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Seimo Žmogaus teisių komitetas (toliau – Komitetas) 2022 m. kovo 30 d. posėdyje svarstė
2022 m. kovo 24 skundą „Dėl viešo Holokausto neigimo ir istorinių faktų iškraipymo“.
Siunčiame Komiteto 2022 m. kovo 30 d. posėdžio protokolo išrašą.
PRIDEDAMA. 1 lapas.
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6. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
6.2. Dėl 2022-03-28 skundo „Dėl viešo Holokausto neigimo ir istorinių faktų iškraipymo“.
NUTARTA. Konstatuoti, kad Žmogaus teisių komitetas 2018 m. birželio 6 d. posėdyje
išnagrinėjo analogišką pareiškėjo ir jo atstovo skundą, apie nagrinėjimo rezultatus informuojant
tiek pareiškėją ir jo teisinį atstovą, tiek tuometinį Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką.
Pažymėtina, kad ginčas tarp pareiškėjo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro yra dėl faktinių aplinkybių, susijusių su skunde nurodytais asmenimis ir jų veiklos
vertinimu, todėl toks ginčas spręstinas teisme, nes Žmogaus teisių komitetas netiria ginčų dėl
faktinių aplinkybių nustatymo, taip pat netiria istorinių aplinkybių. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2020 m. kovo 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI2-2846535/2020 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. gegužės 6 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. eAS-312-552/2020 išspręsti klausimai dėl skunde formuluojamų
pareiškėjo ir teisinio atstovo reikalavimų.
Pritarta bendru sutarimu.
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