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Ši dokumentinė ataskaita buvo parengta įgyvendinant projektą „Europos 

Tarybos LGBT teisėms skirtos rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo 

stebėsena“ (sutarties Nr. C-COM-II-08). Projektą iš dalies finansuoja tarptau-

tinės organizacijos „ILGA-Europe“ Žmogaus teisių pažeidimų dokumenta-

cijos fondas. Prie sėkmingo dokumentinės ataskaitos parengimo savo eks-

pertinėmis žiniomis taip pat prisidėjo tarptautinė organizacija „Transgender 

Europe (TGEU)“. Šiame leidinyje išreikštos nuomonės nebūtinai sutampa su 

oficialia „ILGA-Erope“ ar kitų donorų pozicija.  

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija 

LGL yra nacionalinė, nevyriausybinė, ne 

pelno siekianti organizacija, dirbanti iš-

imtinai LGBT žmogaus teisių apsaugos 

srityje Lietuvoje. LGL priešinasi homofo-

bijai, bifobijai ir transfobijai, diskriminacijai 

ir socialinei atskirčiai. Organizacija savo 

advokacijos veikloje atstovauja visoms 

seksualinėms orientacijoms, lytinėms tapatybės ir lyties raiškos aspek-

tams. Kaip pagrindinė LGBT organizacija šalyje, LGL įgyvendina advokaci-

jos, sąmoningumo didinimo ir bendruomenės telkimo veiklas. LGL taip pat 

inicijuoja strateginio bylinėjimosi bylas, siekiant užtikrinti efektyvų vietinės 

LGBT bendruomenės naudojimąsi teisinės apsaugos priemonėmis. Nuo 

2009 metų LGL kartu su partneriais iš Baltijos valstybių Lietuvoje organi-

zuoja Baltic Pride festivalį. Daugiau informacijos apie organizaciją galima 

rasti www.lgl.lt ir www.facebook.com/lgl.lt. 

Šią ataskaitą parengė LGBT teisių ekspertas Tomas Vytautas Raske-

vičius. Leidinio dizainą kūrė Anaida Simonian.

http://www.lgl.lt
http://www.facebook.com/lgl.lt
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ĮVADAS
2010 metų kovo mėnesį Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė 

Rekomendaciją CM/Rec(2010) valstybėms narėms dėl priemonių 

kovai diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pa-

grindais.1 Tai yra pirmas tarptautinis dokumentas, kuriame kalbama 

išimtinai apie prieš lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius (LGBT) 

asmenis nukreiptą diskriminaciją. Nors Rekomendacija ir nėra tei-

siškai įpareigojantis dokumentas, jam pritarė visos Europos Tarybos 

valstybės narės, tarp jų – ir Lietuva.  

Rekomendacija CM/Rec(2010)5 susi-

deda iš bendrosios dalies ir rekomen-

dacijos priedo. Bendrojoje dalyje įvar-

dijamos bendrosios priemonės, kurias 

turėtų taikyti valstybės narės, siekiant 

panaikinti diskriminaciją dėl seksualinės 

orientacijos ar lytinės tapatybės (pavyz-

džiui, atlikti nuolatinę nacionalinių teisės 

aktų reviziją ar išversti rekomendacijos 

tekstą į nacionalinę kalbą). Priede kal-

bama apie konkrečias viešojo gyveni-

mo sritis, kuriose seksualinė orientacija 

ar lytinė tapatybė gali tapti diskriminacijos priežastimi: teisė į gyvy-

bę, saugumą ir apsaugą nuo smurto, asociacijų laivė, saviraiškos 

ir taikių susirinkimų laisvės, pagarba privačiam ir šeimos gyve-

nimui, darbo santykiai, šveitimas, sveikatos apsauga, sportas ir 

prieglobstis. Taip pat kalbama ir apie nacionalinių žmogaus teisių 

institucijų vaidmenį.

1 „Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl kovos su dis-

kriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės priemonių”, priimta 2010 m. kovo 31 

d. Ministrų Komiteto ministrų pavaduotojų 1081 susirinkime, http://lrv-atstovas-eztt.lt/uplo-

ads/MK_rekomendacija_del_LGBT.pdf.  

http://lrv-atstovas-eztt.lt/uploads/MK_rekomendacija_del_LGBT.pdf
http://lrv-atstovas-eztt.lt/uploads/MK_rekomendacija_del_LGBT.pdf
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Pirmasis Rekomendacijos CM/Rec (2010) įgyvendinimo peržiūros 

procesas įvyko 2013 metais. Nevyriausybinių organizacijų pateikta 

informacija leido užtikrinti proceso išsamumą.2 2017 metais Europos 

Taryba ėmėsi iniciatyvos tęsti pradėtą peržiūros procesą. Ši doku-

mentinė ataskaita yra šio proceso, kuriuo siekiama užtikrinti Reko-

mendacijos įgyvendinimą pilna apimtimi, dalis.  

SITUACIJA LIETUVOJE

Remiantis kasmet tarptautinės organziacijos „ILGA-Europe“ rengia-

mu „Vaivorykštės indeksu“,3 pagal teisinę LGBT(I) asmenų apsaugą 

Lietuva užima 37-ąją vietą tarp 49 Europos valstybių.

2 Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL prie pirmojo Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 

peržiūros proceso prisidėjo parengdama šešėlinę dokumentinę ataskaitą dėl Rekomendaci-

jos įgyvendinimo Lietuvoje: http://www.lgl.lt/assets/LT-ataskaita-Sveicarai-internet.pdf. 

3 ILGA-Europe, „Rainbow Map Europe. Country Ranking”, 2018 m. gegužė, https://rain-

bow-europe.org/country-ranking. 

http://www.lgl.lt/assets/LT-ataskaita-Sveicarai-internet.pdf
https://rainbow-europe.org/country-ranking
https://rainbow-europe.org/country-ranking
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Bendrasis diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos draudimas 

yra įtvirtintas Lygių galimybių įstatyme,4 į nacionalinę teisę perke-

liančiame Direktyvos 2000/78/EB nuostatas. Nediskriminavimo 

principas nacionalinėje teisėje yra taikomas platesne apimtimi nei 

to reikalauja Direktyva – diskriminacija yra draudžiama ne tik darbo 

santykių bei užimtumo, bet ir prekių ir paslaugų, šveitimo bei vals-

tybės institucijų veiklos srityse. Diskriminacija dėl seksualinės orien-

tacijos yra draudžiama ir Darbo kodekse (2 str. 1 dalis, 26 str., 59 str. 2 

d. ir 75 str. 1 d. 2 p.),5 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatyme (4 str. 2 d. 12 p.)6 bei Visuomenės infor-

mavimo įstatyme (19 str. 1 d. 3 p.).7 Baudžiamajame kodekse8 įtvirtin-

tas neapykantos kurstymo dėl seksualinės orientacijos draudimas 

(170 str.) bei sunkinanti aplinkybė už nusikalstamas veikas, įvykdytas 

iš neapykantos dėl seksualinės orientacijos (60 str. 12 d. 1 p.). Nors 

nacionalinėje teisėje yra įtvirtintas išsamus diskriminacijos dėl sek-

sualinės orientacijos draudimas, to paties negalima pasakyti apie 

lytinės tapatybės pagrindą. Prieš translyčius asmenis nukreipta 

diskriminacija ir neapykanta de jure nėra laikoma baudžiamuoju 

ar administraciniu nusižengimu.

Nors Lietuvoje diskriminacija dėl seksualinės orientacijos yra drau-

džiama, praktikoje šis principas įgyvendinamas neefektyviai. Dėl 

prieš LGBT asmenis nukreiptų diskriminacijos atvejų nėra kreipia-

masi į valdžios institucijas. Pavyzdžiui, Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyba, kuri įgyvendina Lygių galimybių įstatymą, 2013 metais ne-

4 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, Nr. IX-1826, 2017 m. liepos 27 d. aktuali 

redakcija, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH. 

5 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Nr. XII-2603, 2016 m. rugsėjo 14 d., https://e-tar.lt/

portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/PuJjRmfzLF.  

6 Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos povei-

kio įstatymas, Nr. IX-1067, 2011 m. lapkričio 5 d. aktuali redakcija, https://www.e-tar.lt/portal/

lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367.   

7 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas, Nr. I-1418, 2016 m. liepos 11 d., 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/wRduXQRGBc.  

8 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Nr. VIII-1968, 2017 m. lapkričio 29 d. aktuali 

redakcija, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/ZpNMZQSaRN.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/TYmbevkrZH
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/PuJjRmfzLF
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/PuJjRmfzLF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.817CC58C1A54/TAIS_410367
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/wRduXQRGBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/ZpNMZQSaRN
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sulaukė apskritai nė vieno skundo dėl diskriminacijos seksualinės 

orientacijos pagrindu. 2014 metais gauti keturi tokie skundai, 2015 

metais – penki skundai, 2016 metais – trys skundai, 2017 metais – 

trys skundai.9 Atsižvelgiant į tarptautiniuose tyrimuose ir visuome-

nės apklausose fiksuojamą Lietuvos visuomenės priešiškumą LGBT 

bendruomenės atžvilgiu, tenka konstatuoti, jog nacionalinė lygybės 

institucija nėra vertinama kaip efektyvi teisinės gynybos priemonė.  

Nors Lietuvoje iki šios dienos nėra atliktas nė vienas nacionalinės 

reikšmės tyrimas apie LGBT asmenų padėtį šalyje, įvairūs tarptauti-

niai tyrimai ir visuomenės apklausos rodo, kad Lietuvos visuomenė 

yra viena iš priešiškiausiai LGBT asmenų atžvilgiu nusiteikusių visuo-

menių visoje Europoje. Remiantis Europos Sąjungos Pagrindinių tei-

sių agentūros (PTA) atliktos LGBT asmenų apklausos duomenimis 

(2013), 61 % LGBT respondentų Lietuvoje susidūrė su diskriminacija 

ar priekabiavimu dėl savo tikros ar tariamos seksualinės orientaci-

jos per pastarųjų penkerių metų laikotarpį.10 Be to, 27 % LGBT res-

pondentų Lietuvoje teigė susidūrę su diskriminacija darbe ar darbo 

paieškų metu per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį.11 Šią informacija 

patvirtina ir visuomenės apklausų rezultatai. Remiantis Specialio-

jo Eurobarometro 437 duomenimis (2015), 44 % Lietuvos gyventojai 

jaustųsi nepatogiai dirbdami su LGBT kolega, 49 % - su translyčiu 

kolega. Be to, net 79 % Lietuvos gyventojų jaustųsi blogai, jei jų at-

žala užmegztų romantinius santykius su tos pačios lyties asmeniu, 

82 % - su translyčiu asmeniu.12 Darytina išvada, jog LGBT asmenų 

socialinė integracija Lietuvoje kol kas dar nėra įvykusi.
9 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2017 m. veiklos ataskaita, Vilnius, 2017, 

http://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/03/lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-2017-m.-vei-

klos-ataskaita.pdf, p. 27.

10 ES Pagrindinių teisių agentūra, “European Union lesbian, gay, bisexual and transgender 

survey. Results at a glance”, Viena, 2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-sur-

vey-results-at-a-glance_en.pdf, p. 15.

11 Ibid., p. 16.

12 Europos Komisija, „Discrimination in the EU in 2015. Report”, Special Eurobarometer 437, 

2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/downlo-

ad/DocumentKy/68004, p. 56, 65.

http://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/03/lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-2017-m.-veiklos-ataskaita.pdf, p. 27
http://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/03/lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-2017-m.-veiklos-ataskaita.pdf, p. 27
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf, p. 15
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf, p. 15
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004, p. 56, 65
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004, p. 56, 65
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ATASKAITOS TIKSLAS

Nepaisant sudėtingos teisinės ir socialinės LGBT asmenų situacijos 

Lietuvoje, tam tikrą progresą sąlygojo pažangi nacionalinių teismų 

jurisprudencija. Rekomendacija CM/Rec(2010)5 pasitarnavo kaip 

minkštosios teisės šaltinis tiek identifikuojant teisinės apsaugos 

spragas, tiek tiesiogiai taikant tarptautinius žmogaus teisių apsau-

gos standartus šioms spragoms užpildyti. 2013 metais parengta 

pirmoji dokumentinė ataskaita dėl Rekomendacijos CM/Rec(2010) 

įgyvendinimo Lietuvoje pasitarnavo plėtojant įrodymais partemtas 

advokacijos ir strateginio bylinėjimosi strategijas. Antrąja dokumen-

tine ataskaita siekiama pastiprinti nacionaliniu lygmeniu įgyvendina-

mus advokacijos prioritetus. Nors antrojoje dokumentinėje ataskai-

toje yra apžvelgiamos visos Rekomendacijos priede įvardytos sritys, 

ypatingas dėmesys skiriamas (a) „homoseksualumo propagandą“ 

draudžiantiems įstatymams (saviraiškos laisvė), (b) teisiniam tos pa-

čios lyties porų pripažinimui (teisė į privataus gyvenimo gerbimą), 

(c) teisei į lytinės tapatybės pripažinimą (teisė į privataus gyvenimo 

gerbimą) ir (d) efektyviam atsakui į prieš LGBT asmenis nukreiptus 

neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų atvejus (teisė į gy-

vybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto). Pagrindinis antrosios do-

kumentinės ataskaitos tikslas yra pademonstruoti Lietuvos Respu-

blikos neveikimą, užtikrinant pamatines LGBT asmenų teises šiose 

prioritetinėse srityse, ir paskatinti atitinkamus proaktyvius veiksmus 

bei priemones.   

METODOLOGIJA 

Antroji dokumentinė ataskaita dėl Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 

įgyvendinimo Lietuvoje vadovaujasi vidine Rekomendacijos ir jos 

priedo struktūra. Ataskaitoje iš pradžių trumpai aptariamas bendro-

joje Rekomendacijos dalyje išvardytų priemonių įgyvendinimas. Po 

to pateikiama išsamesnė informacija apie Rekomendacijos priede 
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minimas prioritetines veiklos sritis. Kiekvienoje dalyje formuluoja-

mos nacionalinės valdžios institucijoms skirtos rekomendacijos, 

siekiant efektyviai įgyvendinti Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 naci-

onaliniu lygmeniu. 

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo Lietuvoje stebėse-

nos metu buvo analizuojami tiek pirminiai, tiek antriniai šaltiniai. 

2018 metų kovo mėnesį Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL 

ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms išsiuntėė užklausas 

dėl Rekomendacijoje ir jos priede suformuluotų rekomendacijų 

įgyvendinimo. Asociacija LGL iš viso pateikė 15 užklausų. Kiekvie-

noje užklausoje buvo įvardytos konkrečios Rekomendacijoje CM/

Rec(2010)5 ir jos priede suformuluotos priemonės, patekančios į 

konkrečios ministerijos ar institucijos veiklos sritį. Buvo prašoma nu-

rodyti konkrečius žingsnius, kurių buvo imtasi 2012-2018 metų lai-

kotarpiu, siekiant įgyvendinti Rekomendacijos nuostatas. Visos mi-

nisterijos ir institucijos, kurioms buvo išsiųstos minimos užklausos, 

pateikė savo atsakymus. Informaciją teikė šios ministerijos ir valsty-

bės institucijos:
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Ministerija ar valstybės
institucija

Paklausimo
data

Atsakymo
data

Migracijos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnyba

Švietimo ir mokslo
ministerija

Kūno kultūros ir sporto
departamentas

Sveikatos apsaugos
 ministerija

Kultūros ministerija

Krašto apsaugos ministerija

2018 m.
Gegužės 3 d.

2018 m.
Balandžio 24 d.

2018 m.
Gegužės 11 d.

2018 m.
Liepos 11 d.

2018 m.
Balandžio 10 d.

2018 m.
Balandžio 19 d.

2018 m.
Balandžio 26 d.

2018 m.
Gegužės 7 d.

2018 m.
Kovo 26 d.

Seimo kontrolierių įstaiga

Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga

Generalinė prokuratūra

2018 m.
Balandžio 5 d.

2018 m.
Balandžio 20 d.

2018 m.
Balandžio 6 d.
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Rengiant antrąją dokumentinę ataskaitą, buvo naudojamais tiek na-

cionaliniais, tiek tarptautiniais antriniais šaltiniais apie LGBT asmenų 

situaciją Lietuvoje. Tarptautiniai šaltiniai apėmė organizacijos „IL-

GA-Europe“ parengtą „Vaivorykštės indeksą“ (2018),13 organizacijos 

„Transgender Europe“ parengtą „Trans žemėlapį ir indeksą“ (2018),14 

specialųjį diskriminacijos temai skirtą Eurobarometrą (2015),15 Pa-

grindinių teisių agentūros (PTA) atliktos LGBT asmenų apklausos 

rezultatus (2013)16 ir kitus šaltinius. Nacionaliniai šaltinai visų pirmiau-

sia apėmė asociacijos LGL parengtus leidinius ir ataskaitas: LGBT 

moksleivių apklausos rezultatus (2018),17 dokumentinę ataskaitą 

apie translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje (2016)18 ir kita. 

Antrojoje dokumentinėje ataskaitoje taip pat panaudota informacija, 

kurią nebūtinai galima surasti įvairiuose leidiniuose ar ataskaitose. 

Tai informacija apie dėl prieš LGBT asmenis nukreiptų neapykan-

tos nusikaltimų ir neapykantos kalbos atvejų pradėtus ikiteisminius 

tyrimus, nacionalinės lygybės institucijos pradėtus tyrimus dėl ta-

riamos diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 

pagrindais, LGBT bendruomenės narių liudijimus dėl smurto ar dis-

kriminacijos ir panašiai. Tokio pobūdžio informacija buvo naudojama 

aptariant išimtinai individualius atvejus ir pavyzdžius.

13 Supra 3.

14 Transgender Europe, “Trans Map & Index”, 2018 m. gegužės mėn., https://tgeu.org/trans-

rights-map-2017.

15 Supra 12.

16 Supra 10.

17 „Saugi ir įtrauki mokymosi aplinka kiekvienam moksleiviui“, 2018, http://www.lgl.lt/assets/

Saugi-ir-%C4%AFtrauki-mokymosi-aplinka-kiekvienam-moksleiviui.-Lankstinukas.pdf.

18 Tomas V. Raskevičius, „#TRANS_LT: translyčių asmenų patirtys Lietuvos darbo rinkoje”, 

2016, http://www.lgl.lt/assets/TRANS_LT-transly%C4%8Di%C5%B3-asmen%C5%B3-patir-

tys-Lietuvos-darbo-rinkoje.pdf.

https://tgeu.org/trans-rights-map-2017
https://tgeu.org/trans-rights-map-2017
http://www.lgl.lt/assets/Saugi-ir-%C4%AFtrauki-mokymosi-aplinka-kiekvienam-moksleiviui.-Lankstinukas.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Saugi-ir-%C4%AFtrauki-mokymosi-aplinka-kiekvienam-moksleiviui.-Lankstinukas.pdf
http://www.lgl.lt/assets/TRANS_LT-transly%C4%8Di%C5%B3-asmen%C5%B3-patirtys-Lietuvos-darbo-rinkoje.pdf
http://www.lgl.lt/assets/TRANS_LT-transly%C4%8Di%C5%B3-asmen%C5%B3-patirtys-Lietuvos-darbo-rinkoje.pdf
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PAGRINDINIŲ IŠVADŲ  
SANTRAUKA

Antroji Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/

Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita at-

skleidė, kad 2012-2018 metų laikotarpiu nacionalinės valdžios insti-

tucijos nesiėmė jokių koordinuotų žingsnių, siekiant pagerinti LGBT 

asmenų žmogaus teisių padėtį šalyje. Su teise į takius susirinkimus 

ir teise į lytinės tapatybės pripažinimą susijusį progresą išimtinai są-

lygojo progresyvi nacionalinių teismų jurisprudencija. Ataskaita at-

skleidžia, jog vykdomoji valdžia taip pat ėmėsi simbolinių žingsnių, 

užtikrinant LGBT asmenų apsaugą (pavyzdžiui, mokymai policijos 

pareigūnams apie prieš LGBT asmenis nukreiptus neapykantos nu-

sikaltimus, persekiojimas dėl seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės 

tapatybės kaip teisėtas pagrindas suteikti prieglobstį ir pan.). Kita 

vertus, didžiausi iššūkiai yra susiję su įstatymų leidžiamąja valdžia. 

2012-2018 metų laikotarpiu Lietuvos Respublikos Seimas svarstė 

net devynias atvirai homofobiškas ir transfobiškas įstatymų leidybos 

iniciatyvas (nuo lyties keitimo draudimo Civiliniame kodekse iki „šei-

mos gyvenimo“ sąvokos susiaurinimo šalies Konstitucijoje), kuriomis 

siekiama apriboti LGBT asmenų teises bei laisves. Konstatuotina, jog 

šiuo metu Lietuvoje nėra politinės valios, siekiant pagerinti teisinę ir 

socialinę LGBT asmenų padėtį.

Kalbant apie bendrąsias Rekomendacijoje CM/Rec(2010)5 sufor-

muluotas priemones, galima konstatuoti, jog nacionalinės valdžios 

institucijos nesiėmė jokių aktyvių žingsnių, tobulindamos teisės ak-

tus ir kovodamos su diskriminacija seksualinės orientacijos ir lytinės 

tapatybės pagrindais. Iki šios dienos nėra atliktas joks nacionalinės 

reikšmės tyrimas apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų padėtį Lie-

tuvoje, o nacionaliniai nediskriminavimo skatinimo veiksmų planai 

LGBT klausimus apima itin fragmentiškai. Neatsižvelgdamas į Reko-
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mendacijoje CM/Rec(2010)5 suformuluotą imperatyvą vadovautis 

Rekomendacijoje suformuluotais principais įstatymų leidybos srity-

je, Lietuvos Respublikos Seimas svarstė įvairias įstatymų leidybos 

iniciatyvas, kuriomis siekiama riboti LGBT asmenų laisves ir teises. 

Nors Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 tekstas ir yra oficialiai išvers-

tas į lietuvių kalbą, jis nebuvo aktyviai platinamas tarp suinteresuotų 

institucijų. Kita vertus, nacionaliniai teismai atsižvelgė į Rekomen-

dacijoje suformuluotus principus, priimdami LGBT asmenų teisių 

apsaugai esminės reikšmės turinčius sprendimus (t. y. teisė į taikius 

susirinkimus ir teisė į lytinės tapatybės pripažinimą).

Antroji dokumentinė ataskaita atskleidė, jog Lietuvos teisėsaugos 

institucijos susiduria su sisteminiais sunkumais, tirdamos prieš LGBT 

asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kal-

bos atvejus (t. y. teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo 
smurto). Kai kuriais atvejais, teisėsaugos institucijos paprasčiau-

siai atsisako pradėti ikiteisminius tyrimus, tokiu būdu užkirsdamos 

kelią LGBT bendruomenės nariams pasinaudoti teisinės gynybos 

priemonėmis. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) turės gali-

mybę įvertinti šią situaciją byloje Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą, 

kuri Lietuvos Vyriausybei buvo perduota 2017 metų vasarą. Ši byla 

susijusi su valstybės institucijų neveikimu, tiriant ekstremalius ho-

mofobinės neapykantos kalbos atvejus internetinėje erdvėje. Be to, 

įvairių apklausų duomenimis, prieš LGBT asmenis nukreiptiems ne-

apykantos nusikaltimams Lietuvoje yra būdingas latentiškumas, t. y. 

LGBT asmenys nėra linkę pranešti apie neapykantos nusikaltimų ir 

neapykantos kalbos atvejus. Viena iš nepranešimo priežasčių – ne-

pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis.   

Egzistuoja rimti iššūkiai, užtikrinant LGBT asmenų saviraiškos 
laisvę Lietuvoje. 2013-2014 metų laikotarpiu Nepilnamečių apsau-

gos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos 

buvo pritaikytos tris kartus, siekiant cenzūruoti pozityvią su LGBT 

asmenimis susijusią viešąją informaciją. Lietuvos valdžios institu-
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cijos teigia, jog šis diskriminacinis saviraiškos laisvės ribojimas yra 

būtinas, siekiant apsaugoti „emocinį, dvasinį ir psichologinį nepilna-

mečių vystymąsi“. Tokiu būdu yra kuriama atmosfera, kai vengiama 

viešai pozityviai kalbėti apie LGBT klausimus (angl. „chilling effect“). 

Kita vertus, valstybės institucijos sudarė sąlygas vietinei LGBT ben-

druomenei netrukdomai naudotis teise į taikius susirinkimus. 

Nors dėl Susirinkimų įstatymo nuostatų taikymo organizuojant Baltic 

Pride eitynes 2013 metais turėjo pasisakyti nacionaliniai teismai, nuo 

to laiko nebuvo fiksuojami jokie neproporcingi šios teisės ribojimai.        

Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kuriose nėra tei-

siškai pripažįstami tos pačios lyties santykiai (t. y. teisė į šeimos 
gyvenimo gerbimą). Seimas ne tik atmetė lyties pagrindu neu-

tralų partnerystės institutą įtvirtinantį įstatymo projektą, bet ir šiuo 

metu svarsto įstatymo projektą dėl „jungtinės veiklos sutarčių“, ku-

rios užkirstų kelią tos pačios lyties poroms suteikti „šeimos narių“ 

statusą. Valstybės institucijų atsisakymas pripažinti užsienyje suda-

rytą tos pačios lyties santuoką imigracinių procesų kontekste są-

lygojo kreipimąsi į šalies Konstitucinį teismą, kuris turės pasisakyti, 

kokia apimtimi Europos Sąjungos teisė šioje srityje yra aktuali Lietu-

voje vystantiems procesams.

Lietuvoje iki šiol neegzistuoja administracinė procedūra, sudaran-

ti prielaidas realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą ir gauti 

pageidaujamas sveikatos priežiūros paslaugas (t. y. teisė į priva-
taus gyvenimo gerbimą). Nepaisant aplinkybės, jog transly-

čiai asmenys susiduria su diskriminacijos, priekabiavimo ir smurto 

apraiškomis, Lietuvos teisės aktai nediskriminavimo ir neapykanta 

motyvuotų incidentų prevencijos srityje neapima „lytinės tapatybės“ 

ir „lyties raiškos“ kategorijų. Nuo 2017 metų balandžio mėnesio naci-

onaliniai teismai suteikia galimybę realizuoti teisę į lytinės tapatybės 

pripažinimą be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo, t. y. 

remiantis išimtinai psichiatro diagnoze bei asmens subjektyviu sa-

vęs priskyrimu konkrečiai lyčiai. Kita vertus, Seimas atsisako priimti 
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Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir atitinkamą diagnostikos bei 

gydymo aprašą, kurie sudarytų galimybę translyčiams asmenims 

savo teisėmis pasinaudoti greitu, skaidriu ir prieinamu būdu.

Nors diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos darbo santykių 
ir užimtumo srityse draudžia nacionaliniai įstatymai, valdžios 

institucijos nesiėmė jokių pozityvių žingsnių, siekdamos kovoti su 

LGBT asmenų stigmatizacija, diskriminacija ir atskirtimi darbo rin-

koje.  Translyčiai asmenys apskirtai nėra apsaugoti nuo diskrimina-

cijos. Nors Lietuvos valdžios institucijos teigia, kad LGBT asmenys 

gali laisvai tarnauti ginkluotosiose pajėgose, kasdieniai pavyzdžiai 

rodo, kad egzistuoja bandymų, siekiant pripažinti homoseksualius 

vyrus ir translyčius asmenis kaip netinkamus net privalomajai karinei 

tarnybai.  

Švietimo srityje naujai parengtos lytinio švietimo gairės patei-

kia gana aiškią informaciją apie pedagoginį darbą su seksualine 

orientacija ir (ar) lytine tapatybe susijusiomis temomis. Kita vertus, 

fiksuojamas metodinių priemonių, kuriomis remiantis šias temas 

būtų galima aptarti objektyviai, trūkumas. Pavyzdžiui, kai kuriais 

ekstremaliais atvejais LGBT asmenys yra apibūdinami kaip „sado-

mazochistai“, „kanibalai“ ar „prievartautojai“, o kai kurios metodinės 

priemonės skatina konversinę terapiją, galinčią „pagydyti“ nuo ho-

moseksualumo ar transseksualumo. 

Valstybės institucijos nemano, kad LGBT asmenys susiduria su kliū-

timis naudojantis sveikatos priežiūros paslaugomis. Nors 

homoseksualiems vyrams yra draudžiama tapti kraujo donorais, 

2018 metais sudarytos galimybės gauti gydymą iškart po ŽIV di-

agnozės. Neegzistuoja savižudybių prevencijos programos ar mo-

kymai, kuriais būtų siekiama atsižvelgti į specifinius LGBT asmenų 

poreikius. Dėl šios priežasties nevyriausybinės organizacijos imasi 

iniciatyvos, organizuodamos mokymus medicinos srities profesio-

nalams apie darbą su LGBT pacientais. Kita vertus, šios iniciatyvos 
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stokoja tęstinumo dėl projektinio finansavimo pobūdžio.

Pagrįsta baimė būti persekiojamam dėl seksualinės orientacijos ir 

(ar) lytinės tapatybės yra legitimus pagrindas gauti prieglobstį 
Lietuvos Respublikoje. Remiantis ministro įsakymu, nuo 2016 metų 

negalima atmesti prašymo dėl prieglobsčio suteikimo, jei kilmės 

valstybėje būtų galima išvengti persekiojimo slepiant savo seksua-

linę orientaciją. Nors sunku vertinti, kaip šios progresyvios nuostatos 

yra taikomos praktikoje, yra žinoma atveju, kai prieglobstis Lietu-

voje buvo suteiktas būtent dėl seksualinės orientacijos. Kita vertus, 

prašymus dėl prieglobsčio suteikimo nagrinėjantys specialistai nėra 

mokomi apie specifinius LGBT asmenų poreikius.  

Galiausiai, nuo 2018 metų Lietuvoje veikia akredituota nacionali-
nė žmogaus teisių institucija. Kita vertus, renkant informaciją 

šiai dokumentinei ataskaitai, minima institucija nepateikė jokių duo-

menų apie savo veiklos prioritetus LGBT žmogaus teisių apsaugos 

srityje.

REKOMENDACIJOS
Rekomendacija CM/Rec(2010)5

1. Rinkti oficialią statistiką apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų padėtį 
šalyje. Naudotis šiais duomenimis, atliekant teisės aktų ir viešosios 
politikos priemonių peržiūrą bei siekiant identifikuoti ir panaikinti bet 
kokios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais apraiškas.  

2. Remiantis žmogaus teisių principais, atmesti šiuo metu Seime 
svarstomas devynias homofobiškas ir (ar) transfobiškas įstatymų leidy-
bos iniciatyvas.

3. Priimti Tarpinstitucinį LGBT asmenų nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų planą, skirti pakankamą finansavimą specifinėms LGBT asmen-
ims skirtoms priemonėms ir (ar) programoms bei pasinaudoti šiuo 
tarpinstituciniu veiksmų planu įgyvendinant Rekomendaciją 
CM/Rec(2010)5 nacionaliniu lygmeniu.  

4. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ pagrindus į nacionalinius 
lygių galimybių ir nediskriminavimo įstatymus.  

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 priedas

I. Teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto

II. Asociacijų laisvė

A. Neapykantos nusikaltimai ir kiti neapykanta motyvuoti incidentai

III. Saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvė

A. Saviraiškos laisvė

B. Taikių susirinkimų laisvė

B. Neapykantos kalba

5. Efektyviai užtikrinti neapykantos nusikaltimų dėl seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai 
policijos pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, 
bendruomeninių pareigūnų etatai ryšiams su LGBT bendruomene palai-
kyti ir t. t.).  

6. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijas į atitinkamus 
Baudžiamojo kodekso straipsnius.  

7. Skirti pakankamus finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti Rekomen-
dacijoje CM/Rec(2010)5 numatytas priemones, skirtas kovai su prieš 
LGBT asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais.  

8. Efektyviai užtikrinti neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos ir 
(ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai policijos 
pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, internetinių portalų ir 
socialinių tinklų stebėsena ir t. t.). 

11. Plėsti ir konsoliduoti bendradarbiavimą su LGBT asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 
siekiant pilna apimtimi įgyvendinti Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 
nacionaliniu lygmeniu.  

12. Padidinti LGBT organizacijoms tenkančio finansavimo iš valstybės 
biudžeto apimtis, tokiu būdu siekiant reaguoti į kritinę LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.   

13. Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. taip, kad jis negalėtų būti taikomas, siekiant 
cenzūruoti su LGBT asmenimis susijusią pozityvią viešąją informaciją. 

17. Sudaryti galimybę translyčiams asmenims naudotis reikalingomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis valstybinės sveikatos apsaugos 
sistemos rėmuose, už šias paslaugas apmokant privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis.

9. Kriminalizuoti neapykantos kalbą lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais.  

10. Dėti pastangas, bendradarbiaujant su neapykantos kalbos prevenci-
jos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  

14. Išlaikyti dabartinius standartus, praktikas ir procedūras, užtikrinant 
galimybę LGBT bendruomenei naudotis teise į taikius susirinkimus. 

19. Atlikti išsamų nacionalinį tyrimą apie LGBT asmenų padėtį Lietuvos 
darbo rinkoje ir taikyti reikiamas priemones, siekiant efektyviai kovoti su 
diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais 
darbo santykių ir užimtumo srityse.

20. Įtvirtinti tiesioginį diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais draudimą darbo santykių ir užimtumo srityse, priimant 
atitinkamas Lygių galimybių įstatymo ir Darbo kodekso pataisas. 

A. Specifiniai su lyties keitimu susiję klausimai (įskaitant sveikatos 
priežiūros paslaugas)

16. Sukurti administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asmen-
ims greitu, skaidriu ir prieinamu būdu realizuoti teisę į lytinės tapatybės 
pripažinimą ir pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. 

22. Organizuoti specifinius mokymus mokytojams ir švietimo įstaigų 
darbuotojams, aktualizuojant LGBT klausimų aptarimą šveitimo proceso 
metu.

25. Parengti ir įgyvendinti savižudybių prevencijos programas, kuriomis 
atsižvelgiama į specifinius LGBT asmenų poreikius.  

26. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant 
kovoti su diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
apraiškomis sveikatos apsaugos sistemoje.

31. Suteikti aiškios informacijos apie nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos, t. y. Seimo kontrolierių įstaigos, prioritetus LGBT asmenų 
žmogaus teisių apsaugos srityje.

18. Priimti Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir atitinkamą diagnos-
tikos bei gydymo aprašą.  

IV. Pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui

V. Darbo santykiai

21. Parengti ir išplatinti švietimo priemones, kuriose išsamiai ir objektyviai 
pristatomas mokslu pagrįstas požiūris į LGBT klausimas, įskaitant ir 
žmogaus teisių perspektyvą.   

23. Parengti ir įgyvendinti prieš patyčias mokykloje nukreiptas priemo-
nes, specifiškai apimančias patyčias seksualinės orientacijos ir (ar) 
lytinės tapatybės pagrindais.   

VI. Švietimas

24. Parengti ir įgyvendinti išsamias mokymų programas sveikatos 
priežiūros specialistams apie darbą su LGBT pacientais. 

VII. Sveikatos apsauga (su lyties keitimu nesusiję klausimai)

27. Integruoti specifinius LGBT asmenų poreikius laikinojo apgyvendini-
mo paslaugų kontekste (pavyzdžiui, teikiant specializuotos pagalbos 
paslaugas aukoms). Priimti viešosios politikos gaires ir (ar) rekomendaci-
jas. Organizuoti atitinkamus mokymus socialiniams darbuotojams bei 
kitiems specialistams. 

VIII. Ap(si)rūpinimas būstu

29. Užtikrinti, kad Migracijos departamento darbuotojams, nagrinėjan-
tiems prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, būtų organizuojami moky-
mai apie specifinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT prieglobsčio 
prašytojai. Panašaus pobūdžio mokymus organizuoti ir pabėgėlių 
priėmimo centrų darbuotojams, policijos pareigūnams, medikams bei 
socialiniams darbuotojams, kurie dirba su prieglobsčio prašytojais po to, 
kai šiems yra suteikiamas pabėgėlio statusas.   

X. Tiesė prašyti prieglobsčio

32. Apsvarstyti galimybę nacionalinėje teisėje įtvirtinti „daugialypės 
diskriminacijos“ apibrėžimą ir taikyti prevencines priemones, kovojant su 
šiuo nepageidaujamu reiškiniu.    

XII. Daugialypė diskriminacija

28. Parengti nacionalines gaires bei rekomendacijas dėl LGBT asmenų 
įtraukties sporte.  

IX. Sportas

30. Suteikti nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms aiškų mandatą 
kovoti su diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu. 

XI. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

15. Teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santykius, suteikiant joms 
„šeimos narių“ statusą ir iš to kylančias teises bei pareigas.  
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Rekomendacija CM/Rec(2010)5

1. Rinkti oficialią statistiką apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų padėtį 
šalyje. Naudotis šiais duomenimis, atliekant teisės aktų ir viešosios 
politikos priemonių peržiūrą bei siekiant identifikuoti ir panaikinti bet 
kokios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais apraiškas.  

2. Remiantis žmogaus teisių principais, atmesti šiuo metu Seime 
svarstomas devynias homofobiškas ir (ar) transfobiškas įstatymų leidy-
bos iniciatyvas.

3. Priimti Tarpinstitucinį LGBT asmenų nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų planą, skirti pakankamą finansavimą specifinėms LGBT asmen-
ims skirtoms priemonėms ir (ar) programoms bei pasinaudoti šiuo 
tarpinstituciniu veiksmų planu įgyvendinant Rekomendaciją 
CM/Rec(2010)5 nacionaliniu lygmeniu.  

4. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ pagrindus į nacionalinius 
lygių galimybių ir nediskriminavimo įstatymus.  

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 priedas

I. Teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto

II. Asociacijų laisvė

A. Neapykantos nusikaltimai ir kiti neapykanta motyvuoti incidentai

III. Saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvė

A. Saviraiškos laisvė

B. Taikių susirinkimų laisvė

B. Neapykantos kalba

5. Efektyviai užtikrinti neapykantos nusikaltimų dėl seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai 
policijos pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, 
bendruomeninių pareigūnų etatai ryšiams su LGBT bendruomene palai-
kyti ir t. t.).  

6. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijas į atitinkamus 
Baudžiamojo kodekso straipsnius.  

7. Skirti pakankamus finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti Rekomen-
dacijoje CM/Rec(2010)5 numatytas priemones, skirtas kovai su prieš 
LGBT asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais.  

8. Efektyviai užtikrinti neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos ir 
(ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai policijos 
pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, internetinių portalų ir 
socialinių tinklų stebėsena ir t. t.). 

11. Plėsti ir konsoliduoti bendradarbiavimą su LGBT asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 
siekiant pilna apimtimi įgyvendinti Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 
nacionaliniu lygmeniu.  

12. Padidinti LGBT organizacijoms tenkančio finansavimo iš valstybės 
biudžeto apimtis, tokiu būdu siekiant reaguoti į kritinę LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.   

13. Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. taip, kad jis negalėtų būti taikomas, siekiant 
cenzūruoti su LGBT asmenimis susijusią pozityvią viešąją informaciją. 

17. Sudaryti galimybę translyčiams asmenims naudotis reikalingomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis valstybinės sveikatos apsaugos 
sistemos rėmuose, už šias paslaugas apmokant privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis.

9. Kriminalizuoti neapykantos kalbą lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais.  

10. Dėti pastangas, bendradarbiaujant su neapykantos kalbos prevenci-
jos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  

14. Išlaikyti dabartinius standartus, praktikas ir procedūras, užtikrinant 
galimybę LGBT bendruomenei naudotis teise į taikius susirinkimus. 

19. Atlikti išsamų nacionalinį tyrimą apie LGBT asmenų padėtį Lietuvos 
darbo rinkoje ir taikyti reikiamas priemones, siekiant efektyviai kovoti su 
diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais 
darbo santykių ir užimtumo srityse.

20. Įtvirtinti tiesioginį diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais draudimą darbo santykių ir užimtumo srityse, priimant 
atitinkamas Lygių galimybių įstatymo ir Darbo kodekso pataisas. 

A. Specifiniai su lyties keitimu susiję klausimai (įskaitant sveikatos 
priežiūros paslaugas)

16. Sukurti administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asmen-
ims greitu, skaidriu ir prieinamu būdu realizuoti teisę į lytinės tapatybės 
pripažinimą ir pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. 

22. Organizuoti specifinius mokymus mokytojams ir švietimo įstaigų 
darbuotojams, aktualizuojant LGBT klausimų aptarimą šveitimo proceso 
metu.

25. Parengti ir įgyvendinti savižudybių prevencijos programas, kuriomis 
atsižvelgiama į specifinius LGBT asmenų poreikius.  

26. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant 
kovoti su diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
apraiškomis sveikatos apsaugos sistemoje.

31. Suteikti aiškios informacijos apie nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos, t. y. Seimo kontrolierių įstaigos, prioritetus LGBT asmenų 
žmogaus teisių apsaugos srityje.

18. Priimti Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir atitinkamą diagnos-
tikos bei gydymo aprašą.  

IV. Pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui

V. Darbo santykiai

21. Parengti ir išplatinti švietimo priemones, kuriose išsamiai ir objektyviai 
pristatomas mokslu pagrįstas požiūris į LGBT klausimas, įskaitant ir 
žmogaus teisių perspektyvą.   

23. Parengti ir įgyvendinti prieš patyčias mokykloje nukreiptas priemo-
nes, specifiškai apimančias patyčias seksualinės orientacijos ir (ar) 
lytinės tapatybės pagrindais.   

VI. Švietimas

24. Parengti ir įgyvendinti išsamias mokymų programas sveikatos 
priežiūros specialistams apie darbą su LGBT pacientais. 

VII. Sveikatos apsauga (su lyties keitimu nesusiję klausimai)

27. Integruoti specifinius LGBT asmenų poreikius laikinojo apgyvendini-
mo paslaugų kontekste (pavyzdžiui, teikiant specializuotos pagalbos 
paslaugas aukoms). Priimti viešosios politikos gaires ir (ar) rekomendaci-
jas. Organizuoti atitinkamus mokymus socialiniams darbuotojams bei 
kitiems specialistams. 

VIII. Ap(si)rūpinimas būstu

29. Užtikrinti, kad Migracijos departamento darbuotojams, nagrinėjan-
tiems prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, būtų organizuojami moky-
mai apie specifinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT prieglobsčio 
prašytojai. Panašaus pobūdžio mokymus organizuoti ir pabėgėlių 
priėmimo centrų darbuotojams, policijos pareigūnams, medikams bei 
socialiniams darbuotojams, kurie dirba su prieglobsčio prašytojais po to, 
kai šiems yra suteikiamas pabėgėlio statusas.   

X. Tiesė prašyti prieglobsčio

32. Apsvarstyti galimybę nacionalinėje teisėje įtvirtinti „daugialypės 
diskriminacijos“ apibrėžimą ir taikyti prevencines priemones, kovojant su 
šiuo nepageidaujamu reiškiniu.    

XII. Daugialypė diskriminacija

28. Parengti nacionalines gaires bei rekomendacijas dėl LGBT asmenų 
įtraukties sporte.  

IX. Sportas

30. Suteikti nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms aiškų mandatą 
kovoti su diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu. 

XI. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

15. Teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santykius, suteikiant joms 
„šeimos narių“ statusą ir iš to kylančias teises bei pareigas.  
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Rekomendacija CM/Rec(2010)5

1. Rinkti oficialią statistiką apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų padėtį 
šalyje. Naudotis šiais duomenimis, atliekant teisės aktų ir viešosios 
politikos priemonių peržiūrą bei siekiant identifikuoti ir panaikinti bet 
kokios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais apraiškas.  

2. Remiantis žmogaus teisių principais, atmesti šiuo metu Seime 
svarstomas devynias homofobiškas ir (ar) transfobiškas įstatymų leidy-
bos iniciatyvas.

3. Priimti Tarpinstitucinį LGBT asmenų nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų planą, skirti pakankamą finansavimą specifinėms LGBT asmen-
ims skirtoms priemonėms ir (ar) programoms bei pasinaudoti šiuo 
tarpinstituciniu veiksmų planu įgyvendinant Rekomendaciją 
CM/Rec(2010)5 nacionaliniu lygmeniu.  

4. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ pagrindus į nacionalinius 
lygių galimybių ir nediskriminavimo įstatymus.  

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 priedas

I. Teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto

II. Asociacijų laisvė

A. Neapykantos nusikaltimai ir kiti neapykanta motyvuoti incidentai

III. Saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvė

A. Saviraiškos laisvė

B. Taikių susirinkimų laisvė

B. Neapykantos kalba

5. Efektyviai užtikrinti neapykantos nusikaltimų dėl seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai 
policijos pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, 
bendruomeninių pareigūnų etatai ryšiams su LGBT bendruomene palai-
kyti ir t. t.).  

6. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijas į atitinkamus 
Baudžiamojo kodekso straipsnius.  

7. Skirti pakankamus finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti Rekomen-
dacijoje CM/Rec(2010)5 numatytas priemones, skirtas kovai su prieš 
LGBT asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais.  

8. Efektyviai užtikrinti neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos ir 
(ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai policijos 
pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, internetinių portalų ir 
socialinių tinklų stebėsena ir t. t.). 

11. Plėsti ir konsoliduoti bendradarbiavimą su LGBT asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 
siekiant pilna apimtimi įgyvendinti Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 
nacionaliniu lygmeniu.  

12. Padidinti LGBT organizacijoms tenkančio finansavimo iš valstybės 
biudžeto apimtis, tokiu būdu siekiant reaguoti į kritinę LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.   

13. Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. taip, kad jis negalėtų būti taikomas, siekiant 
cenzūruoti su LGBT asmenimis susijusią pozityvią viešąją informaciją. 

17. Sudaryti galimybę translyčiams asmenims naudotis reikalingomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis valstybinės sveikatos apsaugos 
sistemos rėmuose, už šias paslaugas apmokant privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis.

9. Kriminalizuoti neapykantos kalbą lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais.  

10. Dėti pastangas, bendradarbiaujant su neapykantos kalbos prevenci-
jos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  

14. Išlaikyti dabartinius standartus, praktikas ir procedūras, užtikrinant 
galimybę LGBT bendruomenei naudotis teise į taikius susirinkimus. 

19. Atlikti išsamų nacionalinį tyrimą apie LGBT asmenų padėtį Lietuvos 
darbo rinkoje ir taikyti reikiamas priemones, siekiant efektyviai kovoti su 
diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais 
darbo santykių ir užimtumo srityse.

20. Įtvirtinti tiesioginį diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais draudimą darbo santykių ir užimtumo srityse, priimant 
atitinkamas Lygių galimybių įstatymo ir Darbo kodekso pataisas. 

A. Specifiniai su lyties keitimu susiję klausimai (įskaitant sveikatos 
priežiūros paslaugas)

16. Sukurti administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asmen-
ims greitu, skaidriu ir prieinamu būdu realizuoti teisę į lytinės tapatybės 
pripažinimą ir pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. 

22. Organizuoti specifinius mokymus mokytojams ir švietimo įstaigų 
darbuotojams, aktualizuojant LGBT klausimų aptarimą šveitimo proceso 
metu.

25. Parengti ir įgyvendinti savižudybių prevencijos programas, kuriomis 
atsižvelgiama į specifinius LGBT asmenų poreikius.  

26. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant 
kovoti su diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
apraiškomis sveikatos apsaugos sistemoje.

31. Suteikti aiškios informacijos apie nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos, t. y. Seimo kontrolierių įstaigos, prioritetus LGBT asmenų 
žmogaus teisių apsaugos srityje.

18. Priimti Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir atitinkamą diagnos-
tikos bei gydymo aprašą.  

IV. Pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui

V. Darbo santykiai

21. Parengti ir išplatinti švietimo priemones, kuriose išsamiai ir objektyviai 
pristatomas mokslu pagrįstas požiūris į LGBT klausimas, įskaitant ir 
žmogaus teisių perspektyvą.   

23. Parengti ir įgyvendinti prieš patyčias mokykloje nukreiptas priemo-
nes, specifiškai apimančias patyčias seksualinės orientacijos ir (ar) 
lytinės tapatybės pagrindais.   

VI. Švietimas

24. Parengti ir įgyvendinti išsamias mokymų programas sveikatos 
priežiūros specialistams apie darbą su LGBT pacientais. 

VII. Sveikatos apsauga (su lyties keitimu nesusiję klausimai)

27. Integruoti specifinius LGBT asmenų poreikius laikinojo apgyvendini-
mo paslaugų kontekste (pavyzdžiui, teikiant specializuotos pagalbos 
paslaugas aukoms). Priimti viešosios politikos gaires ir (ar) rekomendaci-
jas. Organizuoti atitinkamus mokymus socialiniams darbuotojams bei 
kitiems specialistams. 

VIII. Ap(si)rūpinimas būstu

29. Užtikrinti, kad Migracijos departamento darbuotojams, nagrinėjan-
tiems prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, būtų organizuojami moky-
mai apie specifinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT prieglobsčio 
prašytojai. Panašaus pobūdžio mokymus organizuoti ir pabėgėlių 
priėmimo centrų darbuotojams, policijos pareigūnams, medikams bei 
socialiniams darbuotojams, kurie dirba su prieglobsčio prašytojais po to, 
kai šiems yra suteikiamas pabėgėlio statusas.   

X. Tiesė prašyti prieglobsčio

32. Apsvarstyti galimybę nacionalinėje teisėje įtvirtinti „daugialypės 
diskriminacijos“ apibrėžimą ir taikyti prevencines priemones, kovojant su 
šiuo nepageidaujamu reiškiniu.    

XII. Daugialypė diskriminacija

28. Parengti nacionalines gaires bei rekomendacijas dėl LGBT asmenų 
įtraukties sporte.  

IX. Sportas

30. Suteikti nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms aiškų mandatą 
kovoti su diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu. 

XI. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

15. Teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santykius, suteikiant joms 
„šeimos narių“ statusą ir iš to kylančias teises bei pareigas.  
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Rekomendacija CM/Rec(2010)5

1. Rinkti oficialią statistiką apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų padėtį 
šalyje. Naudotis šiais duomenimis, atliekant teisės aktų ir viešosios 
politikos priemonių peržiūrą bei siekiant identifikuoti ir panaikinti bet 
kokios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais apraiškas.  

2. Remiantis žmogaus teisių principais, atmesti šiuo metu Seime 
svarstomas devynias homofobiškas ir (ar) transfobiškas įstatymų leidy-
bos iniciatyvas.

3. Priimti Tarpinstitucinį LGBT asmenų nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų planą, skirti pakankamą finansavimą specifinėms LGBT asmen-
ims skirtoms priemonėms ir (ar) programoms bei pasinaudoti šiuo 
tarpinstituciniu veiksmų planu įgyvendinant Rekomendaciją 
CM/Rec(2010)5 nacionaliniu lygmeniu.  

4. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ pagrindus į nacionalinius 
lygių galimybių ir nediskriminavimo įstatymus.  

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 priedas

I. Teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto

II. Asociacijų laisvė

A. Neapykantos nusikaltimai ir kiti neapykanta motyvuoti incidentai

III. Saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvė

A. Saviraiškos laisvė

B. Taikių susirinkimų laisvė

B. Neapykantos kalba

5. Efektyviai užtikrinti neapykantos nusikaltimų dėl seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai 
policijos pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, 
bendruomeninių pareigūnų etatai ryšiams su LGBT bendruomene palai-
kyti ir t. t.).  

6. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijas į atitinkamus 
Baudžiamojo kodekso straipsnius.  

7. Skirti pakankamus finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti Rekomen-
dacijoje CM/Rec(2010)5 numatytas priemones, skirtas kovai su prieš 
LGBT asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais.  

8. Efektyviai užtikrinti neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos ir 
(ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai policijos 
pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, internetinių portalų ir 
socialinių tinklų stebėsena ir t. t.). 

11. Plėsti ir konsoliduoti bendradarbiavimą su LGBT asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 
siekiant pilna apimtimi įgyvendinti Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 
nacionaliniu lygmeniu.  

12. Padidinti LGBT organizacijoms tenkančio finansavimo iš valstybės 
biudžeto apimtis, tokiu būdu siekiant reaguoti į kritinę LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.   

13. Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. taip, kad jis negalėtų būti taikomas, siekiant 
cenzūruoti su LGBT asmenimis susijusią pozityvią viešąją informaciją. 

17. Sudaryti galimybę translyčiams asmenims naudotis reikalingomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis valstybinės sveikatos apsaugos 
sistemos rėmuose, už šias paslaugas apmokant privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis.

9. Kriminalizuoti neapykantos kalbą lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais.  

10. Dėti pastangas, bendradarbiaujant su neapykantos kalbos prevenci-
jos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  

14. Išlaikyti dabartinius standartus, praktikas ir procedūras, užtikrinant 
galimybę LGBT bendruomenei naudotis teise į taikius susirinkimus. 

19. Atlikti išsamų nacionalinį tyrimą apie LGBT asmenų padėtį Lietuvos 
darbo rinkoje ir taikyti reikiamas priemones, siekiant efektyviai kovoti su 
diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais 
darbo santykių ir užimtumo srityse.

20. Įtvirtinti tiesioginį diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais draudimą darbo santykių ir užimtumo srityse, priimant 
atitinkamas Lygių galimybių įstatymo ir Darbo kodekso pataisas. 

A. Specifiniai su lyties keitimu susiję klausimai (įskaitant sveikatos 
priežiūros paslaugas)

16. Sukurti administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asmen-
ims greitu, skaidriu ir prieinamu būdu realizuoti teisę į lytinės tapatybės 
pripažinimą ir pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. 

22. Organizuoti specifinius mokymus mokytojams ir švietimo įstaigų 
darbuotojams, aktualizuojant LGBT klausimų aptarimą šveitimo proceso 
metu.

25. Parengti ir įgyvendinti savižudybių prevencijos programas, kuriomis 
atsižvelgiama į specifinius LGBT asmenų poreikius.  

26. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant 
kovoti su diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
apraiškomis sveikatos apsaugos sistemoje.

31. Suteikti aiškios informacijos apie nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos, t. y. Seimo kontrolierių įstaigos, prioritetus LGBT asmenų 
žmogaus teisių apsaugos srityje.

18. Priimti Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir atitinkamą diagnos-
tikos bei gydymo aprašą.  

IV. Pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui

V. Darbo santykiai

21. Parengti ir išplatinti švietimo priemones, kuriose išsamiai ir objektyviai 
pristatomas mokslu pagrįstas požiūris į LGBT klausimas, įskaitant ir 
žmogaus teisių perspektyvą.   

23. Parengti ir įgyvendinti prieš patyčias mokykloje nukreiptas priemo-
nes, specifiškai apimančias patyčias seksualinės orientacijos ir (ar) 
lytinės tapatybės pagrindais.   

VI. Švietimas

24. Parengti ir įgyvendinti išsamias mokymų programas sveikatos 
priežiūros specialistams apie darbą su LGBT pacientais. 

VII. Sveikatos apsauga (su lyties keitimu nesusiję klausimai)

27. Integruoti specifinius LGBT asmenų poreikius laikinojo apgyvendini-
mo paslaugų kontekste (pavyzdžiui, teikiant specializuotos pagalbos 
paslaugas aukoms). Priimti viešosios politikos gaires ir (ar) rekomendaci-
jas. Organizuoti atitinkamus mokymus socialiniams darbuotojams bei 
kitiems specialistams. 

VIII. Ap(si)rūpinimas būstu

29. Užtikrinti, kad Migracijos departamento darbuotojams, nagrinėjan-
tiems prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, būtų organizuojami moky-
mai apie specifinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT prieglobsčio 
prašytojai. Panašaus pobūdžio mokymus organizuoti ir pabėgėlių 
priėmimo centrų darbuotojams, policijos pareigūnams, medikams bei 
socialiniams darbuotojams, kurie dirba su prieglobsčio prašytojais po to, 
kai šiems yra suteikiamas pabėgėlio statusas.   

X. Tiesė prašyti prieglobsčio

32. Apsvarstyti galimybę nacionalinėje teisėje įtvirtinti „daugialypės 
diskriminacijos“ apibrėžimą ir taikyti prevencines priemones, kovojant su 
šiuo nepageidaujamu reiškiniu.    

XII. Daugialypė diskriminacija

28. Parengti nacionalines gaires bei rekomendacijas dėl LGBT asmenų 
įtraukties sporte.  

IX. Sportas

30. Suteikti nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms aiškų mandatą 
kovoti su diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu. 

XI. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

15. Teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santykius, suteikiant joms 
„šeimos narių“ statusą ir iš to kylančias teises bei pareigas.  
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Rekomendacija CM/Rec(2010)5

1. Rinkti oficialią statistiką apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų padėtį 
šalyje. Naudotis šiais duomenimis, atliekant teisės aktų ir viešosios 
politikos priemonių peržiūrą bei siekiant identifikuoti ir panaikinti bet 
kokios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais apraiškas.  

2. Remiantis žmogaus teisių principais, atmesti šiuo metu Seime 
svarstomas devynias homofobiškas ir (ar) transfobiškas įstatymų leidy-
bos iniciatyvas.

3. Priimti Tarpinstitucinį LGBT asmenų nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų planą, skirti pakankamą finansavimą specifinėms LGBT asmen-
ims skirtoms priemonėms ir (ar) programoms bei pasinaudoti šiuo 
tarpinstituciniu veiksmų planu įgyvendinant Rekomendaciją 
CM/Rec(2010)5 nacionaliniu lygmeniu.  

4. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ pagrindus į nacionalinius 
lygių galimybių ir nediskriminavimo įstatymus.  

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 priedas

I. Teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto

II. Asociacijų laisvė

A. Neapykantos nusikaltimai ir kiti neapykanta motyvuoti incidentai

III. Saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvė

A. Saviraiškos laisvė

B. Taikių susirinkimų laisvė

B. Neapykantos kalba

5. Efektyviai užtikrinti neapykantos nusikaltimų dėl seksualinės orientaci-
jos ir (ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai 
policijos pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, 
bendruomeninių pareigūnų etatai ryšiams su LGBT bendruomene palai-
kyti ir t. t.).  

6. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijas į atitinkamus 
Baudžiamojo kodekso straipsnius.  

7. Skirti pakankamus finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti Rekomen-
dacijoje CM/Rec(2010)5 numatytas priemones, skirtas kovai su prieš 
LGBT asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais.  

8. Efektyviai užtikrinti neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos ir 
(ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai policijos 
pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, internetinių portalų ir 
socialinių tinklų stebėsena ir t. t.). 

11. Plėsti ir konsoliduoti bendradarbiavimą su LGBT asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 
siekiant pilna apimtimi įgyvendinti Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 
nacionaliniu lygmeniu.  

12. Padidinti LGBT organizacijoms tenkančio finansavimo iš valstybės 
biudžeto apimtis, tokiu būdu siekiant reaguoti į kritinę LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.   

13. Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. taip, kad jis negalėtų būti taikomas, siekiant 
cenzūruoti su LGBT asmenimis susijusią pozityvią viešąją informaciją. 

17. Sudaryti galimybę translyčiams asmenims naudotis reikalingomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis valstybinės sveikatos apsaugos 
sistemos rėmuose, už šias paslaugas apmokant privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis.

9. Kriminalizuoti neapykantos kalbą lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais.  

10. Dėti pastangas, bendradarbiaujant su neapykantos kalbos prevenci-
jos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.  

14. Išlaikyti dabartinius standartus, praktikas ir procedūras, užtikrinant 
galimybę LGBT bendruomenei naudotis teise į taikius susirinkimus. 

19. Atlikti išsamų nacionalinį tyrimą apie LGBT asmenų padėtį Lietuvos 
darbo rinkoje ir taikyti reikiamas priemones, siekiant efektyviai kovoti su 
diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais 
darbo santykių ir užimtumo srityse.

20. Įtvirtinti tiesioginį diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais draudimą darbo santykių ir užimtumo srityse, priimant 
atitinkamas Lygių galimybių įstatymo ir Darbo kodekso pataisas. 

A. Specifiniai su lyties keitimu susiję klausimai (įskaitant sveikatos 
priežiūros paslaugas)

16. Sukurti administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asmen-
ims greitu, skaidriu ir prieinamu būdu realizuoti teisę į lytinės tapatybės 
pripažinimą ir pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. 

22. Organizuoti specifinius mokymus mokytojams ir švietimo įstaigų 
darbuotojams, aktualizuojant LGBT klausimų aptarimą šveitimo proceso 
metu.

25. Parengti ir įgyvendinti savižudybių prevencijos programas, kuriomis 
atsižvelgiama į specifinius LGBT asmenų poreikius.  

26. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant 
kovoti su diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
apraiškomis sveikatos apsaugos sistemoje.

31. Suteikti aiškios informacijos apie nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos, t. y. Seimo kontrolierių įstaigos, prioritetus LGBT asmenų 
žmogaus teisių apsaugos srityje.

18. Priimti Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir atitinkamą diagnos-
tikos bei gydymo aprašą.  

IV. Pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui

V. Darbo santykiai

21. Parengti ir išplatinti švietimo priemones, kuriose išsamiai ir objektyviai 
pristatomas mokslu pagrįstas požiūris į LGBT klausimas, įskaitant ir 
žmogaus teisių perspektyvą.   

23. Parengti ir įgyvendinti prieš patyčias mokykloje nukreiptas priemo-
nes, specifiškai apimančias patyčias seksualinės orientacijos ir (ar) 
lytinės tapatybės pagrindais.   

VI. Švietimas

24. Parengti ir įgyvendinti išsamias mokymų programas sveikatos 
priežiūros specialistams apie darbą su LGBT pacientais. 

VII. Sveikatos apsauga (su lyties keitimu nesusiję klausimai)

27. Integruoti specifinius LGBT asmenų poreikius laikinojo apgyvendini-
mo paslaugų kontekste (pavyzdžiui, teikiant specializuotos pagalbos 
paslaugas aukoms). Priimti viešosios politikos gaires ir (ar) rekomendaci-
jas. Organizuoti atitinkamus mokymus socialiniams darbuotojams bei 
kitiems specialistams. 

VIII. Ap(si)rūpinimas būstu

29. Užtikrinti, kad Migracijos departamento darbuotojams, nagrinėjan-
tiems prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, būtų organizuojami moky-
mai apie specifinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT prieglobsčio 
prašytojai. Panašaus pobūdžio mokymus organizuoti ir pabėgėlių 
priėmimo centrų darbuotojams, policijos pareigūnams, medikams bei 
socialiniams darbuotojams, kurie dirba su prieglobsčio prašytojais po to, 
kai šiems yra suteikiamas pabėgėlio statusas.   

X. Tiesė prašyti prieglobsčio

32. Apsvarstyti galimybę nacionalinėje teisėje įtvirtinti „daugialypės 
diskriminacijos“ apibrėžimą ir taikyti prevencines priemones, kovojant su 
šiuo nepageidaujamu reiškiniu.    

XII. Daugialypė diskriminacija

28. Parengti nacionalines gaires bei rekomendacijas dėl LGBT asmenų 
įtraukties sporte.  

IX. Sportas

30. Suteikti nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms aiškų mandatą 
kovoti su diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu. 

XI. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

15. Teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santykius, suteikiant joms 
„šeimos narių“ statusą ir iš to kylančias teises bei pareigas.  
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DOKUMENTINĖ ATASKAITA

REKOMENDACIJA CM/REC(2010)5

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL duomenimis, naciona-

linės valdžios institucijos nesiėmė jokių aktyvių žingsnių, tobulin-

damos teisės aktus ar viešosios politikos priemones ir siekdamos 

kovoti su diskriminacijos seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapa-

tybės pagrindais apraiškomis. Socialinės apsaugos ir darbo minis-

terijos teigimu, „Ministerija nuolat rūpinasi, jog esami ir rengiami tei-

sės aktai atitiktų lygių galimybių ir nediskriminavimo principus.“19 Kita 

vertus, nebuvo pateikta jokių konkrečių paaiškinimų ar pavyzdžių, 

kaip šis „rūpestis“ yra įgyvendinamas praktikoje. Be to, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija nurodė, kad „LGBT oficialioji statisti-

ka nėra renkama, nes [...] tokie duomenys [...] priskiriami prie ypatingų 

duomenų, o ypatingų duomenų rinkimas yra griežtai reglamentuotas 

[...].“20

Jei diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos atvejis yra fiksuoja-

mas Lygių galimybių įstatymo21 taikymo srityje (t. y. darbo santykių 

ir užimtumo, prekių ir paslaugų, švietimo, valdžios institucijų atlie-

kamų funkcijų ar reklamos srityse), nukentėjęs asmuo gali kreiptis į 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.22 „Lytinės tapatybės“ ar „ly-

ties raiškos“ kategorijos nėra įtrauktos į Lygių galimybių įstatymą ar 

kitus nacionalinius teisės aktus. Kita vertus, Lygių galimybių kon-

trolieriaus tarnyba teigia, kad „nepaisant to, kad Lietuvos Respubli-

kos lygių galimybių įstatyme nėra įtvirtinto lytinės tapatybės pagrindo, 

Tarnyba, gavusi skundą, pradėtų tyrimą dėl galimos diskriminaci-

19 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Dėl informacijos suteikimo įgyvendinant Euro-

pos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendaciją CM/Rec(2010)“, Nr. SD-2412, 2018 m. balandžio 

24 d., p. 1.

20 Ibid., p. 2.

21 Supra 4.

22 Plačiau žiūrėti: www.lygybe.lt.

http://www.lygybe.lt
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jos lyties pagrindu.“23 Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos yra 

draudžiama ir baudžiamojoje teisėje (t. y. Baudžiamojo kodekso 169 

str.). Policijos departamento teigimu, 2014-2018 metų laikotarpiu 

nusikalstamų veikų pagal šį straipsnį užregistruota nebuvo.24 Iš es-

mės tai reiškia, kad šis straipsnis nėra taikomas praktikoje. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra įgyvendinusi keletą nediskri-

minavimo skatinimo programų. Vėliausia iš jų – Nediskriminavimo 

skatinimo 2017-2019 veiksmų planas25 – Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministro įsakymu buvo patvirtintas 2017 metų gegužės mėnesį. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, kai kuriomis šio 

veiksmų plano priemonėmis yra siekiama įgyvendinti Rekomenda-

cijos CM/Rec(2010)5 nuostatas.26 Nors šios priemonės iš tiesių yra 

aktualios gerinant LGBT asmenų situaciją šalyje, jomis visų pirmiau-

sia yra aprašomos jau vykstančios ad hoc iniciatyvos, kurios (dažnu 

atveju) yra įgyvendinamos bendradarbiaujant su nevyriausybinio 

sektoriaus organizacijomis. 

Rekomendacijoje CM/Rec(2010) suformuluotas imperatyvas įstaty-

mų leidybos ir viešosios politikos priemonių taikymo srityje vado-

vautis Rekomendacijos nuostatomis Lietuvoje nėra įgyvendinamas. 

Lygių galimybių įstatymo27 priėmimas 2003 metais buvo paskutinis 

teisėkūros žingsnis, kuriuo LGBT bendruomenei buvo suteikta papil-

doma teisinė apsauga. Po to įstatymų leidėjas paradoksaliai užėmė 

priešingą poziciją. 2012-2018 metų laikotarpiu Lietuvos Respublikos 

Seime iš viso buvo svarstomos net devynios atvirai homofobiškos ar 

23 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Dėl Jūsų paklausimo“, Nr. (18)PAK-95)S-264, 2018 

m. balandžio 19 d., p. 2.

24 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, „Dėl informacijos suteikimo įgy-

vendinant Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendaciją CM/Rec(2010)“, Nr. 5-S-4061, 

2018 m. balandžio 27 d., p. 3.

25 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017 

–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Nr. A1-250, 2017 m. gegužės 15 d., https://www.e-tar.

lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363.

26 Supra 19.

27 Supra 4.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa5d2b103a3f11e7b66ae890e1368363
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transfobiškos įstatymų leidybos iniciatyvos, kuriomis buvo siekiama 

riboti pilietines ir politines LGBT asmenų teises.

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 teksto vertimą į lietuvių kalbą pa-

rengė Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme biu-

ras. Vertimo tekstas yra laisvai prieinamas Vyriausybės atstovo28 ir 

Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos29 internetinėse svetai-

nėse. Asociacijai LGL nėra žinomi atvejai, kai būtų siekiama aktyviai 

išplatinti Rekomendacijos tekto vertimą tarp suinteresuotų minis-

terijų ir (ar) institucijų. Kita vertus, Rekomendacija CM/Rec(2010)5 

nacionalinių teismų yra atpažįstama kaip minkštosios teisės šaltinis. 

Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė 

nuorodą į Rekomendacijos tekstą, priimdamas sprendimą dėl Bal-

tic Pride 2013 eitynių „Už lygybę“ (teisė į taikius susirinkimus),30 o 

Vilniaus miesto apylinkės tokią nuorodą pateikė priimdamas spren-

dimą dėl teisės į lytinės tapatybės pripažinimą (teisė į privataus gy-

venimo gerbimą).31

Rekomendacijos:

1. Rinkti oficialią statistiką apie teisinę ir socialinę LGBT asmenų padėtį 
šalyje. Naudotis šiais duomenimis, atliekant teisės aktų ir viešosios po-
litikos priemonių peržiūrą bei siekiant identifikuoti ir panaikinti bet ko-
kios tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos seksualinės orientacijos 
ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais apraiškas.

2. Remiantis žmogaus teisių principais, atmesti šiuo metu Seime svars-
tomas devynias homofobiškas ir (ar) transfobiškas įstatymų leidybos 
iniciatyvas.

3. Priimti Tarpinstitucinį LGBT asmenų nediskriminavimo skatinimo 
veiksmų planą, skirti pakankamą finansavimą specifinėms LGBT as-

28 http://lrv-atstovas-eztt.lt/page/europos-tarybos-ministru-komiteto-rekomendacijos.

29 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios-galimybes.

30 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, bylos Nr. A444-1968/2013, 2013 m. birželio 

20 d., http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=33211a6d-0a40-4a6d-

8989-ff2733aca46c. 

31 Vilniaus miesto apylinkės teismas, bylos Nr. e2YT-5329-934/2017, 2017 m. balandžio 7 d., 

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=8e1c8a82-195f-462c-ac29-

03faf042379a.

http://lrv-atstovas-eztt.lt/page/europos-tarybos-ministru-komiteto-rekomendacijos
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios-galimybes
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=33211a6d-0a40-4a6d-8989-ff2733aca46c
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=33211a6d-0a40-4a6d-8989-ff2733aca46c
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=8e1c8a82-195f-462c-ac29-03faf042379a
http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=8e1c8a82-195f-462c-ac29-03faf042379a
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menims skirtoms priemonėms ir (ar) programoms bei pasinaudoti 
šiuo tarpinstituciniu veiksmų planu įgyvendinant Rekomendaciją CM/
Rec(2010)5 nacionaliniu lygmeniu.  

4. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ pagrindus į nacionalinius 
lygių galimybių ir nediskriminavimo įstatymus. 

Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 priedas

I. Teisė į gyvybę, saugumą ir apsaugą nuo smurto 

A. Neapykantos nusikaltimai ir kiti neapykanta 
motyvuoti incidentai

Baudžiamajame kodekse yra įtvirtintas neapykantos nusikaltimų dėl 

seksualinės orientacijos draudimas. Tais atvejais, kai nužudymas 

(129 str. 2 d. 13 p.), sunkus sveikatos sutrikdymas (135 str. 2 d. 13 p.) 

arba nesunkus sveikatos sutrikdymas (138 str. 2 d. 13 p.) yra įvykdo-

mi dėl neapykantos seksualinės orientacijos pagrindu, nusikaltėliui 

yra skiriama didesnė bausmė. Baudžiamajame kodekse taip pat yra 

įtvirtinta ir sunkinanti aplinkybė dėl neapykantos seksualinės orien-

tacijos pagrindu (60 str. 12 d. 1 p.), kuri teoriškai gali būti taikoma bet 

kurios nusikalstamos veikos atžvilgiu. Kita vertus, Baudžiamajame 

kodekse nėra minimas neapykantos motyvas dėl lytinės tapatybės 

ar lyties raiškos. Policijos departamentas pateikė tokią oficialiąją in-

formaciją apie su neapykanta dėl seksualinės orientacijos susijusias 

2012-2018 metais registruotas nusikalstamas veikas.32

32 Supra 24, p. 3.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BK 129 
str. 2 d. 13 p.

0 0 0 0 0 0 0

BK 135 
str. 2 d. 13 p.

BK 138 
str. 2 d. 13 p.

Įtariami 
(kaltinami
asmenys): 

policijos
pareigūnai

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

Generalinė prokuratūra nurodė, jog neįmanoma įvertinti, kiek kar-

tų nacionaliniai teismai taikė sunkinančią aplinkybę dėl neapykan-

tos seksualinės orientacijos pagrindu (60 str. 1 d. 12 p.), nes tokia 

informacija nėra renkama oficialiosios statistikos tikslais.33 Asociaci-

jos LGL žiniomis, sunkinanti aplinkybė dėl neapykantos seksualinės 

orientacijos pagrindu apskritai niekada nebuvo taikyta praktikoje.  

Nusikaltimų aukų teisių direktyva34 buvo perkelta į nacionalinę teisę, 

priimant Baudžiamojo proceso kodekso35 pataisas ir lydinčiuosius tei-

sės aktus. Kalbant apie prieš LGBT asmenis nukreiptus neapykantos 

nusikaltimus, didžiausias pokytis sietinas su „Nukentėjusiojo teisių 

33 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, „Dėl informacijos suteikimo įgyvendinant 

Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendaciją CM/Rec(2010)“, Nr. 17.2-1955, 2018 m. ba-

landžio 6 d., p. 1.

34 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi 

būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas 

Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN. 

35 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Nr. IX-785, 2018 m. sausio 1 d. aktu-

ali redakcija, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777
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išaiškinimo protokolu“36 ir „Rekomendacijomis dėl nukentėjusiųjų 

specialių apsaugos poreikių vertinimo patvirtinimo.“37 Nors protoko-

las ir rekomendacijos turi didelės reikšmės užtikrinant nukentėjusių 

asmenų teises baudžiamojo proceso metu, šiuose dokumentuose į 

specifinius LGBT asmenų poreikius nėra atsižvelgiama pakankama 

apimtimi. 

Policijos departamentas ir Generalinė prokuratūra nurodė, kad 

organizuojami specialūs mokymai, kuriais siekiama didinti teisėsau-

gos institucijų gebėjimus, registruojant ir tiriant prieš LGBT asmenis 

nukreiptus neapykantos nusikaltimus. Pavyzdžiui, Policijos depar-

tamentas citavo Generalinio komisaro įsakymą „Dėl kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Pareigūnų veiksmai neapykantos nusikalti-

mų atvejais“ patvirtinimo.“38 Mokymų programą įgyvendina Lietuvos 

policijos mokykla. 2017 metais buvo apmokyta 12 policijos pareigū-

nų, o 2018 metais – 200 policininkų. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog tai 

yra valstybės institucijų vykdoma mokymų programa, šie skaičiai iš 

tiesų yra nedideli. 

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos nurodė, 

kad visą informaciją dėl Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendi-

nimo pateikė jau 2012 metais.39 Iš esmės tai reiškia, jog 2012-2018 

metų laikotarpių nebuvo imtasi absoliučiai jokių žingsnių, siekiant 

atsižvelgti į specifinius LGBT asmenų poreikius įkalinimo įstaigose.

36 Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, „Nukentėjusiojo teisių išaiškinimo proto-

kolas”, https://e-seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAP/24ee7b60056a11e687e0fbad81d55a-

7c/618ea770056a11e687e0fbad81d55a7c.

37 Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras,  „Dėl Rekomendacijų dėl nukentėjusiųjų 

specialių apsaugos poreikių vertinimo patvirtinimo”, NR. I-63, https://www.e-tar.lt/portal/lt/

legalAct/86bc22f0dfa611e58a92afc65dd68e97.

38 Lietuvos Respublikos generalinio komisaro įsakymas „Dėl kvalifikacijos tobulinimo pro-

gramos „Pareigūnų veiksmai neapykantos nusikaltimų atvejais“ patvirtinimo“, Nr. 5-V-718,2017 

m. rugpjūčio 21 d.

39 Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, „Dėl informacijos suteikimo“, Nr. 1S-

1610, 2018 m. gegužės 2 d.

https://e-seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAP/24ee7b60056a11e687e0fbad81d55a7c/618ea770056a11e687e0fbad81d55a7c
https://e-seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAP/24ee7b60056a11e687e0fbad81d55a7c/618ea770056a11e687e0fbad81d55a7c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/86bc22f0dfa611e58a92afc65dd68e97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/86bc22f0dfa611e58a92afc65dd68e97
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Nuo 2018 metų Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus 

reikalų ministerijos (www.ird.lt) teikia disagreguotus statistinius 

duomenis apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbos 

atvejus dėl skirtingų pagrindų (įskaitant ir seksualinės orientacijos 

pagrindą).  Policijos departamentas nurodo, kad neapykanta mo-

tyvuoti incidentai lytinės tapatybės pagrindu potencialiai galėtų būti 

tiriami kaip neapykanta motyvuoti incidentai lyties pagrindu.40 Kita 

vertus, remiantis oficialiąja statistika, 2012-2018 metų laikotarpiu ne-

buvo užfiksuotas nė vienas toks neapykanta motyvuotas incidentas.   

Rekomendacijos: 

1. Efektyviai užtikrinti neapykantos nusikaltimų dėl seksualinės orien-
tacijos ir (ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, moky-
mai policijos pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, ben-
druomeninių pareigūnų etatai ryšiams su LGBT bendruomene palaikyti 
ir t. t.).

2. Įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijas į atitinkamus 
Baudžiamojo kodekso straipsnius. 

3. Skirti pakankamus finansinius išteklius, siekiant įgyvendinti Reko-
mendacijoje CM/Rec(2010)5 numatytas priemones, skirtas kovai su 
prieš LGBT asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais.

B. Neapykantos kalba

Baudžiamajame kodekse įtvirtintas bendrasis neapykantos kalbos 

draudimas. 170 str. draudžia neapykantos kurstymą konkrečiais pa-

grindais, įskaitant ir seksualinę orientaciją. Deja, lytinės tapatybės 

ar lyties raiškos pagrindas nėra minimas. Policijos departamentas 

pateikė tokius statistinius duomenis apie 2012-2018 metais regis-

truotus neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos atvejus.41

40 Supra 24, p. 1.

41 Ibid., p. 3.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

170 str. 47 55 57 32 8 2 1

http://www.ird.lt
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Ikiteisminio tyrimo metu teisėsaugos institucijos gali kreiptis į Žurna-

listų etikos inspektoriaus tarnybą su prašymu įvertinti, ar konkretus 

komunikacijos aktas kursto neapykantą ar diskriminaciją. Žurnalistų 

etikos inspektoriaus tarnyba pateikė tokius statistinius duomenis 

apie neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos42 atvejus 2012-

2018 metų laikotarpiu:43 

Remiantis statistiniais duomenimis, galima daryti išvadą, jog 2012-

2018 metų laikotarpiu nuosekliai mažėjo pranešimų apie neapykan-

tos kalbą dėl seksualinės orientacijos. Pažymėtina, jog ši tendencija 

yra susijusi su aplinkybe, jog 2012-2015 metų laikotarpiu daugumą 

pranešimų pateikė nevyriausybinės organizacijos. Atsižvelgiant į tai, 

jog pranešimai apie homofobinius neapykantos kalbos atvejus ne-

davė pageidaujamų rezultatų, 2015 metais buvo priimtas sprendi-

mas koncentruotis į strateginės reikšmės turinčius atvejus, o ne į 

pavienius pranešimus.  

42 Pažymėtina, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pateiktoje statistikoje neatsi-

spindi, kiek pavienių komunikacijos aktų buvo vertinta. Kitais žodžiais tariant, tas pats komen-

taras gali būti kvalifikuojamas kaip nesantaikos kurstymas ir tyčiojimasis tuo pačiu metu. Dėl 

šios priežasties pateikti skaičiai gali būti didesni nei realiai vertintų komunikacijos aktų (t. y. 

komentarų, pasisakymų) skaičius.

43 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, „Dėl informacijos pateikimo“, Nr. (G-251)S-359, 

2018 m. gegužės 11 d.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Neapykantos
kurstymas

16 50 15 22 31 3 N/A

Tyčiojimasis

Kurstymas
smurtauti

Iš viso

14 140 23 48 46 3 N/A

46 240 53 89 100 9 N/A

16 50 15 19 23 3 N/A
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Atvejo studija: sisteminis neveikimas 
tiriant neapykantos kalbos atvejus 
internete

2014 metų gruodžio mėnesį du homo-
seksualūs vaikinai P. B. ir M. L. pasida-
lino šia nuotrauka socialiniame tinkle 
„Facebook“. Vaikinai po šia nuotrauka 
sulaukė daugiau nei 800 komentarų. 
Didžiąja dalimi parašytų komentarų 
buvo skatinama neapykanta ir smur-
tas LGBT* asmenų atžvilgiu bendrąja 
prasme, tačiau kai kuriais komentarais 
nuotraukoje įsiamžinusiems vaikinams 
buvo grasinama tiesiogiai. Komentarai 

buvo negailestingi, pavyzdžiui, „Sudegint pidarastus“, „I duju kame-
ras abu“, „Gėjai jūs supisti, jus naikinti nx.“ ir „zudyt!“ (kalba netaisyta).

 Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL Generaliniam prokurorui 
pateikė skundą dėl 31 viešoje erdvėje patalpinto internetinio komen-
taro. Skundas buvo pateiktas pagal 170-ąjį Baudžiamojo kodekso 
straipsnį. Skunde nurodoma, kad skundžiamais komentarais viešai 
tyčiojamasi iš homoseksualios orientacijos asmenų, skatinama juos 
diskriminuoti, prieš juos smurtauti. Generalinė prokuratūra pateikto 
skundo pagrindu ikiteisminio tyrimo nusprendė nepradėti. Apskun-
dus šį spendimą teismui, buvo priimtas analogiškas nutarimas. Aukš-
čiausios instancijos teismas konstatavo,  jog „didžioji dalis Lietuvos 
visuomenės itin brangina tradicines šeimos vertybes. LR Konstitucijos 
38-ajame straipsnyje įtvirtinta, jog šeima yra visuomenės ir valstybės 
pagrindas; šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę saugo ir globoja vals-
tybė; santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters apsisprendimu, [...] šiuo 
atveju asmuo, viešojoje erdvėje patalpinęs dviejų besibučiuojančių 
vyrų nuotrauką, turėjo ir privalėjo numatyti, kad toks ekscentriškas 
elgesys tikrai neprisideda prie skirtingas pažiūras visuomenėje tu-
rinčių asmenų tarpusavio supratimo ir tolerancijos skatinimo.“44  

2015 metų rugpjūčio mėnesį šie homoseksualūs vaikinai Europos 
Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT) pateikė peticiją, kurioje teigiama, 
jog valstybės neveikimas tiriant prieš juos nukreiptos neapykantos 
kalbos atvejus pažeidė jų teisę į privataus gyvenimo gerbimą, bei 

44 Klaipėdos apygardos teismas, bylos Nr.. 1S-72-417/2015, 2015 m. vasario 18 d., p. 2-3.
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teisę į efektyvios teisinės gynybos priemones, siūlant šį skundą 
nagrinėti kartu su bendruoju Konvencijoje įtvirtintu bet kokios diskri-
minacijos draudimu.45 2017 metų birželį byla buvo perduota Lietu-
vos Respublikos Vyriausybei. 

Po Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje Delfi AS prieš 

Estiją (2015)46, internetinės žiniasklaidos priemonės Lietuvoje (pa-

vyzdžiui, www.delfi.lt, www.15min.lt) įdiegė efektyvią neapykantą 

kurstančių komentarų šalinimo sistemą. Šios priemonės vienareikš-

miškai prisidėjo kovojant su prieš LGBT asmenims nukreipta neapy-

kantos kalba internetinėje erdvėje.

Rekomendacijos: 

1. Efektyviai užtikrinti neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos 
ir (ar) lytinės tapatybės tyrimą ir prevenciją (pavyzdžiui, mokymai po-
licijos pareigūnams, sąmoningumo didinimo kampanijos, internetinių 
portalų ir socialinių tinklų stebėsena ir t. t.). 

2. Kriminalizuoti neapykantos kalbą lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais.

3. Dėti pastangas, bendradarbiaujant su neapykantos kalbos preven-
cijos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

45 Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą, peticijos Nr. 41288/15, perduota 2017 m. birželio 16 d., 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-17536. 

46 Byloje nagrinėti klausimai, susiję su pozityvia internetinių žiniasklaidos priemonių pareiga 

šalinti neapykantą kurstančius internetinius komentarus. Žr.: Delfi AS prieš Estiją (peticijos Nr. 

64569/09), EŽTT, 2015 m. birželio 16 d., http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105.

http://www.delfi.lt
http://www.15min.lt
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-17536
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105
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II. Asociacijų laisvė

Asociacijai  LGL nėra žinomi atvejai, kai žmogaus teisių srityje vei-

kiančioms organizacijoms būtų sudaromos kliūtis registruojantis 

Teisingumo ministerijoje. Taip pat nėra žinoma jokių atvejų, kai val-

džios institucijos neteisėtai kištųsi į tokių organizacijų veiklą. Veikiau 

priešingai – valstybės institucijos noriai pripažįsta žmogaus teisių 

apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ekspertinę 

patirtį. Pavyzdžiui, asociacijos LGL atstovai buvo kviečiami dalyvau-

ti neapykantos nusikaltimų prevencijai47 ir teisės į lytinės tapatybės 

pripažinimą teisiniam reglamentavimui skirtose darbo grupėse.48

LGBT teisių apsaugos srityje veikiančios nevyriausybinės organiza-

cijos nėra diskriminuojamos, siekiant gauti finansavimą iš valstybės 

administruojamų programų ar fondų. Kita vertus, nediskriminavimo 

skatinimui skiriamas finansavimas iš valstybės biudžeto nėra pa-

kankamas. Dėl šios priežasties dauguma žmogaus teisių srityje vei-

kiančių nevyriausybinių organizacijų yra priklausomos nuo išorinio 

finansavimo.   

Rekomendacijos: 

1. Plėsti ir konsoliduoti bendradarbiavimą su LGBT asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijo-
mis, siekiant pilna apimtimi įgyvendinti Rekomendaciją CM/Rec(2010)5 
nacionaliniu lygmeniu.  

2. Padidinti LGBT organizacijoms tenkančio finansavimo iš valstybės 
biudžeto apimtis, tokiu būdu siekiant reaguoti į kritinę LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.   

47 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, įsakymas Nr. 1V-183 „Dėl darbo grupės 

sukūrimo“, 2016 m. lapkričio 21 d.

48 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, įsakymas Nr. 1R-129 „Dėl darbo grupės su-

kūrimo“, 2017 m. gegužės 16 d.
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III. Saviraiškos ir taikų susirinkimų laisvė

A. Saviraiškos laisvė

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos povei-

kio įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. nurodo, kad neigiamą poveikį nepilna-

mečiams darančiai informacijai priskiriama viešoji informacija, „kuria 

niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Res-

publikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 

įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata.“49 2013-

2014 metų laikotarpiu ši nuostata buvo pritaikyta tris kartus, siekiant 

neproporcingai apriboti LGBT bendruomenės teisę į saviraiškos lais-

vę. Ironiška, tačiau to paties įstatymo 4 str. 2 d. 12 p. neigiamą poveikį 

nepilnamečiams darančiai informacijai priskiria ir viešąją informaci-

ją, „kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar 

žmonių grupė niekinami dėl [...] seksualinės orientacijos [...].“ 

Atvejo studija: „Homoseksualumo propagandą“ draudžiančio 
įstatymo taikymas (1)

2013 metais asociacija LGL kreipėsi į nacionalinę televiziją su pra-
šymu transliuoti „Baltic Pride“ festivalio reklaminius vaizdo klipus.50 
Transliuotojas pranešė, kad šie vaizdo klipai gali būti transliuojami 
tik po 23 val. valandos ir pažymėti „S“ ženklu. Transliuotojas teigė, 
jog „[k]lipais galimai skatinama kitokia nei Konstitucijoje ir Civiliniame 
kodekse įtvirtinta santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata.“51 
Šis sprendimas buvo apskųstas. Žurnalistų etikos inspektoriaus tar-
nyba priėmė teisiškai įpareigojantį sprendimą, nurodantį, jog naci-
onalinis transliuotojas tinkamai taikė įstatymo nuostatas, atsisakyda-

mas transliuoti šiuos vaizdo klipus.52  

49 Supra 6.

50 Video klipus galima peržiūrėti čia: (A) https://www.youtube.com/watch?v=8rDP_t2QcmI 

ir(B) https://www.youtube.com/watch?v=wCaGtQEYY0w.

51 Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, „Dėl LGL socialinės reklamos transliavimo LRT 

televizijos eteryje“, Nr. 4RA-673-(TV1), 2013 m. liepos 4 d.

52 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, „Dėl Lietuvos gėjų lygos socialinių reklamų (klipų) 

skleidimo”, Nr. SPR-93, 2013 m. rugsėjo 23 d.

https://www.youtube.com/watch?v=8rDP_t2QcmI ir(B) https://www.youtube.com/watch?v=wCaGtQEYY0w
https://www.youtube.com/watch?v=8rDP_t2QcmI ir(B) https://www.youtube.com/watch?v=wCaGtQEYY0w
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Atvejo studija: „Homoseksualumo propagandą“ draudžiančio 
įstatymo taikymas (2)

2014 metais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pateikė reko-
mendaciją, nurodančią, kad dvi pasakos knygoje „Gintarinė širdis“ 
„vaizduoja tos pačios lyties santykius kaip normalius bei savaime su-
prantamus ir todėl yra žalingos trapiai vaiko pasaulėžiūrai“.53 Remian-
tis šia rekomendacija, knygos platinimas buvo sustabdytas. Knygos 
autorė kreipėsi į nacionalinius teismus, tačiau pastarieji nusprendė, 
kad skundas yra nepagrįstas. 2016 metų gruodžio 6 d. Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas įpareigojo žemesnės instancijos teismus 
bylą nagrinėti iš naujo, nes pastarieji neįvertino galimo diskriminaci-
nio aptariamo teisės į saviraiškos laisvę ribojimo pobūdžio.54

Atvejo studija: „Homoseksualumo propagandą“ draudžiančio 
įstatymo taikymas (3)

2014 metais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertų gru-
pė pateikė rekomendacinio pobūdžio išvadą, kad socialiniu vaizdo 
klipu „KEISK!“55 „nuolat rodant tos pačios lyties poras kažką veikian-
čias kartu, [...] diegiama idėja, kad šeimą gali (su)kurti ir tos pačios 
lyties asmenys. [...] Todėl vaizdo klipe esanti informacija turi neigiamą 
poveikį nepilnamečių emocinei, dvasinei ir psichologinei raidai bei 
sveikatai.“56 Dauguma komercinių televizijos kanalų nesutiko trans-
liuoti vaizdo klipų. Šis sprendimas buvo apskųstas nacionaliniams 
teismams. Teismai skundą nagrinėti atsisakė, nes esą rekomendacija 
yra teisiškai neįpareigojantis dokumentas.

Aptariama įstatymo nuostata niekada nebuvo taikoma siekiant ri-

boti kitų, t. y. ne LGBT, grupių skleidžiamą viešąją informaciją. Todėl 

galima įtarti, kad ši nuostata yra skirta būtent šiam tikslui. Diskrimi-

nacinio pobūdžio ribojimo taikymas tarp internetinių žiniasklaidos 

priemonių sukėlė „atšalimo efektą“ (angl. „chilling effect“), kai bet 

53 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, sprendimas Nr. G-190/S-244, 2014 m. balandžio 

8 d.

54 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, bylos Nr. e3K-3-497-611/2016, 2016 m. gruodžio 6.

55 Minimą video klipą galima pamatyti čia: https://www.youtube.com/watch?v=jmiakuCrJ_c.

56 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, „Dėl išvados pateikimo“, Nr. (SK-123)S-542, 2014 

m. rugsėjo 24 d.

https://www.youtube.com/watch?v=jmiakuCrJ_c
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kokia viešoji informacija apie LGBT klausimus yra ženklinama kaip 

tinkama tik pilnamečiams asmenims. Konstatuotina, kad ribota vie-

šoji informacija apie LGBT klausimus prisideda prie LGBT asmenims 

priešiškos socialinės atmosferos palaikymo.

Kultūros ministerija savo pateiktoje informacijoje nurodė, kad „Įsta-

tymas nepilnamečių apsaugos tikslais [...] riboja [...] ne šiaip informa-

ciją, susijusią su seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės temomis, 

bet šeiminių santykių tarp vienalyčių asmenų įvairovės skatinimą,  

t. y. kryptingą informaciją, kuria nepilnamečiai raginami imtis konkre-

čių veiksmų, akstinami įgyti arba keisti įpročius, pažiūras, polinkius, 

ar elgseną.“57 Akivaizdu, jog Kultūros ministerija laikosi pozicijos, jog 

aptariamo įstatymo nuostatos neriboja LGBT bendruomenės teisės 

į saviraiškos laisvę. Kita vertus, Žurnalistų etikos inspektoriaus tar-

nyba nurodė, kad „Tarnyba laikosi pozicijos, kad aptariamos įstaty-

minės nuostatos reikalingos revizijos.“58

Asociacijai LGL nėra žinomi atvejai, kai valdžios institucijos būtų vie-

šai pasmerkusios LGBT bendruomenės teisės į saviraiškos laisvę 

ribojimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri yra atsa-

kinga už nediskriminavimo ir lygybės principų įgyvendinimą, nuro-

dė, kad „Ministerija nėra kompetentinga spręsti, ar Lietuvos Respu-

blikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 

poveikio įstatymo nuostatos yra taikomos neproporcingai.“59 

Rekomendacijos: 

1. Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informaci-
jos įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. taip, kad jis negalėtų būti taikomas, siekiant 
cenzūruoti su LGBT asmenimis susijusią pozityvią viešąją informaciją.

57 Kultūros ministerija, „Dėl informacijos suteikimo įgyvendinant Europos Tarybos Ministrų 

komiteto Rekomendaciją CM/Rec(2010)“,  Nr. S2-1913, 2018 m. liepos 11 d.

58 Supra 43.

59 Supra 19, p. 6.
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B. Taikių susirinkimų laisvė

Naudojimąsi teise į taikius susirinkimus Lietuvoje reglamentuoja 

Susirinkimų įstatymas.60 2012 metais Seimas priėmė naują įstatymo 

redakciją, kuri įtvirtina pranešimo, o ne leidimų procedūrą. Kitais 

žodžiais tariant, valstybės institucijos turi pozityvią pareigą besą-

lygiškai užtikrinti naudojimąsi teise į taikius susirinkimus, jei tai ne-

prieštarauja įstatymo nuostatoms. Kita vertus, LGBT bendruomenės 

naudojimasis teise į taikius susirinkimus pagal naujos redakcijos Su-

sirinkimų įstatymo nuostatas iš pradžių nebuvo sklandus ir pareika-

lavo bylinėjimosi nacionaliniuose teismuose.

Strateginio bylinėjosi procesas dėl teisės surengti Baltic Price 2013 

eitynes „Už lygybę“ Gedimino prospektu turėjo itin pozityvų poveikį 

užtikrinant šios teisės realizavimą ateityje.61 Valstybės institucijos be 

kliūčių užtikrino naudojimąsi teise į taikius susirinkimus Baltic Pride 

2016 eitynių, kuriose dalyvavo daugiau nei 3‘000 dalyvių, metu.62 

2018 m. balandžio mėnesį Vilniaus miesto savivaldybės administ-

racija suderino leidimą Baltic Pride 2019 eitynėms be jokių kliūčių. 

Kiti LGBT bendruomenės renginiai, pavyzdžiui, „Vaivorykštės dienų“ 

festivalis, taip pat vyksta be jokių ribojimų. Visų viešų LGBT ben-

druomenės renginių metu policijos pareigūnai saugumą užtikrina 

tinkama apimtimi.   

Rekomendacijos:

1. Išlaikyti dabartinius standartus, praktikas ir procedūras, užtikrinant 
galimybę LGBT bendruomenei naudotis teise į taikius susirinkimus. 

60 Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, Nr. I-317, aktuali redakcija 2018 m. kovo 1 d., 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5644/gtGWcJfEeP. 

61 Strateginio bylinėjimosi proceso dėl teisės surengti Baltic Pride 2013 eitynes „Už lygybę“ 

dokumentinė ataskaita, lgl.lt, 2013, http://www.lgl.lt/assets/ataskaita-LT.pdf.

62 „Vilnius Celebrated Baltic Pride 2016”, lgl.lt, 2016 m. birželio 22 d., http://www.lgl.lt/

en/?p=13828.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5644/gtGWcJfEeP
http://www.lgl.lt/assets/ataskaita-LT.pdf
http://www.lgl.lt/en/?p=13828
http://www.lgl.lt/en/?p=13828
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IV. Pagarba privačiam ir šeimos gyvenimui

Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių narių, 

kuriose teisiškai nėra pripažįstami tos pačios lyties šeimų santykiai. 

Konstitucijos 38 str. nurodo, kad „[s]antuoka sudaroma laisvu vyro ir 

moters sutarimu“,63 o Civilinio kodekso 3.339 str. numato atskirą įsta-

tymą, reglamentuojantį partnerystės tarp vyro ir moters sudarymo 

tvarką.64 Nors naujasis Civilinis kodeksas įsigaliojo dar 2001 metais, 

skirtingų lyčių partnerystės įstatymas iki šiol nėra priimtas. 2011 me-

tais Konstitucinis teismas pateikė progresyvų konstitucinės „šeimos 

gyvenimo“ sampratos išaiškinimą, nurodydamas, kad „tai nereiškia, 

kad pagal Konstituciją [...] nėra saugomos ir ginamos kitokios nei 

santuokos pagrindu sudarytos šeimos, inter alia santuokos nesu-

dariusių vyro ir moters bendras gyvenimas, kuris grindžiamas pasto-

viais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pa-

garbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais bei savanorišku 

apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas [...].“65 Nors savo 

išaiškinime Konstitucinis teismas tos pačios lyties šeimų klausimo 

tiesiogiai nenagrinėjo, teisinė Konstitucinio teismo išaiškinimo inter-

pretacija leidžia daryti prielaidą, kad tos pačios lyties šeimos galimai 

patenka po konstitucine „šeimos gyvenimo“ samprata.

2016 metais Lietuvos Respublikos Seimas balsavo už Konstitucijos 

pataisas, kuriomis konstitucinę „šeimos gyvenimo“ sampratą siekia-

ma susisieti išimtinai su tradicine santuoka tarp vyro ir moters bei 

„motinyste ir tėvyste“.66 Šis balsavimas reiškia, kad bus rengiamas 

pirmasis balsavimas dėl konstitucinės pataisos priėmimo. 

63 Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992 m. spalio 25 d., http://www3.lrs.lt/home/Konsti-

tucija/Constitution.htm.

64 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Nr. VIII-1864, 2000 m. liepos 18 d., https://e-sei-

mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/oalrOuAMgl.  

65 Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, bylos Nr.. 21/2008, 2012 m. rugsėjo 28 d., 

http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta159/content. 

66 Konstitucijos 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Nr. XIIP-2017(2), 2016 m. birželio 

15 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0be20cb0348411e6a222b0cd86c2adfc.  

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/oalrOuAMgl
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/oalrOuAMgl
http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta159/content
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0be20cb0348411e6a222b0cd86c2adfc
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2017 metas Lietuvos Respublikos Seimas atmetė pasiūlymą įteisin-

ti lyties pagrindu neutralios partnerystės institutą.67 29 Seimo nariai 

balsavo už progresyvų pasiūlymą, 59 balsavo prieš, o 20 susilaikė. 

Tuo pačiu buvo pateiktas alternatyvus pasiūlymas tos pačios lyties 

porų santykius sureguliuoti „jungtinės veiklos sutartimis“.68 „Jungti-

nės veiklos sutartis“ leistu dviem ar daugiau asmenų realizuoti savo 

turtine teises, nekuriant šeimos santykių. Jei būtų priimta, ši alterna-

tyva efektyviai užkirstų kelia tos pačioms lyties poroms apsaugoti 

savo šeimos santykius, nes tos pačios lyties partneriai būtų laikomi 

ne „šeima“, o „verslo partneriais“. Be to, „jungtinės veiklos sutartys“ 

nesprendžia praktinių problemų, nesusijusių su turtinių santykių re-

glamentavimu (pavyzdžiui, draudimas liudyti prieš savo šeimos na-

rius baudžiamojo proceso metu). 2017 metų gegužės mėnesį Sei-

mas priėmė svarstyti „jungtinių veiklos sutarčių“ projektą.  

Atvejo studije: užsienyje sudarytos tos pačios lyties santuokos 
pripažinimas 

2016 metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos Konstitucinį teis-
mą pasiekė byla, kurioje nagrinėjamas Migracijos departamento 
atsisakymas išduoti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje šeimos su-
sijungimo pagrindu Baltarusijos piliečiui, kuris užsienyje yra suda-
ręs tos pačios lyties santuoką su Lietuvos piliečiu.69 Jei Konstitucinis 
teismas nuspręstų, kad Migracijos departamento sprendimas prieš-
tarauja Konstitucijai, tai ženkliai sustiprintų teisinę tos pačios lyties 
šeimų apsaugą Lietuvoje.70 Be to, reikia pastebėti, jog Konstitucinia-
me teisme nagrinėjama byla yra artima Europos Sąjungos Teisingu-
mo teismo sprendimui byloje Coman ir kiti prieš Inspectoratul General 

67 „29 Lithuanian MPs Vote in Favor of Same-Sex Partnership as the Proposal Gets Rejected”, 

lgl.lt, 2017 m. birželio 15 d.,  http://www.lgl.lt/en/?p=17529.

68 Civilinio kodekso 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, 

Nr. XIIIP-750, 2017 m. gegužės 23 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2eed4f-

d03fbe11e7b8e5a254f4e1c3a7.

69 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, bylos Nr. eA-4175-624/2016, 2016 m. gruo-

džio 5 d., http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2016.htm. 

70 „Gay Couple Case Gives Lithuania‘s Highest Court a Chance to Strengthen Rights Pro-

tections”, liberties.eu, 2017 m. sausio 26 d., https://www.liberties.eu/en/news/lithuania-sa-

me-sex-couples-marriage-family-reunion/11236.

http://www.lgl.lt/en/?p=17529
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2eed4fd03fbe11e7b8e5a254f4e1c3a7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2eed4fd03fbe11e7b8e5a254f4e1c3a7
http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2016.htm
https://www.liberties.eu/en/news/lithuania-same-sex-couples-marriage-family-reunion/11236
https://www.liberties.eu/en/news/lithuania-same-sex-couples-marriage-family-reunion/11236
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pentru Imigrări.71 Šioje byloje Europos Sąjungos teismas nusprendė, 
kad sąvoka „sutuoktinis“ Europos Sąjungos teisės kontekste apima 
ir tos pačios lyties partnerius. Šis Europos Sąjungos teismo spren-
dimas yra privalomas visoms Europos Sąjungos valstybės narėms, 
įskaitant ir Lietuvos Respubliką. 

Rekomendacijos: 

1. Teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų santykius, suteikiant joms 
„šeimos narių“ statusą ir iš to kylančias teises bei pareigas.

A. Specifiniai su lyties keitimu susiję klausimai 
(įskaitant sveikatos priežiūros paslaugas) 

Lietuvoje translyčiams asmenims nėra galimybės administraciniu 

keliu pasikeisti asmens tapatybės dokumentus ir gauti reikiamas 

sveikatos priežiūros paslaugas. Nors Civilinio kodekso 2.27 str. nu-

mato, kad „[n]esusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu 

būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma“,72 lyties pa-

keitimo sąlygas ir tvarką reglamentuojantis įstatymas niekada taip ir 

nebuvo priimtas. 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas pri-

ėmė sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, konstatuodamas, jog teisinio 

reguliavimo spraga prilygsta teisės į privataus gyvenimo gerbimą 

pažeidimui.73 2014 metų rugsėjo mėnesį Europos Tarybos Ministrų 

komitetas sprendimo įgyvendinimui pritaikė sustiprintos priežiūros 

71 Relu Adrian Coman ir kiti prieš Inspectoratul General pentru Imigrari and Others, bylos Nr. 

C-673/16, 2018 m. birželio 8 d., http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessi-

onid=9ea7d2dc30dd421605a600024f29a6a7b58329d81e6e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyN-

chn0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&-

cid=155425. 

72 Supra 64.

73 L prieš Lietuvą (peticijos Nr. 27527/03, EŽTT), 2007 m. rugsėjo 11 d., http://hudoc.echr.coe.

int/eng?i=001-82243. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd421605a600024f29a6a7b58329d81e6e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd421605a600024f29a6a7b58329d81e6e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd421605a600024f29a6a7b58329d81e6e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155425
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd421605a600024f29a6a7b58329d81e6e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchn0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=155425
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82243
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82243


39

procedūrą.74 Nepaisant to, kad jau praėjo 18 metų nuo Civilinio ko-

dekso įsigaliojimo, 11 metų nuo sprendimo byloje L. prieš Lietuvą ir 

trys metai nuo sustiprintos priežiūros procedūros pradžios, Lietuvos 

valdžios institucijos vis dar nepriėmė atitinkamo teisinio reguliavimo, 

užtikrinančio teisės į lytinės tapatybės pripažinimą realizavimą.

Translyčiai asmenys negali gauti jiems reikalingų sveikatos priežiū-

ros paslaugų valstybinės sveikatos priežiūros sistemos rėmuose. 

Kadangi sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai atsi-

sako teikti tokias paslaugas arba tokios paslaugos nėra apmokamos 

privalomojo sveikatos draudimo lėšomis, translyčiai asmenys yra 

priversti tokių paslaugų ieškoti užsienyje arba apmokėti jas savo lė-

šomis. Ilgą laiką buvo susiklosčiusi situacija, kai asmens tapatybės 

dokumentai buvo keičiami tik po užsienyje atliktos lyties keitimo 

operacijos, kuri, savo ruožtu, reiškė priverstinę sterilizaciją. Pa-

žymėtina, jog Lietuvos teismai translyčiams asmenims neatlygina 

turtinės žalos dėl su medicininiu lyties keitimu susijusių medicininių 

išlaidų.75 Ši situacija iš dalies pasikeitė po 2017 metų balandžio mė-

nesio, kai nacionaliniai teismai įpareigojo pakeisti asmens tapatybės 

dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos, sąlygojančios 

sterilizaciją, reikalavimo.

2017 m. balandžio 7 d.76 ir 2017 m. gegužės 2 d.77 Vilniaus miesto 

apylinkės teismo sprendimais buvo sukurta nauja jurisprudencinė 

praktika dėl asmens tapatybės dokumentų pakeitimo translyčiams 

asmenims. Vadovaujantis šia progresyvia praktika, asmens tapaty-

74 1208DH ministrų pavaduotojų susitikimas, CM/Del/OJ/DH(2014)/1208/10,  2014 m. rug-

sėjo 26 d., https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291208/10&Lan-

guage=lanEnglish&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFC-

D4F&BackColorLogged=FFC679.

75 Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje Nr. 3K-3-257/2012 (2012 m. gegu-

žės 30 d.) priteisė kompensaciją už užsienyje patirtas su lyties keitimu susijusio medicininio 

gydymo išlaidas. Deja, šis sprendimas nėra viešai prieinamas, todėl juo nėra įmanoma pasi-

naudoti kaip teisiniu precedentu.

76 Vilniaus miesto apylinkės teismas, bylos Nr. e2YT-5329-934/2017, 2017 m. balandžio 7 d.

77 Vilniaus miesto apylinkės teismas, bylos Nr. e2YT-5326-987/2017, 2017 m. gegužės 2 d.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291208/10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291208/10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291208/10&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679
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bės dokumentai be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo, 

sąlygojančio priverstinę sterilizacija, buvo pakeisti dar 18 translyčių 

asmenų. Remiantis nacionalinių teismų praktika, materialiosios są-

lygos realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą šiuo metu yra 

psichiatrinė translytiškumo diagnozė (TLK-10 kodas F64.0) ir su-

bjektyvus asmens tapatinimasis su konkrečia lytimi. Vis dėlto pažy-

mėtina, jog šiuo metu asmens tapatybės dokumentai translyčiams 

asmenims yra keičiami išimtinai teismo keliu. Greita, skaidri ir priei-

nama administracinė procedūra neegzistuoja. Be to, psichiatrinės 

diagnozės reikalavimas prieštarauja asmens apsisprendimo teisei ir 

sąlygoja patologizuojantį teisės į lytinės tapatybės pripažinimą rea-

lizavimo proceso pobūdį. 

2017 metų lapkričio mėnesį Seimo narių grupė registravo įstatymo 

projektą, kuriuo apskritai būtų draudžiamos bet kokios su teisiniu ir 

medicininiu lyties pakeitimu susijusios procedūros.78 Šis pasiūlymas 

kardinaliai prieštarauja progresyviai nacionalinių teismų jurispruden-

cijai. Be to, manoma, kad šis radikalus siūlymas yra tiesioginis atsa-

kas į Teisingumo ministerijos registruotą progresyvų Lytinės tapaty-

bės pripažinimo įstatymo projektą.79  

Kadangi Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektas išlieka ne-

priimtas, teisę į lytinės tapatybės pripažinimą teismo keliu realizavę 

asmenys susiduria su tam tikrais iššūkiais, siekdami pasikeisti vals-

tybės ir kitų viešojo ir (ar) privataus sektorių subjektų išduotus do-

kumentus, kuriuose fiksuojami civilinės būklės aktų įrašai. Tokie pa-

keitimai nėra teisiškai reglamentuoti ir šiuo metu yra įgyvendinami 

ad hoc būdu. Translyčiai asmenys, norėdami pasikeisti dokumentus 

78 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Nr. XIIIP-1327, 2017 m. 

lapkričio 10 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/66fe0380c61711e782d4f-

d2c44cc67af?jfwid=-19syzwy9ez. 

79 Lietuvos Respublikos asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektas, Nr. 

17-12650, 2017 m. lapkričio 3 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bc2a-

5010c09111e7af36e75c0ac79247?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=-

82956dc3-2605-4c22-b705-0094ec4db8ec. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/66fe0380c61711e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-19syzwy9ez
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/66fe0380c61711e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-19syzwy9ez
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bc2a5010c09111e7af36e75c0ac79247?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=82956dc3-2605-4c22-b705-0094ec4db8ec
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bc2a5010c09111e7af36e75c0ac79247?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=82956dc3-2605-4c22-b705-0094ec4db8ec
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bc2a5010c09111e7af36e75c0ac79247?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=82956dc3-2605-4c22-b705-0094ec4db8ec
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ir (ar) pažymėjimus, beveik visuomet turi pateikti atitinkamą teismo 

sprendimą dėl teisės į lytinės tapatybės pripažinimą realizavimo. 

Iš esmės tai reiškia, kad translyčiai asmenys yra priversti atskleisti 

savo transytę tapatybę tretiesiems asmenims, o tai, savo ruožtu, są-

lygoja teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimus. Kita vertus, 

konstatuotina, kad daugeliu atveju translyčiams asmenims pavyks-

ta pasikeisti viešųjų ir privačių subjektų administruojamus asmens 

duomenis. Kai kurie translyčiai asmenys susidūrė su kuriozinėmis 

situacijos, siekdami pasikeisti aukštojo mokslo diplomus.80 

Rekomendacijos: 

1. Sukurti administracinę procedūrą, leidžiančią translyčiams asme-
nims greitu, skaidriu ir prieinamu būdu realizuoti teisę į lytinės tapaty-
bės pripažinimą ir pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. 

2. Sudaryti galimybę translyčiams asmenims naudotis reikalingomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis valstybinės sveikatos apsaugos sis-
temos rėmuose, už šias paslaugas apmokant privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis.

3. Priimti Lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir atitinkamą dia-
gnostikos bei gydymo aprašą. 

V. Darbo santykiai

Lygių galimybių įstatymas81 draudžia diskriminaciją seksualinės 

orientacijos pagrindu darbo santykių ir užimtumo srityse. Analogiš-

kas draudimas įtvirtintas ir 2016 metais priimtame naujajame Darbo 

kodekse.82 Kita vertus, darbo santykius reglamentuojantys naciona-

liniai teisės aktai nemini diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties 

raiškos pagrindais.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pateiktoje informacijoje 

80 „LEU privertė translytę apsimesti, kad diplomą ji pametė – tuomet išduos dublikatą”, 

15min.lt, 2018 m. kovo 7 d., https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/leu-priver-

te-translyti-apsimesti-kad-diploma-jis-pamete-tuomet-isduos-dublikata-233-936266. 

81 Supra 4.

82 Supra 5.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/leu-priverte-translyti-apsimesti-kad-diploma-jis-pamete-tuomet-isduos-dublikata-233-936266
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/leu-priverte-translyti-apsimesti-kad-diploma-jis-pamete-tuomet-isduos-dublikata-233-936266
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nurodoma, kad 2012-2017 metų laikotarpiu nebuvo gauta skundų 

dėl galimos diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu darbo 

santykių ir užimtumo srityse.83 Tokia situacija kontrastuoja su Pagrin-

dinių teisių agentūros (PTA) atliktos LGBT asmenų apklausos duo-

menimis (2012). Net 19 % apklausoje dalyvavusių LGBT respondentų 

iš Lietuvos teigia, jog susidūrė su diskriminacija darbo paieškų metu, 

o 27 % jautėsi diskriminuojami darbe.84 Šie rodikliai yra vieni didžiau-

sių visoje Europos Sąjungoje. Socialinės apsaugos ir darbo minis-

terija nurodė, kad 2012-2018 metų laikotarpių nebuvo įgyvendinta 

jokių pozityvių priemonių, siekiant integruoti LGBT asmenis Lietuvos 

darbo rinkoje, nes „ministerija negavo nusiskundimų.“85 

2016 metais Lietuvos Vyriausybė atnaujino privalomąją karinę tar-

nybą vyrams iki 26 metų amžiaus (imtinai). Krašto apsaugos minis-

terija nurodė, jog „šaukiant asmenis atlikti karo prievolę, informacija 

apie karių ar karo prievolininkų, pretenduojančių į karo tarnybą, ly-

tinę orientaciją ar lytinę tapatybę nerenkama.“86 2015 metais Krašto 

apsaugos ministerija atnaujino Karių etikos kodeksą,87 nurodydama, 

jog kariai negali varžyti vieni kitų teisių ar teikti privilegijų dėl seksu-

alinės orientacijos.    

Atvejo studija: homoseksualūs vyrai Lietuvos kariuomenėje

2015 metų vasario mėnesį internetiniame portale „Klaipėdos diena“ 
pasirodė publikacija „Lietuvos kariuomenė – be gėjų“.88 Publikacijoje 
šauktiniai ir karo prievolininkai dalinosi savo nuostaba privalomojo 

83 Supra 23.

84 Supra 10.

85 Supra 19, p. 6.

86 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, „Dėl informacijos apie ET Ministrų ko-

miteto rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimą suteikimo“, Nr. 12-011-662, 2018 m. ge-

gužės 7 d.

87 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V-561 „Dėl Lietuvos karių 

etikos kodekso patvirtinimo“, 2015 m. rugpjūčio 27 d. aktuali redakcija, https://e-seimas.lrs.lt/

portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.256186/hjlhnyGkBO. 

88 “Lietuvos kariuomenė – be gėjų”, klaipeda.diena.lt, 2015 m. birželio 17 d., http://klaipeda.

diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-kariuomene-be-geju-696433#.VYESCU-

bw-QQ.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.256186/hjlhnyGkBO
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.256186/hjlhnyGkBO
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-kariuomene-be-geju-696433#.VYESCUbw-QQ
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-kariuomene-be-geju-696433#.VYESCUbw-QQ
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvos-kariuomene-be-geju-696433#.VYESCUbw-QQ
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sveikatos patikrinimo metu sulaukę klausimų apie gėles ir norą būti 
(tapti) moterimi. Žurnalistams pradėjus tyrimą dėl galimo homosek-
sualių vyrų diskriminavimo privalomosios karinės tarnybos konteks-
te, paaiškėjo diskriminacinės kai kurių privalomąjį sveikatos patikrini-
mą atliekančių psichiatrų nuostatos. Atvejį pakomentavo pats Krašto 
apsaugos ministras. Jo teigimu, „negali būti jokios diskriminacijos dėl 
seksualinės orientacijos.“ 

2016 metais asociacija LGL atliko translyčių asmenų padėties Lie-

tuvos darbo rinkoje tyrimą.89 Pokalbiai su translyčių asmenų ben-

druomenės nariais atskleidė, jog šie asmenis susiduria su įvairiomis 

diskriminacijos apraiškomis tiek darbe, tiek darbo paieškų metu. Kita 

vertus, apie šiuos atvejus nėra pranešama kompetentingoms val-

džios institucijoms, nes translyčiai asmenys nemano, kad tai galėtų 

ką nors pakeisti.

Rekomendacijos: 

1. Atlikti išsamų nacionalinį tyrimą apie LGBT asmenų padėtį Lietuvos 
darbo rinkoje ir taikyti reikiamas priemones, siekiant efektyviai kovoti 
su diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pa-
grindais darbo santykių ir užimtumo srityse. 

2. Įtvirtinti tiesioginį diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pa-
grindais draudimą darbo santykių ir užimtumo srityse, priimant atitin-
kamas Lygių galimybių įstatymo ir Darbo kodekso pataisas. 

VI. Švietimas 

2016 metais Švietimo ir mokslo ministerija priėmė naująją Sveika-

tos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą.90 

Programoje taip pat pateikiamos konkrečios rekomendacijos apie 

žinias ir sugebėjimus, kuriuos moksleiviai turėtų įgyti seksualinės 

orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės temomis pagal savo amžių. Pa-

89 Supra 18.

90 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-941, „Dėl Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“, 2016 m. spalio 25 

d., https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Bendroji_dalis.pdf.

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Bendroji_dalis.pdf
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vyzdžiui, septintoje-aštuntoje klasėje moksleiviai turėtų suvokti, kad 

esama skirtingos lytinės orientacijos asmenų. Devintoje-dešimtoje 

klasėje moksleiviai jau turėtų gerbti skirtingos lytinės orientacijos 

asmenis, atpažinti savo lytinius impulsus ir suprasti savo lygiaver-

tiškumą, o vienuoliktoje-dvyliktoje klasėje – pozityviai vertinti savo 

lytiškumą, priimti ir gerbti savo bei kitos lytinės orientacijos asme-

nis. Programoje taip pat draudžiama „skatinti nepasitenkinimą savo 

kūnu, išvaizda ar lytine orientacija, savo kūno, išvaizdos ar lytinės 

orientacijos nepriėmimą“. Nepaisant progresyvių programos nuos-

tatos, panašu, kad programą įgyvendinantys pedagogai neturi pa-

kankamai žinių, kaip įgyvendinti šias nuostatas praktikoje. 

Švietimo ir mokslo ministerija savo pateiktoje informacijoje ne-

nurodė, kad pedagogams ir (ar) kitiems švietimo bei ugdymo įstai-

gų darbuotojams būtų rengiami kokie nors mokymai seksualinės 

orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės temomis.91 Darytina prielaida, jog 

šie klausimai švietimo sistemoje yra paprasčiausiai ignoruojami arba 

pateikiami pagal asmenines (galimai neigiamas) pedagogų nuosta-

tas. Kai kurie ekspertai pastebi, kad dauguma valstybinių mokyklų 

atsiriboja nuo šių temų tylos siena, o pedagogai stokoja iniciatyvos 

analizuoti su lytiškumu susijusias temas.92  

Atvejo studijas: homoseksualumas tikybos pamokose 

2017 metų balandžio mėnesį moksleivė iš Telšių socialiniame tinkle 
„Facebook“ pasidalino nuotraukomis su tikybos pamokose demons-
truojamomis skaidrėmis.93 Skaidrėse buvo teigiama, jog homosek-
sualūs asmenys yra žudikai ir kanibalai, praktikuojantys smurtinius 
seksualius santykius ir pedofiliją. „Nustatyta, kad beveik visi seriji-

91 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, „Dėl informacijos pateikimo“, Nr. SR-

1552, 2018 m. balandžio 10 d..

92 „Lytiškumo ugdymas mokyklose lieka neįgyvendintu pažadu: „Mokytojai jaučiasi palikti 

likimo valiai“”, 15min.lt, 2017 m. rugsėjo 15 d., https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svieti-

mas/lytiskumo-ugdymas-mokyklose-liko-neigyvendintu-pazadu-mokytojai-jauciasi-palik-

ti-likimo-valiai-233-852842.

93 Nuotraukas galima pamatyti čia: https://www.facebook.com/ipabijonaviciute/post-

s/1306027432777827?pnref=story.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/lytiskumo-ugdymas-mokyklose-liko-neigyvendintu-pazadu-mokytojai-jauciasi-palikti-likimo-valiai-233-852842
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/lytiskumo-ugdymas-mokyklose-liko-neigyvendintu-pazadu-mokytojai-jauciasi-palikti-likimo-valiai-233-852842
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/lytiskumo-ugdymas-mokyklose-liko-neigyvendintu-pazadu-mokytojai-jauciasi-palikti-likimo-valiai-233-852842
https://www.facebook.com/ipabijonaviciute/posts/1306027432777827?pnref=story
https://www.facebook.com/ipabijonaviciute/posts/1306027432777827?pnref=story


45

niai žudikai, kurie savo aukas nužudė ir po to suvalgė jų kūno dalis, 
buvo gėjai,“ – teigiama vienoje skaidrėje. Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba ir Generalinė prokuratūra pradėjo oficialų atvejo tyrimą. 
Švietimo ir mokslo ministrė teigė, kad tokią medžiagą moksleiviams 
teikiantys pedagogai apskritai netūrėtų dirbti švietimo sistemoje. Kita 
vertus, po to, kai buvo nutrauktas Generalinės prokuratūros inicijuo-
tas tyrimas, minimai tikybos mokytojai buvo skirtas papeikimas ir ji 
tęsė darbą mokykloje.   

2015 metais asociacija LGL atliko bendrojo lavinimo mokyklose be-

simokančių LGBT moksleivių apklausą.94 Apklausoje dalyvavo 644 

moksleiviai nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Apklausa atskleidė, kad 

daugiau nei pusė LGBT moksleivių nesijaučia saugūs mokykloje dėl 

savo seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės. Tik 5 % apklau-

soje dalyvavusių LGBT moksleivių nesusidūrė su homofobinėmis ar 

transfobinėmis patyčiomis. Remiantis apklausos duomenimis, net 

90 % LGBT moksleivių galvoja apie emigraciją. 

Rekomendacijos: 

1. Parengti ir išplatinti švietimo priemones, kuriose išsamiai ir objekty-
viai pristatomas mokslu pagrįstas požiūris į LGBT klausimas, įskaitant 
ir žmogaus teisių perspektyvą.   

2. Organizuoti specifinius mokymus mokytojams ir švietimo įstaigų 
darbuotojams, aktualizuojant LGBT klausimų aptarimą šveitimo pro-
ceso metu.

3. Parengti ir įgyvendinti prieš patyčias mokykloje nukreiptas priemo-
nes, specifiškai apimančias patyčias seksualinės orientacijos ir (ar) ly-
tinės tapatybės pagrindais.  

94 „Saugi ir įtrauki mokymosi aplinka kiekvienam moksleiviui“, lgl.lt, Vilnius, 2018, http://www.

lgl.lt/assets/Saugi-ir-%C4%AFtrauki-mokymosi-aplinka-kiekvienam-moksleiviui.-Lankstinu-

kas.pdf.

http://www.lgl.lt/assets/Saugi-ir-%C4%AFtrauki-mokymosi-aplinka-kiekvienam-moksleiviui.-Lankstinukas.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Saugi-ir-%C4%AFtrauki-mokymosi-aplinka-kiekvienam-moksleiviui.-Lankstinukas.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Saugi-ir-%C4%AFtrauki-mokymosi-aplinka-kiekvienam-moksleiviui.-Lankstinukas.pdf
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VII. Sveikatos apsauga (išskyrus su lyties keitimu 
susijusius klausimus)

Kadangi Lygių galimybių įstatymas95 yra taikomas tiek prekių ir pas-

laugų, tiek valstybinių institucijų veiklos srityse, bendrasis diskrimi-

nacijos seksualinės orientacijos pagrindu draudimas galioja ir svei-

katos apsaugos srityje. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 

nurodė, kad 2012-2018 metais nebuvo gauta skundų apie galimus 

diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu atvejus sveikatos 

apsaugos srityje. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 

1 str. 2 d. 3 p. draudžia varžyti paciento teises dėl jo, inter alia sek-

sualinės orientacijos.96 Pažymėtina, jog analogiškas draudimas nėra 

įtvirtintas lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais.

2018 metų vasario mėnesį Sveikatos ir pasaugos ministerija įgali-

no ŽIV gydymą iš karto po diagnozės, t. y. nelaukiant, kol virusas 

progresuos.97 Šis gydymas yra apmokamas privalomojo sveikatos 

draudimo lėšomis. Anksčiau ŽIV infekuoti asmenys turėjo laukti, kol 

CD4 ląstelių, rodančių imuninės sistemos stiprumą, kiekis nukris iki 

350 ląstelių kub. mm. Palyginimui, sveiko žmogaus CD4 ląstelių kie-

kis yra 500-1500 ląstelių kub. mm, o AIDS liga diagnozuojama, kai 

CD4 ląstelių kiekis nukrenta iki 200 ląstelių kub. mm.  

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog „Lietuvoje homoseksu-

alumas nėra laikomas sutrikimu ir visi teisės aktai ar kiti dokumentai 

yra rengiami atsižvelgiant į šią nuostatą.“98 Pasiteiravus apie specia-

lizuotas mokymų programas apie darbą su LGBT pacientais, Svei-

katos apsaugos ministerija atsakė, jog „[p]ati seksualinė orientacija 

95 Supra 4.

96 Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Nr. I-1562 

, 2018 m. liepos 1 d. aktuali redakcija, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E-

4170DB704/zTAJFxmORW.

97 „Sergantieji ŽIV bus pradėti gydyti iš karto nustačius ligą“, sam.lrv.lt, 2018 m. vasario 20 

d., https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sergantieji-ziv-bus-pradeti-gydyti-is-karto-nustacius-liga.  

98 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minsiterija, „Dėl atsakymų į klausimyną“, Nr. 

(10.1.1.1.421)10-3374, 2018 m. balandžio 26 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704/zTAJFxmORW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704/zTAJFxmORW
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sergantieji-ziv-bus-pradeti-gydyti-is-karto-nustacius-liga
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nėra laikoma sutrikimu, dėl kurio sveikatos apsaugos darbuotojams 

būtų reikalingas atskiras mokymas.“ Analogiškai, kalbant apie savi-

žudybių prevencijos programas, ministerija nurodė, kad „Lietuvos 

vyriausybė pagrindinį dėmesį skiria kompleksinių savižudybių prie-

monių įgyvendinimui savivaldybėse, kuriose savižudybių rodiklis di-

džiausias, neišskiriant specifinių savižudybių prevencijos programų 

LGBT bendruomenės nariams.“ Atsižvelgiant į šiuos atsakymus, da-

rytina išvada, jog Sveikatos apsaugos ministerija laikosi klaidingos 

pozicijos, jog LGBT asmenys nesusiduria su kliūtimis, naudodamiesi 

sveikatos priežiūros paslaugomis Lietuvoje. 

Rekomendacijos: 

1. Parengti ir įgyvendinti išsamias mokymų programas sveikatos prie-
žiūros specialistams apie darbą su LGBT pacientais. 

2. Parengti ir įgyvendinti savižudybių prevencijos programas, kuriomis 
atsižvelgiama į specifinius LGBT asmenų poreikius.

3. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant ko-
voti su diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės ap-
raiškomis sveikatos apsaugos sistemoje.

VIII. Ap(si)rūpinimas būstu

Kadangi Lygių galimybių įstatymas99 yra taikomas tiek prekių ir pas-

laugų, tiek valstybinių institucijų veiklos srityse, bendrasis diskrimi-

nacijos seksualinės orientacijos pagrindu draudimas galioja ir ap(si)

rūpinimo būstu srityje. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nu-

rodė, kad 2012-2018 metais buvo gautas vienas skundas apie ga-

limą diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu atvejį ap(si)

rūpinimo būstu srityje.100 2017 metais vyrų porai buvo atsisakyta iš-

nuomoti butą Vilniuje. Vis dėlto, tyrimas buvo nutrauktas, trūkstant 

duomenų, kad nuomos sutartis nebuvo sudaryta dėl diskriminacinių 

motyvų.  

99 Supra 4.

100 Supra 23, p. 2, 5.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nurodė, kad specializuo-

ta kompleksinė pagalba (įskaitant ir laikinojo apgyvendinimo pas-

laugas nakvynės namuose) yra tiekiama „nepriklausomai nuo [...] 

seksualinės orientacijos“.101 Kita vertus, ministerija nepateikė jokios 

informacijos apie parengtas viešosios politikos gaires ar rekomen-

dacijas, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią LGBT asmenų diskrimi-

nacijai ap(si)rūpinimo būstu srityje. 

2016 metais asociacija LGL atliko poreikio ir steigimo galimybių ver-

tinimo studiją dėl LGBT jaunimo gerovės centro Lietuvoje.102 Stu-

dija atskleidė, jog LGBT jaunimui nuo 14-18 metų apgyvendinimo 

paslaugos yra reikalingos tais atvejais, kai dėl su atsiskleidimu susi-

jusių konfliktų paaštrėja santykiai su tėvais ar globėjais.   

Rekomendacijos: 

1. Integruoti specifinius LGBT asmenų poreikius laikinojo apgyvendini-
mo paslaugų kontekste (pavyzdžiui, teikiant specializuotos pagalbos 
paslaugas aukoms). Priimti viešosios politikos gaires ir (ar) rekomen-
dacijas. Organizuoti atitinkamus mokymus socialiniams darbuotojams 
bei kitiems specialistams. 

IX. Sportas 

Kūno kultūros ir sporto departamentas nurodė, kad „nėra žinoma 

atvejų, kuomet sportininkams Lietuvoje nebuvo sudaromos galimy-

bės dalyvauti sporto varžybose būtent dėl jų [...] seksualinės orien-

tacijos ir (ar) lytinės tapatybės.“103 Taip pat nurodoma, jog „2012-2018 

metų laikotarpiu informacijos apie sporto renginių metu naudotų 

homofobinio ir (ar) transfobinio pobūdžio skanduočių Departamen-

te negauta.“ Galiausiai, Departamentas nurodė, jog neturi informaci-
101 Supra 19, p. 8.

102 „LGBT jaunimo gerovės centras Lietuvoje. Poreikių ir steigimo galimybių vertinimo stu-

dija”, lgl.lt, Vilnius, 2016, http://www.lgl.lt/assets/LGBT-Jaunimo-Geroves-Centras-Lietuvoje.

pdf.

103 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, „Dėl in-

formacijos suteikimo įgyvendinant ET ministrų komiteto Rekomendaciją CM/Rec(2010)5“, Nr. 

S-551, 2018 m. balandžio 19 d.

http://www.lgl.lt/assets/LGBT-Jaunimo-Geroves-Centras-Lietuvoje.pdf
http://www.lgl.lt/assets/LGBT-Jaunimo-Geroves-Centras-Lietuvoje.pdf
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jos apie „bet kokio pobūdžio draudimus dalyvauti sporto varžybose 

translyčiams asmenims.“

Remiantis Pagrindinių teisių agentūros (PTA) LGBT asmenų apklau-

sos duomenimis (2012), 18 % LGBT respondentų iš Lietuvos susisdū-

rė su diskriminacija sporte ar sporto klube.104   

Rekomendacijos: 

1. Parengti nacionalines gaires bei rekomendacijas dėl LGBT asmenų 
įtraukties sporte. 

X. Teisė prašyti prieglobsčio

Prieglobsčio suteikimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Įstaty-

mas dėl užsieniečių teisinės padėties105 ir Prieglobsčio Lietuvos Res-

publikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas.106 Įstatymo 86 

str. 1 d. nurodo, kad „[p]abėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio 

prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl 

rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei 

ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir 

negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos 

užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuo-

latinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į 

ją grįžti [...].“ Tvarkos aprašo 116 str. 1 d. 6 p. nurodoma, kad „[s]iekiant 

pripažinti priklausymą prie tam tikros socialinės grupės arba nusta-

tyti tokios grupės savybes, turi būti tinkamai atsižvelgiama į su lytimi 

susijusius aspektus, įskaitant lyties tapatybę“, o 116 str. 1 d. 7 p. nuro-

doma, kad „atsižvelgiant į aplinkybes prieglobsčio prašytojo kilmės 

104 Supra 10.

105 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, Nr. IX-2206, 2018 m. 

liepos 1 d. aktuali redakcija, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD/qb-

NuiNlQtR.

106 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lie-

tuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. gruodžio 

23 d. aktuali redakcija, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a918630dc0311e-

59019a599c5cbd673/TGpKawfDQQ. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD/qbNuiNlQtR
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD/qbNuiNlQtR
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a918630dc0311e59019a599c5cbd673/TGpKawfDQQ
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a918630dc0311e59019a599c5cbd673/TGpKawfDQQ
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šalyje, tam tikrai socialinei grupei gali priklausyti grupė, susidariusi 

dėl būdingos seksualinės orientacijos, pavyzdžiui jeigu kilmės vals-

tybėje egzistuoja baudžiamosios teisės aktai, kurie specialiai skir-

ti tam tikros seksualinės orientacijos asmenims. [...] Vertinant tokio 

prieglobsčio prašytojo baimės būti persekiojamam pagrįstumą, ne-

sivadovaujama prielaida, kad prieglobsčio prašytojas kilmės šalyje 

gali slėpti savo seksualinę orientaciją arba susilaikyti reikšdamas šią 

seksualinę orientaciją, kad išvengtų persekiojimo.“ 

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ne-

suteikė duomenų, kiek kartų 2012-2018 metų laikotarpiu pabėgėlio 

statusas Lietuvoje buvo suteiktas asmenims dėl baimės būti perse-

kiojamiems dėl seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės.   

Atvejo studija: Lietuva suteikė prieglobstį dviem homoseksua-
liems čečėnams

2017 metų gegužės mėnesį Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad 
Lietuvos Respublika išdavė vizas dviem homoseksualiems vyrams 
iš Čečėnijos (Rusijos Federacija), kurie susidūrė su persekiojimu dėl 
savo seksualinės orientacijos.107 Asociacijos LGL duomenimis, prie-
globstis šiems asmenims oficialiai buvo suteiktas 2018 metų balan-
džio mėnesį.    

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nuro-

dė, jog prašymus dėl prieglobsčio suteikimo nagrinėjantiems De-

partamento darbuotojams nėra organizuojami specialūs mokymai 

LGBT temomis.108 Analogiškai, nebuvo suteikta informacijos apie 

mokymus pabėgėlių priėmimo centrų darbuotojams, policijos pa-

reigūnams, sveikatos priežiūros specialistams ar socialiniams dar-

buotojams, kurie dirba su prieglobsčio prašytojais. 

107 „Lithuania First Country to Grant Asylum to Gay Men Escaping Chechnya”, gaystarnews.

com, 2017 m. gegužės 18 d., https://www.gaystarnews.com/article/lithuania-first-country-

to-grant-asylum-to-gay-men-escaping-chechnya/#gs.PXimDKw.

108 Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, „Dėl informacijos suteikimo 

įgyvendinant ET Ministrų komiteto Rekomendacija CM/Rec(2010)5“, Nr. (15/2-3)10K-17193, 

2018 m. gegužės 3 d.

https://www.gaystarnews.com/article/lithuania-first-country-to-grant-asylum-to-gay-men-escaping-chechnya/#gs.PXimDKw
https://www.gaystarnews.com/article/lithuania-first-country-to-grant-asylum-to-gay-men-escaping-chechnya/#gs.PXimDKw
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Rekomendacijos: 

1. Užtikrinti, kad Migracijos departamento darbuotojams, nagrinėjan-
tiems prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, būtų organizuojami mo-
kymai apie specifinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT prieglobs-
čio prašytojai. Panašaus pobūdžio mokymus organizuoti ir pabėgėlių 
priėmimo centrų darbuotojams, policijos pareigūnams, medikams bei 
socialiniams darbuotojams, kurie dirba su prieglobsčio prašytojais po 
to, kai šiems yra suteikiamas pabėgėlio statusas.

XI. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

2018 metų vasario mėnesį Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

įstaigai buvo suteikta nacionalinės žmogaus teisių institucijos akre-

ditacija pagal Jungtinių Tautų Paryžiaus principus.109 Šis statusas at-

sispinti 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiose Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstatymą papildančiose nuostatose.110 Seimo kontrolie-

rių įstaiga nepateikė jokios aktualios informacijos apie nacionalinės 

žmogaus teisių institucijos prioritetus LGBT asmenų žmogaus teisių 

apsaugos srityje.111 Pateikta informacija apsiriboja formaliai išvardija-

momis nacionalinės žmogaus teisių institucijų funkcijomis. Taip pat 

referuojama į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kaip pagrin-

dinę nediskriminavimo ir lygybės principus įgyvendinančią instituci-

ją Lietuvoje.  

Rekomendacijos: 

1. Suteikti nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms aiškų mandatą 
kovoti su diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu. 

109 „Įsigaliojo Seimo kontrolierių įstatymo pataisos, įtvirtinančios Nacionalinės žmogaus tei-

sių institucijos statusą“, lrski.lt, 2018 m. sausio 3 d., http://www.lrski.lt/naujienos/562-isigalio-

jo-seimo-kontrolieriu-istatymo-pataisos-itvirtinancios-nacionalines-zmogaus-teisiu-institu-

cijos-statusa.html. 

110 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas, Nr. VIII-950, 2018 m. sausio 1 d. aktuali 

redakcija, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69069/hBQImOpWvc.

111 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, „Dėl informacijos apie Europos Tarybos 

Ministrų komiteto 2010 m. kovo 31 d. Rekomendacijos Nr. CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms 

dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių įgy-

vendinimą“, Nr. 1/3D-964, 22018 m. balandžio 5 d.

http://www.lrski.lt/naujienos/562-isigaliojo-seimo-kontrolieriu-istatymo-pataisos-itvirtinancios-nacionalines-zmogaus-teisiu-institucijos-statusa.html
http://www.lrski.lt/naujienos/562-isigaliojo-seimo-kontrolieriu-istatymo-pataisos-itvirtinancios-nacionalines-zmogaus-teisiu-institucijos-statusa.html
http://www.lrski.lt/naujienos/562-isigaliojo-seimo-kontrolieriu-istatymo-pataisos-itvirtinancios-nacionalines-zmogaus-teisiu-institucijos-statusa.html
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.69069/hBQImOpWvc
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2. Suteikti aiškios informacijos apie nacionalinės žmogaus teisių insti-
tucijos, t. y. Seimo kontrolierių įstaigos, prioritetus LGBT asmenų žmo-
gaus teisių apsaugos srityje.

XII. Daugialypė diskriminacija

Daugialypės diskriminacijos sąvoka nacionaliniuose teisės aktuose 

nėra įtvirtinta. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nurodė, kad iš 

esmės galėtų tirti skundą dėl galimos daugialypės diskriminacijos 

atvejo.  Kita vertus, tokių atvejų, kai vienas iš diskriminacijos pagrin-

dų būtų susijęs su diskriminacija seksualinės orientacijos ir (ar) lyti-

nės tapatybės pagrindais, 2012-2018 metų laikotarpiu gauta nebuvo.  

Rekomendacijos: 

1. Apsvarstyti galimybę nacionalinėje teisėje įtvirtinti „daugialypės dis-
kriminacijos“ apibrėžimą ir taikyti prevencines priemones, kovojant su 
šiuo nepageidaujamu reiškiniu. 



Europos Tarybos Ministrų

komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl

priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės 

tapatybės pagrindais įgyvendinimo stebėsenos

DOKUMENTINĖ ATASKAITA

LIETUVA

„MES ESAME ŽMONĖS, NE PROPAGANDA ”: 

 » „homoseksualumo propagandą“ draudžiantys įstatymai, kuriais
remiantis ribojama LGBT bendruomenės saviraiškos laisvė;

 » neegzistuojantis teisinis tos pačios lyties šeimų pripažinimas;
 » neegzistuojanti administracinė procedūra teisei į lytinės

tapatybės pripažinimą realizuoti;

 » sisteminis neveikimas, tiriant prieš LGBT asmenis nukreiptus
neapykantos nusikaltimus.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

www.lgl.lt/en 

2010 metais Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė Rekomendaciją 
CM/Rec(2010)5 dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės             
orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindais. Visos valstybės narės – 
įskaitant Lietuvą – pritarė šiai Rekomendacijai. 

2018 metais Nacionalinė LGBT* teisių organizacija parengė dokumentinę 
ataskaitą, siekdama įvertinti, kokių veiksmų ėmėsi Lietuvos valdžios 
institucijos, siekdamos įgyvendinti Rekomendaciją nacionaliniu lygmeniu. 
Ataskaitoje identifikuotos šios prioritetinės LGBT asmenų žmogaus teisių 
apsaugos problemos:
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