
neliečiamybė)   

 

 
Susiję įstatymai ir teismo praktika 

 
TPPTP 16 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas asmuo, kad ir kur jis būtų, turi teisę būti 
pripažintas teisinių santykių subjektu“81 17 straipsnis nustato, kad „niekas neturi patirti savavališko 
ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, jo būsto neliečiamybę, susirašinėjimo 
slaptumą, neteisėto kėsinimosi į jo garbę ir orumą“82  ir kad „kiekvienas asmuo turi teisę į įstatymo 
apsaugą nuo tokio kišimosi arba tokių pasikėsinimų“83. 

 
Be šios TPPTP įtvirtinamos apsaugos, Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), kurio narė 
Lietuva yra, precedentų teisėje išaiškino teisę į privatumą, kurią gina Europos Konvencijos 8 
straipsnis. Byloje Goodwin prieš Jungtinę Karalystę EŽTT nustatė, kad teisiškai nepripažinusi 
naujosios transseksualo lyties po lyties pakeitimo operacijos, valstybė pažeidė Europos 
Konvencijos 8 straipsnį.84 

 
Byloje L. prieš Lietuvą EŽTT išaiškino, kad Europos Konvencijos 8 straipsnis nustato valstybei pareigą 
„pripažinti transseksualių asmenų lytį po lyties pakeitimo operacijos pakeičiant jų civilinio statuso 
duomenis su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis85   Šioje byloje nustatyta, kad Lietuvoje yra 
„teisinė spraga“, kalbant apie lyties keitimo operacijas, dėl kurios transseksualai „susiduria su 
neapibrėžtumo asmeniniame gyvenime situacija”, ir Lietuvai nurodyta išmokėti kompensacijas ir, 
atitinkamai, įvesti įstatymų pataisas, kad šalis toliau nepažeidinėtų 8 straipsnio86.  Šis Europos 
Konvencijos praktika gali būti taikoma ir analogiškiems TPPTP pakto straipsniams.  

 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu poveikis 

 
Lietuvos Civilinio kodekso 2.27 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad nevedęs suaugusysis turi teisę į 
lyties keitimo operaciją.87 Toliau nustatoma, kad lyties keitimo operacijos sąlygas 

 
 

79  „Chair of LGL Concerned About Hate Provoking Internet Comments“ (LGL pirmininkas susirūpines neapykantą 
skatinančiais komentarais internete), 2012 m. gegužės 22 d., adresas: 

http://www.atviri.lt/index.php/news/chair_of_lgl_concerned_about_hate_provoking_internet_comments/5781. 
80  „Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia“ (Diskriminavimas lytinės orientacijos pagrindu 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), Vilnius (2002). 
81  TPPTP, 16 straipsnis. 
82  TPPTP, 17 straipsnis. 
83  Ten pat 
84  Goodwin v. United Kingdom (Goodwin prieš Jungtinę Karalystę), paraiška nr. 28957/95, 2002 m. liepos 11 d. 
85  L. v. Lithuania (L. prieš Lietuvą), paraiška nr. 27527/03, 2007 m. rugsėjo 11 d. 
86  Ten pat 
87 Ten pat.
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ir tvarką nustato įstatymas.88  Tačiau Lietuvoje dar nepriimtas šią nuostatą įgyvendinantis įstatymas, 
nepaisant to, kad šaliai tai padaryti nurodė EŽTT dar 2007 metais. 89 Šiuo metu Seime bandoma 
išbraukti lyties keitimo operaciją leidžiančią nuostatą iš Lietuvos Civilinio kodekso, siekiant neleisti 
atsirasti EŽTT panašiems skundams prieš Lietuvą.90 

 
Be to, nors Lietuvos įstatymas leidžia asmenims keisti vardus, jis neleidžia asmenims, kurie dar nebaigė 
visos chirurginės lyties keitimo procedūros, keisti asmens kodo, kuriame yra užkoduota asmens lytis91.  
Kadangi asmenys negali iki galo pakeisti lyties Lietuvoje dėl to, kad nėra Lyties keitimo įstatymo92, net 
pakeitęs vardą, bet visos lyties keitimo procedūros nebaigęs asmuo vis tiek atsidurs nepriimtinoje 
tarpinėje situacijoje, nes negalės pakeisti savo asmens kodo.   

 
Galiausiai, nors tiek Vilniuje, tiek Kaune yra chirurgų, turinčių tinkamų priemonių ir žinių atlikti lyties 
keitimo operaciją, teisinių priemonių trūkumas neleidžia užbaigti tokių operacijų.93 Taigi, Lietuvoje 
gyvenantys transseksualūs asmenys, kurių daugelis jau yra kreipęsi dėl operacijos, priversti arba vartoti 
vaistinius preparatus, arba vykti į užsienį, kur jiems būtų atlikta reikiama procedūra.94 

 
19 straipsnis (Saviraiškos laisvė) 

 

 
Susiję įstatymai ir teismo praktika 

 
TPPTP 19 straipsnyje nurodoma, kad „kiekvienas žmogus turi teisę į saviraiškos laisvę; ši teisė 
apima laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir perteikti visokią informaciją bei idėjas, nepaisant 
valstybių sienų, žodžiu, raštu arba per spaudą, arba meninėmis išraiškos formomis, arba kitokiais 
būdais savo nuožiūra“.95

 

 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu poveikis 

 
Seimo narys Petras Gražulis iš Tvarkos ir teisingumo partijos pateikė Seimo svarstymui Lietuvos 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, kuriomis siūloma įvesti nusižengimą už 
„homoseksualinių santykių propagavimą“96 Jei šis nusižengimas būtų įrašytas į Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą, baudos už tokį nusižengimą siektų nuo 580 iki 2 900 eurų.97 Ši pataisa yra 
svarstoma, todėl jai Seimas kol kas nepritarė.  Įteisinus tokią pataisą, 

 
 

88  Ten pat 
89  Ten pat 
90  Wockner, Rex.  „Lithuanian MPs Want to Ban Gender-Reassignment Surgery“ (Lietuvos parlamentarau nori 
uždrausti lyties keitimo operacijas), 2011 m. kovo 14 d., adresas:   
http://www.asylumlaw.org/docs/sexualminorities/LithuaniaRex031411.pdf. 
91  L. v. Lithuania (L. prieš Lietuvą), paraiška nr. 27527/03, 2007 m. rugsėjo 11 d. 
92  Ten pat 
93  Ten pat, 22 straipsnis. 
94  Ten pat 
95  TPPTP, 19 straipsnis. 
96 „European Parliament Calls on Lithuania to Reject the Proposed Homophobic Law“ (Europos Parlamentas ragina 
Lietuvą atmesti siūlomą homofobišką įstatymą), 2011 m. sausio 20 d., 
adresas:http://www.lgl.lt/naujienose.php?pid=62. 
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ji gali kriminalizuoti beveik bet kokias viešas homoseksualumo apraiškas ir vaizdavimą.  
 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas galioja nuo 2010 m. 
kovo 1 d.98 Šis įstatymas priskiria bet kokią informaciją, kuri „žemina šeimos vertybes“ ar „skatina 
kitokią nei Konstitucijoje... ir Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatyta santuokos ir šeimos 
sąvoką“, informacijai, kuri daro neigiamą poveikį vaikams, todėl įstatymas draudžia skelbti šią 
informaciją vaikams prieinamose vietose.99  Lietuvos įstatymas apibrėžia santuoką tarp vyro ir 
moters.100 Taigi, pagal šį įstatymą viešas vienos lyties partnerystės skatinimas ar pasisakymas už 
lygybę santuokoje būtų uždrausti. 

 
Anot LGL, šis įstatymas kol kas nebuvo panaudotas prieš LGBT aktyvistus, bet jie yra tikri,  kad 
tai yra tik laiko klausimas, kol šis įstatymas bus panaudotas LGBT bendruomenei nutildyti ir 
įbauginti.    Seimo nariai jau buvo pasinaudoję šiuo įstatymu bandydami uždrausti 2010 m. gėjų 
eitynes, nors ir nesėkmingai.101  Tai rodo homofobijos sąlygojamus ketinimus priimant šį įstatymą ir 
motyvus pasinaudoti šiuo įstatymu užkertant kelią viešoms diskusijoms apie homoseksualumą ar 
viešoms LGBT orientacijos išraiškoms.102 

 
Buvo atvejis, kai gėjų aktyvistams buvo uždrausta išskleisti vaivorykštės spalvų vėliavą – tarptautinį 
gėjų teisių simbolį - du kartus 2007 metais.103 LGL teigia, kad draudžiant išskleisti vėliavą buvo 
nurodyta ta pati priežastis, kuri buvo nurodyta draudžiant gėjų eitynes –  statybų darbai. Nepaisant to, 
LGL tvirtina, kad tuo metu nevyko jokių statybos darbų, kurie neleistų jiems išskleisti vėliavą.    
Nors LGL apskundė sprendimą uždrausti vaivorykštės vėliavą teismui, teismas nepatenkino LGL 
skundo ir priėmė melagingą argumentą, kad vėliavos neleista išskleisti dėl vykusių statybos darbų. 104 

 
2007 metais Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas taip pat uždraudė antidiskriminacijos sunkvežimiui 
važiuoti Vilniaus miestu.105  Sunkvežimis dalyvavo Europos lygių galimybių visiems metų akcijoje ir 
keliavo per daugelį didžiųjų Europos miestų, bet meras Imbrasas pareiškė, kad sunkvežimis galėjo 
sukelti pavojų saugumui ir riaušes, jei būtų įvažiavęs į Vilnių.106 Anot LGL, grupė negalėjo pateikti 
Kontrolieriui skundo dėl diskriminacijos, nes leidimo sunkvežimiui įvažiuoti į Vilnių prašė privati 
viešųjų ryšių bendrovė, o LGL tokiu atveju neturėjo teisės būti pareiškėju.  LGL paprašė bendrovės 
pateikti skundą, bet ši skundo nepateikė. 

 
Vėliau, 2008 metais, Vilniaus savivaldybė vėl atsisakė suteikti leidimą sunkvežimiui įvažiuoti į 
miestą.   Tą kartą skundą užregistravo Kontrolieriaus tarnyba, kuri nurodė sunkvežimio turo 

 
98 „Amnesty International“ spaudos pranešimas:   „Homophobic law to enter into force in Lithuania“ (Lietuvoje 

netrukus įsigalios homofobiškas įstatymas), 2010 m. vasario 26 d., AI rodyklė:   PRE01/070/2010, adresas: 
http://www.asylumlaw.org/docs/sexualminorities/LithuaniaAI022610.pdf. 

99  Ten pat 
100  Lietuvos Civilinis kodeksas, 3.12 straipsnis; 3.229 straipsnis. 
101  „Amnesty International“ viešas pareiškimas, 2010 m. kovo 18 d., AI rodyklė:   EUR 53/002/2010 „Lithuania: 

Amnesty International condemns MPs’ call to use recently adopted homophobic legislation to ban the Baltic 
Pride“ (Lietuva: „Amnesty International“ smerkia parlamentarų raginimą pasinaudoti neseniai priimtu 
homofobišku įstatymu ir uždrausti „Baltic Pride“ eitynes), adresu:   
http://www.asylumlaw.org/docs/sexualminorities/LithuaniaAI031810.pdf. 

102  Ten pat 
103  „Lithuania’s EU Commissioner Denies She is a Lesbian“ (Lietuvos ES komisarė neigia esanti lesbietė), adresu: 
http://www.lgl.lt/naujienose.php?pid=34. 
104  „The ILGA-Europe Conference Summary“ (ILGA Europos konferencijos apžvalga) adresu  
http://www.lgl.lt/naujienose.php?pid=12. 
105  „Lithuania’s EU Commissioner Denies She is a Lesbian“ (Lietuvos ES komisarė neigia esanti lesbietė), adresu: 
http://www.lgl.lt/naujienose.php?pid=34. 
106  Ten pat 
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organizatoriams nuvairuoti sunkvežimį į privačią teritoriją šalia prekybos centro, į kurią nebuvo 
jokio laisvo įvažiavimo, todėl viešu turėjęs tapti renginys buvo nuslopintas.  Miesto valdžios nariai 
viešai apie šį renginį kalbėjo, kad Lygių galimybių sunkvežimis būtų buvęs LGBT renginiu, o jie 
nenorėjo, kad toks renginys vyktų savivaldybės žemėje.  

 
2009 metais buvo pristatyta mokomoji metodologija, pavadinta „Gender Loops“, skirta tinkamai 
pristatyti įvairias orientacijas ir lytines tapatybes mokyklose.    Ši metodologija apėmė 
darželinukams skirtą knygą su pasaka apie du princus – tai sukėlė didžiulį skandalą.   Socialinių 
reikalų ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys nurodė sustabdyti „Gender Loops“ projektą, 
sakydamas, kad projektas prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, nes skatina aseksualumą ir netradicinę 
lytinę orientaciją tarp mažamečių.107  Galiausiai, dėl šio skandalo ši metodologija taip ir nebuvo 
išplatinta mokykloms.108  

 
Dar vienu atveju LGL ir kitos organizacijos pradėjo EQUAL projektą „Atviri ir saugūs darbe“. Pagal šį 
projektą buvo sukurtos socialinės reklamos už lygybę ir toleranciją, kurios turėjo būti iškabintos 
autobusuose.110  Skelbimuose buvo nurodyti tokie šūkiai, kaip:  „Lesbietė gali dirbti mokykloje“ ir 
„Homoseksualūs darbuotojai gali būti atviri ir saugūs“.111 Deja, net šis mažytis bandymas būti viešai 
matomiems buvo uždraustas, o reklamos taip ir nepasirodė.112 

 
2006 m. vasarį Juodkrantės meno centro kuratorė Kristina Danilevičienė atsisakė leisti iškabinti 
nuotraukas, kuriose vaizduojamos netradicinės partnerystės ir šeimos, įskaitant gėjų ir lesbiečių, 
formos.113   LGL apskundė šį sprendimą Kontrolieriui, kuris įspėjo kuratorę, kad ši pažeidžia Lygių 
galimybių įstatymą, tačiau nuotraukos taip ir nebuvo iškabintos. 114 

 
21 straipsnis (Susirinkimo laisvė) 

 

 
Susiję įstatymai ir teismo praktika 

 
TPPTP 21 straipsnis nustato teisę į taikius susirinkimus. 115  Lietuvos Konstitucija taip pat nustato, kad 
„Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus“.116 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo išvada byloje Bączkowski ir kiti prieš Lenkiją117 padeda išaiškinti, 
kokiu mastu TPPTP gina susirinkimo laisvę.     Šioje 

 
107  „Tightening the Gender Loop in Lithuania“ (Veržiama lyties kilpa Lietuvoje), adresu: 
http://www.lgl.lt/naujienose.php?pid=31. 
108  Ten pat 
109  Tereškinas, Artūras.  „Not Private Enough?  Homophobic and Injurious Speech in the Lithuanian Media“ 
(Nepakankamai privatu? Homofobiškas ir įžeidus kalbėjimas Lietuvos žiniasklaidoje) 
110  Ten pat 
111  Ten pat 
112  Ten pat 
113  Ten pat 
114  Ten pat 
115  TPPTP, 21 straipsnis. 
116  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 36 straipsnis.  
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byloje Teismas nustatė, kad uždrausdama LGBT eitynes Varšuvoje, Lenkija pažeidė, be kita ko, 
Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 11 straipsnį, kuris užtikrina susirinkimo laisvę. Ši byla 
parodo, kaip turi būti aiškinamas TPPTP 21 straipsnis.  

 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu poveikis 

 
Anot LGL, Lietuvos Vyriausybė trukdė gėjų eitynėms Vilniuje keletą kartų.   2007 metais Vilniaus 
miesto valdžia atsisakė suteikti LGL leidimą eitynėms. LGL apskundė šį sprendimą Kontrolieriui, 
bet pralaimėjo bylą ir apeliaciją aukščiausiajam teisme.  LGL pralaimėjo bylą, nes Kontrolierius ir 
teismas priėmė išgalvotą valdžios argumentą, kad eitynės negalėjo vykti dėl vykusių statybos 
darbų. Nepaisant to, LGL teigia, kad tuo metu aikštėje, kurioje buvo planuojamas susirinkimas, 
nevyko jokių statybų.  

 
Vėliau, 2010 metais, LGL vėl planavo organizuoti eitynes Vilniuje.  Grupė pasiūlė aštuonis 
galimus eitynių maršrutus. Vilniaus miesto valdžia atmetė visus aštuonis.  Tuomet valdžia pasiūlė 
LGL trumpesnį maršrutą ne itin matomomis gatvėmis.   LGL ketino priimti šį maršrutą, bet vėliau 
kilo skandalas, nes nustatyta, kad eitynių maršrutas kertasi su žydų kapinėmis, o Lietuvos žydų 
bendruomenė nenorėjo, kad ten vyktų gėjų eitynės.  Spaudžiama žydų bendruomenės miesto 
valdžia nusprendė pakeisti eitynių maršrutą ir perkelti jį į dar trumpesnį ir mažiau matomą gatvę.     
Tuo tarpu pagrindinė Vilniaus gatvė yra naudojama kitoms eitynėms, įskaitant neonacistine 
atributika nešinų nacionalistų grupės eitynes Lietuvos nepriklausomybės dieną.  Politikai viešai 
pareiškė, kad ši pagrindinė gatvė niekada nebus naudojama LGBT eitynėms, pripažindami tikrus 
homofobiškus atisakymo leisti gėjų eitynes motyvus.  

 
23 straipsnis (Teisė į šeimą) 

 

 
Susiję įstatymai ir teismo praktika 

 
TPPTP 23 straipsnyje nustatoma, kad „Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės ląstelė ir ji turi teisę 
į visuomenės ir valstybės apsaugą“.118 Šis straipsnis reikalauja, kad TPPTP šalys „turi imtis reikiamų 
priemonių, kad būtų užtikrintos lygios sutuoktinių teisės ir pareigos, sudarant santuoką, santuokos metu 
ir santuoką nutraukiant“ ir nustato, kad „nutraukiant santuoką turi būti numatoma reikiama vaikų 
apsauga“.119 

 
Be to, Lietuvos Konstitucijos 38 straipsnyje nustatoma, kad šeima yra „visuomenės ir valstybės 
pagrindas“, ir kad šeima, motinystė, tėvystė ir vaikystė yra ginami ir globojami 

 
 
 
 
 

117  Paraiška nr. 1543/06, 2007 m. gegužės 3 d. 
118  TPPTP, 23 (1) straipsnis. 
119  Ten pat, 23(4)  straipsnis. 

Priedai
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valstybės.120   38 straipsnyje taip pat teigiama, kad „tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus...“121. 
 
Pažeidimai ir diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu poveikis 

 
LGL gavo pranešimą, kad 2000 metais su vyru nutraukusi santuoką moteris, kuri po nutraukimo 
apsigyveno ir neslėpė savo santykių su kita moterimi, neteko vaiko globos, ir vaikas buvo 
perduotas jos buvusiam vyrui.  Buvęs vyras bylos nagrinėjimo metu teigė, kad jo buvusios žmonos 
lytinė orientacija buvo viena iš priežasčių, kodėl jam turėtų priklausyti vaiko globa.  Nors teismas 
nenurodė, kad teismo sprendimas perduoti globą tėvui buvo motyvuotas moters lytine orientacija, 
LGL yra tikra, kad moteris neteko vaiko globos dėl savo lytinės orientacijos. Taigi, teismas 
neatsižvelgė į vaiko interesus šioje byloje, nors ir privalėjo, bet rėmėsi moters lytine orientacija 
priimdamas sprendimą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis.  
121  Ten pat 
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Baigiamosios pastabos ir pastebėjimai 
 
Kaip TPPTP valstybė šalis, Lietuva visiems savo piliečiams privalo užtikrinti dokumente 
įtvirtinamas teises, nepriklausomai nuo asmens lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Visgi, kaip 
rodo ši ataskaita, Lietuva nevykdo savo įsipareigojimų pagal TPPTP seksualinių mažumų atveju.   
Lietuvoje susidaręs valstybės palaikomos ir socialinės diskriminacijos prieš LGBT bendruomenę 
klimatas, kuris trukdo LGBT asmenims naudotis lygiomis teisėmis, kuriomis naudojasi 
heteroseksualūs asmenys ir asmenys, kurių lytinė tapatybė atitinka jų gimimo lytį. Toks 
atsisakymas suteikti žmogaus teises pasireiškia per žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį, 
nesąžiningus teismus, kišimąsi į asmenų privatumą, griežtus teisės į susirinkimo ir išraiškos laisvę 
apribojimus.  

Priedai
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Rekomendacijos 

 
1. Lietuvos Vyriausybė turėtų vykdyti visų žmonių nediskriminavimo politiką, o valdžios 

pareigūnai turi susilaikyti nuo neapykantą prieš LGBT bendruomenę kurstančių kalbų.  
2.   Seimas neturėtų priimti Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų, kurios leistų 

vertinti „homoseksualių santykių propagavimą“ kaip nusižengimą.  
3.   Į visus atitinkamus įstatymus įtraukti apsaugą lytinės tapatybės pagrindu.  
4.   Policijai turi būti rengiami mokymai, kurių metu policijos pareigūnai išmoktų efektyviai ir 

jautriai tarnauti LGBT bendruomenei.  
5. Vyriausybė turėtų taikyti atitinkamus įstatymus, draudžiančius skleisti neapykantą 

kurstančias kalbas, ir reikšti kaltinimus asmenims, kurie padarė homofobijos ir transfobijos 
motyvuotus nusikaltimus. 

6.  Įvesti įstatymą, leidžiantį transseksualams visiškai užbaigti lyties keitimo procesą, įskaitant 
operaciją, vardo ir asmens kodo keitimą.  

7.   LGBT bendruomenei turėtų būti leidžiama organizuoti viešus renginius, sambūrius, eitynes 
lygiomis teisėmis, kaip tai leidžiama daryti heteroseksualiems asmenims ir asmenims, kurių 
lytinė tapatybė atitinka jų gimimo lytį.  
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Siūlomi klausimai Vyriausybei 

 
1.  Kokių žingsnių imamasi, siekiant kovoti prieš socialinę atskirtį ir diskriminaciją lytinės 

orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu; kokių žingsnių imamasi, siekiant kovoti prieš tarp 
valstybės pareigūnų plačiai paplitusią homofobiją? 

 

2.   Kokių naujų veiksmų dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų projekto, 
siūlančio įvesti baudas už „homoseksualių santykių propagavimą“, ėmėsi Seimas?  Jei 
pataisa būtų priimta, kaip toks dokumentas būtų suderinamas su TPPTP?  

 

3.  Ar buvo imtasi kokių nors priemonių, papildant Lygių galimybių įstatymą, Baudžiamąjį 
kodeksą ar Informacijos teikimo visuomenei įstatymą priemonėmis, ginančiomis kitokios 
lytinės tapatybės asmenis? 

 

4.   Ar valstybė ėmėsi kokių nors iniciatyvų, kad policija galėtų jautriai ir efektyviai reaguoti į 
LGBT asmenų teikiamus skundus? 

 

5.   Kokių veiksmų ėmėsi Seimas vykdydamas Europos Žmogaus Teisių Teismo nurodymą, 
kuris buvo priimtas  L. prieš Lietuvą byloje, įvesti atitinkamą įstatymą, leidžiantį visiškai 
užbaigti lyties keitimo chirurginę procedūrą? 

 

6.  Kaip valstybė išvengs to, kad pataisytas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 
informacijos poveikio įstatymas būtų panaudotas persekiojant ir nutildant LGBT 
bendruomenę? 

 

7.  Kokių žingsnių imasi Vyriausybė, kad užtikrintų LGBT bendruomenei galimybes viešai 
rinktis ir reikšti savo pažiūras? 

Priedai
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Priedas Nr. 7
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Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui Juozui Bernatoriui 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui 

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Šarūnui Biručiui 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui 

 

Kreipimasis 
2013 m. sausio 25 d. 

Vilnius 

 

Žmogaus teisių koalicija, vienijanti septynias nevyriausybines organizacijas, veikiančias žmogaus teisių ir 
nediskriminavimo srityje, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu atkreipti dėmesį į esančią 
žmogaus teisių padėtį šalyje bei priimti atitinkamus sprendimus atskirties grupių integracijai į visuomenę.  

Prašome LR Teisingumo ministerijos tęsti pradėtą darbą užtikrinant Jungtinių Tautų (toliau – JT)  Žmogaus 
Teisių Tarybos pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir organizuoti ministerijų atstovų ir Žmogaus teisių 
koalicijos susitikimą, siekiant aptarti rekomendacijų įgyvendinimo klausimus. Pirmasis susitikimas vyko 2012 
m. balandžio 16 d. 

Visuomenėje yra žmonių, kuriems paprastos teisės, įprastos daugumai, yra nepasiekiamos, tad ypatinga svarba 
tenka partnerystei tarp valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės.  

Lietuva per pastaruosius dvejus metus, t.y. 2011 – 2012 metais, buvo svarstyta įvairių Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių institucijų: Žmogaus Teisių Tarybos, Komiteto dėl rasinės diskriminacijos panaikinimo, Žmogaus teisių 
komiteto. Dauguma aspektų pabrėžiamų skirtingose JT institucijų ataskaitose kartojasi.  

2011 m. pavasarį JT Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas svarstė Lietuvos ataskaitą ir pateikė 
rekomendacijas. 
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2011 m. spalio mėn. vykusioje sesijoje JT Žmogaus Teisių Taryboje buvo išnagrinėta pirmoji Lietuvos valstybės 
pateikta ataskaita visuotinės periodinės apžvalgos (angl. Universal Periodic Review) mechanizmo rėmuose. JT 
Žmogaus Teisių Tarybos darbo grupės parengtoje ataskaitoje Lietuvai buvo pateikta 119 rekomendacijų. 

2012 m. liepos mėn. Lietuvą apsvarstė Žmogaus teisių komitetas. 

JT akcentuoja tokias pagrindines sritis užtikrinant tolimesnį žmogaus teisių vystymąsi, tad siūlome į jas 
atkreipti ypatingą dėmesį, jos minimos ne vienoje ataskaitoje: 

 

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos įsteigimas 

Tiek Lietuva, tiek daugelis JT šalių narių ir tarptautinių organizacijų atkreipė dėmesį į Nacionalinės žmogaus 
teisių institucijos (toliau – NŽTI) būtinybę, kurios Lietuvoje šiuo metu nėra. Tokia nepriklausoma institucija 
turėtų atitikti Paryžiaus principus1.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuva dar 2009 m. prisiėmė atsakomybę įsteigti Nacionalinę žmogaus teisių 
instituciją. Paruošiamieji darbai NŽTI kūrimui jau yra pradėti. Praeitos Seimo kadencijos metu buvo sudaryta 
atitinkama darbo grupė, 2012 metų gegužės mėn. buvo baigtas rengti įstatymo projektas. 2012 metų rugsėjo 
24 d. naujausias projektas užregistruotas LR Seime (Nr. XIP-4638(2)). Atkreipiame dėmesį, kad keičiant 
projektą nutolta nuo Paryžiaus principus atitinkančios Nacionalinės žmogaus teisių institucijos. Siūlytume 
toliau tęsti pradėtą Darbo grupės veiklą ir įsteigti Paryžiaus principus atitinkančią Nacionalinę žmogaus teisių 
instituciją, skiriant jai pakankamą finansavimą funkcijų atlikimui.  

Apibendrinant, JT šalys narės rekomendavo Lietuvai išanalizuoti esamą situaciją ir žmogaus teisių srityje 
veikiančių institucijų sistemą bei įsteigti nacionalinę žmogaus teisių instituciją, kuri atitiktų Paryžiaus principus.  
Tai pabrėžė ir JT Komitetas rasinės diskriminacijos eliminavimui: savo ataskaitoje taip pat apgailestavo, kad 
Lietuva dar neįsteigė NŽTI ir skatino tai padaryti, skirti reikalingus išteklius. 

 

Lyčių lygybė, smurtas artimoje aplinkoje, šeimos koncepcija 

Nepaisant pažangos lyčių lygybė srityje, Lietuvos visuomenėje išlieka daug struktūrinių nelygybės problemų 
(vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas sudaro 14 proc. viešame sektoriuje ir 19 proc. privačiame; trūksta 
paslaugų užtikrinant šeimos ir darbo derinimą, pensinio amžiaus moterys patiria dvigubai didesnę skurdo riziką 
negu vyrai, nepakankamai efektyviai sprendžiama smurto prieš moteris šeimoje problema, trūksta nuoseklių 
priemonių lyčių stereotipams šalinti, neužtikrinamas proporcingas moterų atstovavimas sprendimų priėmimo 
procesuose). 

                                                           
1 Paryžiaus principuose yra numatytos tokiai institucijai priskirtinos funkcijos: žmogaus teisių stebėjimas, patarimai valdžios 
institucijoms, įskaitant patarimus dėl galiojančių ir rengiamų teisės aktų;  žmogaus teisių sklaida ir visuomenės švietimas žmogaus 
teisių klausimais; tarptautinis bendradarbiavimas ir galima papildoma skundų nagrinėjimo funkcija. Pagal Paryžiaus principus šios 
institucijos kompetencija nustatoma įstatymu arba Konstitucija. 

Priedai
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Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas, apsvarstęs Lietuvos trečiąjį ir ketvirtąjį 
pranešimus apie Konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo specialiųjų 
laikinųjų priemonių taikymo ir jų veiksmingumo, kad būtų greičiau pasiekta de facto moterų ir vyrų lygybė 
politiniame ir visuomeniniame gyvenime bei kitose srityse, pavyzdžiui, 2011 m. moterys sudarė apie 28 proc. 
ūkio subjektų ir 33 proc. individualių įmonių vadovių. Komitetas pasiūlė užtikrinti veiksmingą tokių priemonių 
taikymą.  

Kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, Tarptautinių institucijų ataskaitose ir rekomendacijose, taip pat JT 
šalių narių rekomendacijose Lietuvai dominavo pozityvi reakcija į šalyje priimtą Apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatymą.  

Vieni iš svarbiausių keltų klausimų, pvz. ar vykdomi specialūs mokymai tarnautojams, dirbantiems su smurto 
aukomis (t.y. mokymai policijos personalui, prokurorams ir teisėjams). Šalys išreiškė nuomonę, kad ir po 
įstatymo priėmimo teks nemažai nuveikti šioje srityje.  

Vyriausybė yra pasiruošusi toliau dirbti šioje srityje. Lietuva priėmė rekomendaciją toliau stiprinti teisinę bazę. 
Tačiau reikėtų pabrėžti, kad per metus buvo daugiau nei 15 000 iškvietimų, susijusių su smurtu artimoje 
aplinkoje, pradėta apie 6 000 ikiteisminių tyrimų. Pabrėžtina, kad papildomas finansavimas policijai įstatymo 
įgyvendinimui neskiriamas, nėra dirbama su smurtautojais, trūksta specialistų, galinčių teikti pagalbą smurto 
aukoms. 

JT Žmogaus teisių komitetas rekomendavo Lietuvai skirti pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintas efektyvus 
įstatymo taikymas. Taip pat ir Nacionalinės kovos su smurtu prieš moteris strategijos įgyvendinimas. Lietuva 
taip pat turėtų garantuoti pakankamą kiekį saugių ir tinkamai finansuojamų prieglaudų smurto aukoms. 
Teisinė pagalba taip pat turtėtų būti teikiama smurto aukoms. Smurto aukoms turėtų būti teikiama nemokama 
teisinė pagalba.  

Šeimos koncepcija ir šeimų įvairovė išlieka svarbi tema, kadangi Lietuvoje ataskaitų pateikimo metu vyko 
aktyvi viešoji diskusija, kas yra „šeima“, buvo svarstoma šeimos koncepcija.  

Belgijai išreiškus susirūpinimą, kad Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 
įstatyme yra nuostata, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama bet kokia 
informacija, kuria „niekinamos šeimos vertybės“ ar vedybos ne tarp skirtingų lyčių asmenų, Lietuva teigė, kad 
Konstitucinis Teismas pripažino: partnerystė yra kita šeimos forma, valstybėje vyksta diskusija, kaip apsaugoti 
nesusituokusias poras. 

Nyderlandai rekomendavo Lietuvai imtis reikalingų teisinių veiksmų ir priemonių, kad būtų pripažinta šeimų 
įvairovė ir tos pačios lyties poroms būtų suteiktos tokios pat teisės ir socialinė apsauga kaip ir skirtingų lyčių 
poroms.  

Po pakartotinio rekomendacijų svarstymo, Lietuva negalėjo pateikti galutinio atsakymo dėl Nyderlandų 
rekomendacijos dėl šeimų įvairovės. Lietuva argumentavo tuo, kad šalyje tuo metu vyko aktyvi diskusija dėl 
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šeimos koncepcijos. Nuostatos dėl lygių teisių tos pačios lyties poroms ir skirtingų lyčių poroms nėra 
numatytos. 

Be aukščiau minėtų JT institucijų rekomendacijų, nevyriausybinės organizacijos, o taip pat ir JT Žmogaus teisių 
komitetas pabrėžė, kaip svarbu vykdyti lytinį švietimą mokyklose, didinti tiek vyrų, tiek moterų švietimą apie 
šeimos planavimą. O tuo pačiu šalinti patriarchalinį suvokimą apie vyrų ir moterų vaidmenis bei pareigas 
visuomenėje, nes jos turi akivaizdžių pasekmių ne tik žmonių psichosveikatai, bet ir gyvybėms (kaip parodo 
aukštas savižudybių tarp vyrų skaičius). 

Siūlome priimti ne tik reikalingus įstatyminius pakeitimus, užtikrinant įvairių šeimų teisinę interesų apsaugą, 
bet ir numatyti ugdymo programas. 

Rekomendacijos: 

Taikyti specialiąsias laikinąsias priemones, siekiant užtikrinti de facto moterų ir vyrų lygias galimybes 
politiniame, ekonominiame ir visuomeniniame gyvenime.   

Siūlome pasirašyti ir ratifikuoti 2011 m. Europos Tarybos Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 
artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (CETS Nr. 210), pažangiausią šios srities tarptautinę sutartį, skirtą 
smurto prevencijai, jos aukų apsaugai bei kaltųjų patraukimui baudžiamojon atsakomybėn.  

 

Tautinių mažumų teisės 

Lietuvoje nuo seno gyvena tautinės mažumos, kurios yra Lietuvos valstybės dalis. Problemos dažnai 
sprendžiamos su kitų šalių įsitraukimu, nors mažumos galėtų būti labiau įtraukiamos į sprendimų priėmimą. 

Lietuva pagaliau žengia žingsnius Tautinių mažumų įstatymo priėmimo link, bet procesas tęsiasi labai ilgai (nuo 
2010 metų nebegalioja Tautinių mažumų įstatymas). Įstatymai turėtų apibrėžti kas yra tautinės mažumos ir 
suteikti joms ne tik jų kultūrinių teisių vystymosi galimybes, bet savo programomis atkreipti dėmesį į socialines 
problemas.  

Viena iš išskiriamų bendrųjų rekomendacijų yra mokytojų ir pareigūnų, įgyvendinančių įstatymus, ugdymas. JT 
Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas, taip pat Žmogaus teisių komitetas ragina Lietuvą dėl romų 
diskriminacijos imtis ypatingų priemonių ir taip užtikrinti romų tautybės asmenų apsaugą ir skatintų jų įtrauktį 
bei pažangą. 

Abi institucijos išskiria, kad reikėtų imtis ypatingų priemonių sprendžiant romų vaikų iškritimo iš mokyklos 
problemą, dažnai sukeliamą skurdo, nevienodų socialinių sąlygų, taip pat spręsti daug metų besitęsiančią 
būsto problemą. 

Siūloma inicijuoti LR Asmenų nukentėjusių nuo 1939 – 1993 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo (Žin. 
1997, Nr. 66-1609) pakeitimą, papildant 5 str. 2 p. 5) žydų ir romų tautybės asmenys nacistinės Vokietijos 

Priedai
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okupacijos matais gyvenę Lietuvos teritorijoje bei pakeičiant 7 str. 7 p. h) nukentėję ar persekioti už 
okupacinių režimų persekiojamų („nepilnamečių“ išbraukti) asmenų gelbėjimą ir globą. 

Taip pat keisti valstybinių pensijų įstatymą, numatant valstybinę pensiją šiems asmenims. 
Lietuva raginama, užtikrinti, kad rasistiniai ir ksenofobiniai incidentai bei diskriminacinės veikos būtų tinkamai 
tiriamos, nusikaltę asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o nukentėjusiems asmenims būtų 
suteiktos veiksmingos teisinės gynybos priemonės. 

Žmogaus teisių koalicija pastebi, kad prokuratūroje nuo 2011 m. neliko atskiro skyriaus tokių nusikaltimų 
tyrimui, prokuratūra pati pripažįsta, kad prokurorams trūksta žinių tokiems nusikaltimams tirti, tačiau tam kol 
kas didesnis dėmesys neskiriamas. Lietuvoje plinta neapykantos kurstymo kultūra, neapykantos kalba netgi 
pasitelkiama per partijų politines kampanijas.  

 

Žmonių su negalia teisės 

Visuotinės periodinės apžvalgos metu, Lietuvai buvo pateikta svarbių rekomendacijų, susijusių su žmonių su 
negalia teisėmis: 

1. Prisiimti įsipareigojimus bei ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką, 
žeminantį elgesį ar baudimą Papildomąjį protokolą (toliau – OPCAT): 

Tarptautiniu mastu yra pripažinta, jog žmogaus teisių stebėsena yra geriausia prevencinė priemonė žmogaus 
teisėms uždaro tipo įstaigose užtikrinti. 2002 m. gruodžio 18 d. priimtas ir 2006 m. birželio 22 d. įsigaliojęs 
Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką, žeminantį elgesio bei bausmių 
taikymo uždraudimą Papildomasis protokolas (OPCAT) įtvirtina privalomą nuolatinį nepriklausomą prevencinį 
žmogaus teisių stebėjimo mechanizmą tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu jį ratifikavusioje valstybėje. 
Šiuo metu OPCAT yra ratifikavusios 57 šalys, įskaitant ir besivystančias šalis, tokias kaip Armėnija, 
Azerbaidžanas, Kazachstanas, Kirgizija, Gruzija, Ukraina, kai kurias Afrikos šalis. 35-iose šalyse jau yra įsteigti ir 
veikia Nacionaliniai Prevenciniai Mechanizmai, kurie tapo svarbiu įrankiu įgyvendinant žmogaus teisių apsaugą 
ir vykdant stebėseną uždaro tipo įstaigose. 

Nuo 2006 m. nevyriausybinių organizacijų keliamas klausimas Lietuvoje dėl žmogaus teisių užtikrinimo ir 
priežiūros uždaro tipo institucijose (tokiose kaip kalėjimai, policijos areštinės, tardymo izoliatoriai, psichiatrijos 
ligoninės, socialinės globos įstaigos, vaikų socializacijos centrai ir panašiose institucijose) kol kas nesulaukė 
konstruktyvaus atsako. Iki šiol OPCAT Lietuvos nėra nei pasirašytas, nei ratifikuotas, nors tai padaryti 
rekomenduoja tiek nacionalinės (pvz., Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga), tiek tarptautinės organizacijos (pvz., 
Europos Parlamentas), pastebėjimus apie neigiamas žmogaus teisių apsaugos uždarose institucijose 
tendencijas Lietuvoje galima rasti ne vienoje nacionaliniu mastu pateiktoje žmogaus teisių apsaugos analizėje, 
taip pat konkrečių itin probleminių žmogaus teisių užtikrinimo rekomendacijų yra pateikęs Europos komitetas 
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT). 
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2. Sumažinti priklausomybę nuo globą vaikams teikiančių institucijų: 

2009 m. lapkričio 20 d. JT alternatyvios globos vaikams gairėse valstybės skatinamos užtikrinti vaikams, 
likusiems be tėvų globos, teisę į alternatyvią globą. Šeimos modeliu grindžiama globa pranašesnė negu 
stacionari globa, todėl būtina plėtoti globos standartus, užtikrinančius paslaugų kokybę ir tinkamas sąlygas 
vaikui vystytis, dirbti su socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis, vystyti įvaikinimo sistemą, kurti 
prevencinius mechanizmus vaikų patekimui į stacionarią globą. 2011 metais Lietuvoje veikė 83 vaikų globos 
namai, 47 šeimynos, 5 kūdikių namai ir 37 specialiosios mokyklos. Viso jose globojama daugiau nei 6 000 vaikų 
(tai sudaro apie pusę visų tėvų globos netekusių vaikų). Kasmet Lietuvoje į globos įstaigas patenka apie 1 000 
vaikų. Trečdalis jų būdami jaunesni nei 3 metų apgyvendinami medicininės paskirties kūdikių namuose, kur 
privaloma tvarka jiems suteikiama medicininė diagnozė. Tokiu būdu apsunkinamas jų įvaikinimas ir globa 
šeimose. Vaikai institucijose susiduria su jų teisių pažeidimais, kurie turi įtakos jų agresyviam elgesiui, 
emocinėms, bendravimo ir psichologinėms problemoms, trukdančioms jiems sėkmingai vystytis. Be to, sulaukę 
pilnametystės ir palikę globos įstaigą, auklėtiniai paprastai nebūna pasirengę savarankiškam gyvenimui. 

3. Įgyvendinant Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas imtis konkrečių veiksmų neįgaliųjų integracijai į 
darbo rinką, aplinkos, transporto, bendrų paslaugų prieinamumui užtikrinti, teikiant pritaikytą 
gyvenamąjį būstą, globą dienos centruose, peržiūrint priverstinio hospitalizavimo ir gydymo procedūras 
bei užtikrinant tokių pagrindinių teisių kaip balsavimo teisės įgyvendinimą: 

2010 metais Lietuvai ratifikavus Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Papildomą protokolą, Lietuva 
prisiėmė tarptautinius įsipareigojimus prieš tarptautinę bendriją dėl lygių galimybių užtikrinimo neįgaliesiems 
visose gyvenimo srityse. Visgi nepaisant daugybės teisės aktų, įtvirtinančių neįgaliųjų teises bei įvairias jiems 
taikomas garantijas, realybėje virš 6 000 neįgaliųjų žmonių gyvena didelėse specializuotose globos įstaigose, 
bendruomenėse katastrofiškai trūksta psichosocialinių ambulatorinių paslaugų bei paslaugų namuose. Taip pat 
būdama Konvencijos šalimi nare, Lietuva turi reformuoti egzistuojančią teisinio neveiksnumo sistemą 
atsižvelgiant į Konvencijos 12 str. reikalavimus. Konvencijos įgyvendinimo stebėsenai turi būti numatytas 
mechanizmas, kuris atitiktų 33.2 straipsnio reikalavimus, tarp kurių yra nepriklausomumo, teisių apsaugos 
(skundų nagrinėjimo bei atstovavimo teisminiuose procesuose) bei Konvencijos nuostatų sklaidos principai. 
Atkreiptinas dėmesys, kad Konvencijos tinkamas įgyvendinimas ir kontrolė (33 str.) reikalauja politinės valios 
bei lėšų, ko yra pasigendama Lietuvoje pastaraisiais metais. 

4. Gerinti asmenų su negalia prieinamumo bei mobilumo sąlygas, atsižvelgiant į Lietuvos ir ES 
reglamentus, Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. 

5. Įgyvendinti Europos Komiteto prieš kankinimus pateiktas rekomendacijas Lietuvai. 

 

Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai 

Lietuva prisiėmė įsipareigojimus priimti ir padėti pabėgėliams 1997 metais ratifikuodama JT Konvenciją ir 
Protokolą dėl pabėgėlių statuso, taip pat 2004 metais prisiėmė atsakomybę dėl ES direktyvų prieglobsčio 
srityje vykdymo (dėl priėmimo sąlygų, procedūrų bei apsaugos kvalifikavimo). Vidaus reikalų ministerijos 

Priedai
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kompetencijoje yra apsaugos Lietuvoje prašančių asmenų įleidimas į Lietuvos teritoriją, apgyvendinimas 
prieglobsčio procedūros metu bei prieglobsčio procedūrų vykdymas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
yra atsakinga už šių asmenų integracijos pagalbą Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje bei pagalbos 
koordinavimą savivaldybėse. Pastaruoju metu prieglobsčio prašytojų Lietuvoje skaičius augo, tačiau asmenų, 
kuriems suteiktas prieglobstis ir apsauga Lietuvoje (pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga) ženkliai mažėjo ir 
2011 metais nesiekė 20 asmenų, kuriems buvo suteikta apsauga Lietuvoje. 

1. Lietuva neužtikrina visiems asmenims, gavusiems prieglobstį Lietuvoje teisės į medicininę pagalbą. 
Galimybė gauti nemokamą medicininę pagalbą asmenims gavusiems papildomą apsaugą Lietuvoje 
nėra užtikrinta, nes jų turimas leidimas gyventi yra laikinas, o ne nuolatinis. Tokie asmenys negali 
gauti įprastų medicininių paslaugų ir kreiptis į gydytojus dėl ligų nemokamai. Taip pat jie neturi teisės 
mokėti sveikatos draudimo įmokų ar apdrausti savo sveikatos draudimo agentūrose. JT Vyriausiojo 
pabėgėlių komisaro (toliau – JTVPK) organizacija nuo 2010 metų aktyviai ragina Sveikatos apsaugos 
ministeriją spręsti šią problemą. 2010 m. kovo 26 d. raštu buvo kreiptasi į Vyriausybę, tačiau iki šiol 
projektas dėl reikiamų įstatymų pakeitimų nėra pateiktas. 

Rekomendacija: 

Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos paruoštą projektą dėl Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo, 
kuriame papildomą apsaugą Lietuvoje gavę asmenys  įtraukiami į valstybės draudžiamųjų asmenų sąrašą, teikti 
Vyriausybei bei Seimui skubos tvarka. 

2. Prieglobsčio prašytojai sprendimo dėl apsaugos suteikimo ir leidimo jiems gyventi Lietuvoje laukia 
Užsieniečių registracijos centre, kurio sąlygos pastaruoju metu ypač pablogėjo. 2010 – 2011 m. JTVPK, 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) bei Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos ataskaitoje 
„Teritorijos prieiga ir prieglobsčio procedūra Lietuvoje“ (2012 m.) nurodomos blogėjančios sąlygos 
gyvenamosiose ir kitose patalpose, kuriomis naudojasi prieglobsčio prašytojai, atskirų patalpų 
pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams nebuvimas, informacijos apie prieglobsčio teisę ir procedūras 
neteikimas sulaikymo patalpose. Rekomenduojama nedelsiant imtis veiksmų, skirtų pagerinti praktines 
priėmimo sąlygas, paslaugas bei laisvalaikio veiklą šiame centre bei suteikti prieglobsčio prašytojams 
galimybę susipažinti su informaciją apie prieglobstį minėto centro sulaikymo patalpose. 

Rekomendacija: 

Atkreipti dėmesį į problemas ir sąlygas VSAT Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, siekiant užtikrinti 
tinkamas prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygas bei jų teisę į informaciją. 

3. Lietuva vienintelė iš ES šalių, kuri nesuteikia prieglobsčio prašytojams teisės dirbti. JTVPK organizacija 
ragina Lietuvą suteikti teisę dirbti prieglobsčio prašytojams prieglobsčio procedūros metu, po to kai 
prieglobsčio prašytojai šalyje gyvena 6 mėnesius ar ilgiau, tokiu būdu įgalinant juos ir remiant ateities 
integraciją šalyje. 

Rekomendacija: 
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Paruošti bei patvirtinti atitinkamus pakeitimus įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, siekiant suteikti 
teisę dirbti prieglobsčio prašytojams prieglobsčio procedūros metu . 

 

Asmenys be pilietybės 

Lietuva yra 1954 metų  JT Konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso dalyvė, tačiau nėra ratifikavusi 1961 
metų  JT Konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo. Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 4 000 
asmenų be pilietybės, kurie yra  Lietuvos nuolatiniai gyventojai, tačiau negali naudotis visomis politinėmis 
teisėmis. Lietuvoje nėra politikos ir praktikos remiančios tokių asmenų natūralizaciją. 2011 metų JT Rasinės 
diskriminacijos panaikinimo komiteto ataskaitoje Komitetas išreiškė susirūpinimą dėl didelio asmenų be 
pilietybės skaičiaus Lietuvoje ir kreipėsi dėl informacijos apie veiksmus, siekiant mažinti asmenų be pilietybės 
skaičių Lietuvoje.  

Rekomendacija: 

Artimiausiu metu ratifikuoti 1961 m. JT Konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo bei dėti 
pastangas mažinti asmenų be pilietybės skaičių Lietuvoje remiant ir skatinant jų Lietuvos pilietybės gavimo 
procesą. 

 

 

Žmogaus teisių koalicijos vardu 

Lietuvos žmogaus teisių centro direktorius 

Gediminas Andriukaitis 

 

Žmogaus teisių koalicija: 

Globali iniciatyva psichiatrijoje 

Direktorė  

Karilė Levickaitė 

 

Lietuvos gėjų lyga 

Valdybos pirmininkas  

Vladimir Simonko 

Lietuvos žydų bendruomenė 

Pirmininko pavaduotoja  

Faina Kukliansky 

Lietuvos žmogaus teisių centras  

Direktorius  

Gediminas Andriukaitis 

Lygių galimybių plėtros centras 

Direktorė  

Virginija Aleksiejūnė 

Romų visuomenės centras 

Direktorė  

Svetlana Novopolskaja 

 

Lygių teisių ir socialinės plėtros centras  

Direktorius Vytautas Valentinavičius  

Priedai
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Priedas Nr. 8

Asociacijos LGL JTO Žmogaus teisių komitetui  
pateikta šešėlinė ataskaita dėl rekomendacijos nr. 8 

įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu

LIETUVA
Pastabos JTO Žmogaus teisių komitetui 
dėl rekomendacijos Nr. 8 įgyvendinimo 

Lietuvos gėjų lyga (LGL)
2013 m. rugsėjo mėn.

CCPR/C/LTU/CO/3

2012 m. liepos mėn. (priimtos baigiamosios pastabos)
2013 m. liepos mėn. (ataskaitos pateikimo terminas)
Dabartinis statusas: valstybė narė JTO Žmogaus teisių komitetui savo 
pastabų kol kas dar nepateikė.

Rekomendacija Nr. 8 Įvertinimas Apžvalga

Atsisakyti teisėkūros iniciatyvų, kurios įtvirtintų diskriminaciją 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais.

C LGL: Remiantis LR Susirinkimų įstatymo bei LR Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis, buvo siekia-
ma neproporcingai riboti naudojimąsi LGBT bendruomenės teise į taikius susi-
rinkimus bei saviraiškos laisvę. Be to, 2012–2013 metų laikotarpiu Seimui buvo 
pateiktos svarstyti penkios naujos homofobiškų ir transfobiškų įstatymų inicia-
tyvos, būtent – siūlymas uždrausti lyties keitimo operacijas, raginimas neleisti 
tos pačios lyties poroms įsivaikinti, administracinių nuobaudų už „konstitucinių 
vertybių niekinimą“ įvedimas, baudžiamųjų sankcijų už homofobinę neapykan-
tos kalbą panaikinimas ir įpareigojimas susirinkimų organizatoriams padengti 
su renginio apsauga susijusias finansines išlaidas.
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LIETUVA
Pastabos JTO Žmogaus teisių komitetui 
dėl rekomendacijos Nr. 8 įgyvendinimo 

Lietuvos gėjų lyga (LGL)
2013 m. rugsėjo mėn.

CCPR/C/LTU/CO/3

2012 m. liepos mėn. (priimtos baigiamosios pastabos)
2013 m. liepos mėn. (ataskaitos pateikimo terminas)
Dabartinis statusas: valstybė narė JTO Žmogaus teisių komitetui savo 
pastabų kol kas dar nepateikė.

Rekomendacija Nr. 8 Įvertinimas Apžvalga

Atsisakyti teisėkūros iniciatyvų, kurios įtvirtintų diskriminaciją 
seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais.

C LGL: Remiantis LR Susirinkimų įstatymo bei LR Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis, buvo siekia-
ma neproporcingai riboti naudojimąsi LGBT bendruomenės teise į taikius susi-
rinkimus bei saviraiškos laisvę. Be to, 2012–2013 metų laikotarpiu Seimui buvo 
pateiktos svarstyti penkios naujos homofobiškų ir transfobiškų įstatymų inicia-
tyvos, būtent – siūlymas uždrausti lyties keitimo operacijas, raginimas neleisti 
tos pačios lyties poroms įsivaikinti, administracinių nuobaudų už „konstitucinių 
vertybių niekinimą“ įvedimas, baudžiamųjų sankcijų už homofobinę neapykan-
tos kalbą panaikinimas ir įpareigojimas susirinkimų organizatoriams padengti 
su renginio apsauga susijusias finansines išlaidas.

Priedai
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Organizuoti švietimo ir sąmoningumo didinimo kampanijas 
bei profesinius mokymus teisėsaugos institucijų pareigūnams, 
siekiant panaikinti visuomenėje vyraujantį priešiškumą LGBT 
asmenų atžvilgiu.

C LGL: Valstybė nesiėmė jokių veiksmų LGBT asmenų socialinei integracijai pa-
skatinti ir visuomenėje vyraujančiam priešiškumui sumažinti. Teisėsaugos ins-
titucijų pareigūnų profesiniai mokymai yra bendro pobūdžio ir neskiria papil-
domo dėmesio su seksualine orientacija ar lytiniu tapatumu susijusiems klau-
simams. Nėra įsteigta nepriklausoma specializuota institucija, galinti priimti ir 
tirti skundus dėl įvykdytų neapykantos nusikaltimų ar neapykanta motyvuotų 
incidentų.

Priimti tarpinstitucinį veiklos planą LGBT teisių klausimams 
spręsti.

B2 LGL: Ragindama įsteigti tarpinstitucinę darbo grupę LGBT teisių klausimams 
spręsti, asociacija LGL bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija, Teisingumo ministerija bei Užsienio reikalų ministerija. Kai kurios minis-
terijos atsisakė užmegzti bendradarbiavimo santykius. Per aptariamą laikotar-
pį tarpinstitucinis veiklos planas LGBT teisių klausimams spręsti išlieka nepri-
imtas, o rimtesnių žingsnių šiuo klausimu žengta taip pat nebuvo.

Užtikrinti naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrin-
dinėmis laisvėmis LGBT asmenims be jokios diskriminacijos, 
įskaitant saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę.

B2 LGL: Valstybė narė nesiėmė jokių pozityvių priemonių, kuriomis siekia-
ma užtikrinti LGBT bendruomenės saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę. 
Diskriminacinio pobūdžio teisės į taikius susirinkimus ribojimas Baltic Pride 
2013 eitynių „Už lygybę“ kontekste buvo panaikintas tik pasinaudojus teisinė-
mis gynybos priemonėmis. Valstybė narė taip pat nesiėmė jokių pozityvių prie-
monių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti tos pačios lyties porų teisę į šeimos 
gyvenimo gerbimą. Lyties keitimo procedūros sąlygas ir tvarką nustatantis 
įstatymas išlieka nepriimtas, o papildomi raginimai apskritai uždrausti tokias 
operacijas užkerta kelią transseksualiems asmenims greitai, skaidriai ir prieina-
mai Lietuvos Respublikoje užbaigti medicininį ir teisinį lyties keitimo procesą. 

Įvertinimas A: rekomendacija įgyvendinama teigiamai:
A1: labia teigiamai
A2: teigiamai
Įvertinimas b: rekomendacija įgyvendinama patenkinamai:
B1: rekomendacija įgyvendinama teigiamai, padaryta pažanga, 
bet reikia pateikti papildomos informacijos
B2: rekomendacija įgyvendinama iš dalies teigiamai, padaryta pažanga, 
bet būtina imtis papildomų veiksmų
Įvertinimas C: neigiamas vertinimas
C: valstybė narė nesiėmė jokių veiksmų, siekdama įgyvendinti rekomendaciją
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Organizuoti švietimo ir sąmoningumo didinimo kampanijas 
bei profesinius mokymus teisėsaugos institucijų pareigūnams, 
siekiant panaikinti visuomenėje vyraujantį priešiškumą LGBT 
asmenų atžvilgiu.

C LGL: Valstybė nesiėmė jokių veiksmų LGBT asmenų socialinei integracijai pa-
skatinti ir visuomenėje vyraujančiam priešiškumui sumažinti. Teisėsaugos ins-
titucijų pareigūnų profesiniai mokymai yra bendro pobūdžio ir neskiria papil-
domo dėmesio su seksualine orientacija ar lytiniu tapatumu susijusiems klau-
simams. Nėra įsteigta nepriklausoma specializuota institucija, galinti priimti ir 
tirti skundus dėl įvykdytų neapykantos nusikaltimų ar neapykanta motyvuotų 
incidentų.

Priimti tarpinstitucinį veiklos planą LGBT teisių klausimams 
spręsti.

B2 LGL: Ragindama įsteigti tarpinstitucinę darbo grupę LGBT teisių klausimams 
spręsti, asociacija LGL bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija, Teisingumo ministerija bei Užsienio reikalų ministerija. Kai kurios minis-
terijos atsisakė užmegzti bendradarbiavimo santykius. Per aptariamą laikotar-
pį tarpinstitucinis veiklos planas LGBT teisių klausimams spręsti išlieka nepri-
imtas, o rimtesnių žingsnių šiuo klausimu žengta taip pat nebuvo.

Užtikrinti naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrin-
dinėmis laisvėmis LGBT asmenims be jokios diskriminacijos, 
įskaitant saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę.

B2 LGL: Valstybė narė nesiėmė jokių pozityvių priemonių, kuriomis siekia-
ma užtikrinti LGBT bendruomenės saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę. 
Diskriminacinio pobūdžio teisės į taikius susirinkimus ribojimas Baltic Pride 
2013 eitynių „Už lygybę“ kontekste buvo panaikintas tik pasinaudojus teisinė-
mis gynybos priemonėmis. Valstybė narė taip pat nesiėmė jokių pozityvių prie-
monių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti tos pačios lyties porų teisę į šeimos 
gyvenimo gerbimą. Lyties keitimo procedūros sąlygas ir tvarką nustatantis 
įstatymas išlieka nepriimtas, o papildomi raginimai apskritai uždrausti tokias 
operacijas užkerta kelią transseksualiems asmenims greitai, skaidriai ir prieina-
mai Lietuvos Respublikoje užbaigti medicininį ir teisinį lyties keitimo procesą. 

Priedai
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Rekomendacija Nr. 8

LiETuVOs GĖJŲ LyGOs (LGL) PATEiKTA inFOrMACiJA

Komitetas susirūpinęs, kad kai kurios teisėkūros iniciatyvos, pavyzdžiui, 

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstaty-

mas (7 straipsnis), gali sudaryti prielaidas neproporcingam LGBT asmenų tei-

sių ribojimui ir padidinti šių asmenų diskriminaciją. Komitetas taip pat pastebi, 

kad pateikti įstatymų projektai (t. y. Administracinių teisių pažeidimo kodekso, 

Konstitucijos ar Civilinio kodekso pataisos) gali turėti neigiamą poveikį LGBT 

bendruomenei. Komitetas su susirūpinimu pastebi didėjančią lesbiečių, gėjų, 

jTO Žmogaus teisių 
komiteto rekomendacija

Įvertinimas Veiksmai, kurių ėmėsi valstybė narė Papildomi reikalingi 
veiksmai

Kitos pastabos

Atsisakyti teisėkūros ini-
ciatyvų, kurios įtvirtintų 
diskriminaciją seksualinės 
orientacijos ar lytinio ta-
patumo pagrindais.

C Valstybė nesiėmė jokių konkrečių veiksmų. Aukšti 
valstybės pareigūnai neigia diskriminaciją seksu-
alinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrin-
dais. Pavyzdžiui, 2013 m. liepos 28 d., Briuselyje 
pristatydama Lietuvos pirmininkavimo Europos 
Sąjungos Tarybai prioritetus, LR Prezidentė pa-
reiškė, kad Baltic Pride 2013 eitynės „Už lygybę“ 
buvo uždraustos ne dėl diskriminacinių priežas-
čių, o renginio organizatoriams ir miesto valdžiai 
nesusitarus dėl eitynių vietos. 2013 m. liepos 10 d. 
LR Teisingumo ministras Europos parlamente pa-
skelbė, kad Europą pasiekia neteisinga informaci-
ja apie LGBT asmenų teisių padėtį Lietuvoje.

1) Užtikrinti galimybę 
teisinės gynybos 
priemonėmis testuoti 
diskriminacinio 
pobūdžio įstatymų 
nuostatų taikymo 
praktiką;
2) Užkirsti kelią 
homofobiškų ir 
transfobiškų įstatymų 
leidybos iniciatyvoms 
dar pirminėse 
stadijose;
3) Pripažinti 
politiniame ir 
instituciniame 
lygmenyje 
egzistuojančias 
diskriminacijos dėl 
seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės 
apraiškas. 

Pasak valstybės pareigūnų, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (29 
straipsnis) įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas ir diskriminaci-
ją seksualinės orientacijos pagrindu (pažymėtina, jog lytinė tapatybė 
kaip diskriminaciją draudžiantis pagrindas Lietuvos teisinėje sistemoje 
neegzistuoja) draudžiantys teisės aktai (pavyzdžiui, Lygių galimybių 
įstatymas, Baudžiamasis kodeksas, Darbo kodeksas) užtikrina veiks-
mingą LGBT asmenų teisių apsaugą. Tačiau kai kurių įstatymų nuosta-
tos gali tapti pretekstu siekiant (ap)riboti LGBT bendruomenės teises ir 
pagrindines laisves.
2013 m. birželio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybė de facto uždraudė 
Baltic Pride 2013 eitynes „Už lygybę“, atsisakydama patvirtinti eitynių 
laiką, vietą ir formą. Vilniaus miesto valdžia savo sprendimą argumen-
tavo tuo, kad, leisdama rengti eitynes, pažeistų Susirinkimų įstatymo 
reikalavimus (t. y. 4(3) straipsnis), numatančius kokiu atstumu nuo 
valstybinių įstaigų (ne arčiau kaip 25 m) ir teismų (ne arčiau kaip 75 m) 
gali būti rengiami susitikimai. Per 2012 m. gruodžio mėn. – 2013 m. ge-
gužės mėn. laikotarpį įvyko daugiau kaip 70 renginių, kuriems nebuvo 
taikomi panašūs įstatymo apribojimai. 2013 m. liepos 23 d Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas nurodė leisti eitynes, pabrėždamas, 
kad visiems piliečiams privalo būti užtikrinta susirinkimų laisvė. Be to, 
teismas paskelbė, kad tokio pobūdžio suvaržymai demokratinėje vi-
suomenėje nėra būtini. Vis dėlto teismas atsisakė įžvelgti diskrimina-
cinio pobūdžio implikacijas savivaldybės administracijos veiksmuose, 
nes, esą, „savivaldybės veiksmas turėjo aiškų teisinį pagrindą“.



119

jTO Žmogaus teisių 
komiteto rekomendacija

Įvertinimas Veiksmai, kurių ėmėsi valstybė narė Papildomi reikalingi 
veiksmai

Kitos pastabos

Atsisakyti teisėkūros ini-
ciatyvų, kurios įtvirtintų 
diskriminaciją seksualinės 
orientacijos ar lytinio ta-
patumo pagrindais.

C Valstybė nesiėmė jokių konkrečių veiksmų. Aukšti 
valstybės pareigūnai neigia diskriminaciją seksu-
alinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrin-
dais. Pavyzdžiui, 2013 m. liepos 28 d., Briuselyje 
pristatydama Lietuvos pirmininkavimo Europos 
Sąjungos Tarybai prioritetus, LR Prezidentė pa-
reiškė, kad Baltic Pride 2013 eitynės „Už lygybę“ 
buvo uždraustos ne dėl diskriminacinių priežas-
čių, o renginio organizatoriams ir miesto valdžiai 
nesusitarus dėl eitynių vietos. 2013 m. liepos 10 d. 
LR Teisingumo ministras Europos parlamente pa-
skelbė, kad Europą pasiekia neteisinga informaci-
ja apie LGBT asmenų teisių padėtį Lietuvoje.

1) Užtikrinti galimybę 
teisinės gynybos 
priemonėmis testuoti 
diskriminacinio 
pobūdžio įstatymų 
nuostatų taikymo 
praktiką;
2) Užkirsti kelią 
homofobiškų ir 
transfobiškų įstatymų 
leidybos iniciatyvoms 
dar pirminėse 
stadijose;
3) Pripažinti 
politiniame ir 
instituciniame 
lygmenyje 
egzistuojančias 
diskriminacijos dėl 
seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės 
apraiškas. 

Pasak valstybės pareigūnų, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (29 
straipsnis) įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas ir diskriminaci-
ją seksualinės orientacijos pagrindu (pažymėtina, jog lytinė tapatybė 
kaip diskriminaciją draudžiantis pagrindas Lietuvos teisinėje sistemoje 
neegzistuoja) draudžiantys teisės aktai (pavyzdžiui, Lygių galimybių 
įstatymas, Baudžiamasis kodeksas, Darbo kodeksas) užtikrina veiks-
mingą LGBT asmenų teisių apsaugą. Tačiau kai kurių įstatymų nuosta-
tos gali tapti pretekstu siekiant (ap)riboti LGBT bendruomenės teises ir 
pagrindines laisves.
2013 m. birželio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybė de facto uždraudė 
Baltic Pride 2013 eitynes „Už lygybę“, atsisakydama patvirtinti eitynių 
laiką, vietą ir formą. Vilniaus miesto valdžia savo sprendimą argumen-
tavo tuo, kad, leisdama rengti eitynes, pažeistų Susirinkimų įstatymo 
reikalavimus (t. y. 4(3) straipsnis), numatančius kokiu atstumu nuo 
valstybinių įstaigų (ne arčiau kaip 25 m) ir teismų (ne arčiau kaip 75 m) 
gali būti rengiami susitikimai. Per 2012 m. gruodžio mėn. – 2013 m. ge-
gužės mėn. laikotarpį įvyko daugiau kaip 70 renginių, kuriems nebuvo 
taikomi panašūs įstatymo apribojimai. 2013 m. liepos 23 d Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas nurodė leisti eitynes, pabrėždamas, 
kad visiems piliečiams privalo būti užtikrinta susirinkimų laisvė. Be to, 
teismas paskelbė, kad tokio pobūdžio suvaržymai demokratinėje vi-
suomenėje nėra būtini. Vis dėlto teismas atsisakė įžvelgti diskrimina-
cinio pobūdžio implikacijas savivaldybės administracijos veiksmuose, 
nes, esą, „savivaldybės veiksmas turėjo aiškų teisinį pagrindą“.

 biseksualių ir translyčių asmenų socialinę stigmatizaciją, diskriminaciją ir augan-

tį visuomenės nepakantumą seksualinėms mažumoms. Teisėsaugos pareigūnai 

tinkamai nesprendžia neapykantos nusikaltimų, padarytų dėl nukentėjusiojo 

seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Komitetas ragina valstybę narę 

imtis būtinų priemonių ir veiksmų, kad teisės aktai nebūtų klaidingai interpre-

tuojami ir neskatintų diskriminacijos seksualinės orientacijos ar lytinės tapaty-

bės pagrindais. Komitetas taip pat rekomenduoja organizuoti sąmoningumo di-

dinimo kampanijas ir specialius mokymus teisėsaugos pareigūnams bei sukurti 

nacionalinį veiksmų planą, siekiant užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, įskaitant 

saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę, visiems valstybės piliečiams be išimties. 

(2, 19, 26 straipsniai)

Priedai
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2013 m. liepos 7 d. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) apribojo Baltic Pride 2013 rekla-
minių klipų transliavimą, nuspręsdamas juos transliuoti po 23 val. LRT generalinio direktoriaus 
pavaduotojas teigė, kad reklaminių klipų transliavimas ženklinamas ir ribojamas, vadovaujantis 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis (t. y. 
4(2)(16) straipsnis), nurodančiu riboti informaciją, „kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama 
kitokia, negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūri-
mo samprata“. Tai pirmas kartas, kai šis įstatymas buvo taikomas LGBT bendruomenės atžvilgiu. 
LGL apskundė LRT sprendimą Žurnalistų etikos inspektorei (2013 m. rugsėjo mėn. ekspertai pa-
tvirtino, kad vienas klipas tinkamas, o kitą galima rodyti tik suaugusiems skirtu metu). Be to, kai 
kurie komerciniai informaciniai portalai su LGBT susijusius straipsnius talpina į suaugusiems skir-
tas skiltis, taip dar kartą patvirtindami, kad LGBT tematika (nesvarbu, ar pristatoma neigiamai, 
ar teigiamai) yra žalinga nepilnamečiams.
Šiuo metu Seimui pateiktos svarstyti keturios homobiškų ir transfobiškų įstatymų leidybos ini-
ciatyvos (kurios sėkmingai praėjo pirmąjį svarstymą Seimo pavasario sesijoje), dar viena pataisa 
bus svarstoma rudens sesijoje. Šios teisėkūros iniciatyvos buvo užregistruotos per 2012 m. lap-
kričio mėn. - 2013 m. rugsėjo mėn. laikotarpį. Civilinio kodekso pataisa XIIP-17 (svarstyta 2013 m. 
gegužės 23 d.) numato visišką lyties keitimo operacijų draudimą. Aiškinamajame rašte teigiama, 
kad „Lietuvos visuomenėje lyties pakeitimo operacijos vertinamos labai kontraversiškai, visuo-
menė dėl psichosocialinių priežasčių yra nepasirengusi priimti lyties pakeitimo praktikos, todėl 
leidimas daryti lyties pakeitimo operacijas sukeltų daug medicininių ir etinių problemų“. Be to, 
iniciatyvą pateikę parlamentarai teigia, kad medicininiu būdu lyties pakeisti neįmanoma, nes ji 

Organizuoti švietimo ir 
sąmoningumo didinimo 
kampanijas bei profesi-
nius mokymus teisėsau-
gos institucijų pareigū-
nams, siekiant panaikinti 
visuomenėje vyraujantį 
priešiškumą LGBT asme-
nų atžvilgiu.

C Europos Tarybos Ministrų komiteto Reko menda-
cijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl 
prie monių kovai su diskriminacija seksualinės 
ori entacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgy-
vendinimo stebėsenos dokumentinėje ataskai-
toje (paskelbtoje 2013 m. sausio mėn.) teigiama, 
kad LR Vyriausybė neisiėmė jokių pozityvių veiks-
mų, siekiant paskatinti LGBT asmenų socialinę 
integraciją ir sumažinti vyraujantį priešiškumą.

Policijos departamento duomenimis, teisėsau-
gos institucijų pareigūnų profesiniai mokymai yra 
bendro pobūdžio ir neskiria papildomo dėmesio 
su seksualine orientacija ar lytiniu tapatumu su-
sijusiems klausimams. Toks pat specializuotos 
informacijos trūkumas identifikuotas ir įkalinimo 
įstaigų darbuotojams teikiamuose profesiniuose 
mokymuose. Nėra įsteigta nepriklausoma speci-
alizuota institucija, galinti priimti ir tirti skundus 
dėl įvykdytų neapykantos nusikaltimų ar neapy-
kanta motyvuotų incidentų. 

1) Organizuoti 
valstybės 
finansuojamas 
visuomenės 
informavimo ir 
švietimo kampanijas 
nacionaliniu mastu, 
siekiant padidinti 
LGBT asmenų socialinę 
integraciją ir sumažinti 
visuomenėje vyraujantį 
priešiškumą LGBT 
bendruomenės 
atžvilgiu;

2) Organizuoti 
profesinius mokymus 
teisėsaugos 
pareigūnams, kuriuose 
būtų suteikiama 
išsami informacija 
apie neapykantos 
nusikaltimus 
ir neapykanta 
motivuotus incidentus;

ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2013 m. gegužės 17 d. paskelbti 
apklausos rezultatai parodė, kad Lietuvoje beveik du trečdaliai (61%) 
LGBT asmenų patyrė diskriminaciją ar priekabiavimą. Tai didžiausią 
diskriminaciją jaučiančių LGBT asmenų dalis tarp visų ES šalių.
Diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybė darbo 
santykių srityje Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių nurodė patyrę 
net 27% apklaustų LGBT asmenų. Šis rodiklis Lietuvoje buvo vienas iš 
didžiausių ES – jis didesnis tik Kipre (30%). Šioje srityje Lietuva gerokai 
viršija ir ES vidurkį (20%). Apklausos duomenimis, LGBT asmenys pati-
ria diskriminaciją ir kitose srityse, t. y. teikiant prekes ir paslaugas, švie-
timo, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos srityse. Lietuvoje bent 
vienoje iš šių sričių diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar lytinės 
tapatybės nurodė patyrę net 42% respondentų. 
Paklausti, ar mokydamiesi bendrojo lavinimo mokykloje girdėjo nei-
giamus komentarus apie LGBT asmeniu atstovu laikomą bendrakla-
sį arba matė neigiamą elgesį su juo, Lietuvoje teigiamai atsakė 88% 
LGBT asmenų. Didžiausias rodiklis iš visos ES Lietuvoje buvo ir pagal 
seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės slėpimą mokykloje. 81% 
respondentų, apklaustų Lietuvoje, nurodė, kad mokykloje nuolat ar 
dažnai slėpdavo savo orientaciją ar lytinę tapatybe. ES vidurkis šiuo 
atveju tesiekia du trečdalius (67%) apklaustųjų. 
Esą už rankų susikibusios tos pačios lyties poros yra „labai paplitusios“ 
šalyje, Lietuvoje nurodė 1% LGBT asmenų, tačiau gerokai daugiau 
(69%) mano, jog šalyje „labai paplitusios“ už rankų susikibusios skir-
tingų lyčių poros.
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Organizuoti švietimo ir 
sąmoningumo didinimo 
kampanijas bei profesi-
nius mokymus teisėsau-
gos institucijų pareigū-
nams, siekiant panaikinti 
visuomenėje vyraujantį 
priešiškumą LGBT asme-
nų atžvilgiu.

C Europos Tarybos Ministrų komiteto Reko menda-
cijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl 
prie monių kovai su diskriminacija seksualinės 
ori entacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgy-
vendinimo stebėsenos dokumentinėje ataskai-
toje (paskelbtoje 2013 m. sausio mėn.) teigiama, 
kad LR Vyriausybė neisiėmė jokių pozityvių veiks-
mų, siekiant paskatinti LGBT asmenų socialinę 
integraciją ir sumažinti vyraujantį priešiškumą.

Policijos departamento duomenimis, teisėsau-
gos institucijų pareigūnų profesiniai mokymai yra 
bendro pobūdžio ir neskiria papildomo dėmesio 
su seksualine orientacija ar lytiniu tapatumu su-
sijusiems klausimams. Toks pat specializuotos 
informacijos trūkumas identifikuotas ir įkalinimo 
įstaigų darbuotojams teikiamuose profesiniuose 
mokymuose. Nėra įsteigta nepriklausoma speci-
alizuota institucija, galinti priimti ir tirti skundus 
dėl įvykdytų neapykantos nusikaltimų ar neapy-
kanta motyvuotų incidentų. 

1) Organizuoti 
valstybės 
finansuojamas 
visuomenės 
informavimo ir 
švietimo kampanijas 
nacionaliniu mastu, 
siekiant padidinti 
LGBT asmenų socialinę 
integraciją ir sumažinti 
visuomenėje vyraujantį 
priešiškumą LGBT 
bendruomenės 
atžvilgiu;

2) Organizuoti 
profesinius mokymus 
teisėsaugos 
pareigūnams, kuriuose 
būtų suteikiama 
išsami informacija 
apie neapykantos 
nusikaltimus 
ir neapykanta 
motivuotus incidentus;

ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2013 m. gegužės 17 d. paskelbti 
apklausos rezultatai parodė, kad Lietuvoje beveik du trečdaliai (61%) 
LGBT asmenų patyrė diskriminaciją ar priekabiavimą. Tai didžiausią 
diskriminaciją jaučiančių LGBT asmenų dalis tarp visų ES šalių.
Diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybė darbo 
santykių srityje Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių nurodė patyrę 
net 27% apklaustų LGBT asmenų. Šis rodiklis Lietuvoje buvo vienas iš 
didžiausių ES – jis didesnis tik Kipre (30%). Šioje srityje Lietuva gerokai 
viršija ir ES vidurkį (20%). Apklausos duomenimis, LGBT asmenys pati-
ria diskriminaciją ir kitose srityse, t. y. teikiant prekes ir paslaugas, švie-
timo, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos srityse. Lietuvoje bent 
vienoje iš šių sričių diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar lytinės 
tapatybės nurodė patyrę net 42% respondentų. 
Paklausti, ar mokydamiesi bendrojo lavinimo mokykloje girdėjo nei-
giamus komentarus apie LGBT asmeniu atstovu laikomą bendrakla-
sį arba matė neigiamą elgesį su juo, Lietuvoje teigiamai atsakė 88% 
LGBT asmenų. Didžiausias rodiklis iš visos ES Lietuvoje buvo ir pagal 
seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės slėpimą mokykloje. 81% 
respondentų, apklaustų Lietuvoje, nurodė, kad mokykloje nuolat ar 
dažnai slėpdavo savo orientaciją ar lytinę tapatybe. ES vidurkis šiuo 
atveju tesiekia du trečdalius (67%) apklaustųjų. 
Esą už rankų susikibusios tos pačios lyties poros yra „labai paplitusios“ 
šalyje, Lietuvoje nurodė 1% LGBT asmenų, tačiau gerokai daugiau 
(69%) mano, jog šalyje „labai paplitusios“ už rankų susikibusios skir-
tingų lyčių poros.

yra „genetiškai determinuota nuo pat prasidėjimo momento“, todėl lyties keitimo procedūra yra 
„susijusi su radikaliu žmogaus suluošinimu, nes fiziškai sveiki asmenys, galintys pradėti ir augin-
ti savo vaikus, yra kastruojami“. Administracinių teisių pažeidimų kodekso pataisa XIP-4490 (2) 
(svarstyta 2013 m gegužės 21 d.) siekia įvesti sankcijas už „viešą konstitucinių dorovinių vertybių 
bei Konstitucijoje įtvirtintų šeimos pagrindų niekinimą, visuomenės dorovei prieštaraujančių ren-
ginių organizavimą“. Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisa XIIP-473 (svarstyta 2013 
m. gegužės 21 d.) siekia apsaugoti „vaiko prigimtinę teisę į tėvą ir motiną“, nurodydama, kad 
„vaiko prigimtinis poreikis turėti tėvą ir motiną kyla iš lyčių skirtingumo.“ Pataisą iniciavęs J. R. 
Dagys pareiškė, kad tokiu įstatymo projektu siekė užkirsti kelią tos pačios lyties poroms įsivaikinti 
ar globoti vaikus. Baudžiamojo kodekso pataisa XIIP-687 (svarstyta 2013 m. rugsėjo 12 d.) ragi-
na atleisti homoseksualumo kritikus nuo atsakomybės už neapykantos kurstymą. „Seksualinio 
elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba aptarimas, arba įtikinėjimas 
pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiūras, savaime nelaikoma tyčiojimusi, niekinimu, 
neapykantos skatinimu, diskriminavimu ar skatinimu diskriminuoti“ - rašoma įstatymo projek-
te. Ši pataisa buvo svarstoma pavasario sesijoje, tačiau dėl artėjančio Lietuvos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Taryboje galutinė svarstymo data buvo nukelta. 2013 m rugsėjo 3 P. Gražulis 
užregistravo Susirinkimų įstatymo pataisą XIIP-940 (dar nepateikta svarstyti Seimui), kuri įpa-
reigoja susirinkimų organizatorius padengti finansines išlaidas, susijusias su renginio apsauga. 
Iniciatyva pateikta po to, kai Policijos departamentas išplatino informaciją apie eitynių apsaugai 
skirtas išlaidas (182 000 litų arba 53 000 eurų).

Priedai
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3) Pripažinti, kad 
Lietuvoje egzistuoja 
LGBT asmenų 
diskriminacija 
ir visuomenės 
priešiškumas šiai 
socialinei grupei.

Vertindamas apklausos rezultatus, LR Ministras Pirmininkas pažymėjo, 
kad „valstybės pareigūnams kur kas svarbiau atsižvelgti į daugumos 
tautiečių nuomonę, o ne paisyti ES institucijų kritikos“.

Priimti tarpinstitucinį 
veiklos planą LGBT teisių 
klausimams spręsti.

B2 2013 m. gegužės 30 d. asociacijos LGL atstovų su-
sitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos atstovais buvo pateiktas pasiūlymas įsteigti 
tarpinstitucinę darbo grupę LGBT klausimams 
spręsti. Tų pačių metų liepos mėn. susitikime su 
Teisingumo ministerija paaiškėjo, kad ne visos iš 
ministerijų yra linkusios užmegzti glaudžius ben-
dradarbiavimo santykius. Tebevyksta tolesnės 
diskusijos ir susitikimai su Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija ir 
Užsienio reikalų ministerija. 2013 m rugsėjo mėn. 
konkreti informacija apie galimą tarpinstitucinės 
grupės įsteigimą vis dar nebuvo pateikta.

1) įsteigti 
tarpinstitucinę grupę 
LGBT klausimams 
spręsti;

2) Į tarpinstitucinės 
grupės veiklą įtraukti 
visuomeninių 
organizacijų atstovus;

3) Užtikrinti, kad 
tarpinstitucinės 
grupės įsteigimas duos 
teigiamų rezultatų, 
siekiant pagerinti 
LGBT asmenų socialinę 
ir teisinę padėtį 
Lietuvoje.

LGL keletą kartų kreipėsi į LR Prezidentę su prašymu aptarti LGBT 
asmenų teisių padėtį Lietuvoje, tačiau negavo jokio atsakymo.
2013 m. rugsėjo 11 d. LGL kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo 
ministeriją, Teisingumo ministeriją bei Užsienio reikalų ministeriją su 
prašymu imtis visų veiksmų tarpinstitucinei grupei sukurti.

Užtikrinti naudojimąsi vi-
somis žmogaus teisėmis 
ir pagrindinėmis laisvėmis 
LGBT asmenims be jokios 
diskriminacijos, įskaitant 
saviraiškos ir taikių susi-
rinkimų laisvę.

B2
Nors valstybė narė nesiėmė jokių konkrečių 
pozityvių veiksmų, siekiant užtikrinti LGBT 
bendruomenės naudojimąsi saviraiškos ir taikių 
susirinkimų laisvę, laisvės ribojimai ir teisių 
pažeidimai gali būti apskųsti bei panaikinti 
pasinaudojant teisinėmis gynybos priemonėmis. 

Valstybė narė nesiėmė jokių konkrečių priemo-
nių, kad būtų užtikrinta ir pripažinta tos pačios 
lyties porų teisė į šeimos gyvenimo gerbimą. 

Lyties keitimo procedūros tvarką ir sąlygas nu-
statančio įstatymo nebuvimas bei raginimas 
uždrausti tokias operacijas užkerta kelią trans-
seksualiems asmenims greitai, skaidriai ir priei-
namai Lietuvos Respublikoje atlikti lyties keitimo 
operacijas. 

1) Užtikrinti galimybę 
teisinės gynybos 
priemonėmis testuoti 
diskriminacinio 
pobūdžio įstatymų 
nuostatų taikymo 
praktiką;

2) Užtikrinti, kad 
Nepilnamečių 
apsaugos nuo 
neigiamo viešosios 
informacijos poveikio 
įstatymas nebūtų 
taikomas siekiant 
riboti LGBT asmenų 
saviraiškos laisvę.

Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ organizatoriai apgynė teisę į taikių 
susirinkimų laisvę teisme. Vilniaus miesto savivaldybė sutiko išduoti 
leidimą eitynėms, jei jos bus rengiamos ne miesto širdyje – Gedimino 
prospekte, o nuošalioje vietoje prie Neries upės. LGL tokį savivaldybės 
įsakymą apskundė. 2013 m. birželio 20 d. Vyriausiasis administracinis 
teismas nusprendė, kad savivaldybė neturi pagrindo prašyti pakeisti 
eitynių vietos ir ją įpareigojo iš naujo tęsti derybas su Baltic Pride 
2013 eitynių „Už lygybę“ organizatoriais. Nepavykus susitarti su 
organizatoriais dėl eitynių vietos, laiko ir formos, 2013 m. birželio 26 d. 
savivaldybė neišdavė leidimo, de facto uždrausdama renginį. LGL dar 
kartą kreipėsi į teismą. 2013 m. liepos 23 d. Vyriausiasis administracinis 
teismas konstatavo, kad savivaldybė turi leisti rengti eitynes Gedimino 
prospekte ir apsaugoti LGBT bendruomenės susirinkimų laisvę. Eitynės 
įvyko 2013 m. liepos 27 d.
2013 m. liepos 7 d. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) apribo-
jo Baltic Pride 2013 reklaminių klipų rodymą, nuspręsdama juos trans-
liuoti po 23 val. LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas teigė, kad 
reklaminių klipų transliavimas ženklinamas ir ribojamas vadovaujantis 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 
įstatymu (t. y. 4(2)(16) straipsniu), nurodančiu riboti informaciją, 
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3) Pripažinti, kad 
Lietuvoje egzistuoja 
LGBT asmenų 
diskriminacija 
ir visuomenės 
priešiškumas šiai 
socialinei grupei.

Vertindamas apklausos rezultatus, LR Ministras Pirmininkas pažymėjo, 
kad „valstybės pareigūnams kur kas svarbiau atsižvelgti į daugumos 
tautiečių nuomonę, o ne paisyti ES institucijų kritikos“.

Priimti tarpinstitucinį 
veiklos planą LGBT teisių 
klausimams spręsti.

B2 2013 m. gegužės 30 d. asociacijos LGL atstovų su-
sitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos atstovais buvo pateiktas pasiūlymas įsteigti 
tarpinstitucinę darbo grupę LGBT klausimams 
spręsti. Tų pačių metų liepos mėn. susitikime su 
Teisingumo ministerija paaiškėjo, kad ne visos iš 
ministerijų yra linkusios užmegzti glaudžius ben-
dradarbiavimo santykius. Tebevyksta tolesnės 
diskusijos ir susitikimai su Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija ir 
Užsienio reikalų ministerija. 2013 m rugsėjo mėn. 
konkreti informacija apie galimą tarpinstitucinės 
grupės įsteigimą vis dar nebuvo pateikta.

1) įsteigti 
tarpinstitucinę grupę 
LGBT klausimams 
spręsti;

2) Į tarpinstitucinės 
grupės veiklą įtraukti 
visuomeninių 
organizacijų atstovus;

3) Užtikrinti, kad 
tarpinstitucinės 
grupės įsteigimas duos 
teigiamų rezultatų, 
siekiant pagerinti 
LGBT asmenų socialinę 
ir teisinę padėtį 
Lietuvoje.

LGL keletą kartų kreipėsi į LR Prezidentę su prašymu aptarti LGBT 
asmenų teisių padėtį Lietuvoje, tačiau negavo jokio atsakymo.
2013 m. rugsėjo 11 d. LGL kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo 
ministeriją, Teisingumo ministeriją bei Užsienio reikalų ministeriją su 
prašymu imtis visų veiksmų tarpinstitucinei grupei sukurti.

Užtikrinti naudojimąsi vi-
somis žmogaus teisėmis 
ir pagrindinėmis laisvėmis 
LGBT asmenims be jokios 
diskriminacijos, įskaitant 
saviraiškos ir taikių susi-
rinkimų laisvę.

B2
Nors valstybė narė nesiėmė jokių konkrečių 
pozityvių veiksmų, siekiant užtikrinti LGBT 
bendruomenės naudojimąsi saviraiškos ir taikių 
susirinkimų laisvę, laisvės ribojimai ir teisių 
pažeidimai gali būti apskųsti bei panaikinti 
pasinaudojant teisinėmis gynybos priemonėmis. 

Valstybė narė nesiėmė jokių konkrečių priemo-
nių, kad būtų užtikrinta ir pripažinta tos pačios 
lyties porų teisė į šeimos gyvenimo gerbimą. 

Lyties keitimo procedūros tvarką ir sąlygas nu-
statančio įstatymo nebuvimas bei raginimas 
uždrausti tokias operacijas užkerta kelią trans-
seksualiems asmenims greitai, skaidriai ir priei-
namai Lietuvos Respublikoje atlikti lyties keitimo 
operacijas. 

1) Užtikrinti galimybę 
teisinės gynybos 
priemonėmis testuoti 
diskriminacinio 
pobūdžio įstatymų 
nuostatų taikymo 
praktiką;

2) Užtikrinti, kad 
Nepilnamečių 
apsaugos nuo 
neigiamo viešosios 
informacijos poveikio 
įstatymas nebūtų 
taikomas siekiant 
riboti LGBT asmenų 
saviraiškos laisvę.

Baltic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ organizatoriai apgynė teisę į taikių 
susirinkimų laisvę teisme. Vilniaus miesto savivaldybė sutiko išduoti 
leidimą eitynėms, jei jos bus rengiamos ne miesto širdyje – Gedimino 
prospekte, o nuošalioje vietoje prie Neries upės. LGL tokį savivaldybės 
įsakymą apskundė. 2013 m. birželio 20 d. Vyriausiasis administracinis 
teismas nusprendė, kad savivaldybė neturi pagrindo prašyti pakeisti 
eitynių vietos ir ją įpareigojo iš naujo tęsti derybas su Baltic Pride 
2013 eitynių „Už lygybę“ organizatoriais. Nepavykus susitarti su 
organizatoriais dėl eitynių vietos, laiko ir formos, 2013 m. birželio 26 d. 
savivaldybė neišdavė leidimo, de facto uždrausdama renginį. LGL dar 
kartą kreipėsi į teismą. 2013 m. liepos 23 d. Vyriausiasis administracinis 
teismas konstatavo, kad savivaldybė turi leisti rengti eitynes Gedimino 
prospekte ir apsaugoti LGBT bendruomenės susirinkimų laisvę. Eitynės 
įvyko 2013 m. liepos 27 d.
2013 m. liepos 7 d. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) apribo-
jo Baltic Pride 2013 reklaminių klipų rodymą, nuspręsdama juos trans-
liuoti po 23 val. LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas teigė, kad 
reklaminių klipų transliavimas ženklinamas ir ribojamas vadovaujantis 
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 
įstatymu (t. y. 4(2)(16) straipsniu), nurodančiu riboti informaciją, 

Priedai
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3) Imtis teisėkūros 
iniciatyvų, kurios leistų 
įteisinti tos pačios 
lyties porų santykius, 
teisę į šeimos 
gyvenimo gerbimą, 
nurodytų jų pareigas ir 
teises.

4) Bendradarbiauti 
su kitų visuomeninių 
organizacijų atstovais, 
siekiant panaikinti 
spragas teisiniame 
ir medicininiame 
lyties keitimo 
reglamentavime. 

„kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Kon sti-
tucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos 
kūrimo samprata“. Be to, kai kurie komerciniai informaciniai portalai 
su LGBT susijusius straipsnius talpina į suaugusiems skirtas skiltis, taip 
dar kartą patvirtindami, kad LGBT tematika (nesvarbu, ar pristatoma 
neigiamai, ar teigiamai) yra žalinga nepilnamečiams.
2013 m. kovo 26 d. Teisingumo ministras pasiūlė išbraukti iš Civilinio 
kodekso reikalavimą, kad lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato 
įstatymas. Civiliniame kodekse liktų nuostata, kad „nesusituokęs pil-
nametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai 
mediciniškai įmanoma“. 
Pasak ministro, tokiu būdu būtų įgyvendintas Europos Žmogaus Teisių 
teismo sprendimas byloje L. prieš Lietuvą, kuriuo Lietuva buvo įparei-
gota priimti Lyties keitimo įstatymą ir sumokėti pareiškėjui kompen-
saciją. Priimti tokį įstatymą Lietuvoje nėra politinės valios. 2013 m. ba-
landžio 18 d. šis veiksmų planas buvo pristatytas ir Europos Komisijos 
Ministrų komitetui. LGL nuomone, įstatymo projektas prieštarauja 
Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtoms išvadoms ir skatina pana-
šaus pobūdžio transseksualių asmenų teisių pažeidimus ateityje. 
Lyties keitimo procedūros tvarką ir sąlygas nustatančio įstatymo 
nebuvimas bei raginimas uždrausti tokias operacijas, užkerta kelią 
transseksualiems asmenims greitai, skaidriai ir prieinamai Lietuvos 
Respublikoje atlikti lyties keitimo operacijas.
Anot Vyriausybės, Lyties keitimo įstatymo nebūtina priimti, nes lyties 
keitimo procedūros tvarka ir sąlygos gali būti reglamentuojamos tobu-
linant „medicinines normas“. Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija 
teigia, kad „universitetai, tyrimų centrai, medicinos darbuotojų profe-
sinės sąjungos ir/ar ekspertų darbo grupės gali vystyti ir ieškoti naujų 
diagnozės metodų ir tobulinti medicininį gydymą, bet jie neprivalo tuo 
užsiimti. Sveikatos apsaugos ministerijai kol kas nežinoma, kad būtų 
vykdoma panaši veikla, kalbant apie transseksualumo gydymą ir trak-
tavimą.“ Kitaip tariant, kol kas neegzistuoja jokios „medicininės nor-
mos“, reglamentuojančios lyties keitimo procedūrų eigą ir sąlygas, ir 
panašu, kad bent artimiausioje ateityje jos nebus sukurtos, nes tai nėra 
„privaloma“.

Įvertinimas A: rekomendacija įgyvendinama teigiamai:
A1: labia teigiamai
A2: teigiamai
Įvertinimas b: rekomendacija įgyvendinama patenkinamai:
B1: rekomendacija įgyvendinama teigiamai, padaryta pažanga, 
bet reikia pateikti papildomos informacijos
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3) Imtis teisėkūros 
iniciatyvų, kurios leistų 
įteisinti tos pačios 
lyties porų santykius, 
teisę į šeimos 
gyvenimo gerbimą, 
nurodytų jų pareigas ir 
teises.

4) Bendradarbiauti 
su kitų visuomeninių 
organizacijų atstovais, 
siekiant panaikinti 
spragas teisiniame 
ir medicininiame 
lyties keitimo 
reglamentavime. 

„kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Kon sti-
tucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos 
kūrimo samprata“. Be to, kai kurie komerciniai informaciniai portalai 
su LGBT susijusius straipsnius talpina į suaugusiems skirtas skiltis, taip 
dar kartą patvirtindami, kad LGBT tematika (nesvarbu, ar pristatoma 
neigiamai, ar teigiamai) yra žalinga nepilnamečiams.
2013 m. kovo 26 d. Teisingumo ministras pasiūlė išbraukti iš Civilinio 
kodekso reikalavimą, kad lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato 
įstatymas. Civiliniame kodekse liktų nuostata, kad „nesusituokęs pil-
nametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai 
mediciniškai įmanoma“. 
Pasak ministro, tokiu būdu būtų įgyvendintas Europos Žmogaus Teisių 
teismo sprendimas byloje L. prieš Lietuvą, kuriuo Lietuva buvo įparei-
gota priimti Lyties keitimo įstatymą ir sumokėti pareiškėjui kompen-
saciją. Priimti tokį įstatymą Lietuvoje nėra politinės valios. 2013 m. ba-
landžio 18 d. šis veiksmų planas buvo pristatytas ir Europos Komisijos 
Ministrų komitetui. LGL nuomone, įstatymo projektas prieštarauja 
Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtoms išvadoms ir skatina pana-
šaus pobūdžio transseksualių asmenų teisių pažeidimus ateityje. 
Lyties keitimo procedūros tvarką ir sąlygas nustatančio įstatymo 
nebuvimas bei raginimas uždrausti tokias operacijas, užkerta kelią 
transseksualiems asmenims greitai, skaidriai ir prieinamai Lietuvos 
Respublikoje atlikti lyties keitimo operacijas.
Anot Vyriausybės, Lyties keitimo įstatymo nebūtina priimti, nes lyties 
keitimo procedūros tvarka ir sąlygos gali būti reglamentuojamos tobu-
linant „medicinines normas“. Tuo tarpu Sveikatos apsaugos ministerija 
teigia, kad „universitetai, tyrimų centrai, medicinos darbuotojų profe-
sinės sąjungos ir/ar ekspertų darbo grupės gali vystyti ir ieškoti naujų 
diagnozės metodų ir tobulinti medicininį gydymą, bet jie neprivalo tuo 
užsiimti. Sveikatos apsaugos ministerijai kol kas nežinoma, kad būtų 
vykdoma panaši veikla, kalbant apie transseksualumo gydymą ir trak-
tavimą.“ Kitaip tariant, kol kas neegzistuoja jokios „medicininės nor-
mos“, reglamentuojančios lyties keitimo procedūrų eigą ir sąlygas, ir 
panašu, kad bent artimiausioje ateityje jos nebus sukurtos, nes tai nėra 
„privaloma“.

B2: rekomendacija įgyvendinama iš dalies teigiamai, padaryta pažanga, 
bet būtina imtis papildomų veiksmų
Įvertinimas C: neigiamas vertinimas
C: valstybė narė nesiėmė jokių veiksmų, siekdama įgyvendinti rekomendaciją

Priedai
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Šio leidinio tikslas – aiškiai ir suprantamai supažindinti skaity-

toją su Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rėmuose vykdomais 

Visuotinės periodinės peržiūros bei periodinių ataskaitų dėl 

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimo me-

chanizmais, ypatingą dėmesį skiriant lesbiečių, gėjų, biseksua-

lių ir transseksualių (LGBT) asmenų prigimtinių žmogaus teisių 

bei laisvių užtikrinimo klausimams.

Pirmoji ataskaita pagal Visuotinės periodinės peržiūros mecha-

nizmą 2011 m. bei trečioji ataskaita dėl Tarptautinio pilietinių ir 

politinių teisių pakto įgyvendinimo 2012 m. atskleidė, jog, tarp-

tautinių partnerių vertinimu, LGBT asmenų žmogaus teisių ap-

sauga Lietuvos Respublikoje nėra užtikrinama pilna apimtimi. 

JTO institucijos Lietuvai pateikė ženklų skaičių su LGBT asmenų 

žmogaus teisėmis susijusių rekomendacijų, kurias Vyriausybė 

įsipareigojo įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Leidinyje pa-

teikta įgyvendinimo proceso analizė rodo, jog JTO mechanizmų 

Lietuvai suformuluotų su LGBT asmenų žmogaus teisėmis su-

sijusių rekomendacijų įgyvendinimas nacionaliniu mastu apibū-

dintinas kaip neefektyvus.

Rengiant šį leidinį, remtasi nacionalinės LGBT teisių gynimo 

asociacijos LGL sukaupta ekspertine patirtimi teikiant šešėlines 

ataskaitas bei dalyvaujant Jungtinių Tautų Organizacijos žmo-

gaus teisių priežiūros mechanizmų veikloje.
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