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1. Article 91 of Constitution of Latvia (Satversme) 
 1.1. Article 91 
  Principle of non-discrimination as part of general principle of equality. Prohibition of  
  discrimination as blanket norm. 
 1.2. Article 89 
  Obligation to interpret Constitution in conformity with international agreements. 

2. International obligations 
 2.1. UN 
  Law documents, case-law of the Human Rights Committee 
 2.2. Council of Europe 
  Law documents, case-law of the European Court of Human Rights  
 2.3. European Union 
  Law documents, case-law of the European Court of Justice 

3. Individual rights of gay and lesbian persons 
 3.1. Rights  in field of criminal law and related 
  Rape, other sexual offences.  
  Victims of communist and nazi regime. 
 3.2. Rights in field of employment 
  - employee’s rights 
  - rights of self-employed 
  Provisions of Directive 2000/78 and exceptions. Implementation of Directive 2000/78.  
  Labour law, related laws. 
 3.3. Assulym rights  

4. Rights deriving form marital status 
 4.1. Citizenship rights 
  Right to obtain citizenship, non-citizen status for partner. 
 4.2. Immigration and residence rights 
  Right of partner to immigrate and reside. Implementation and interpretation of  
  Directive 2004/38  
 4.3. Employment rights 
  Exception provided by Directive 2000/78 
 4.4. Rights in field of criminal law 
  - material; 
  - procedural;  
  - penal. 
 4.5. Family rights 
  - mutual relationship; 
  - adoption; 
  - parental rights. 
 4.6. Inheritance rights 
  Inheritance by law, will or agreement 
 4.7. State social insurance and pensions 
 4.8. Tax incentives 
 4.9. Rental rights 
 4.10. “Hospital” rights 



Geju un lesbiešu tiesības (tiesību trūkums) Latvijā 
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1. Satversmes 91.pants 
 1.1. 91.pants 
  Diskriminācijas aizlieguma princips, kā vispārīgā vienlīdzības principa sastāvdaļa.  
  Diskriminācijas aizliegums kā blanketa norma. 
 1.2. 89.pants 
  Pienākums interpretēt Satversmi atbilstoši saistošiem starptautiskiem līgumiem. 

2. Starptautiskās saistības 
 2.1. Apvienoto Nāciju Organizācija 
  Tiesību dokumenti, Cilvēktiesību komitejas judikatūra 
 2.2. Eiropas Padome 
  Tiesību dokumenti, Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra 
 2.3. Eiropas Savienība 
  Tiesību dokumenti, Eiropas Kopienu tiesas judikatūra 

3. Geju un lesbiešu kā indivīdu tiesības 
 3.1. Tiesības krimināltiesību un saistītās jomās 
  Izvarošana un citāda dzimumtieksmes apmierināšana. 
  Komunistiskā un nacistiskā režīma upuri. 
 3.2. Tiesības nodarbinātības jomā 
  - darbinieku tiesības 
  - pašnodarbinātā tiesības 
  Direktīvas 2000/78 ieviešana, izņēmumi. Darba tiesības un saistītās tiesības. 
 3.3. Patvēruma tiesības 

4. Tiesības, kas izriet no ģimenes stāvokļa 
 4.1. Valsts piederības iegūšana 
  Tiesības iegūt pilsonību, nepilsoņa statusu. 
 4.2. Imigrācijas un uzturēšanās tiesības  
  Partnera tiesības imigrēt un uzturēties. Direktīvas 2004/38 ieviešana un interpretēšana. 
 4.3. Darba tiesības 
  Direktīvas 2000/78 noteiktie izņēmumi. 
 4.4. Tiesības krimināltiesību jomā 
  - materiālās; 
  - procesuālās;  
  - soda izpildes. 
 4.5. Ģimenes tiesības 
  - partneru savstarpējās attiecības; 
  - adopcija; 
  - vecāku tiesības. 
 4.6. Mantojuma tiesības 
  Likumiskā, testamentāra un līgumiskā mantošana. 
 4.7. valsts sociālās apdrošināšanas tiesības 
 4.8. Nodokļu atvieglojumi 
 4.9. Īres tiesības 
 4.10. Ārstniecības tiesības 


