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Šiame leidinyje remiamasi tarptautinių žmogaus teisių organizaci-
jų, būtent – TransGender Europe (TGEU) ir ILGA-Europe, atstovaujama 
translyčiams asmenims taikomų žmogaus teisių apsaugos standartų 
paradigma. Išsamią minimų standartų analizę galima rasti šių organi-
zacijų ekspertų parengtose publikacijose Human Rights and Gender 
Identity. Best Practice Catalogue (2011) ir Legal Gender Recognition in 
Europe. Toolkit (2013).

Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL, įgyvendindama su translyčių 
bei transseksualių asmenų žmogaus teisėmis susijusias advokacijos 
veik las nacionaliniame lygmenyje, vadovaujasi aukščiausiais šiems as-
menims taikomais tarptautiniais žmogaus teisių apsaugos standartais. 
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5   Terminų žodynas

TERMINŲ ŽODYNAS

Translyčių asmenų tapatybes ir patirtis apibūdinanti terminologija dėl taria-
mo temos „naujumo“ lietuvių kalboje nėra pakankamai gerai išplėtota. Ilgą 
laiką buvo spekuliuojama, esą terminas „translytis“ lietuvių kalboje nevar-
totinas dėl hibridinės šio žodžio darybos (t. y. tarptautinis sudurtinio žodžio 
dėmuo negali būti jungiamas prie lietuviško žodžio šaknies). 2014 metų 
gruodžio mėnesį Lietuvių kalbos instituto pateiktoje išvadoje1 konstatuo-
jama, jog abi sąvokos – tiek „translytis“ (angl. „transgender“), tiek „trans-
seksualas“ (angl. „transsexual“) – lietuvių kaboje vartotinos sinonimiškai. 
Vis dėlto pažymėtina, jog šie terminai savo reikšme nėra tapatūs. Siekiant 
įvesti papildomo aiškumo, šiame leidinyje vartojami lietuviški terminai ati-
tinka pažodinį anglų kalboje vartojamų terminų vertimą.

Biologinė lytis (angl. „sex“) apibūdina biologinių charakteristikų visumą, 
susijusią su pirminiais ir antriniais lyties požymiais, genų rinkiniu ir hormonų 
poveikiu asmens organizmui. Teisinė asmens lytis yra nustatoma gimimo 
metu ir dažniausiai remiasi pirminiais biologinės lyties požymiais. Tradicinis 
visuomenės požiūris į biologinę lytį grindžiamas prielaida, esą egzistuoja 
dvi konkrečiai apibrėžtos ir viena nuo kitos nepriklausomos lyties katego-
rijos, būtent – biologinės moterys ir biologiniai vyrai. Kita vertus, biologinė 
lytis tėra vienas iš keleto su asmens lytine tapatybe susijusių dedamųjų as-
pektų.

Cislytis asmuo (angl. „cisgender person“) yra asmuo, kurio lytinę tapaty-
bę sudarantys dedamieji aspektai (t. y. biologinė lytis, lyties raiška ir savęs 
priskyrimas vienai ar kitai lyčiai) dera tarpusavyje ir atitinka su tam tikra ly-
timi susijusius visuomenės lūkesčius (pavyzdžiui, vyrams būdinga išvaizda). 

1 Lietuvių kalbos instituto konsultacija, 2014 m. gruodžio 10 d.; plačiau skaitykite: 
LGL, „Lietuvių kalbos institutas: terminas „translytis“ – vartotinas“,
http://www.lgl.lt/naujienos/lietuviu-kalbos-institutas-terminas-translytis-varto-
tinas.
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Kadangi cislyčiai asmenys visuomenėje sudaro daugumą, ši lytinė tapaty-
bė yra laikoma norma, o cislyčiams asmenims yra suteikiamos atitinkamos 
socialinės privilegijos. Šios privilegijos pasireiškia socialinėmis ir instituci-
nėmis praktikomis, sistemiškai marginalizuojančiomis ir į blogesnę padėtį 
statančiomis tuos asmenis, kurių lytinė tapatybė ir lyties raiška neatitinka 
socialinių normų ir stereotipų. 

Greita, skaidri ir prieinama lyties pakeitimo procedūra (angl. „quick, 
transparent and accessible gender reassignment procedure“) – Europos Ta-
rybos Ministrų komiteto priimtoje rekomendacijoje CM/Rec2010(5) valsty-
bėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės pagrindais suformuluotas principas, reglamentuojantis 
minimalius lyties pakeitimo ir teisinio pripažinimo procedūroms taikomus 
standartus. Pasitelkiant greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo 
procedūros principą, siekiama eliminuoti įvairius su šiais procesais sietinus 
translyčių asmenų žmogaus teisių pažeidimus, pavyzdžiui, psichiatrinės di-
agnozės reikalavimą, prievartinę sterilizaciją ir privalomąjį medicininį „gy-
dymą“ (įskaitant chirurginę intervenciją).      

Lyties pakeitimas (angl. „gender reassignment“) yra procesas, kurio metu 
individai įvairių pokyčių ir procedūrų pagalba iš naujo apibrėžia savo kūno 
santykį su individualia lytine tapatybe. Šis procesas gali, tačiau neprivalo, 
apimti įvairias medicinines procedūras (pavyzdžiui, hormonų terapiją), ku-
rių pagalba translyčiai ar transseksualūs asmenys „sinchronizuoja“ savo fi-
zinę išvaizdą su savo tikrąja lytine tapatybe. Lyties pakeitimo procesas yra 
susijęs ir su sudėtingais socialiniais bei teisiniais pokyčiais, pavyzdžiui, at-
siskleidimu šeimos nariams, draugams bei bendradarbiams, aprangos įpro-
čių ir elgsenos koregavimu, asmens tapatybės dokumentų pakeitimu ir kitų 
teisinių procedūrų išpildymu pagal nacionalinių teisės aktų keliamus reika-
lavimus. Lyties pakeitimo proceso trukmė yra individuali ir gali trukti nuo 
keleto metų iki kelių dešimtmečių. Europos Sąjungos teisėje diskriminacija 
dėl asmens atliekamos ar ketinamos atlikti lyties pakeitimo procedūros yra 
laikoma diskriminacija lyties pagrindu.        

Lyties pakeitimo operacija (angl. „gender reassignment surgery“) – chirur-
ginės procedūros, kuriomis siekiama pakeisti asmens fizinę išvaizdą tokiu 
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būdu, kad ši kuo labiau atspindėtų tam tikrai lyčiai būdingas charakteristi-
kas. Šios procedūros apima ne tik lyties organų korekciją, bet ir kitas kūno 
išvaizdos bei funkcijų modifikacijas, pavyzdžiui, krūtų mastektomiją, Ado-
mo obuolio mažinimą ar plaukų šalinimą lazeriu. Chirurginės pirminių lyti-
nių požymių korekcijai skirtos procedūros atliekamos kartu su hormoniniu 
gydymu, kai vartojant atitinkamus hormoninius preparatus yra įgaunami 
antriniai priešingai lyčiai būdingi lyties požymiai. Visapusiškos medicininės 
lyties pakeitimo procedūros kaina, įskaitant lyties pakeitimo operaciją, sie-
kia iki 40 000 eurų. Pažymėtina, jog lyties pakeitimo operacijos yra atlieka-
mos ne tik transseksualiems, bet ir interseksualiems (t. y. abiejų biologinių 
lyčių požymių turintiems) asmenims.  

Lyties raiška (angl. „gender expression“) apibūdintina kaip ženklų ir sim-
bolių visuma, apimanti individualias lytinės tapatybės raiškos priemones 
bei aplinkinių sugebėjimą šiuos ženklus ir simbolius atpažinti. Kiekvieno 
asmens lyties raiška yra itin individuali bei glaudžiai susijusi su šio asmens 
lytine tapatybe. Kita vertus, dviejų tą pačią lytinę tapatybę turinčių asmenų 
lyties raiška gali būti itin skirtinga. Dėl savo individualumo lyties raiška ir su 
ja susiję simboliai bei ženklai neturėtų būti ribojami dichotominių „moteriš-
kumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų. 

Lytinė tapatybė (angl. „gender identity“) apibūdina unikalų kiekvieno as-
mens lyties pajautimą bei su tuo susijusį savęs (ne)priskyrimą konkrečiai 
lyčiai. Lytinė tapatybė formuojasi bei kinta biologinės lyties, socialinės ly-
ties ir lytinės raiškos patirčių pagrindu. Lytinės tapatybės pajautimas tam 
tikrais atvejais turi įtakos asmens santykiui su savo kūnu bei fizine išvaizda. 
Dėl šios priežasties gali būti atliekamos tam tikros fizinės išvaizdos kore-
gavimo procedūros, potencialiai apimančios ir medicinines bei chirurgines 
procedūras (pavyzdžiui, transseksualiam asmeniui atliekama lyties keitimo 
operacija).    

Socialinė lytis (angl. „gender“) yra socialinis konstruktas, priskiriantis vy-
rams ir moterims tam tikrus socialinius vaidmenis bei formuojantis su lytimi 
susijusias normas. Pažymėtina, jog vyrams ir moterims būdingi socialiniai 
vaidmenys nėra pastovūs ir kinta atsižvelgiant į istorines, socialines, kultūri-
nes ir klasines ypatybes. Vakarų kultūroje dominuoja dvinaris lyčių modelis, 
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paremtas prielaida, esą egzistuoja dviejų priešingų ir biologiškai apibrėžtų 
lyčių dichotomija. Iš šios dichotomijos kyla su tradicinėmis „moteriškumo“ 
ir „vyriškumo“ kategorijomis susiję visuomenės lūkesčiai, darantys įtaką 
asmens savęs, kaip vyro arba moters, suvokimui. Todėl galima teigti, jog 
socialinė lytis prisideda ir prie vidinio asmens lyties pajautimo bei su tuo 
susijusių individualių patirčių. 

Teisinis lyties pakeitimo pripažinimas (angl. „gender recognition“) – as-
mens vardo ir su lytimi susijusios informacijos oficialiuose asmens tapaty-
bės dokumentuose bei atitinkamų registro įrašų pakeitimo procesas, sie-
kiant teisiškai pripažinti tikrąją asmens lytinę tapatybę. Valstybės gali nu-
statyti tam tikrus tinkamumo kriterijus šiai procedūrai atlikti. Kai kurie iš šių 
kriterijų, pavyzdžiui, prievartinė sterilizacija, priverstinės skyrybos, privalo-
ma psichiatrinė diagnozė ar minimalaus amžiaus reikalavimai akivaizdžiai 
pažeidžia transseksualių ir translyčių asmenų žmogaus teises.

Trans arba trans* (angl. „trans“) yra skėtinė sąvoka, apibūdinanti asmenis, 
kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška nevisiškai sutampa su biologine šių 
asmenų lytimi bei su socialinės lyties padiktuotomis normomis. Ši sąvoka 
apima transseksualius bei translyčius asmenis, transvestitus, androginus 
(t. y. asmenis, tuo pačiu metu išreiškiančius tiek vyriškas, tiek moteriškas 
savybes), polilyčius asmenis (t. y. asmenis, priskiriančius save daugiau nei 
vienai lyčiai), genderqueer asmenis (t. y. asmenis, kurių lytinė tapatybė ne-
priklauso dvinarės lyčių sistemos modeliui), alyčius asmenis (t. y. asmenis, 
nepriskiriančius savęs jokiai lyčiai), kintančios lytinės tapatybės asmenis ir 
visus kitus asmenis, kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška neatitinka tra-
dicinių „moteriškumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų.

Transfobija (angl. „transphobia“) – išankstiniu nusistatymu, pasišlykštėjimu, 
baime ir/arba neapykanta pasireiškiantis neigiamas individų ar visuomenės 
požiūris į asmenis, kurie neatitinka visuomenėje vyraujančių lyties normų. 
Institucionalizuota transfobija pasireiškia per teisines sankcijas, patologi-
zuojančias praktikas ir neegzistuojančius ar nepakankamus mechanizmus, 
kovojant su smurtu ir diskriminacija. Socialinė transfobija pasireiškia per 
fizinę ar kitokio pobūdžio prievartą, neapykantos kalbą, diskriminaciją, gra-
sinimus, marginalizaciją, socialinę atskirtį, pažeminimus ir patyčias.     
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Translytis asmuo (angl. „transgender“) yra asmuo, kurio lytinė tapatybė 
priklauso tarp „moters“ ir „vyro“ kategorijų esančiam lyčių spektrui. Šie as-
menys savo lytinę tapatybę konstruoja derindami su įvairiomis lytimis sieti-
nus aspektus ir dažniausiai nesiekia atlikti pilnos lyties keitimo procedūros. 
Tai reiškia, jog ne visi translyčiai asmenys yra transseksualūs. Norėdami 
atspindėti savo lytinės tapatybės unikalumą, translyčiai asmenys vietoj 
įvardžio „jis“ ar „ji“ vienaskaitos trečiajam asmeniui apibūdinti kartais var-
toja įvardį „jie“ arba kitą gramatinę konstrukciją (pavyzdžiui, anglų kalbo-
je vartojami įvardžiai „ze“, „xe“ „ou“ ir pan.). Kai kuriuose kultūriniuose ir 
lingvistiniuose kontekstuose sąvoka „translytis“ vartotina skėtinės sąvokos 
„trans“ reikšme.

Transseksualus asmuo (angl. „transsexual“) yra asmuo, kuris tapatinasi 
su priešinga dvinarės lyčių sistemos reprezentuojama lytimi ir siekia, ta-
patindamasis su šia lytimi, gyventi nuolatos. Transseksualūs asmenys jau-
čiasi „įkalinti svetimame kūne“ ir siekia modifikuoti pirminius bei antrinius 
biologinės lyties požymius, kad šie taptų kuo panašesni į priešingai lyčiai 
būdingas charakteristikas. Transseksualūs asmenys pageidauja atlikti lyties 
keitimo procedūrą, kuri dažniausiai apima hormonų terapiją bei lyties pa-
keitimo operaciją.           

Transvestitas (angl. „transvestite“) arba „persirengėlis“ (angl. „cross dres-
ser) apibūdina asmenis, kurie retkarčiais dėl tam tikrų priežasčių rengiasi 
ir elgiasi kaip priešingos lyties atstovai. Istoriškai ši sąvoka buvo taikoma 
asmenims, patiriantiems su persirenginėjimu susijusį seksualinį pasiten-
kinimą. Kita vertus, persirenginėjimo motyvai nebūtinai yra susiję su sek-
sualinio pobūdžio implikacijomis. Pavyzdžiui, vyrai, įkūnijantys šaržuotą 
moteriškos lyties personažą LGBT* kultūros kontekste, yra vadinami „drag 
karalienėmis“ (angl. „drag queens“). Persirenginėjimo praktika dažniausiai 
nėra transvestito lytinę tapatybę lemiantis elementas, todėl „transvestiz-
mo“ sąvoka jokiu būdu negali būti vartojama translyčių ar transseksualių 
asmenų patirtims apibūdinti.                   
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ĮVADAS

Lytis yra vienas esminių tapatybės elementų, apibrėžiančių kiekvieno in-
divido santykį tiek su pačiu savimi, tiek su supančia aplinka. Dažniausiai 
asmens lytis yra identifikuojama gimimo metu ir nuo to momento tampa 
socialiniu bei teisiniu faktu. Vis dėlto, kai kurie asmenys patiria tam tikrų 
problemų, susijusių su jų gimimo metu užfiksuota lytimi. Šios problemos 
kyla todėl, kad vidinis šių asmenų lyties pajautimas nevisiškai sutampa arba 
netgi kardinaliai skiriasi nuo jų biologinės lyties. Tokie asmenys yra vadina-
mi trans* asmenims.

Nors trans* asmenų bendruomenė nėra didelė2, tačiau tai – labai įvairi socia-
linė grupė. Be lyties pakeitimo procedūrą ketinančių atlikti ir jau atlikusių 
transseksualių asmenų, ši grupė apima ir translyčius asmenis, kurie neketina 
atlikti su lyties pakeitimu susijusių medicininių procedūrų. Pažymėtina, jog 
dauguma teisinių sistemų „atpažįsta“ tik transseksualius (t. y. lyties pakeiti-
mo procedūrą ketinančius atlikti arbą šią procedūrą jau atlikusius) asmenis, 
tokiu būdu ignoruodamos likusių šios socialinės grupės narių interesus.

Asmens teisė į lytinės tapatybės pripažinimą yra realizuojama per dvi pagrin-
dines procedūras, būtent – įtvirtinant galimybę pakeisti įrašus apie asmens lytį 
asmens tapatybės dokumentuose ir sudarant sąlygas gauti pageidaujamą su 
lyties pakeitimu susijusį medicininį „gydymą“. Tuo atveju, kai šios procedūros 
yra viena nuo kitos priklausomos, t. y. teisinis lyties pakeitimo pripažinimas 
nėra įmanomas be privalomo medicininio „gydymo“, iškyla reali grėsmė, jog 
yra pažeidžiami translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai. Situ-
acija komplikuojasi dar labiau, kai valstybė lytį norintiems pakeisti asmenims 
kelia neįmanomus išpildyti reikalavimus, t. y. nesudaro galimybių medicininiu 
būdu pakeisti lytį nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos rėmuose.  

2 Nacionalinės LGBT* teisių asociacijos LGL vertinimu, šiuo metu Lietuvoje gyvena 
apie 200 translyčių asmenų, iš kurių tik apie 50 pageidautų atlikti pilną lyties pakei-
timo procedūrą. 
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2001 metais įsigaliojusioje naujoje Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 
redakcijoje buvo įtvirtinta asmens teisė medicininiu būdu pakeisti lytį, jei-
gu tai yra mediciniškai įmanoma. Šios procedūros sąlygas ir tvarką turėjo 
sureguliuoti specialus Lyties pakeitimo įstatymas, kuris išlieka nepriimtas. 
2007 metais Lietuvai nepalankų sprendimą byloje L. prieš Lietuvą priėmęs 
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) konstatavo, jog įstatymo leidėjo 
delsimas reglamentuoti lyties pakeitimo procedūrą pažeidė ieškovo teisę 
į privataus gyvenimo gerbimą. Strasbūro teismas Lietuvos Vyriausybę įpa-
reigojo arba per tris mėnesius priimti Lyties pakeitimo įstatymą, arba ieško-
vui atlyginti 40 000 eurų įvertintą turtinę (t. y. su medicininio lyties keitimo 
kaštais susijusią) žalą. Lietuvos Vyriausybė greituoju laikotarpiu sprendimui 
įgyvendinti pasirinko antrąją priemonę.

Kadangi Lyties pakeitimo įstatymas Lietuvoje iki šiol išlieka nepriimtas, nėra 
ir atitinkamo teisinio lyties pakeitimo pripažinimo reglamentavimo. Lyties 
pakeitimo procedūrą užsienyje atlikę transseksualūs asmenys yra priversti 
administracine tvarka kreiptis į teismą, kuris, savo ruožtu, įpareigoja civi-
linės metrikacijos įstaigas išduoti naujus asmens tapatybės dokumentus. 
Tokia praktika yra ydinga dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, brangiai kainuo-
jančio ir ilgą laiką trunkančio teisinio bylinėjimosi perspektyva jokiu būdu 
negali būti laikoma greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo proce-
dūros sudedamąja dalimi. Visų antra, norėdami pasikeisti asmens tapatybės 
dokumentus, transseksualūs asmenys privalo atlikti pilną medicininį „gydy-
mą“, įskaitant chirurginę lyties pakeitimo operaciją. Dėl neegzistuojančio 
teisinio reguliavimo atlikti šių procedūrų Lietuvoje neįmanoma.      

2012 metais Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija pateikė su lyties 
pakeitimo proceso reglamentavimu susijusias Civilinio kodekso ir Civilinės 
būklės aktų registravimo įstatymų pataisas. Šių pataisų esmė – pašalinus 
iš Civilinio kodekso reikalavimą lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką suregu-
liuoti atskiru įstatymu, o Civilinės būklės aktų registravimo įstatyme numa-
čius galimybę civilinės metrikacijos įstaigoms registruoti lyties pakeitimą 
po atliktos lyties pakeitimo operacijos, bus įgyvendintas Strasbūro teismo 
sprendimas byloje L. prieš Lietuvą. Nors šie įstatymų projektai vis tik buvo 
labai atsargus ir nuosaikus bandymas sukurti tam tikrą teisinį aiškumą lyties 



12   Įvadas

pakeitimo procedūros kontekste, nevyriausybinės organizacijos pateikė itin 
kritišką šios teisinės reformos vertinimą. Pagrindinis argumentas – teisė į 
lyties keitimą ir translyčių asmenų privataus gyvenimo apsaugą negali būti 
teorinė. Jei valstybė iš translyčių asmenų reikalauja atlikti medicininę lyties 
keitimo procedūrą tam, jog šie asmenys įgytų teisę registruoti savo tikrą-
ją lytį asmens tapatybės dokumentuose, valstybė privalo sudaryti sąlygas 
translyčiams asmenims gauti atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Kitais žodžiais tariant, valstybė negali kelti ir taip pažeidžiamai visuomenės 
grupei neįmanomų išpildyti reikalavimų. Pažymėtina, jog 2014 metų spalio 
mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas atmetė šį Teisingumo ministerijos pa-
siūlymą ir įstatymo projektą grąžino iniciatoriams tobulinti.

Atsižvelgiant į susiklosčiusį teisinį ir politinį kontekstą, nacionalinė LGBT* 
teisių gynimo asociacija LGL siekia kryptingai plėtoti diskusiją tarp sprendi-
mų priėmėjų, politikos formuotojų, plačiosios visuomenės atstovų ir LGBT* 
bendruomenės narių dėl lyties pakeitimo ir teisinio pripažinimo reglamen-
tavimo Lietuvoje. Siekiant įtvirtinti su tarptautiniais translyčių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos standartais suderinamą nacionalinį teisinį regulia-
vimą, siūloma pereiti prie aukščiausius žmogaus teisių apsaugos standartus 
įtvirtinančios paradigmos, būtent – atsieti teisinį lyties pakeitimo pripaži-
nimą nuo bet kokių žmogaus teises potencialiai pažeidžiančių reikalavimų, 
įskaitant chirurginės lyties keitimo operacijos būtinybę. Šią paradigmą ati-
tinkantis nacionalinis reguliavimas ne tik sudarytų sąlygas efektyviai įgy-
vendinti Strasbūro teismo sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, bet ir sukurtų 
solidų pagrindą Lietuvoje įtvirtinti greitą, skaidrią ir prieinamą lyties 
pakeitimo procedūrą.

Pirmojoje šio leidinio dalyje aptariami pagrindiniai translyčių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos standartai teisinio lyties pakeitimo pri-
pažinimo ir medicininės lyties pakeitimo procedūros kontekste. Visų pir-
ma, pristatoma administracinio pobūdžio procedūros, skirtos pakeisti lytį 
asmens tapatybės dokumentuose, idėja, glaustai aptariant šios procedū-
ros apmatus, keliamus reikalavimus bei iš to kylančias teisines pasekmes. 
Visų antra, brėžiamos pagrindinės transseksualių asmenų teisės gauti ati-
tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas srityje gairės. Nors asmens lyties 
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 pakeitimas asmens tapatybės dokumentuose ir neturėtų būti susietas su 
privalomais medicininio „gydymo“ reikalavimais, atitinkamos sveikatos 
priežiūros paslaugos jų pageidaujantiems transseksualiems asmenims tu-
rėtų būti prieinamos remiantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu ar me-
dicinos profesionalų parengta diagnostikos ir „gydymo“ metodika.

Antrojoje dalyje aptariami su lyties pakeitimu ir teisiniu pripažini-
mu Lietuvoje susiję iššūkiai. Šiuo tikslu pateikiama sprendimo byloje 
L. prieš Lietuvą analizė bei su sprendimo įgyvendinimu susijusi chronologija. 
Atsižvelgiant į aplinkybę, jog Europos Tarybų Ministrų komitetas bylos L. 
prieš Lietuvą įgyvendinimo procesui 2014 metų rugsėjo mėnesį pritaikė su-
stiprintos priežiūros procedūrą, darytina išvada, jog Lietuvos Vyriausybės 
parengtas sprendimo įgyvendinimo veiksmų planas apibūdintas kaip nee-
fektyvus. Šiame kontekste itin aktualūs tampa translyčių asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų išryškinti pro-
bleminiai aspektai, galintys prisidėti prie efektyvaus sprendimo įgyvendini-
mo proceso.

Trečiojoje šio leidinio dalyje pristatoma geroji užsienio valstybių 
praktika nacionalinėje teisėje įtvirtinant su lyties pakeitimo pripažinimu 
susijusią administracinę procedūrą. Argentinos įstatymas, kaip progresy-
viausias iki šiol galiojantis teisinio lyties pakeitimo pripažinimo reglamen-
tavimas, kurio nuostatos perkeliamos ir į kitų šalių nacionalinius teisės 
aktus, aptariamas detaliau. Taip pat grafiškai pateikiama Argentinoje ga-
liojančio nacionalinio reguliavimo suderinamumo su ET Ministrų komiteto 
priimtoje rekomendacijoje CM/Rec2010(5) suformuluotu greitos, skai-
drios ir prieinamos lyties pakeitimo procedūros principu analizė. 

Atsižvelgiant į leidinyje pateiktus administracinei teisinio lyties pakeitimo 
pripažinimo procedūrai keliamus reikalavimus, pateikiamas galimo lyties 
pakeitimo įstatymo kontrolinis sąrašas, kuris padės įvertinti, ar 
svarstomas nacionalinio teisės akto projektas atitinka tarptautinius transly-
čių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus. Siekiant įtvirtinti progresy-
vų teisinį reguliavimą nacionaliniu lygiu, dažnai susiduriama ir su neigiamais 
stereotipais, trukdančiais plėtoti konstruktyvų suinteresuotų šalių dialogą. 
Trans* mitų griovėjų skiltyje pateikiami atsakymai į dažniausiai girdimus 
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su teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu susijusius mitus. Šie atsakymai poten-
cialiai padės surasti papildomų argumentų, siekiant atremti nepagrįstus opo-
nentų teiginius. Leidinyje pateikiama informacija yra potencialiai naudinga 
sprendimų priėmėjams, politikos formuotojas bei įgyvendintojams ir kitoms 
suinteresuotoms šalims, siekiant įtvirtinti su tarptautiniais translyčių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos standartais suderintą nacionalinį reguliavimą lyties 
pakeitimo ir teisinio pripažinimo srityse.

Pažymėtina, jog tarptautiniai translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartai neapsiriboja vien tinkamu lyties pakeitimo ir teisinio pripažinimo 
reglamentavimu. Siekiant socialinės šios visuomenės grupės integracijos, 
būtina užtikrinti diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais 
visose gyvenimo srityse draudimą, vykdyti transfobinių neapykantos nusi-
kaltimų ir neapykantos kalbos prevenciją, didinti specifinių iššūkių, su ku-
riais susiduria trans* bendruomenė, žinomumą visuomenėje bei kovoti su 
giliai įsišaknijusia priekabiavimo ir patyčių kultūra. Be to, formalių procedū-
rų įtvirtinimas dar negarantuoja, jog šios procedūros duos pageidaujamus 
praktinius rezultatus. Nors ateityje laukia didelis darbas skatinant transly-
čių Lietuvos Respublikos piliečių socialinę integraciją, jau beveik penkiolika 
metų egzistuojančio teisinio vakuumo lyties pakeitimo ir teisinio pripažini-
mo srityse panaikinimas būtų puiki pradžia.
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TRANSLYČIŲ ASMENŲ ŽMOGAUS 
TEISIŲ APSAUGOS STANDARTAI

Su translyčių asmenų žmogaus teisėmis susijusi situacija ilgą laiką nebuvo 
nagrinėjama, nes vien tokių asmenų egzistavimo pripažinimas sukelia abe-
jonių dėl dvinarės lyčių sistemos universalumo. Vis dėlto translyčiai asmenys 
susiduria su eile tik šiai socialinei grupei būdingų problemų, reikalaujančių 
atitinkamo pliuralizmo principais pagrįstos demokratinės visuomenės atsa-
ko. Translyčiai asmenys kenčia nuo diskriminacijos, transfobinio smurto bei 
visuomenės priešiškumo. Pagrindinės šių asmenų teisės, t. y. teisė į gyvybę, 
teisė į privataus gyvenimo gerbimą bei teisė į sveikatos apsaugą, nėra efek-
tyviai užtikrinamos.

Kalbant apie efektyvų translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimą, būti-
na pažymėti, jog visų trans* bendruomenei priklausančių asmenų poreikiai 
nėra vienodi. Transseksualūs asmenys dažniausiai tapatinasi su priešinga 
dvinarės lyčių sistemos reprezentuojama lytimi ir siekia atitinkamai modifi-
kuoti pirminius bei antrinius biologinės lyties požymius hormoninio „gydy-
mo“ bei medicininių procedūrų pagalba. Translyčiai asmenys, savo ruožtu, 
lytinę tapatybę konstruoja derindami su įvairiomis lytimis sietinus aspektus 
ir dažniausiai nesiekia atlikti pilnos lyties keitimo procedūros. Iš esmės tai 
reiškia, jog ne visi translyčiai asmenys yra transseksualūs arba, kitais žo-
džiais tariant, ne visi trans* bendruomenės nariai siekia medicininiu būdu 
keisti lytį. Jei visiems lytį asmens tapatybės dokumentuose norintiems pa-
sikeisti asmenims valstybė kelia reikalavimą atlikti pilną medicininio lyties 
keitimo procedūrą, iš esmės tai reiškia, jog trans* asmenims tampa priva-
lomas nepageidaujamas medicininis „gydymas“, kuris, savo ruožtu, pažei-
džia šių asmenų teisę į fizinį integralumą.

Kita vertus, su medicininiu lyties keitimu susijusį „gydymą“ siekiantiems 
gauti transseksualiems asmenims turėtų būti sudaryta galimybė pagei-
daujamas procedūras atlikti nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
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rėmuose. Šis principas nereikalauja, jog su medicinine lyties keitimo pro-
cedūra susijusios sveikatos priežiūros paslaugos būtų visiškai kompen-
suojamos privalomojo sveikatos draudimo lėšomis, tačiau būtina įtvirtinti 
aiškų ir nedviprasmišką šių procedūrų atlikimo galimybę bei jų kompen-
savimo mechanizmą įtvirtinantį reguliavimą. Galiausiai pažymėtina, jog 
medicininio lyties pakeitimo proceso trukmė yra individuali ir gali trukti 
nuo keleto metų iki kelių dešimtmečių. Jei šiuo metu atliekantiems su me-
dicininiu lyties pakeitimu susijusias procedūras asmenims, nėra suteikia-
ma galimybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus iki to momento, 
kol lyties sinchronizavimo procesas bus visiškai užbaigtas, iš esmės tai 
reiškia, jog tokie asmenys ilgą laiko tarpą yra priversti atsidurti teisinės 
ir socialinės sistemos užribyje. Tokia situacija vienareikšmiškai nėra su-
derinama su tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartais.

Siekiant spręsti nelengvą ir teisine prasme painų lyties keitimo ir su tuo su-
sijusių teisinių pasekmių klausimą, pateikiamas pasiūlymas atsieti galimybę 
pasikeisti lytį asmens tapatybės dokumentuose nuo privalomo reikalavimo 
atlikti medicininę lyties keitimo procedūrą. Toks reguliavimas ne tik užti-
krintų atitinkamą transseksualių asmenų apsaugą pereinamuoju laikotar-
piu, bet ir leistų realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą medicininio 
lyties pakeitimo procedūros nepageidaujantiems atlikti translyčiams as-
menims.

Teisinis lyties pakeitimo pripažinimas
Neturėdami galimybės įgyti faktinę asmens išvaizdą ir lytinę tapatybę at-
spindinčių asmens tapatybės dokumentų, trans* asmenys kasdieniniame 
gyvenime susiduria su eile praktinių ir teisinių problemų. Patys paprasčiausi 
dalykai, pavyzdžiui, siuntinio atsiėmimas iš pašto skyriaus, banko sąskaitos 
atidarymas ar pasinaudojimas vardiniu viešojo transporto bilietu, gali tapti 
kasdienių nesusipratimų šaltiniu. Akivaizdu, jog asmens lytis fiksuojama ne 
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tik pagrindiniuose asmens tapatybės dokumentuose, t. y. gimimo liudijime, 
asmens tapatybės kortelėje ir pase, bet ir kituose sertifikatuose bei pažy-
mėjimuose, pavyzdžiui, universiteto diplomuose, banko kortelėse, vairuo-
tojo/studento pažymėjimuose ir pan. Kiekvieną kartą pateikiant asmens ta-
patybę įrodantį dokumentą, trans* asmenų lytinė tapatybė yra priverstinai 
paviešinama, kas, savo ruožtu, atsižvelgiant į Lietuvos visuomenėje papli-
tusias transfobines nuostatas,3 sukuria priešišką ir bauginančią atmosferą. 
Tokia situacija neišvengiamai transformuojasi į įvairiose gyvenimiškose 
situacijose pasireiškiančią trans* asmenų socialinę atskirtį bei užkerta gali-
mybes šiems asmenims efektyviai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame 
šalies gyvenime. 

Pagrindinis teisinį lyties pakeitimo pripažinimą reglamentuojančio teisinio 
reguliavimo tikslas turėtų būti užtikrinti Europos Žmogaus Teisių Konven-
cijos (EŽTK) 8 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straips-
nyje įtvirtintą teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas (EŽTT) savo jurisprudencijoje yra ne kartą konstatavęs, jog 
Europos Tarybai priklausančios valstybės narės privalo įtvirtinti galimybę 
pakeisti asmens lytį asmens tapatybės dokumentuose,4 o šiai procedūrai 
atlikti keliamus reikalavimus turi būti įmanoma išpildyti nacionalinės siste-
mos rėmuose. Kitais žodžiais tariant, bendro pobūdžio reglamentavimas 
be numatytų konkrečių įgyvendinimo taisyklių yra laikomas nepakankamu 
teisiniu reguliavimu.5

3 2012 metais atliktas Eurobarometro 393 tyrimas askleidė, jog net 44 % lietuvių 
yra įsitikinę, jog translyčių asmenų diskriminacija yra reta, o 9 % respondentų iš 
Lietuvos galvoja, jog diskriminacija translyčių bei transseksualių asmenų atžvilgiu 
apskritai neegzistuoja. Trans* asmenį asmeniškai pažįsta viso labo 3 % Lietuvos 
gyventojų, o translyčio ar transseksualaus asmens paskyrimas į aukščiausią renka-
mą politinį postą šalyje lietuvius priverstų pasijausti itin nejaukiai – Lietuvos įver-
tis tesiekia 3.7 balo (pasitenkinimas matuojamas skale nuo 1 iki 10, kur „1“ reiškia, 
jog respondentas jaustųsi „visiškai nepatogiai“, o „10“ – visiškai patogiai). Plačiau: 
Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, Factsheets (National 
Language), Lithuania,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_lt_lt.pdf. 
4 Goodwin and I v. United Kingdom (App. no. 28957/95), EŽTT, 2002 m. liepos 11 d.
5 L. v. Lithuania (App. no. 27527/03), EŽTT, 2007 m. rugsėjo 11 d.
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Šiuo metu teisinį lyties pakeitimo pripažinimą reglamentuojantys teisės 
aktai arba procedūros egzistuoja 35-iose Europos valstybėse, o tuo tarpu 
14-oje valstybių – Airijoje, Albanijoje, Andoroje, Armėnijoje, Bosnijoje ir 
Hercegovinoje, Kipre, Kosove, Lichtenšteine, Lietuvoje, Makedonijoje, Mo-
nake, San Marine, Serbijoje, Slovėnijoje – galimybės pasikeisti lytį asmens 
tapatybės dokumentuose, nesikreipiant į nacionalinius teismus, nėra.6 Kita 
vertus, net ir tose valstybėse, kuriose egzistuoja atitinkami teisės aktai ir 
procedūros, lytį asmens tapatybės dokumentuose norintiems pasikeisti 
asmenims yra keliami pertekliniai reikalavimai, potencialiai pažeidžiantys 
tarptautinius translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus. Pa-
vyzdžiui, net 20-yje Europos valstybių šiuo metu yra taikoma prievartinė 
trans* asmenų sterilizacija. Pažymėtina, jog šiuo metu iš visų Europos vals-
tybių tik Danijoje7 ir Maltoje8 galioja visiškai tarptautinius translyčių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos standartus atitinkantis nacionalinis teisinis regu-
liavimas.

2010 metų kovo mėnesį Europos Tarybos Ministrų komiteto priimtoje isto-
rinėje rekomendacijoje CM/Rec2010(5)9 valstybėms narėms dėl priemonių 
kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrin-
dais suformuluotas greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo 
procedūros principas. Šis principas remiasi Strasbūro teismo  jurisprudencija 

6 TransGender Europe, Trans Rights Europe Map 2014, p. 2,
http://www.tgeu.org/sites/default/files/Trans_Map_Index_2014.pdf.  
7 LGL, „Danijoje įsigalioja pažangiausias lyties pakeitimo įstatymas Europoje“, 2014 
m. birželio 13 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-pasaulyje/danijoje-isigalioja-pazangiausias-lyties-
pakeitimo-istatymas-europoje/. 
8 LGL, „Maltoje priimtas Lytinės tapatybės įstatymas – vienas pažangiausių Euro-
poje“, 2015 m. balandžio 2 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-pasaulyje/maltoje-priimtas-lytines-tapatybes-is-
tatymas-vienas-pazangiausiu-europoje. 
9 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija CM/Rec2010(5) valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapaty-
bės pagrindais, priimta Europos Tarybos Ministrų komiteto 1081-ajame susitikime, 
2010 m. kovo 31 d.,
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Source/RecCM2010_5_LIT.pdf. 
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translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje,10 įskaitant teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo reglamentavimą. Nors ši rekomendacija nėra teisiš-
kai įpareigojanti, šio dokumento tekstui pritarė visų 47-ių Europos Tarybai 
priklausančių valstybių narių atstovai, tokiu būdu išreikšdami savanoriš-
ką nacionalinių vyriausybių pasiryžimą laikytis rekomendacijoje įtvirtintų 
nuostatų. Rekomendacijos priedo 20-22 punktuose suformuluotos specifi-
nės su lyties pakeitimo procedūros reglamentavimu nacionaliniuose teisės 
aktuose susijusios gairės:

„20. Anksčiau nustatyti reikalavimai, įskaitant fizinės prigimties pokyčius dėl 
lyties pakeitimo teisinio pripažinimo, turėtų būti nuolat peržiūrimi, siekiant pa-
šalinti perteklinius reikalavimus.

21. Valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių asmens lyties keitimo vi-
siškam teisiniam pripažinimui visose gyvenimo srityse užtikrinti, ypač suda-
rant galimybes greitai, skaidriai ir prieinamai keisti asmens oficialiuosiuose 
dokumentuose nurodytą vardą, pavardę ir lytį; valstybės narės taip pat turėtų, 
esant poreikiui, užtikrinti, kad nevalstybiniai subjektai atitinkamai pripažintų 
ir pakeistų pagrindinius dokumentus, pavyzdžiui, išsilavinimą ar darbo patirtį 
patvirtinančius pažymėjimus.

22. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad, pakeitus lytį ir tai teisiškai pri-
pažinus pagal 20 ir 21 punktus, būtų veiksmingai užtikrinta translyčių asmenų 
teisė sudaryti santuoką su jų naujajai lyčiai priešingos lyties asmeniu.“

Akivaizdu, jog būtinybė sudaryti sąlygas pakeisti lytį asmens tapatybės do-
kumentuose yra viena pagrindinių efektyvios translyčių asmenų žmogaus 
teisių apsaugos prielaidų. Būtent dėl šios priežasties praktinis teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo įgyvendinimas turi būti suderintas su aukščiausiais 
apsaugos standartais šioje srityje. Remiantis tarptautinių žmogaus teisių 
organizacijų atstovaujama trans* asmenų žmogaus teisių apsaugos paradi-
gma, toliau pristatomi administracinio pobūdžio procedūros, skirtos pakeis-
ti lytį asmens tapatybės dokumentuose, apmatai, aptariami šiai procedūrai 
keliami reikalavimai bei iš šios procedūros kylančios teisinės pasekmės.  

10 EŽTT jurisprudencijos apžvalgą translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos sri-
tyje galima rasti čia: “Factsheet. Gender Identity Issues“, 2014 m. liepos mėn.,
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf. 
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Procedūra
Atsižvelgiant į ET Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec2010(5) priedo 
21-ame punkte suformuluotą greito, skaidraus ir prieinamo lyties 
pakeitimo asmens tapatybės dokumentuose principą, darytina išvada, jog 
teisinį lyties pakeitimo pripažinimą reglamentuojantys nacionaliniai teisės 
aktai turėtų nepažeisti trans* asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą, 
o keliamus reikalavimus turėtų būti galima išpildyti nacionalinės sistemos 
rėmuose. Iš tiesų nėra taip svarbu, kokios formos teisinis reguliavimas nu-
stato lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką, – svarbu, kad šis reguliavimas veik-
tų praktikoje. Kitais žodžiais tariant, įtvirtintas teisinis reguliavimas turėtų 
sudaryti sąlygas trans* asmenims realizuoti savo teises praktiškai ir efekty-
viai, o ne įtvirtinti teorinę ir praktikoje realiai neegzistuojančią lyties pakei-
timo asmens tapatybės dokumentuose galimybę.

Remiantis tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos stan-
dartais, lyties pakeitimo asmens tapatybės dokumentuose procedūra turė-
tų būti greita, skaidri ir prieinama. 

Greita procedūra reiškia, jog teisinis lyties pakeitimo pripažinimas bei su 
tuo susijusių įrašų asmens tapatybės dokumentuose pakeitimas yra įgyven-
dinamas per trumpiausią protingai įmanomą laiko tarpą. Šis aspektas yra 
svarbus todėl, kad tinkamų asmens tapatybės dokumentų neturintys trans* 
asmenys nuolatos susiduria su teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidi-
mais. Kitais žodžiais tariant, kuo ilgiau trunka administracinė teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo procedūra, tuo ilgiau lytį asmens tapatybės doku-
mentuose norintiems pasikeisti asmenims yra užkertama galimybė efekty-
viai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame šalies gyvenime. Puikiu greitos 
teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūros pavyzdžiu laikytinas šiuo 
metu Portugalijoje galiojantis reguliavimas,11 kai sprendimas dėl lyties pa-
keitimo asmens tapatybės dokumentuose priimamas per aštuonias darbo 
dienas nuo prašymo pateikimo datos.

11 Silvan Agius et al., Human Rights and Gender Identity. Best Practice Catalogue, 
2011, p. 19,
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Source/HumanRightsandgenderidentity_EN.pdf. 
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Skaidri procedūra reiškia, jog nacionalinis lyties pakeitimo sąlygas ir tvar-
ką reglamentuojantis teisinis reguliavimas aiškiai ir nedviprasmiškai apibū-
dina lyties pakeitimo asmens tapatybės dokumentuose procesą, įskaitant 
reikalingų išpildyti reikalavimų ir atsakingų institucijų įvardijimą. Šis aspek-
tas yra svarbus, nes padeda išvengti teisinio neapibrėžtumo tiek lytį asmens 
tapatybės dokumentuose norinčių pasikeisti asmenų, tiek administracinę 
teisinio lyties pakeitimo pripažinimo funkciją vykdančių viešojo adminis-
travimo subjektų atžvilgiu. Tuo atveju, kai lyties pakeitimo procedūra nėra 
reglamentuota nacionaliniuose teisės aktuose, iškyla pavojus, jog bus pa-
žeistas teisėtų lūkesčių principas.

Prieinama procedūra reiškia, jog galimybė pasikeisti lytį asmens tapatybės 
dokumentuose yra suteikiama visiems to siekiantiems individams be jokios 
diskriminacijos. Tuo atveju, kai valstybė dėl tam tikrų priežasčių nustato pa-
pildomus reikalavimus konkrečioms asmenų grupėms dėl ypatingo jų statuso 
(pavyzdžiui, ribotą teisinį veiksnumą dėl psichinės negalios ar amžiaus turin-
tiems asmenims), šie apribojimai turėtų būti aiškiai ir nedviprasmiškai regla-
mentuoti, o absoliutūs draudimai atlikti lyties pakeitimą asmens tapatybės 
dokumentuose nėra laikomi tinkamu reguliavimu. Procedūros prieinamumas 
gali būti apribotas ir netiesiogiai, pavyzdžiui, nustatant neproporcingai didelę 
su procedūros įgyvendinimu susijusią rinkliavą. Pozityviais tokios rinkliavos 
dydžio pavyzdžiais galėtų būti laikomi Didžiosios Britanijos, kur už asmens 
vardo pakeitimą asmens tapatybės dokumentuose yra imamas 10 svarų ster-
lingų (t. y. 12.8 eurų) mokestis, ir Argentinos, kur teisinis lyties pakeitimo pri-
pažinimas yra suteikiamas visiškai nemokamai, atvejai.

Pagrindinis teisinį lyties pakeitimo pripažinimą reglamentuojančio teisinio 
reguliavimo tikslas turėtų būti užtikrinti trans* asmenų teisę į privataus 
gyvenimo neliečiamumą. Privataus gyvenimo apsauga turėtų būti tai-
koma tiek administracinės procedūros pasekmių, t. y. pasikeitusių įrašų apie 
asmens lytį ir vardą asmens tapatybės dokumentuose, tiek pačios procedū-
ros įgyvendinimo atžvilgiu. Iš esmės tai reiškia, jog valstybės tarnautojai ar 
kiti asmenys, turintys priėjimą prie su lyties pakeitimu asmens tapatybės 
dokumentuose susijusios informacijos, turi būti įpareigoti šios informacijos 
neatskleisti tretiesiems asmenims, o už šio įpareigojimo  nesilaikymą turėtų 
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būti numatyta atitinkama administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. Pa-
gal tarptautinius translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus, 
priėjimas prie su lyties pakeitimu asmens tapatybės dokumentuose susiju-
sios informacijos turėtų būti itin griežtai ribojamas. Priešingu atveju, trans* 
asmenims nuolatos grėstų pavojus būti paviešintiems prieš savo valią, tokiu 
būdu pažeidžiant šių asmenų teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Esant su-
interesuoto asmens sutikimui ar teismo leidimui, priėjimas prie šios infor-
macijos turėtų būti suteikiamas tik išimtiniais atvejais, kai tai yra absoliučiai 
būtina ginant viešąjį interesą.

Kalbant apie efektyvų teisinio lyties pakeitimo pripažinimo reglamenta-
vimą nacionaliniuose teisės aktuose, pažymėtina, jog ši administracinio 
pobūdžio procedūra turi tiesioginių sąsajų ir su kitomis civilinės metrika-
cijos įstaigų atliekamomis funkcijomis. Remiantis LR Teisingumo ministro 
įsakymu Nr. 111 „Dėl Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisy-
klių patvirtinimo“12, „[p]areiškėjui leidžiama keisti vardą, jeigu pasirinktas 
vardas atitinka jo lytį“, o „[p]avardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas <...> 
turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties.“ Akivaizdu, kad pagal dabar 
galiojantį reguliavimą, galimybė pasikeisti asmens vardą ir pavardę yra vi-
siškai priklausoma nuo teisinio lyties pakeitimo pripažinimo, o galimybės 
pasirinkti lyčių pagrindu neutralų asmenvardį apskritai nėra. Siekiant įtvir-
tinti efektyvų translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos reglamentavimą, 
asmens vardo ar pavardės pakeitimo procesas turėtų būti atsietas nuo ly-
ties pakeitimo procedūros, o pasirinktiems asmenvardžiams neturėtų būti 
keliamas suderinamumo lyties pagrindu reikalavimas. Taip pat turėtų būti 
įtvirtintas reguliavimas, kuriuo remiantis, užsienio valstybėse atliktos pro-
cedūros ar priimti sprendimai nacionalinėje teisėje būtų pripažįstami kuo 
platesne apimtimi.

Lyties pakeitimas asmens tapatybės dokumentuose teisine prasme yra 
daugialypis procesas, darantis tiesioginę įtaką ir kitų – tiek viešojo, tiek 

12 Dėl teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl Asmens var-
do, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Nr. 1R-415, 
2008 m. spalio 29 d.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329828&p_query=&p_
tr2=.
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 privataus sektoriaus – subjektų atliekamoms funkcijoms. Būtent dėl šios 
priežasties lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką, įskaitant teisinį lyties pakei-
timo pripažinimą, derėtų sureguliuoti atskiru įstatymu. Tokiu būdu būtų ne 
tik kodifikuojamas teisės į lytinės tapatybės pripažinimą įgyvendinimo pro-
cesas, bet ir nuosekliai laikomasi teisinei valstybei būdingų teisinio aišku-
mo, teisėtų lūkesčių ir efektyvaus administravimo principų. Idealiu atveju, 
šis reguliavimas įtvirtintų paprastą administracinę ir nuo bet kokių medi-
cininio pobūdžio reikalavimų atsietą procedūrą, leidžiančią pasikeisti įrašą 
apie asmens lytį asmens tapatybės dokumentuose per trumpiausią protin-
gai įmanomą laiko tarpą.             

Reikalavimai
Valstybės, reglamentuodamos teisę į lytinės tapatybės pripažinimą, gali nu-
statyti tam tikrus reikalavimus, kuriuos privaloma išpildyti norint pasikeisti 
lytį asmens tapatybės dokumentuose. Identifikuojant šiuos reikalavimus, 
turi būti laikomasi žmogaus teisių nedalomumo principo. Kitais žodžiais 
tariant, lytį asmens tapatybės dokumentuose norintis pasikeisti asmuo ne-
gali būti verčiamas rinktis tarp teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir kitų 
prigimtinių žmogaus teisių, pavyzdžiui, teisės į orumą ar fizinį integralumą, 
teisės nepatirti nežmoniško elgesio ir kankinimų, teisės į teisingą teismą ir 
pan. Lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustatančiu įstatyminiu reglamen-
tavimu taip pat turėtų būti užtikrinama, jog lytį asmens tapatybės doku-
mentuose norintiems pasikeisti asmenims nebūtų keliami akivaizdžiai ne-
proporcingi, pavyzdžiui, psichiatrinės diagnozės, priverstinio medicininio 
„gydymo“ ar skyrybų, reikalavimai.

Kalbant apie tarptautinius valstybių įsipareigojimus translyčių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos srityje, pažymėtina, jog Europos Žmogaus Teisių 
Teismas (EŽTT) yra konstatavęs, jog valstybės narės turi tam tikrą diskre-
cijos teisę nustatydamos su lyties pakeitimu susijusius privalomus išpil-
dyti reikalavimus, tačiau šie reikalavimai privalo būti nuolatos peržiūrimi, 
atsižvelgiant į „mokslo ir visuomenės pokyčius“.13 Kita vertus, Strasbūro 

13 Supra 4, [81-83].
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 teismas yra aiškiai įvardijęs, jog valstybės negali kelti neįmanomų 
išpildyti reikalavimų. Kitais žodžiais tariant, visus su lyties pakeitimu 
asmens tapatybės dokumentuose susijusius reikalavimus turi būti įmano-
ma išpildyti nacionalinės sistemos rėmuose. Priešingu atveju, teisė į teisinį 
lyties pakeitimo pripažinimą būtų neefektyvi ir išimtinai teorinė.14 

Apibendrinant, darytina išvada, jog nacionalinis lyties pakeitimo asmens ta-
patybės dokumentuose reglamentavimas negali sukurti tokių situacijų, kai 
individas yra verčiamas išsižadėti savo prigimtinių teisių vardan siekio įgyti 
tikrąją lytinę tapatybę atspindinčius asmens tapatybės dokumentus. Žemiau 
aptariami keturi teisinio lyties pakeitimo pripažinimo kontekste dažniausiai 
pasitaikantys neproporcingi reikalavimai, keliantys rimtų kliūčių efektyviam 
translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimui nacionaliniu mastu.

Psichiatrinės diagnozės reikalavimas

Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtoje Tarptautinės statistinės ligų 
ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK) 10-ojoje redakcijoje15 lytinio ta-
patumo klausimai penktajame Psichikos ir elgesio sutrikimų skyriuje yra pri-
skiriami prie Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimų. Translyčių asmenų 
tapatybės yra patologizuojamos dviejose subkategorijose, būtent Lyties 
tapatumo sutrikimai (F64.0) ir Seksualinio pasirinkimo sutrikimai (F65.0). 
Pažymėtina, jog tokia klasifikacija transseksualiems asmenims suteikia 
lengvesnę prieigą prie būtiniausių procedūrų medicininio lyties pakeitimo 
kontekste. Kitais žodžiais tariant, iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų 
finansuojama medicininio transseksualių asmenų „gydymo“ galimybė dau-
gelyje jurisdikcijų yra priklausoma nuo psichiatrinės šių „sutrikimų“ diagno-
zės. Kita vertus, pažymėtina, jog asmens tapatybės patologizavimas per se 
nesuteikia geriausios įmanomos sveikatos priežiūros. Priešingai –  tapatybės 

14 Supra 5, [59].
15 Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos pro-
blemų klasifikacijos (TLK) 10-oji redakcija, 
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en.
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patologizavimas turi itin neigiamą įtaką trans* asmenų gerovei ir psichinei 
sveikatai, tuo pačiu apribodamas šių asmenų galimybes gyventi savarankiš-
ką bei orų gyvenimą.

Remiantis Pasaulinės translyčių 
asmenų sveikatos priežiūros pro-
fesinės asociacijos parengta Prie-
žiūros standartų 7-ąja redakcija, 
“lyties charakteristikos, įskaitant 
stereotipiškai su gimimo metu 
užfiksuota lytimi nesutampančias 
tapatybes, yra įprastas ir kultūrine 
prasme įvairus su žmogaus pri-
gimtimi sietinas reiškinys, kuris 
neturėtų būti vertinamas patolo-
giškai ar neigiamai.“16 Iki šios die-
nos visose Europos jurisdikcijose – 
išskyrus Daniją ir Izraelį – galimybė 
pasikeisti lytį asmens tapatybės 
dokumentuose yra priklausoma 
nuo tiesioginio arba numanomo 
psichiatrinės diagnozės reikalavi-

mo. Iš esmės tai reiškia, jog ženkli trans* bendruomenės dalis negali pasinau-
doti teise į teisinį lyties pakeitimo pripažinimą, nes jų asmeninės su lytine tapa-
tybe susijusios patirtys psichiatrų nėra kvalifikuojamos kaip atitinkančios pa-
tologizuojančią „transseksualumo“ kategoriją. Be to, psichiatrinės diagnozės 
reikalavimas administracinės procedūros kontekste pažeidžia asmens teisę į 
orumą bei sukelia papildomą trans* asmenų stigmatizaciją. Pažymėtina, jog ši 
diagnozė, kaip neturinti jokios įtakios teisiniam asmens veiksnumui, nesukelia 
apčiuopiamų pasekmių kitose gyvenimo srityse. Kitais žodžiais tariant, visais 
kitais aspektais sveiki ir stabilūs individai yra verčiami psichiniais ligoniais.

16 World Professional Association for Transgender Health, Standards of Care, Ver-
sion 7, 2012, 
http://admin.associationsonline.com/uploaded_files/140/files/Standards%20
of%20Care,%20V7%20Full%20Book.pdf. 
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Idealiu atveju, administracinės teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedū-
ros kontekste lytį asmens tapatybės dokumentuose norintiems pasikeisti as-
menims neturėtų būti keliamas privalomos psichiatrinės „transseksualumo“ 
diagnozės reikalavimas. Kita vertus, translyčių tapatybių depatologizavimas 
neturėtų užkirsti kelio trans* asmenims gauti pageidaujamas sveikatos prie-
žiūros paslaugas nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos kontekste. Šiuo 
atžvilgiu pavyzdiniu laikytinas 2014 metais priimtas administracinio Stokhol-
mo (Švedija) teismo sprendimas, pripažinęs privalomos psichiatro diagnozės 
reikalavimą teisinio lyties pakeitimo pripažinimo kontekste neteisėtu.17   

Priverstinio medicininio „gydymo“ reikalavimas

Viena iš daugiausiai diskusijų pastaruoju metu keliančių su potencialiais 
translyčių asmenų žmogaus teisių pažeidimas susijusių temų – privalomojo 
medicininio „gydymo“ reikalavimas teisinio lyties pakeitimo pripažinimo kon-
tekste. Priverstinis medicininis „gydymas“, savo ruožtu, pasireiškia dviem skir-
tingais aspektais, būtent – prievartine sterilizacija ir privalomuoju medicininio 
lyties pakeitimo reikalavimu, įskaitant chirurginę lyties pakeitimo operaciją. 

Pažymėtina, jog šiuo metu formuojasi tarptautinės teisinės bendruomenės 
konsensusas, pripažįstantis, jog bet kokie prieš laisvą trans* asmenų valią 
primetami su medicininėmis procedūromis susiję reikalavimai pažeidžia 
šių asmenų teisę į fizinį integralumą. Europos Tarybos Žmogaus teisių ko-
misaro teigimu, endokrinologinių arba chirurginių procedūrų (pavyzdžiui, 
hormoninio gydymo, chirurginės lyties keitimo operacijos arba sterilizaci-
jos) reikalavimai „akivaizdžiai prasilenkia su asmens fiziniam integralumui 
taikomais apsaugos standartais.“18 Šiuo metu prievartinę sterilizaciją lytį 
asmens tapatybės dokumentuose norintiems pasikeisti asmenims nustato 

17 Judgement of the Administrative Court in Stockholm on the Diagnosis Require-
ment for Gender Recognition, Nr. 24931-13, 2014 m. gegužės 16 d.,
http://tgeu.org/sites/default/files/SWEDEN_%20diagnosis_judgment_Stock-
holm_May2014_EN.pdf. 
18 Office of the Commissioner for Human Rights, “Human Rights and Gender Iden-
tity”, Issue Paper, 2009, p. 19.
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dvidešimt trijų Europos valstybių 
nacionaliniai teisės aktai. 2013 
metais Europos Tarybos Parla-
mentinei Asamblėjai pateiktoje 
specialiojoje ataskaitoje dėl prie-
vartinės sterilizacijos teigiama, 
jog „net ir tais atvejais, kai as-
muo neva sutinka su priverstine 
procedūra [...] šis sutikimas gali 
būti kvestionuojamas dėl nu-
kentėjusiajam suteiktos nepilnos 
informacijos, patirto bauginimo 
bei finansinių ar kitokio pobūdžio 
manipuliacijų.“19 Kitais žodžiais 
tariant, privalomas chirurginės 
lyties pakeitimo operacijos ar kitų 
medicininio pobūdžio procedūrų 
reikalavimas siekiant pasikeisti 
lytį asmens tapatybės dokumentuose interpretuotinas kaip numanomas 
prievartinės sterilizacijos reikalavimas. Vargu, ar tokio absoliutaus reikala-
vimo neproporcingumas gali būti pateisinamas viešojo intereso gynyba ar 
būtinybe demokratinėje visuomenėje, kai reguliavimo objektu tampa pri-
gimtinės trans* asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą, fizinį integra-
lumą, nediskriminavimą ir laisvę nuo kankinimų. 2015 metų kovo mėnesį 
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje Y.Y. prieš Turkiją konstatavo, 
jog priverstinės translyčių asmenų sterilizacijos reikalavimas vienareikšmiš-
kai nėra būtinas demokratinėje visuomenėje ir pažeidžia translyčių asmenų 
teisę į privataus gyvenimo gerbimą.20 

19 Liliane Maury Pasqui, Putting an End to Coerced Sterilisations and Castrations, Nr. 
13215, 2013 m. gegužės 28 d., 
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19755&Language=EN.  
20 „Strasbūro teismas: priverstinė translyčių asmenų sterilizacija nėra būtina demo-
kratinėje visuomenėje“, lgl.lt, 2015 m. kovo 13 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-pasaulyje/strasburo-teismas-priverstine-transly-
ciu-asmenu-sterilizacija-nera-butina-demokratineje-visuomeneje. 
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Idealiu atveju, administracinio pobūdžio teisinio lyties pakeitimo pripažini-
mo procedūros kontekste, iš lytį asmens tapatybės dokumentuose norinčių 
pakeisti asmenų neturėtų būti reikalaujama atlikti jokių medicininio pobū-
džio procedūrų, įskaitant ir chirurginės lyties pakeitimo operacijos. Net ir 
tuo atveju, kai transseksualus asmuo laisva valia pageidautų atlikti medi-
cininę lyties pakeitimo procedūrą, šis reikalavimas teisinio lyties pakeitimo 
pripažinimo kontekste laikytinas pertekliniu reguliavimu. Tokią poziciją 
lemia trys pagrindinės priežastys, būtent: (a) ne visi translyčiai asmenys 
pageidauja atlikti medicininę lyties keitimo procedūrą; (b) dėl individualios 
sveikatos būklės ne visiems translyčiams asmenims yra įmanoma medicini-
niu būdu pakeisti lytį; (c) efektyvios administracinės teisinio lyties pakeiti-
mo pripažinimo procedūros atžvilgiu asmens biologinės lyties charakteris-
tikos nėra svarbios, nes šia procedūra siekiama įtvirtinti būtent subjektyvų 
asmens savęs priskyrimą vienai ar kitai lyčiai, tokiu būdu sudarant sąlygas 
efektyviai dalyvauti ekonominiame bei socialiniame šalies gyvenime. Tuo 
atveju, kai iš lytį asmens tapatybės dokumentuose norinčių pasikeisti as-
menų yra reikalaujama atlikti privalomas medicininio pobūdžio procedūras, 
didžiajai daliai trans* bendruomenės narių yra užkertamas kelias pasinau-
doti teise į lytinės tapatybės teisinį pripažinimą.

Šiuo metu 15-oje Europos valstybių – Austrijoje, Baltarusijoje, Bulgarijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Lenkijo-
je, Moldovoje, Olandijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijo-
je – nėra įtvirtintas tiesioginis sterilizacijos reikalavimas lytį asmens tapa-
tybės dokumentuose norintiems pasikeisti asmenims.21 Austrijos22, Šve-
dijos23 ir Vokietijos24 nacionaliniai teismai yra konstatavę, jog prievartinės 

21 Supra 6. 
22 Austrian High Court of Administration on Genital Surgery Requirement, Nr. 
2008/17/0054, 2009 m. vasario 27 d.,
http://tgeu.org/sites/default/files/Austrian_High_Court_of_Administration_stri-
king_down_requirement_for_genital_surgery_2009_ENGLISH.pdf.
23 Administrative Court of Appeal in Stockholm on Sterilization Requirement in 
Gender Recognition Legislation, Nr. 1968-12, 2012 m. gruodžio 19 d.,
http://tgeu.org/sites/default/files/Sweden_Sterilisation_verdict_19_12_2012_EN.pdf.
24 German Constitutional Court on Compulsory Sterilization, Nr. 3295/07, 2011 m. 
sausio 11 d., 
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 sterilizacijos reikalavimas prieštarauja šių šalių nacionaliniuose konstituci-
nės reikšmės teisės aktuose įtvirtintiems principams.

Skyrybų reikalavimas

Modeliuojant situaciją, kai tos pačios lyties santuokų ar registruotų partne-
rysčių nepripažįstančiose valstybėse lytį asmens tapatybės dokumentuose 
norėtų pasikeisti susituokęs (t. y. skirtingų lyčių asmenų santuoką iki lyties 
keitimo sudaręs) asmuo, kiltų teisine prasme subtili situacija. Suteikus gali-
mybę susituokusiam asmeniui pasinaudoti teise į lyties pakeitimo pripažini-
mą jurisdikcijoje, nenumatančioje galimybės tos pačios lyties poroms viena 
ar kita forma įteisinti šeiminių santykių, susiformuotų juridinę galią turinti 
tos pačios lyties asmenų santuoka. Dėl šios priežasties net devyniolikoje 
Europos valstybių lytį asmens tapatybės dokumentuose norintiems pakeis-
ti asmenims yra taikomas priverstinių skyrybų reikalavimas.25

Akivaizdu, jog šis perteklinis reguliavimas netenka prasmės nuo to mo-
mento, kai nacionalinėje teisėje yra įteisinamos tos pačios lyties santuokos 
arba kita tos pačios lyties porų teisinio šeimos santykių pripažinimo for-
ma. Vis dėlto, būtina pažymėti, jog pereinamuoju laikotarpiu valstybė turi 
pozityvią pareigą suteikti tam tikras teisines garantijas teisėtai sudarytos 
santuokos atžvilgiu, o šios garantijos galioja tiek santuokoje gyvenantiems 
translyčiams asmenims, tiek ir jų sutuoktiniams. Iš sutuoktinių teisinio sta-
tuso kylančios teisės ir pareigos negali būti supriešintos su asmens teise į 
lytinės tapatybės pripažinimą, nes, priešingu atveju, būtų pažeidžiamas 
žmogaus teisių nedalomumo principas. Santuokos tarp translyčio asmens 
ir jo partnerio(-ės) sudarymo metu buvo išpildytas reikalavimas, jog sutuok-
tiniai būtų skirtingų lyčių – priešingu atveju, šie asmenys nebūtų galėję su-
situokti. Iš santuokinių ryšių kylančių teisių ir pareigų atžvilgiu yra visiškai 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20110111_1bvr329507.
html. 
25 Supra 6. Pažymėtina, jog 2014 m. lapkričio 28 d. Suomijos Parlamentui įteisinus 
tos pačios lyties santuokas, šį perteklinį reikalavimą Europoje taikančių valstybių 
skaičius sumažėjo iki 18.
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nesvarbu, jog tam tikru momen-
tu vienas iš sutuoktinių nuspren-
džia pasikeisti lytį asmens tapa-
tybės dokumentuose. Kitais žo-
džiais tariant, jau egzistuojančių 
santuokinių ryšių apsauga savo 
esme neturi nieko bendra su įsta-
tymo leidėjo valia atverti santuo-
kos institutą tos pačios lyties po-
roms. Dėl šios priežasties, idealiu 
atveju, administracinio pobūdžio 
teisinio lyties pakeitimo pripaži-
nimo procedūros kontekste, lytį 
asmens tapatybės dokumentuo-
se norintiems pasikeisti asme-
nims neturėtų būti taikomas pri-
verstinių skyrybų reikalavimas.

Šiuo metu priverstinių skyrybų reikalavimas lytį asmens tapatybės doku-
mentuose norintiems pasikeisti asmenims nėra taikomas 16-oje Europos 
valstybių – Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Gruzijoje, Islandijoje, Is-
panijoje, Liuksemburge, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Rumunijo-
je, Švedijoje, Šveicarijoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Įdomu pažymėti, jog tiek 
Austrijos26, tiek Vokietijos27 nacionaliniai teismai yra priėmę sprendimus dėl 
priverstinio skyrybų reikalavimo kaip potencialiai prieštaraujančio šių šalių 
konstitucinės reikšmės teisės aktuose įtvirtintiems principams, nors abie-
jose jurisdikcijose galimybė sudaryti santuoką yra suteikiama tik skirtingų 
lyčių asmenims.

26 Austrian Constitutional Court on Forced Divorce, Nr. 17849, 2006 m. birželio 8 d., 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFT_09939392_06V00004_00/
JFT_09939392_06V00004_00.pdf  
27 German Federal Constitutional Court on Forced Divorce, Nr. 10/05, 2008 m. ge-
gužės 27 d., 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/07/1-BvL-10-05-
Federal-Constitutional-Court-of-Germany-English.pdf. 
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Su amžiumi susiję reikalavimai

Galimybė tiesiogiai dalyvauti priimant su individo autonomija susijusius 
administracinio ir teisminio pobūdžio sprendimus yra neatimama kiekvieno 
asmens prerogatyva. Tais atvejais, kai translytis asmuo neturi pilno teisinio 
veiksnumo, teisė į lytinės tapatybės pripažinimą turėtų būti realizuojama at-
sižvelgiant į individualius šio asmens gebėjimus dalyvauti kritinės reikšmės 
individo autonomijai turinčių sprendimų priėmimo procesuose, o ne taikant 
absoliučius su asmens amžiumi ar teisiniu veiksnumu susijusius ribojimus. 
Laikantis šio principo, administracinė teisinio lyties pakeitimo pripažinimo 
procedūra neturėtų numatyti absoliučių draudimų pasikeisti asmens tapa-
tybės dokumentus tiek nepilnamečiams, tiek vyresnio amžiaus asmenims.

Absoliutūs draudimai nepilnamečiams arba vyresnio amžiaus asmenims 
realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą potencialiai prieštarauja 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos28 3.1 straipsnyje įtvirtintam vaiko 
interesų pirmumo principui, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos (EŽTK) 14 straipsnyje įtvirtintam nediskriminavimo 
principui,29 Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) su vaiko teisių apsauga 
susijusiai jurisprudencijai,30 Europos socialinės chartijos 23 straipsnyje įtvir-
tintai pagyvenusių žmonių teisei į socialinę apsaugą, Europos Sąjungos (ES) 
pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje įtvirtintam diskriminacijos dėl, in-
ter alia, amžiaus draudimo principui bei Lietuvos Respublikos  Konstitucijos 

28 „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija“, Valstybės žinios, Nr. 60-1501, 1995 m. 
liepos 21 d.
29 Pažymėtina, jog EŽTK 14 straipsnis tik papildo kitas esmines Konvencijos ir jos 
protokolų nuostatas, t. y. apsaugos nuo diskriminacijos amžiaus pagrindu reikala-
vimas gali būti taikomas tik kartu su kitomis Konvencija saugomomis teisėmis ir 
laisvėmis. 2014 m. vasario 19 d. Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė reko-
mendaciją CM/Rec(2014)2 valstybėms narėms dėl pagyvenusių asmenų žmogaus 
teisių užtikrinimo. Rekomendacijos tekstą galima rasti čia: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2162283&. 
30 EŽTT jurisprudencijos apžvalgą vaiko teisių apsaugos srityje galima rasti čia: 
“Factsheet. Children‘s Rights“, 2014 m. rugsėjo mėn., 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf. 



32   Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai

29 straipsnyje įtvirtintam asme-
nų lygiateisiškumo principui. 
Siekiant išvengti diskriminacinio 
pobūdžio translyčių asmenų tei-
sės į privataus gyvenimo gerbi-
mą ribojimų, su teisiniu lyties 
pakeitimo pripažinimu susiju-
sių administracinių procedūrų 
priei namumas nepilnamečiams 
ir vyresnio amžiaus asmenims 
nacionaliniuose teisės aktuo-
se turėtų būti reglamentuotas 
aiškiai ir nedviprasmiškai. Tokio 
reguliavimo būtinybę pagrindžia 
ir Europos Sąjungos Pagrindinių 
teisių agentūros atliktos LGBT* 
asmenų apklausos rezultatai.31 
Net 88 % jaunesnio (t. y. nuo 18 
iki 24 metų) amžiaus ir 83 % vyresnio (t. y. daugiau kaip 55 metų) amžiaus 
translyčių respondentų teigė, jog galimybė pasikeisti asmens tapatybės do-
kumentus kaip įmanoma anksčiau būtų turėjusi teigiamą įtaką šių asmenų 
socialinės integracijos tendencijoms.

Šiuo metu keturių Europos jurisdikcijų, būtent – Austrijos, Danijos, Švedi-
jos ir Vokietijos, nacionaliniuose teisės aktuose su teisiniu lyties pakeitimo 
pripažinimu susijusių administracinio pobūdžio procedūrų prieinamumas 
nepilnamečiams asmenims yra reglamentuotas aiškiai ir nedviprasmiškai. 
Šiose šalyse galiojantis teisinis reguliavimas atitinka ET Ministrų komite-
to rekomendacijos CM/Rec2010(5) priedo 32 punkte suformuluotą įparei-
gojimą valstybėms narėms teikti reikiamą informaciją, apsaugą ir paramą 
nepilnamečiams asmenims, tokiu būdu įgalinant juos gyventi saugioje ir 
skatinančioje aplinkoje ir atsižvelgiant į jų lytinę tapatybę. Siekiant įtvirtinti 

31 Disagreguotus tyrimo duomenis galima rasti čia: 
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php. Pažymėtina, jog tyrime dalyvavo 821 
LGBT* respondentų iš Lietuvos.
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efektyvią translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugą nacionaliniu lygme-
niu, analogišką reglamentavimą reikėtų įtvirtinti ir kitų šalių nacionaliniuo-
se teisės aktuose. 

Pasekmės
Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencija byloje 
Goodwin & I. prieš Jungtinę Karalystę32, iš teisinio lyties pakeitimo pripaži-
nimo kylančios teisinės pasekmės turi būti „praktiškos ir efektyvios, o ne 
teorinės ir iliuzinės“ [74]. Dėl šios priežasties su teisiniu lyties pakeitimu 
susijusias administracinio pobūdžio procedūras įtvirtinantys nacionaliniai 
teisės aktai pasirinktos lytinės tapatybės pripažinimą turėtų laiduoti visose 
be išimties gyvenimo srityse.33 Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartai, užtikrinantys efektyvų naudojimąsi iš teisinio lyties pakeitimo 
pripažinimo kylančiomis teisinėmis pasekmėmis, pateikiami galimo lyties 
pakeitimo įstatymo kontroliniame sąraše. Šiame skyrelyje detaliau aptaria-
mi trys, būtent – su privatumo apsauga, teisiniu veiksnumu bei tėvų ir vaikų 
santykiais susiję, teminiai aspektai.     

Privatumo apsauga

Teisinį lyties pakeitimo pripažinimą reglamentuojančiuose nacionaliniuose 
teisės aktuose translyčių asmenų privataus gyvenimo apsauga turėtų būti 
įvardijama prioritetine žmogaus teisių apsaugos sritimi. Kitais žodžiais ta-
riant, su naująja asmens lytine tapatybe susijusios asmeninio pobūdžio in-
formacijos konfidencialumą būtina užtikrinti ne tik lyties pakeitimo proceso 
metu, bet ir vėlesniuose gyvenimo etapuose. Nacionalinis lyties pakeitimo 
sąlygas ir tvarką nustatantis įstatyminis reguliavimas turėtų užtikrinti, jog 
teisinis lyties pakeitimo pripažinimas sukurtų prielaidas pakeisti su asmens 

32 Supra 4. 
33 Europos Tarybos (ET) Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec2010(5) priedo 
21 punktas, supra 8.
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lytimi susijusius įrašus ne tik valstybės institucijų išduodamuose oficialiuo-
se asmens tapatybės dokumentuose – įskaitant gimimo liudijimą, – bet ir 
kituose asmens tapatybę liudijančiuose dokumentuose, už kurių išdavimą 
ir administravimą yra atsakingi nevalstybiniai subjektai. Tai reiškia, jog įra-
šai apie pasikeitusią asmens lytį turi būti atnaujinami sistemiškai, įskaitant 
asmens išsilavinimą liudijančius dokumentus, paslaugų teikimo sutartis, 
banko bei lojalumo korteles ir t. t. Įstatyminis reguliavimas taip pat turėtų 
numatyti saugiklius, užtikrinančius efektyvią translyčių asmenų teisės į pri-
vataus gyvenimo apsaugą teisės normų kolizijos atveju. Pavyzdžiui, teisė 
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų neturėtų 
tapti pretekstu atskleisti lyties pasikeitimo faktą tretiesiems asmenims. Tik 
įtvirtinus itin aukštus translyčių asmenų privataus gyvenimo apsaugos stan-
dartus, taps įmanoma išvengti nepageidaujamo translyčių asmenų viešumo 
ir su tuo susijusios socialinės atskirties. 

Teisinis veiksnumas

Administracinio pobūdžio teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūra 
turėtų užtikrinti, jog atitinkamą lytinę tapatybę įgijusiems asmenims taptų 
prieinamos visos su šia lytimi susijusios teisės ir pareigos. Remiantis EŽTT 
jurisprudencija,34 teisinį lyties pakeitimo pripažinimą įgijusiems transly-
čiams asmenims turėtų būti leidžiama susituokti su priešingos lyties asme-
niu be jokių papildomų apribojimų. Skirtingo požiūrio taikymas socialinių 
garantijų ar kitų su darbo santykiais susijusių išmokų kontekste taip pat 
galėtų būti identifikuojamas kaip translyčių asmenų diskriminacija. Pavyz-
džiui, skirtingą pensinį amžių numatančiose jurisdikcijose translytėms mo-
terims turėtų būti sudaromos sąlygos į pensiją išeiti tuo pačiu metu kaip ir 
cislytėms moterims. Kita vertus, atliktos lyties pakeitimo procedūros fakto 
nederėtų ignoruoti situacijose, potencialiai galinčiose turėti neigiamos įta-
kos translyčių asmenų sveikatai ar gyvenimo gerovei. Pavyzdžiui, su prosta-
tos vėžio profilaktika susijusios sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti 

34 Supra 8, [101].
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prieinamos ne tik vyrams, bet ir translytėms moterims. Kiekvienu atveju yra 
svarbus individualus situacijos vertinimas, leidžiantis atsižvelgti į specifinius 
translyčių asmenų poreikius.         

Tėvų ir vaikų santykiai

Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencija byloje 
P.V. prieš Ispaniją35, su teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu susijusias admi-
nistracinio pobūdžio procedūras įtvirtinantys nacionaliniai teisės aktai ne-
turėtų daryti įtakos iš tėvų ir vaikų tarpusavio santykių kylančioms teisėms 
ir pareigoms. Pavyzdžiui, siekis apriboti vaiko globos ar lankymo teises, re-
miantis vien tik vieno iš tėvų translyte tapatybe, būtų laikomas diskrimina-
cija lytinės tapatybės pagrindu. Kitais žodžiais tariant, vaiko teisė palaikyti 
tarpusavio ryšį su savo tėvu ar motina negali būti teisėtai apribota remiantis 
aplinkybe, jog vienas iš tėvų ketina atlikti, atlieka ar jau atliko lyties keitimo 
procedūrą. Vaiko teisė būti globojamam savo tėvų yra įtvirtinta Jungtinių 
Tautų (JT) vaiko teisių konvencijos36 7.1 straipsnyje, o 9 šios konvencijos 
straipsnis numato, jog vaikas negali būti atskirtas nuo savo tėvų prieš jų 
norą, jei tai neprieštarauja vaiko interesų pirmumo principui. Svarbu pažy-
mėti, jog JT konvencijos 2 straipsnyje taip pat įtvirtintas ir vaiko teisių už-
tikrinimo be jokios diskriminacijos dėl vaiko tėvų statuso (įskaitant ir lytinę 
tapatybę) principas. Iš esmės tai reiškia, jog su lytine tapatybe susiję aspek-
tai neturėtų daryti jokios įtakos siekiant įvertinti translyčių asmenų tėvystės 
ar motinystės įgūdžius.         

35 P.V. v. Spain (App no. 35159/09), EŽTT, 2010 m. lapkričio 30 d.
36 Supra 25. 
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Medicininė lyties pakeitimo procedūra
Teisė į aukščiausią galimą pasiekti sveikatos apsaugos standartą yra įtvirtin-
ta tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugos dokumentuose, įskaitant Tarp-
tautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą37 bei Europos socialinę 
chartiją38. Vis dėlto, pažymėtina, jog translyčiai asmenys susiduria su įvairio-
mis kliūtimis, siekdami gauti prie specifinių jų poreikių pritaikytas sveikatos 
priežiūros paslaugas. 2008 metais publikuotas translyčių asmenų patirties 
sveikatos apsaugos sistemoje tyrimas atskleidė, jog translyčiams asmenims 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė yra nepakankama dėl papli-
tusios diskriminacijos ir pageidaujamų paslaugų neprieinamumo.39

Būtina pažymėti, jog teisinis lyties pakeitimo fakto pripažinimas, t. y. gali-
mybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, ir medicininė lyties pakei-
timo procedūra, susidedanti iš psichoterapijos, hormoninio gydymo ir chi-
rurginės operacijos, yra susiję, tačiau jokiu būdu ne tapatūs lyties pakeitimo 
proceso elementai. Jei teisinį lyties pakeitimo pripažinimą įtvirtinanti admi-
nistracinio pobūdžio procedūra yra skirta užtikrinti translyčių asmenų teisę 
į privataus gyvenimo gerbimą, tai medicininis tokių asmenų „gydymas“ lai-
duoja prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytas sveikatos prie-
žiūros paslaugas. Pažymėtina, jog medicinos srities profesionalai dažnai 

37 Plačiau skaitykite: „Submission by the Lithuanian Gay League (LGL) on the 2nd 
Report by Lithuania on the Implementation of the International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights (Article 12. The Right to Protection of Health)“, 
2014 m. balandžio 9 d.,
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/LTU/INT_
CESCR_CSS_LTU_16999_E.pdf. 
38 Plačiau skaitykite: „Comments from the Lithuanian LGBT Network and ILGA-
Europe on the 10th Report by Lithuania on the Implementation of the European 
Social Charter“, 2013 m. balandžio 11 d., 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Com-
mentsILGALithuania2013_en.pdf. 
39 Stephen Whittle et al., Transgender EuroStudy: Legal survey and Focus on the 
Transgender Experience of Health Care, 2008, 
http://tgeu.org/sites/default/files/eurostudy.pdf. 
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kryptingai vadovaujasi tarptautiniais translyčių asmenų sveikatos priežiū-
ros standartais ir metodologijomis,40 siekdami užtikrinti aukščiausius gali-
mus pasiekti sveikatos apsaugos standartus translyčiams asmenims. Kita 
vertus, nuo to momento, kai teisinis lyties pakeitimo pripažinimas tampa 
priklausomas nuo konkrečių medicininio „gydymo“ elementų, iškyla reali 
grėsmė neproporcingiems translyčių asmenų žmogaus teisių ribojimams ar 
netgi pažeidimams.       

Psichiatrinė diagnozė

Kalbant apie translyčių asmenų teisę gauti geriausią įmanomą psichinės ir fi-
zinės sveikatos priežiūrą, būtina atkreipti dėmesį, jog, pagal šiuo metu galio-
jančią Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (TLK) 
10-ąją redakciją,41 lytinio tapatumo klausimai yra priskiriami prie Suaugusių-
jų asmenybės ir elgesio sutrikimų penktajame Psichikos ir elgesio sutrikimams 
skirtame skyriuje. Transseksualių ir translyčių asmenų tapatybės yra patologi-
zuojamos dviejose subkategorijose, būtent – Lyties tapatumo sutrikimai (F.64) 
ir Seksualinio pasirinkimo sutrikimai (F.65). Iš esmės tai reiškia, jog lytį keisti 
norintiems translyčiams asmenims yra nustatoma psichinės ligos diagnozė. 

Trans* tapatybių patologizavimas kritikuotinas tiek iš pilietinės visuomenės 
atstovų42, tiek iš medicinos profesionalų43 perspektyvos. Tikėtina, jog psichi-
atrinės diagnozės nustatymas nėra būtina sąlyga užtikrinant geriausią įma-
nomą medicininę priežiūrą. Veikiau priešingai – tapatybės  patologizavimas 

40 Supra 15.
41 Supra 14.
42 STP2012, International Stop Trans Pathologization Campaign, Reflections on 
the ICD Revision Process from a Depathologization and Human Rights Perspective, 
2012,
http://www.stp2012.info/STP2012_Reflections_ICD.pdf.  
43 Dauguma translyčių asmenų sveikatos priežiūros srityje besispecializuojančių 
medicinos srities profesionalų laikosi pozicijos, jog pagrindinis translyčių asmenų 
„gydymo“ tikslas – sinchronizuoti biologinės lyties charakteristikas su subjektyviu 
asmens lytinės tapatybės pajautimu, o ne atvirkščiai. Kitais žodžiais tariant, „gydy-
tinas“ kūnas, o ne subjektyvus asmens savęs priskyrimas vienai ar kitai lyčiai.    
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turi itin neigiamos įtakos translyčių asmenų gerovei ir psichinei sveikatai, 
tuo pačiu apribojant šių asmenų galimybes gyventi savarankišką bei orų gy-
venimą (tuo atveju, kai psichinės ligos diagnozės nustatymas galimai turi 
įtakos teisiniam asmens veiksnumui). Kita vertus, pažymėtina, jog tokia 
klasifikacija tariamai „pagrindžia“ medicininio gydymo poreikį ir būtinybę 
bei potencialiai suteikia lengvesnę prieigą prie iš valstybės biudžeto lėšų fi-
nansuojamų su medicininiu lyties keitimu susijusių procedūrų. 

Siekiant konstruktyviai spręsti su translyčių tapatybių patologizavimu susijusį 
klausimą, reikėtų vadovautis žmogaus teisių pirmumo principą įtvirtinančia 
paradigma – individas sveikatos priežiūros kontekste neturėtų būti verčiamas 
statistiniu medicinos mokslo vienetu. Sveikatos priežiūros paslaugos galėtų 
būti teikiamos atsižvelgiant į individualius subjekto poreikius, o kiekvienas 
translytis asmuo, nepriklausomai nuo psichiatrinės diagnozės, turėtų būti 
laisvas apsispręsti, kokios sveikatos priežiūros paslaugos jam yra reikalingos. 
Būtent dėl šių priežasčių sprendimų priėmėjams ir politikos formuotojams 
derėtų apsvarstyti idėją atsieti nuo privalomos „transseksualumo“ arba „ly-
ties disforijos“ psichiatrinės diagnozės galimybę gauti su medicininiu lyties 
pakeitimu susijusias sveikatos priežiūros paslaugas. Tokiu būdu būtų užtikrin-
tas sveikatos priežiūros paslaugų universalumas, t. y. medicininės priežiūros 
reikalinga individo būklė nebūtų sankcionuojama išankstinių ir dažnai nepro-
porcingų su psichiatrinės diagnozės nustatymu susijusių reikalavimų.      

Psichoterapija ir konsultavimas

Lytį asmens tapatybės dokumentuose norintiems pasikeisti asmenims kai 
kuriose jurisdikcijose yra keliamas privalomos psichoterapijos ir psicho-
loginio konsultavimo reikalavimas. Nors emocinio ir psichologinio pobū-
džio pagalbos prieinamumo didinimas ir yra laikomas viena iš efektyviau-
sių visuomenės psichikos sveikatos skatinimo priemonių,44 privalomos 

44 Plačiau žiūrėti: World Health Organziation, Mental Health Action Plan 2013-2020, 
2013,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89966/1/9789241506021_eng.pdf?ua=1. 
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 psichoterapijos ir konsultavimo translyčiams asmenims reikalavimas kriti-
kuotinas dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, priverstinis psichologinės pagal-
bos pobūdis paneigia pačią tokio terapeutinio bendravimo idėją. Jei asmuo 
yra verčiamas atskleisti itin asmenišką, su subjektyviu asmens lytinės tapa-
tybės pajautimu susijusią, informaciją psichoterapeutui, kuriuo yra visiškai 
nepasitikima dėl iš šalies primesto privalomo konsultavimo, tarp „gydytojo“ 
ir „paciento“ potencialiai sukuriami hierarchiniai santykiai, kurie ne tik kad 
neprisideda prie psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis besinaudojan-
čio asmens gerovės, bet ir potencialiai gali būti žalingi. Visų antra, privalo-
mos psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo reikalavimas, kaip būtina 
teisinio lyties pakeitimo pripažinimo sąlyga, neproporcingai pailgina teisės į 
lytinės tapatybės pripažinimą realizavimo procesą. Tai, savo ruožtu, priešta-
rauja ET Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec2010(5) priedo 21 punk-
te suformuluotam greito, skaidraus ir prieinamo lyties pakeitimo 
asmens tapatybės dokumentuose principui. Dėl šių priežasčių darytina iš-
vada, jog psichikos sveikatos paslaugos translyčiams asmenims turėtų būti 
teikiamos tik nepriverstiniu būdu, o teisinis lyties pakeitimo pripažinimas 
neturėtų būti priklausomas nuo privalomo tokių paslaugų reikalavimo. 

„Realios“ gyvenimiškos patirties reikalavimas

Siekiant įvertinti translyčių asmenų lytinės tapatybės pastovumą, kai ku-
riose jurisdikcijose lytį asmens tapatybės dokumentuose norintiems pa-
sikeisti asmenims yra taikomas „realios“ gyvenimiškos patirties reikala-
vimas. Kitais žodžiais tariant, iš translyčių asmenų yra reikalaujama tam 
tikrą laiko tarpą iki faktinio teisinio lyties pakeitimo pripažinimo atvirai 
gyventi pasirinktoje lytyje, t. y. savo apranga, elgesiu ir manieromis per-
teikti su tradiciniais lyčių vaidmenimis sietinus visuomenės lūkesčius. Šis 
perteklinis reikalavimas teisinio lyties pakeitimo pripažinimo kontekste 
kritikuotinas dėl trijų priežasčių. Visų pirma, tikėtina, jog pasirinktoje ly-
tyje be atitinkamų asmens tapatybės dokumentų atvirai priversti gyventi 
translyčiai asmenys susidurs su nuolatiniu priekabiavimu, diskriminacija ir 
smurto apraiškomis, nes šių asmenų translytė tapatybė bus atskleidžiama 
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kiekvieną kartą esant reikalui pateikti asmens tapatybę įrodančius doku-
mentus. Žvelgiant šiuo aspektu, toks reikalavimas yra akivaizdžiai nepro-
porcingas, nes pageidaujamas pasiekti tikslas negali pateisinti papildomų 
translyčių asmenų socialinės atskirties tendencijų. Visų antra, subjektyvus 
translyčių asmenų lytinės tapatybės pajautimas yra redukuojamas iki tam 
tikrų su tradicinėmis vyriškumo ir moteriškumo kategorijomis sietinų ste-
reotipinių elementų. Kitais žodžiais tariant, siekdami išpildyti su asmens 
lytiškumu susijusius už reikalavimo įgyvendinimo „priežiūrą“ atsakingų 
trečiųjų asmenų lūkesčius, translyčiai asmenys yra priversti pateikti save 
itin „vyriškai“ arba „moteriškai“, tokiu būdu paneigiant pačią subjekty-
vaus lytinės tapatybės pajautimo idėją. Galiausiai, nėra mokslinio pagrin-
do teigti, jog translytės tapatybės yra mažiau „stabilios“ nei įprastos, t. y. 
cislytės, tapatybės. JAV atliktų tyrimų duomenimis, palaikančioje aplin-
koje socializuojami trans* asmenys savo lytinę tapatybę suvokia ir tvirtai 
jaučia jau ankstyvame amžiuje – jie nėra pasimetę ar sutrikę.45 Būtent dėl 
šių priežasčių medicininio translyčių asmenų „gydymo“ kontekste siūloma 
atsisakyti perteklinio „realios“ gyvenimiškos patirties reikalavimo, tokiu 
būdu sudarant sąlygas realizuoti teisę į greitą, skaidrią ir prieinamą 
teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą.   

Medicininis „gydymas“

Remiantis Europos Žmogaus teisių teismo (EŽTT) jurisprudencija, valsty-
bės narės turi pozityvią pareigą sudaryti sąlygas išpildyti teisinio lyties pa-
keitimo pripažinimo kontekste keliamus privalomus medicininio pobūdžio 
reikalavimus nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos rėmuose. Kitais žo-
džiais tariant, teisė pasikeisti lytį negali būti „teorinė ir iliuzinė“ – galiojantis 
teisinis reguliavimas turėtų įtvirtinti „praktišką ir efektyvią“ lyties pakeiti-
mo procedūrą. Kita vertus, šalims narėms yra paliekama plati  vertinimo 

45 Association for Psychological Science, “Transgender Kids Show Consistent Gen-
der Identity Across Measures“, 2015 m. sausio 29 d.,
http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/transgender-kids-
show-consistent-gender-identity-across-measures.html. 
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nuožiūros laisvė nustatant, kokia apimtimi su lyties pakeitimu susijusios 
medicininio pobūdžio procedūros bus kompensuojamos iš privalomojo 
sveikatos apsaugos draudimo lėšų. Vis dėlto, pažymėtina, jog kai kuriems 
translyčiams asmenims medicininė lyties keitimo procedūra yra būtina są-
lyga užtikrinant pilnavertę gyvenimo kokybę. Siekiant pozityvių rezultatų, 
medicininis translyčių asmenų „gydymas“ turėtų būti pritaikytas prie indivi-
dualių kiekvieno individo poreikių.

Medicininio lyties pakeitimo procedūros kontekste atkreiptinas dėmesys 
ir į pozityvią valstybių narių pareigą kompensuoti su „mediciniškai būtinu“ 
gydymu susijusias išlaidas. 2003 metais EŽTT byloje Van Kück prieš Vokie-
tiją46 konstatavo, jog valstybė narė, kuri, atsisakydama teismo sprendi-
mu įpareigoti privačią sveikatos draudimo bendrovę kompensuoti lyties 
keitimo operacijos išlaidas, rėmėsi „medicininės būtinybės“ aiškinimu, 
pažeidė ieškovo teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Šioje byloje Stras-
būro teismas aiškiai nurodė, jog reikalavimas asmeniui pagrįsti medici-
ninę lyties keitimo operacijos būtinybę yra susijęs su vienu intymiausių 
privataus gyvenimo aspektų ir todėl negali būti vertinamas išimtinai iš 
valstybės institucijų pozicijos. Kitais žodžiais tariant, iš translyčių asmenų 
neturėtų būti reikalaujama neginčijamai objektyviai įrodyti su medicini-
niu lyties pakeitimo procesu susijusio „gydymo“ būtinybę, nes pagrindinis 
tokio „gydymo“ tikslas – sinchronizuoti biologinės lyties charakteristikas 
su subjektyviu lytinės tapatybės pajautimu.47 Atsižvelgiant į šiuos teisinio 
ir medicininio pobūdžio pastebėjimus, darytina išvada, jog sprendimų pri-
ėmėjai ir politikos formuotojai turėtų apsvarstyti galimybę bent iš dalies 
kompensuoti medicininio lyties pakeitimo procedūros kontekste patirtas 

46 Van Kück v. Germany App no. 35968/97 (ECtHR, 12 September 2003).
47 2010 m. Vyriausiasis Lietuvos administracinis teismas byloje nr. A858-1452/2010 
konstatavo, jog „pareiškėjos patirtos išlaidos operacijai ir gydymui negali būti vie-
nareikšmiškai traktuojamos kaip turtinė žala dėl to, kad byloje nėra duomenų, jog 
būtent chirurginė lyties pakeitimo operacija yra tas gydymo būdas, kuris privalėjo 
būti taikomas gydant pareiškėjos ligą. Iš byloje pateiktų įrodymų negalima daryti 
išvados, kad pareiškėjai buvo būtinas būtent toks ligos gydymo metodas, pareiškė-
ja šios faktinės aplinkybės neįrodė.“ „Medicininės būtinybės“ įrodinėjimo perkėli-
mas išimtinai ieškovui gali būti traktuojamas kaip galimai prieštaraujantis Van Kück 
byloje suformuotam principui.  
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„gydymo“ išlaidas, tokiu būdu sukuriant palankesnes sąlygas socialinės 
translyčių asmenų integracijos tendencijoms. 

*   *   *

Su teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu, t. y. su galimybe translyčiams as-
menims pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, susijęs nacionalinis tei-
sinis reguliavimas turėtų sukurti teisines prielaidas efektyviam translyčių 
asmenų dalyvavimui socialiniame bei ekonominiame šalies gyvenime. ET 
Ministrų rekomendacijoje CM/Rec2010(5) suformuluotas greitos, skai-
drios ir prieinamos teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūros 
principas yra realizuojamas per žmogaus teisių apsaugos standartus atitin-
kančią pripažinimo procedūrą, šiai procedūrai atlikti (ne)keliamus reikalavi-
mus ir iš jos kylančias teisines pasekmes. Idealiu atveju, asmens tapatybės 
dokumentus turėtų būti galima pasikeisti vadovaujantis itin paprasta nuo 
bet kokių medicininių reikalavimų atsieta administracinio pobūdžio proce-
dūra, sudarančia galimybę realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą 
per trumpiausią protingai įmanomą laiko tarpą. Nacionalinis su lyties pakei-
timo pripažinimu susijęs reglamentavimas turėtų būti paremtas žmogaus 
teisių nedalomumo principu, t. y. individai neturėtų būti verčiami išsižadėti 
savo prigimtinių teisių ir laisvių vardan siekio įgyti tikrąją lytinę tapatybę 
atspindinčius asmens tapatybės dokumentus. Galiausiai, tik užtikrinus pil-
ną translyčių asmenų teisinį veiksnumą be jokios diskriminacijos po atliktos 
teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūros, bus įmanoma užtikrinti 
šios procedūros bei ja pageidaujamų pasiekti rezultatų efektyvumą.

Nors su lyties pakeitimu susijusios medicininio pobūdžio procedūros ir tei-
sinis lyties pakeitimo pripažinimas nėra tapatūs procesai, vis dėlto būtina 
konstatuoti, jog kai kuriems translyčiams asmenims medicininis lyties pa-
keitimas yra gyvenimiška būtinybė. Būtent dėl šios priežasties būtina užtik-
rinti, jog translyčių asmenų sveikatos priežiūros ir „gydymo“ metodologijos 
būtų nuolatos peržiūrimos, siekiant pašalinti perteklinius reikalavimus ir 
efektyviai realizuoti translyčių asmenų teisę į aukščiausius įmanomus pa-
siekti sveikatos apsaugos standartus. 
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LYTIES PAKEITIMO 
REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE
Translyčių asmenų socialinė padėtis Lietuvoje yra sudėtinga. Europos Są-
jungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros atlikto lesbiečių, gėjų, biseksualių 
ir translyčių (LGBT*) respondentų tyrimo duomenimis48, 60 % apklaustų 
translyčių asmenų Lietuvoje per pastarųjų penkerių metų laikotarpį paty-
rė fizinį smurtą arba seksualinę prievartą, o 55 % translyčių respondentų 
susidūrė su diskriminacija ar priekabiavimu dėl savo lytinės tapatybės per 
paskutinius 12 mėnesių. Šios problemos mūsų visuomenėje yra nemato-
mos. 2012 metų Eurobarometro duomenimis49, viso labo 3 % Lietuvos gy-
ventojų asmeniškai pažįsta bent vieną translytį asmenį. Darytina išvada, 
jog likę 97 % irgi pažįsta, tik to paprasčiausiai nežino – translyčiai asmenys 
dėl Lietuvos visuomenėje vyraujančių transfobinių nuotaikų nėra linkę at-
siskleisti.

Translyčių asmenų bendruomenės teisinė padėtis taip pat apibūdintina kaip 
kritinė. Kadangi Lietuvos teisinėje sistemoje neegzistuoja teisinės „lytinės 
tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijos, Lietuvos Respublikos Lygių gali-
mybių įstatymas faktiškai nedraudžia translyčių asmenų diskriminacijos, o 
pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso nuostatas transfobinis 
smurtas ir užgaulūs komentarai nėra laikomi neapykantos nusikaltimais ir 
neapykantos kalba. Darytina išvada, jog translyčiai asmenys yra labiausiai 
pažeidžiama LGBT* bendruomenės grupė Lietuvoje, nes jiems nėra priei-
namas kitiems bendruomenės nariams galiojantis teisinės apsaugos mini-
mumas. 

2001 metais įsigaliojusioje naujoje Lietuvos Respublikos Civilinio kodek-
so redakcijoje buvo įtvirtinta asmens teisė medicininiu būdu pakeisti lytį, 

48 Supra 30.
https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-technical-report_en.pdf.
49 Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, Report, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf, p. 231.
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 jeigu tai yra mediciniškai įmanoma. Šios procedūros sąlygas ir tvarką turėjo 
sureguliuoti specialus Lyties pakeitimo įstatymas, kuris išlieka nepriimtas. 
2007 metais Lietuvai nepalankų sprendimą byloje L. prieš Lietuvą priėmęs 
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) konstatavo, jog įstatymo leidėjo 
delsimas reglamentuoti lyties pakeitimo procedūrą pažeidė ieškovo teisę 
į privataus gyvenimo gerbimą. Strasbūro teismas Lietuvos Vyriausybę įpa-
reigojo arba per tris mėnesius priimti Lyties pakeitimo įstatymą, arba ieško-
vui atlyginti 40 000 eurų įvertintą turtinę (t. y. su medicininio lyties keitimo 
išlaidomis susijusią) žalą. Lietuvos Vyriausybė greituoju laikotarpiu sprendi-
mui įgyvendinti pasirinko antrąją priemonę.

Kadangi Lyties pakeitimo įstatymas Lietuvoje išlieka nepriimtas, nėra ir 
atitinkamo teisinio lyties pakeitimo pripažinimo reglamentavimo. Lyties 
pakeitimo procedūrą užsienyje atlikę transseksualūs asmenys yra priversti 
administracine tvarka kreiptis į teismą, kuris, savo ruožtu, įpareigoja civi-
linės metrikacijos įstaigas išduoti naujus asmens tapatybės dokumentus. 
Tokia praktika yra ydinga dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, brangiai kainuo-
jančio ir ilgą laiką trunkančio teisinio bylinėjimosi perspektyva jokiu būdu 
negali būti laikoma greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo proce-
dūros sudedamąja dalimi. Visų antra, norėdami pasikeisti asmens tapatybės 
dokumentus, transseksualūs asmenys privalo atlikti pilną medicininį „gydy-
mą“, įskaitant chirurginę lyties pakeitimo operaciją. Dėl neegzistuojančio 
teisinio reguliavimo atlikti šių procedūrų Lietuvoje neįmanoma.      

Byla L. prieš Lietuvą
Byla L. prieš Lietuvą50 Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) yra susijusi 
su valstybės delsimu priimti teisės aktus, reglamentuojančius translyčių 
asmenų teisę atlikti lyties keitimo procedūrą ir įgyti tikrąją lytinę tapatybę 

50 Preliminarų EŽTT sprendimo byloje L. prieš Lietuvą vertimą į lietuvių į kalbą ga-
lima rasti čia: 
http://lrv-atstovas-eztt.lt/uploads/L._2007_sprendimas.pdf. 
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 atspindinčius asmens tapatybės dokumentus. Lietuvos Respublikos Civilinio 
kodekso (priimto 2001 metais) 2.27 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinama, 
kad „[n]esusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti 
savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma.“ To paties straipsnio antrojoje da-
lyje skelbiama, kad „[l]yties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymai.“ 
Tačiau jokie šią teisės normą įgyvendinantys teisės aktai niekada nebuvo 
priimti – įstatyminėje bazėje liko spraga. Strasbūro teismo sprendime tei-
giama: 

„Lietuvos teisėje pripažįstama jų [transseksualų] teisė pasikeisti ne tik lytį, bet 
ir civilinės būklės aktų įrašus <...>. Tačiau egzistuoja teisės spraga – nėra įstaty-
mo, reglamentuojančio visiško lyties pakeitimo operacijas. Kol nebus priimtas 
toks įstatymas, neatrodo, kad Lietuvoje būtų teikiamos tinkamos ir prieinamos 

medicininės lyties pakeitimo paslaugos.” [57] 

Teismas konstatavo, jog anksčiau paminėta teisinė spraga lėmė tai, kad 
pareiškėjas atsidūrė kankinančioje nežinioje dėl savo privataus gyvenimo 
ir tikrosios lytinės tapatybės pripažinimo. Ribotas valstybės kompensuoja-
moms sveikatos priežiūros paslaugoms skirtas biudžetas galėjo pateisinti 
tam tikrą pirminį delsimą įgyvendinti translyčių asmenų teises, numatytas 
Civiliniame kodekse, tačiau šis delsimas negalėjo būti pernelyg ilgas. Atsi-
žvelgiant į tai, kad suinteresuotų asmenų, norinčių pasikeisti lytį, skaičius 
yra ribotas, biudžetinė našta valstybei nebūtų pernelyg sunki. Todėl dary-
tina išvada, jog valstybė nesugebėjo išlaikyti teisingos pusiausvyros tarp 
viešojo intereso ir pareiškėjo teisių, tokiu būdu pažeidžiant aštuntąjį Kon-
vencijos straipsnį dėl teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Stras-
būro teismas įpareigojo Lietuvą priimti reikiamus teisės aktus (t. y. specialų 
įstatymą, reglamentuojantį lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką) per tris mė-
nesius nuo galutinio sprendimo įsigaliojimo datos. Nepavykus to padaryti – 
išmokėti pareiškėjui 40 000 eurų dydžio išmoką, tokiu būdu bent iš dalies 
padengiant išlaidas, reikalingas lyties keitimo operaciją atlikti užsienyje. 
Lietuvos institucijos trumpuoju laikotarpiu pasirinko pastarąjį sprendimo 
įgyvendinimo variantą. Kita vertus, pažymėtina, jog kompensavus turtinę 
žalą pareiškėjui, t. y. pritaikius individualiąsias sprendimo įgyvendinimo 
priemones, EŽTT įpareigojimas priimti lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką 
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reglamentuojantį įstatymą niekur neišnyko. Praėjus keturiolikai metų nuo 
Civilinio kodekso priėmimo ir aštuoneriems metams nuo Strasbūro teismo 
sprendimo, ši Lietuvos teisinės sistemos spraga išlieka nepašalinta.

Delsimas įgyvendinti teismo sprendimą iš dalies gali būti paaiškintas tiek 
plačiosios visuomenės, tiek ir politinio elito priešiškumu translyčiams as-
menims Lietuvoje. Pačiame teismo sprendime tokio priešiškumo apraiškos 
minimos net keletą kartų.51 2013 metų balandžio mėnesį Lietuvos Vyriausy-
bės Europos Tarybai pateiktoje atnaujintoje informacijoje apie sprendimo 
įgyvendinimo priemones52 minimas „politinės valios trūkumas“, kliudantis 
„pasiekti konkrečių rezultatų“. Nepaisant Strasbūro teismo įpareigojimo 
užtikrinti efektyvią translyčių asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą 
apsaugą nacionaliniu lygiu, 2013 metų kovo mėnesį Parlamente po patei-
kimo buvo pritarta Civilinio kodekso pataisoms, kuriomis lyties pakeitimo 
operacijos Lietuvoje būtų apskritai draudžiamos.53 Minėtų įstatymo pataisų 
aiškinamajame rašte54 teigiama, jog chirurginiu būdu asmens lyties pakeisti 
neįmanoma, kadangi „ji yra genetiškai determinuota nuo pat prasidėjimo 
momento“, o lyties pakeitimo procedūra „yra susijusi su radikaliu žmogaus 
suluošinimu, nes fiziškai sveiki asmenys, galintys pradėti ir auginti savo 
vaikus, yra kastruojami <...>“. Taip pat teigiama, kad „pagalba transseksu-
aliems asmenims turi būti psichoterapinė, siekiant atstatyti asmens kūno ir 
mąstymo harmoniją.“ Pažymėtina, jog tokie pareiškimai kardinaliai prieš-
tarauja Strasbūro teismo jurisprudencijai translyčių asmenų teisės į lyties 
pakeitimą ir teisinį lyties pakeitimo pripažinimą apsaugos srityje.55

51 Ibid., [23], [30], [36], [38], [50].
52 “Updated Information on the Execution of the ECHR Judgment in the Case L. v. 
Lithuania”, Nr. DH-DD(2013)657, 2013 m. balandžio 18 d.,
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBl
obGet&InstranetImage=2322499&SecMode=1&DocId=2022874&Usage=2, psl. 2.  
53 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Nr. XIIP-17, 2012 
m. lapkričio 21 d., 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437749&p_tr2=2.  
54 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raš-
tas, Nr. XIIP-17, 2012 m. lapkričio 21 d., 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437751.  
55 Supra 9. 
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Konstatuodamas bylos L. prieš Lietuvą aplinkybes, EŽTT atkreipė dėmesį ir 
į Lietuvos Katalikų bažnyčios pasipriešinimą lyties pakeitimą reglamentuo-
jančioms pataisoms:

„<...> straipsnyje apie Ministro Pirmininko susitikimą su Lietuvos Katalikų baž-
nyčios vadovais, buvo pacituoti Ministro Pirmininko žodžiai, kad Lietuvai per 
anksti priimti įstatymą dėl lyties pakeitimo ir kad „nėra reikalo skubėti“ ar „ko-
pijuoti principus, kurie yra vienoje ar kitoje valstybėje“. Straipsnyje teigiama, 

kad Katalikų bažnyčia buvo viena aktyviausių tokio įstatymo priešininkių.”56

Lietuvos Katalikų bažnyčia ir toliau užima oponuojančią poziciją dėl bet 
kokio translyčių asmenų žmogaus teisių pripažinimo nacionalinėje teisėje. 
Šios konfesijos atstovai priešinosi ir Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto 
prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo57 ratifikavi-
mui dėl, inter alia, šiame tarptautiniame žmogaus teisių apsaugos doku-
mente įtvirtinamo draudimo diskriminuoti dėl „socialinės lyties“ ir „lytinės 
tapatybės“. Oficialiame Vyskupų konferencijos pranešime teigiama, kad 
„Konvencija remiasi ideologizuotu požiūriu į lytį kaip į socialinį konstruktą, 
nesutampantį su žmogaus biologine prigimtimi. <...> Konvencija lengvai 
gali tapti patogiu įrankiu siekiantiems marginalizuoti tautos vertybinį pa-
matą sudarančias moralines nuostatas bei dvasinį paveldą. <...> susirūpi-
nimą kelia <...> [pareiga] įtraukti į visų formaliojo švietimo lygių ugdymo 
programas mokymo medžiagą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“, 
nes pastarieji, be kita ko, gali reikšti ir homoseksualumą bei transseksualu-
mą. <...> [tokios nuostatos] svetimos tiek Lietuvos švietimo sistemai, tiek 
daugelio tėvų moralinėms vertybėms <...>.“58 2013 metų spalio mėnesį LR 
Vyriausybė išplatino oficialų pareiškimą, kuriuo išreiškiamas nepritarimas 

56 Supra 49, [23].
57 Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Wo-
men and Domestic Violence, 2011 m. balandžio 12 d., 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Con-
vention%20210%20English.pdf.  
58 Lietuvos vyskupai, „Kreipimasis dėl ketinimo pasirašyti Europos Tarybos konven-
ciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo“, 2013 
m. gegužės 9 d., 
http://lvk.lcn.lt/naujienos/,199. 
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Civilinio kodekso pataisoms, kuriomis siekiama uždrausti lyties pakeitimo 
operacijas.59 2013 metų rugsėjo 23 dienos Vyriausybės posėdžio, kuriame 
buvo svarstomas minėtas klausimas, protokolas atskleidžia, kad Lietuvos 
Katalikų bažnyčios atstovai ne tik dalyvavo posėdyje, bet ir bandė įtikinti 
Vyriausybės atstovus pritarti visiškam medicininių lyties pakeitimo proce-
dūrų uždraudimui Lietuvoje.60

Šiuo metu medicininiu būdu pasikeisti lytį Lietuvoje yra neįmanoma, nes 
nėra šios procedūros sąlygas ir tvarką reglamentuojančio įstatymo. Užsie-
nyje pilną lyties keitimo procedūrą – įskaitant chirurginę operaciją – atlikę 
asmenys turi kreiptis į nacionalinius Lietuvos teismus, kurie, savo ruožtu, 
įpareigoja civilinės metrikacijos įstaigas lytį pakeitusiam asmeniui išduoti 
atitinkamus asmens tapatybės dokumentus. Tokia teisinio lyties pakeiti-
mo pripažinimo procedūra ne tik neatitinka teisėtų lūkesčių principo, bet ir 
vienareikšmiškai prieštarauja greitos, skaidrios ir prieinamos lyties 
pakeitimo procedūros standartams. Taip pat pažymėtina, jog translyčiai 
asmenys Lietuvoje neturi galimybės įgyti lyčių pagrindu neutralaus vardo 
ir/ar pavardės, tokiu būdu palengvinant šių asmenų socialinės integracijos 
siekį iki teisinio lyties pakeitimo pripažinimo. Pagal Teisingumo ministro 
2001 metais patvirtintas asmens vardo ir pavardės pakeitimo taisykles, „[p]
areiškėjui leidžiama keisti vardą, jeigu pasirinktas vardas atitinka jo lytį.“61 
Kitais žodžiais tariant, valstybė translyčiams asmenims, siekiantiems as-
mens tapatybės dokumentuose pasikeisti viso labo savo vardą, neatlikus 
pilnos lyties keitimo procedūros, tokios galimybės nesuteikia. Toks trans* 

59 Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeiti-
mo įstatymo projektui, Nr. XIIP-17, 2013 m. spalio 21 d., 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458143.  
60 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės 
aplinkos departamento Socialinių ir sveikatos reikalų skyrius, „Pažyma dėl Lietuvos 
Respublikos Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto NR. XIIP-
17 (Nr. 13-0194-02-IS, 13-2481-02)“, Nr. NV-1461, 2013 m. spalio 2 d., 
http://www.lrv.lt/Posed_medz/2013/131016/12.pdf, psl. 3.
61 Dėl Teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 “Dėl Asmens var-
do, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo, Nr. 1R-415,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329828&p_query=&p_
tr2=. 
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asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą ribojimas, nors ir numatytas 
įstatymu, yra akivaizdžiai neproporcingas. Galiausiai, atkreiptinas dėme-
sys, jog Lietuvos nacionaliniai teismai nėra išplėtoję nuoseklios praktikos, 
kuria remiantis translyčiams asmenims būtų kompensuojamos užsienyje 
patirtos su medicininiu lyties pakeitimu susijusios išlaidos. Tokio pobūdžio 
turtinė žala ieškovui buvo atlyginta tik 2012 metų gegužės 30 d. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo sprendimu byloje Nr. 3K-3-257/2012. Kita vertus, pa-
žymėtina, jog šis sprendimas nėra viešai prieinamas, todėl įtvirtintu prece-
dentu pasinaudoti ateityje yra neįmanoma. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 
konstatuotina, jog šiuo metu Lietuvos Respublikoje lyties pakeiti-
mo procedūra paprasčiausiai neegzistuoja.          

Strasbūro teismo sprendimo 
įgyvendinimo procesas
2013 metų kovo mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas po pateikimo pritarė 
Civilinio kodekso ir Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pataisoms, 
kuriomis, Teisingumo ministerijos teigimu,62 turėtų būti įgyvendintas EŽTT 
sprendimas byloje L. prieš Lietuvą. Pateiktomis bendrojo poveikio priemo-
nėmis siūloma panaikinti Civilinio kodekso nuostatą, kad „[l]yties pakeitimo 
sąlygas ir tvarką nustato įstatymai“, išbraukiant šio įstatymo 2.27 straips-
nio 2-ąją dalį.63 Pašalintas nuostatas pakeistų medicininių procedūrų, kurias 

62 „Transseksualams siūlomi dokumentai, bet ne lyties keitimo operacijos“, delfi.lt, 
2012 m. liepos 12 d., 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/transseksualams-siulomi-dokumentai-
bet-ne-lyties-keitimo-operacijos.d?id=59099897. 
63 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 2.27, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 
3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 4.255 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir Kodekso trečiosios knygos 
VIII dalies pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas, Nr. XIP-2018(2), 2012 
m. liepos 20 d.,
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430523&p_tr2=2. 
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 reguliuotų poįstatyminiai aktai, sukūrimas, t. y. „su medicininiu gydymu su-
siję klausimai taptų medicininių normų dalimi“64, o teisinį lyties pakeitimo 
pripažinimą užtikrintų Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pagrindu 
sukurta supaprastinta asmens įrašų oficialiuose dokumentuose pakeitimo 
procedūra.65 Vadovaujantis šia supaprastinta procedūra, civilinės metrikaci-
jos įstaigos privalėtų registruoti lyties pakeitimą, „gavu[s] asmens prašymą 
ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sveikatos priežiū-
ros įstaigos išduotą pažymą apie lyties pakeitimą.“66 

Pažymėtina, jog šių bendrojo poveikio priemonių įgyvendinimo sėkmė di-
džiąja dalimi buvo priklausoma nuo papildomų procedūrų sukūrimo. 2013 
metų rugpjūčio mėnesį nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL ir Žmogaus 
teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), siekdami gauti papildomos informacijos, 
kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Teisingumo ministeriją. Medici-
ninio lyties pakeitimo procedūrų kontekste buvo klausiama, kokie saugikliai 
bus numatyti, jog būtų užtikrintas atitinkamų medicininių normų rengimas 
ir jų efektyvus praktinis įgyvendinimas, taip pat, ar bus techniškai įmanoma 
užbaigti su lyties pakeitimu susijusias procedūras Lietuvoje. Teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo kontekste buvo teiraujamasi dėl „pažymos apie ly-
ties pakeitimą“ išdavimo procedūrų, būtent – kokia sėkmingo medicininio 
„gydymo“ stadija bus reikalinga, kad pažyma būtų išduota.

Sveikatos apsaugos ministerijos atsakyme67 buvo išvardyti poįstatyminiai 
teisės aktai, kurie turėtų būti pataisyti ar parengti, kad galėtų efektyviai 
veikti priimti Civilinio kodekso ir Civilinės būklės aktų registravimo įstaty-
mo pataisų projektai, tačiau net nebuvo užsiminta apie tai, kaip ir kada šie 
pakeitimai bus atlikti. Medicininio „gydymo“ normų klausimu ministerija 
teigė, kad:

64 Supra 51, p. 3.
65 Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo projektas, Nr. XIP-2017(2), 2012 m. 
liepos 20 d., 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430522. 
66 Supra 51, p. 3.
67 2013 m. rugsėjo 10 d. LR Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio 
raštas, Nr. (1.1.41-142)10-749. 



51   Lyties pakeitimo reglamentavimas Lietuvoje

„Diagnostikos ir gydymo metodikas rengti gali universitetai, mokslo tiriamo-
sios įstaigos, gydytojų profesinės draugijos ir/ar specialistų darbo grupės, tačiau 
jų rengimas ir tvirtinimas nėra privalomas [išskirta autoriaus – T.V.R.]. Sveikatos 
apsaugos ministerija kol kas nėra gavusi vadovaujantis šiuo įsakymu parengtos 
transseksualumo diagnostikos ir gydymo metodikos.“

Teisingumo ministerijos atsakymu jokios naujos informacijos nebuvo su-
teikta.68 Laiške pranešama, jog translyčių asmenų medicininis gydymas ir 
„pažymos apie lyties pakeitimą“ išdavimo sąlygos galėtų būti reguliuoja-
mos poįstatyminiais teisės aktais, kurie būtų sukurti priėmus Civilinės būk-
lės aktų registravimo įstatymą ir Civilinio kodekso pataisas. Taip pat laiške 
priduriama, kad su medicininėmis lyties pakeitimo procedūromis susiję 
klausimai yra Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos sritis.

Šių dviejų ministerijų atsakymai nesuteikė jokios informacijos apie sąlygas 
ir procedūras, kurios būtų taikomos medicininio lyties pakeitimo ir teisinio 
lyties pripažinimo atžvilgiu. Be to, abejonių sukėlė Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos pareiškimas, jog „diagnostikos ir medicininio gydymo metodi-
kų“ rengimas ir jų tvirtinimas „nėra privalomas“. Tokiais pareiškimais buvo 
leista suprasti, kad valdžios institucijos nesiruošia imtis priemonių, skirtų 
užtikrinti efektyvų atitinkamų medicininių normų parengimą – iniciatyva 
buvo perleista medicinos srities profesionalams. Pažymėtina, jog nėra jokių 
objektyvių požymių, esą medicinos srities profesionalų bendruomenėje eg-
zistuotų pakankamas sutarimas medicininio lyties keitimo klausimu. Kitais 
žodžiais tariant, mažai tikėtina, kad tokios normos greitu laiku būtų pareng-
tos savanoriškai ir operatyviai. Net ir nesant teisės aktų, leidžiančių praktiš-
kai pritaikyti lyties pakeitimą įteisinusią Civilinio kodekso normą, pati lyties 
pakeitimo procedūra Lietuvoje nėra akivaizdžiai uždrausta. Tačiau medici-
nos profesionalai ne tik kad nesiėmė jokių žingsnių, jog būtų parengta ati-
tinkama „diagnostika ir metodikos“, bet taip pat jokia medicinos profesio-
nalus vienijanti asociacija neparengė ir neišplatino pareiškimo, išreiškiančio 
principinę ir palaikančią poziciją medicininio lyties pakeitimo procedūrų 

68 2013 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo ministerijos Atstovavimo Europos Žmogaus 
Teisių Teisme skyriaus vadovės Karolinos Bubnytės raštas, Nr. (8.2.6)2GR-139.
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 taikymo kontekste. Dar daugiau, vieši pavienių gydytojų pasisakymai rodo, 
jog medicinos profesionalų bendruomenė šiuo klausimu nėra vieninga – da-
lis gydytojų yra nusistatę prieš lyties keitimą tiek dėl medicininių, tiek ir dėl 
etinių priežasčių.69 Jei medicininių normų parengimas būtų neprivalomas, 
iškiltų reali galimybė, kad šios normos taip ir nebus parengtos. Dėl šios prie-
žasties buvo galima įtarti, jog esami barjerai, trukdantys Lietuvoje atlikti 
lyties pakeitimo operacijas ir gauti teisinį lyties pripažinimą, išliktų net ir 
įgyvendinus Vyriausybės siūlomas bendrąsias poveikio priemones.

Taip pat pažymėtina, jog Vyriausybės suformuluotų bendrojo poveikio prie-
monių kontekste nebuvo pateikta jokios informacijos apie tai, kokią me-
dicininio lyties pakeitimo procedūrų išlaidų dalį kompensuotų Valstybinė 
ligonių kasa. Sprendime L. prieš Lietuvą Strasbūro teismas pažymėjo, kad 
tinkamas tokių išlaidų kompensavimas daugumai translyčių asmenų yra 
būtinas tam, kad realybėje egzistuotų teisė į medicininį lyties pakeitimą, 
taigi ir į teisinį lyties pripažinimą. Nors ribotas valstybės biudžetas galėtų 
pateisinti tam tikrą pirminį delsimą įgyvendinti translyčių asmenų teises 
pagal įsigaliojusį Civilinį kodeksą, vis dėlto, atsižvelgiant į nedidelį suinte-
resuotų asmenų skaičių, biudžetinė našta valstybei neturėtų būtų pernelyg 

69 Pavienių gydytojų pasisakymus galima rasti: Martynas Marcinkevičius, Vilniaus 
psichikos sveikatos centro direktorius, LNK, „Diagnozė: valdžia“, 2013 m. balandžio 
10 d., įrašas 
http://lnkgo.lt/video-perziura/5113/diagnoze-valdzia-2013-04-10; 
Aušra Seibutytė, Alvydas Navickas ir Saulius Grigonis, Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakultetas ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, straipsnis 
„Lyties tapatumo sutrikimo (transseksualumo) ypatumai” moksliniame žurnale 
„Medicinos teorija ir praktika”, 2013, T. 19 (Nr. 1), p. 72-80, 
http://www.mtp.lt/files/MTP19-11_str.pdf; 
Andrius Narbekovas, teologijos, bioetikos daktaras profesorius, kunigas, Benrnar-
dinai.lt, „Lyties keitimas: gydymas ar žalojimas?“, 2007, 
http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/69840 ir „Transseksualizmas – medi-
cininiai ir etiniai aspektai”, paskaitos konspektas,
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/katedros/bioteises_
katedra/studijos/paskaitos; 
Gintautas Vaitoška, gydytojas-psichoterapeutas, Vakarų ekspresas, „Gintautas Vai-
toška primena: Vyras skirtas moteriai, moteris – vyrui“, 2013 m. birželio 28 d.,
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/gintautas-vaitoska-primena-vy-
ras-skirtas-moteriai-moteris---vyrui-1013153. 
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didelė.70 Be to, pažymėtina, jog EŽTT ieškovui L. priteisė 40 000 eurų turti-
nės žalos atlyginimą, kuris yra skirtas padengti užsienyje atliekamų medi-
cininių lyties pakeitimo procedūrų išlaidas tuo atveju, jei per tris mėnesius 
nuo galutinio teismo sprendimo įsigaliojimo datos nebūtų priimti lyties pa-
keitimo sąlygas bei tvarką reglamentuojantys įstatymai. Tokiu būdu buvo 
atkreiptas dėmesys į išlaidų kompensavimo būtinybę tam mažam skaičiui 
žmonių, neturinčių teisei į medicininį lyties pakeitimą ir teisinį lyties pripaži-
nimą įgyvendinti būtinų lėšų.71  

Galiausiai, atkreiptinas dėmesys ir į Vyriausybės pranešime pateiktą po-
ziciją, esą susiformavusi nacionalinių teismų praktika, kai translyčiams 
asmenims priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas, „galėtų būti laiko-
ma bendrojo poveikio priemone, skirta apsaugoti transseksualių asmenų 
teises.“72 Pažymėtina, kad minėtose bylose suinteresuoti asmenys turėjo 
atlikti medicinines lyties pakeitimo procedūras iš savo asmeninių lėšų už-
sienyje, dažniausiai Tailande ar Baltarusijoje, ir tik po atitinkamo gydymo 
privalėjo kreiptis į teismą dėl įrašų asmens tapatybės dokumentuose pa-
keitimo, t. y. civilinės metrikacijos įstaigos atsisakė pakeisti civilinės būk-
lės aktų įrašus savarankiškai. Sunku suprasti, kaip toks procesas galėtų 
būti laikomas efektyviam žmogaus teisių užtikrinimui skirta bendrojo po-
veikio priemone.

Vertinant platesniame žmogaus teisių paradigmos kontekste, Lietuvos Vy-
riausybės pasiūlytos bendrosios sprendimo byloje L. prieš Lietuvą įgyven-
dinimo priemonės, t. y. siūlymas iš Civilinio kodekso pašalinti teisę medici-
niniu būdu pasikeisti lytį, siekiant ateityje išvengti Konvencijos pažeidimų, 
prieštarauja fundamentaliam pripažintų žmogaus teisių apsaugos princi-
pui. Kitais žodžiais tariant, bet kokia EŽTK nuostata ar jos įgyvendinimo 
priemonės negali būti suprantamos kaip ribojančios kokias nors žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, įtvirtintas pagal valstybės narės įstatymus. 
Atsižvelgiant į nuostabą keliantį Lietuvos Vyriausybės delsimą įgyvendi-
nant minimą Strasbūro teismo sprendimą, darytina išvada, jog Teisingumo 

70 Supra 49, [59].
71 Ibid., [75].
72 Supra 51, p. 3.
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 ministerijos pasiūlytos bendrosios sprendimo įgyvendinimo priemonės sie-
kė ne esmingai užtikrinti efektyvią translyčių asmenų žmogaus teisių ap-
saugą, o veikiau įtvirtinti teorines ir iliuzines teises, kurios iš tiesų ir neturėjo 
veikti praktikoje. 

Reaguodamos į susiklosčiusias teisines ir politines aplinkybes, nevyriau-
sybinės organizacijos – nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL, Žmo-
gaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), ILGA-Europe ir Transgender Europe 
(TGEU) – pagal ET Ministrų komiteto taisyklių dėl EŽTT sprendimų įgyven-
dinimo 9.2. punktą parengė NVO pastebėjimus dėl sprendimui įgyvendinti 
numatytų priemonių efektyvumo ir atitikimo tarptautiniams žmogaus tei-
sių standartams.73 Pilietinės visuomenės atstovų nuogąstavimų dėl transfo-
binių nuostatų įtakos teisėkūros ir viešosios politikos procesams kontekste, 
2014 metų liepos mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas atmetė Teisingumo 
ministerijos pasiūlytas bendrąsias sprendimo įgyvendinimo priemones.74 
Plenarinės sesijos metu kai kurie parlamentarai viešai teigė, jog „tokiu būdu 
siekiama finansuoti lyties keitimo operacijas iš mokesčių mokėtojų pinigų“, 
o patį lyties keitimą vadino „nesąmone“.75

Atsižvelgiant į šiuos negatyvius procesus nacionaliniame lygmenyje, 
Stras bū ro teis mo spren di mų įgy ven di ni mą pri žiū rin tis Eu ro pos Ta ry bos 
Mi nis trų ko mi te tas 2014 metų rugsėjo mėnesį bylai L. prieš Lietuvą pri-
taikė sustiprintos priežiūros procedūrą.76 Šis įvykis paskatino Lietuvos 

73 Joint Submission by the Lithuanian Gay League, the Human Rights Monitoring 
Institute, and the European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association to the Committee of Ministers of the Council of 
Europe in the case of L. v. Lithuania (Application no. 27527/03), Nr. 20131210/1, 
2013 m. gruodžio 10 d., 
http://www.lgl.lt/assets/288D7686_1.pdf. 
74 „Seimas nesutiko svarstyti įstatymo projekto, sudarančio sąlygas teisniam lyties 
keitimui“, lgl.lt, 2014 m. liepos 10 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/seimas-nesutiko-svarstyti-istatymo-projekto-sudaran-
cio-salygas-teisniam-lyties-keitimui. 
75 2012-2016 metų kadencijos 4 eilinės sesijos vakarinio Seimo posėdžio Nr. 165 gar-
so įrašas (00:47:15 ir 01:06:58), 2014 m. liepos 8 d., 
http://n60.lrs.lt/vide/audio/2/2p140708.index.asf. 
76 „Seimas prisižaidė – ET pritaikė sustiprintos priežiūros procedūrą byloje dėl lyties 
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Vyriausybę skelbti „perkrovimo“ politiką – 2015 metų sausio mėnesį Vy-
riausybės atstovė prie EŽTT informavo ET Ministrų komitetą, jog nuspręs-
ta atsisakyti pasiūlytų bendrųjų sprendimo įgyvendinimo priemonių bei 
taikyti „kompleksinį požiūrį“ į su sprendimo įgyvendinimu susijusias pro-
blemas.77

Ateities perspektyvos
Lietuvos Vyriausybės pateiktame konsoliduotame ir atnaujintame veiks-
mų plane dėl sprendimo byloje L. prieš Lietuvą įgyvendinimo nurodoma, 
jog 2015 metų sausio 12 dienos jungtiniu Sveikatos apsaugos ir Teisingu-
mo ministrų įsakymu sudaroma darbo grupė, sieksianti užtikrinti „tinka-
mo transseksualių asmenų gydymo“ reglamentavimą.78 Remiantis minimu 
jungtiniu ministrų įsakymu, darbo grupei pavedama iki „2015 m. birželio 1 
d. nustatyti galimus EŽTT 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendime byloje L. prieš 
Lietuvą konstatuotos teisės spragos šalinimo būdus ir priemones, kurio-
mis inter alia būtų užtikrintas gydymo teikimas asmenims, turintiems ly-
ties tapatumo sutrikimų, jų pagrindu parengti ir pateikti siūlymus dėl keis-
tinų teisės aktų.“79 Į darbo grupės sudėtį buvo įtraukti Sveikatos apsau-
gos viceministrė, Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme, 
psichiatrijos profesorius, akušerijos ir ginekologijos profesorė,  Sveikatos 

keitimo draudimo“, lgl.lt, 2014 m. rugsėjo 29 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/seimas-prisizaide-et-pritaike-sustiprintos-prieziuros-
procedura-byloje-del-lyties-keitimo-draudimo. 
77 Konsoliduotas ir atnaujintas veiksmų planas dėl sprendimo byloje L. prieš Lietuvą 
įgyvendinimo, Nr. DH-DD(2015)72, 2015 m. sausio 16 d.,
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBl
obGet&InstranetImage=2669911&SecMode=1&DocId=2225376&Usage=2. 
78 Ibid., p. 2.
79 Įsakymas dėl darbo grupės pasiūlymams dėl EŽTT 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendi-
mo byloje L. prieš Lietuvą įgyvendinimo pateikti sudarymo, Nr. V-22/1R-8, 2015 m. 
sausio 12 d.
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apsaugos ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir teisinio verti-
nimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Teisingumo ministerijos Teisinių 
institucijų departamento direktoriaus pavaduotoja, Sveikatos apsaugos 
ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos priežiūros įstaigų valdybos 
Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė, 
Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento Teisės sistemos 
vystymo skyriaus vedėja, endokrinologijos profesorė ir plastinės rekons-
trukcinės chirurgijos gydytojas.80 Nors į darbo grupės sudėtį nebuvo nu-
matyta įtraukti nevyriausybinių organizacijų ir/ar trans* bendruomenės 
atstovų, darbo grupei leidžiama „prireikus pasitelkti kitus konsultantus ir 
ekspertus.“81 Vertinant darbo grupės sudėtyje dalyvaujančių specialistų 
profesinės kompetencijos sritis, darytina prielaida, jog konstatuotą teisės 
spragą ketinama šalinti pagrindinį dėmesį skiriant medicininiams su lyties 
pakeitimu susijusiems aspektams. Kitais žodžiais tariant, darbo grupės 
veikla bus „medikalizuojama“, tokiu būdu siekiant nukreipti dėmesį nuo 
su teisiniu lyties pakeitimu susijusių reglamentavimo priemonių, kurioms 
reikalinga „politinė valia“, t. y. įstatymų leidėjo pritarimas. Pažymėtina, 
jog byloje L. prieš Lietuvą ieškovo teisės į privataus gyvenimo gerbimą 
pažeidimas buvo užfiksuotas būtent dėl neegzistuojančios teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo procedūros, o su medicininiu lyties keitimu susiję 
klausimai, remiantis Strasbūro teismo jurisprudencija, yra paliekami vals-
tybių narių nuožiūros teisei.

Pirmųjų dviejų darbo grupės susitikimų metu buvo parengti preliminarūs 
transseksualumo „gydymo“ algoritmo pagrindai, potencialiai apimsiantys 
penkias stadijas, būtent: (1) diagnostinį vertinimą ir medicininius tyrimus, 
(2) psichoterapiją ir konsultavimą, (3) gyvenimiškos patirties reikalavi-
mą, (4) sprendimą dėl galutinės transseksualumo diagnozės, po kurios, 
asmeniui pageidaujant, atsirastų galimybė pasikeisti asmens tapatybės 
dokumentus ir/ar (5) pakaitinę hormonų terapiją ir lyties keitimo opera-
ciją. Žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, kai Lietuvos teisinėje sistemo-
je lyties keitimo procedūra paprasčiausiai neegzistuoja, tokio algoritmo 

80 Ibid.
81 Ibid.
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pasiūlymas vertintinas itin palankiai. Ypatingai progresyviu žingsniu lai-
kytina potenciali galimybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be 
privalomojo medicininio „gydymo“ reikalavimo. Kita vertus, pasiūlytas al-
goritmas kelia rimtų abejonių dėl dviejų probleminių aspektų. Visų pirma, 
lyties pakeitimo procedūra apima net tris [!] privalomuosius reikalavimus, 
kurie traktuotini kaip neatitinkantys tarptautinių translyčių asmenų žmo-
gaus teisių apsaugos standartų, būtent – privaloma psichoterapija ir kon-
sultavimas, gyvenimiškos patirties reikalavimas ir būtinybė gauti psichia-
trinę „transseksualumo“ diagnozę. Šie priverstinio pobūdžio reikalavimai 
ne tik yra nesuderinami su greitos, skaidrios ir prieinamos lyties 
pakeitimo procedūros principu, bet ir potencialiai prisidėtų prie dar dides-
nės translyčių asmenų socialinės atskirties Lietuvos visuomenėje (pavyz-
džiui, iš translyčių asmenų būtų reikalaujama gyventi pasirinktoje lytyje 
tam tikrą laiko tarpą be atitinkamų asmens tapatybės dokumentų, tokiu 
būdu šiuos asmenis pasmerkiant kasdieniniam priekabiavimui ir diskrimi-
nacijai). Visų antra, siekiant įteisinti galimybę pasikeisti asmens tapatybės 
dokumentus be privalomojo medicininio „gydymo“, reikalingos atitinka-
mos Civilinio kodekso ir kitų susijusių teisės aktų pataisos. Natūraliai kyla 
klausimas: kodėl Vyriausybė tikisi, jog tokio pobūdžio pataisoms bus pri-
tarta Parlamente, jei šios kadencijos Seimo nariai labai nedviprasmiškai 
atsisakė priimti kur kas nuosaikesnes su teisiniu lyties pakeitimu susijusias 
Civilinio kodekso ir Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo pataisas? 
Šias pataisas Lietuvos Respublikos Seimui ketinama pateikti 2015 metų 
rudens sesijos metu.82

Atsižvelgiant į Europos Tarybos Ministrų komiteto sprendimą bylos L. prieš 
Lietuvą įgyvendinimo procesui pritaikyti sustiprintos priežiūros procedūrą, 
konstatuotina, jog pastarojo meto Lietuvos Vyriausybės veiksmai šioje sri-
tyje leidžia daryti prielaidą apie dinamiško proceso pradžią, siekiant sukurti 
praktikoje veikiančią teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą. Be 
abejonės, konkretesnes šio proceso vertinimo gaires bus galima pateikti 

82 Papildoma informacija dėl sprendimo byloje L. prieš Lietuvą (Nr. 27527/03) įgy-
vendinimo, Nr. DH-DD(2015)260, 2015 m. kovo 3 d.,
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBl
obGet&InstranetImage=2699209&SecMode=1&DocId=2242076&Usage=2.  
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tik po 2015 metų birželio 1 dienos, kai sudaryta darbo grupė suformuluos 
konkrečius siūlymus dėl galimų konstatuotos teisės spragos šalinimo būdų 
ir priemonių. Kita vertus, jau dabar galima pateikti tam tikras rekomen-
dacijas, kurios potencialiai prisidėtų prie efektyvesnio sprendimo byloje L. 
prieš Lietuvą įgyvendinimo jau nuo pirmųjų šio proceso etapų:

(a) į darbo grupės, skirtos galimų konstatuotos teisės spragos šalinimo būdų ir 
priemonių parengimui, nuolatinę sudėtį įtraukti nevyriausybinių organizacijų ir 
translyčių asmenų bendruomenės atstovus;

(b) į darbo grupės kompetencijų sritį nuosekliai integruoti tiek su medicininiu ly-
ties keitimu, tiek su teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu susijusius klausimus;

(c) paskatinti Lietuvos Respublikos Seimą efektyviai svarstyti su teisiniu lyties 
pakeitimu susijusias Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų pataisas, vykdant švie-
čiamąsias sąmoningumo didinimo ir politinės mobilizacijos priemones.
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ARGENTINOS LYTINėS TAPATYbėS 
ĮSTATYMAS 

Argentinos „Lytinės tapatybės įstatymas“ (isp. „Ley de identidad de género“) 
(priedas Nr. 1) yra puikus su tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių 
apsaugos standartais suderinamo nacionalinio reguliavimo teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo kontekste pavyzdys. Įstatymas buvo priimtas 2012 
metų gegužės 8-ąją dieną, o jame numatyta administracinio pobūdžio tei-
sinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūra pradėjo veikti nuo 2012 metų 
liepos mėnesio.

Šiuo metu Argentinos įstatyme įtvirtintos teisinio reguliavimo priemonės 
yra laikomos progresyviausiu teisinio lyties pakeitimo pripažinimo sąlygas 
ir tvarką translyčiams asmenims nustatančiu reglamentavimu pasaulyje. 
Šis įstatymas ypatingas tuo, kad jame žmogaus teisių paradigmos sąlygo-
jami apsaugos standartai yra laikomi pagrindiniu teisės į lytinės tapatybės 
pripažinimą realizavimo kriterijumi. Lytinės tapatybės įstatymas įtvirtina 
kiekvieno asmens teisę pasikeisti lytį asmens tapatybės dokumentuose, 
vadovaujantis paprasta administracinio pobūdžio procedūra. Įstatymu yra 
pripažįstama translyčių asmenų apsisprendimo teisė dėl savo lytinės ta-
patybės, o valstybinės institucijos yra įpareigojamos įgyvendinti šią teisę 
pakeičiant asmens tapatybės dokumentus greitu ir skaidriu būdu. Be to, 
įstatyme numatytas ir prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytų 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo principas, o šias paslaugas – 
įskaitant lyties keitimo operacijas – įpareigojama finansuoti privalomojo 
sveikatos draudimo lėšomis. Pažymėtina, jog Argentinos įstatyme įtvirtin-
tas progresyvus reglamentavimas laikytinas dar aukštesniu standartu nei ET 
Ministrų rekomendacijoje CM/Rec2010(5) suformuluotas greitos, skai-
drios ir prieinamos lyties pakeitimo procedūros principas. Remiantis 
Argentinos įstatymu kaip gerosios praktikos pavyzdžiu, keturiose Europos 
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 jurisdikcijose, būtent – Danijoje83, Izraelyje84, Maltoje85 ir Švedijoje86 – jau 
yra priimtos arba šiuo metu svarstomos priimti analogiškos teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo reglamentavimo sąlygos.     

Įstatymo struktūra

Šio leidinio priede pateikiamas pilnas Argentinos „Lytinės tapatybės įsta-
tymo“ tekstas turi penkiolika straipsnių. Pirmieji dešimt įstatymo straips-
nių įtvirtina administracinio pobūdžio teisinio lyties pakeitimo pripažinimo 
procedūros sąlygas ir tvarką (t. y. „teisė į tapatybę“), vienuoliktas įstatymo 
straipsnis reglamentuoja prie specifinių translyčių asmenų poreikių pri-
taikytų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą (t. y. „teisė į laisvą asmens 
vystymąsi“), o dvyliktas įstatymo straipsnis apibrėžia asmenvardžių pagal 
pasirinktą lytinę tapatybę vartojimo sąlygas (t. y. „pagarbus elgesys“). Likę 
trys paskutiniai įstatymo straipsniai apima specifinius su įstatyme įtvirtintų 
nuostatų praktiniu įgyvendinimu susijusius klausimus.

Žemiau aptarsime pagrindinius su įstatymo nuostatomis susijusius teisinio 
reguliavimo aspektus, pateikiant konkrečias nuorodas į įstatymo tekstą. 
Sąlyginai paprasta įstatymo struktūra ir nesudėtingas įstatymo tekstas yra 
puikus „prieinamo“ teisinio reguliavimo pavyzdys.

83 „Danijoje įsigalioja pažangiausias lyties pakeitimo įstatymas Europoje“, lgl.lt, 
2014 m. birželio 13 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-pasaulyje/danijoje-isigalioja-pazangiausias-lyties-
pakeitimo-istatymas-europoje. 
84 „Izraelis: translyčiams asmenims suteiktas teisinis pripažinimas“, lgl.lt, 2015 m. 
sausio 22 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-pasaulyje/izraelis-translyciams-asmenims-suteik-
tas-teisinis-pripazinimas. 
85 Supra 8.
86 „Švedijoje siūloma atsieti teisinį lyties pakeitimo pripažinimą nuo medicininių 
procedūrų“, lgl.lt, 2015 m. vasario 13 d., 
http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-pasaulyje/svedijoje-siuloma-atsieti-teisini-lyties-
pakeitimo-pripazinima-nuo-medicininiu-proceduru.
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Teisinio lyties pakeitimo pripažinimo 
sąlygos ir tvarka

Argentinos įstatyme įtvirtinta administracinio pobūdžio teisinio lyties pa-
keitimo pripažinimo procedūra galėtų būti vienareikšmiškai apibūdinama 
kaip atitinkanti greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo 
procedūros principą. Šio reguliavimo pagrindą sudaro pirmajame įstatymo 
straipsnyje įtvirtinta „teisė į tapatybę“: „[v]isi asmenys turi teisę, [...] kad jų 
lytinė tapatybė būtų pripažinta; [...] kad būtų užtikrintas laisvas jų asmenybės 
vystymasis, atsižvelgiant į jų lytinę tapatybę; [ir] kad su jais būtų atitinkamai 
elgiamasi.“ Šiuo aspektu įtvirtintas teisinis reguliavimas yra unikalus, nes 
teisinis lyties pakeitimo pripažinimas yra apibrėžiamas žmogaus teisių pa-
radigmos, o ne teisinių reikalavimų ar medicininio „gydymo“ kontekstuose. 
Tokiu būdu įtvirtinus teisę į lytinę tapatybę, itin minimalūs procedūriniai 
reikalavimai ir teisinio reguliavimo prieinamumo principas tampa pagrin-
dinėmis šios teisės realizavimo sąlygomis. Pažymėtina, jog teisė į tapatybę 
Argentinos teisinėje sistemoje nebuvo „sukurta“ „Lytinės tapatybės įsta-
tymu“. Minimą teisę įtvirtina šalies Konstitucijos87 17-asis straipsnis, skir-
tas vietinių gyventojų (t. y. indėnų) etninės tapatybės puoselėjimui, ir 19 
straipsnis, įtvirtinantis teisę į kultūrinę autonomiją. Todėl darytina išvada, 
jog teisė į lytinę tapatybę yra tik vienas iš Argentinos teisinėje sistemoje 
kodifikuotos teisės į tapatybę bendrąja prasme realizavimo aspektų.

Antrasis „Lytinės tapatybės įstatymo“ straipsnis „lytinės tapatybės“ kategoriją 
apibrėžia pačia plačiausia prasme, remiantis Džokjakartos principuose88 sufor-
muluotu apibrėžimu: „[l]ytinė tapatybė yra suprantama kaip vidinis ir individu-
alus asmens lyties pajautimas, kuris gali sutapti arba nesutapti su gimimo metu 
užfiksuota lytimi, apimantis ir asmeninį santykį su savo kūnu.“ Šis apibrėžimas 

87 “Constitution of the Argentine Nation”, 1994, 
http://www.biblioteca.jus.gov.ar/argentina-constitution.pdf. 
88 Yogyakarta Principles on the Application of Iternational Human Rights Law in Rela-
tion to Sexual Orientation and Gender Identity, 2007 m. kovo mėn., 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf, p. 6.
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sudaro trečiojo įstatymo straipsnio, kuriame nurodoma, kas turi teisę įgyti pa-
sirinktą lytinę tapatybę, pagrindą: kiekvienas asmuo gali pasikeisti oficialius 
įrašus asmens tapatybės dokumentuose, „kai šie oficialūs duomenys neatitinka 
asmens lytinės tapatybės pajautimo.“ Šiai procedūrai yra keliamas vienintelis, 
t. y. teisinio veiksnumo, reikalavimas – oficialius įrašus asmens tapatybės doku-
mentuose norintis pasikeisti asmuo turi būti sulaukęs pilnametystės amžiaus. 
Pažymėtina, jog administracinio pobūdžio procedūrai jokie kiti reikalavimai 
ar ribojimai nėra taikomi – nėra net įprastų su pilietybe ar nuolatiniu leidimu 
gyventi šalyje susijusių reikalavimų. Kita vertus, nepilnamečių asmenų teisės 
į lytinės tapatybės pripažinimą realizavimo priemonės yra reglamentuojamos 
atskiru, t. y. penktuoju „Lytinės tapatybės įstatymo“ straipsniu.

Įrašą apie lytį ir/ar asmenvardį asmens tapatybės dokumentuose norintis 
pasikeisti asmuo Nacionaliniam demografinės statistikos biurui arba regi-
oniniam šios įstaigos padaliniui turi pateikti prašymą raštu ir pasirinkti pa-
geidaujamą registruoti vardą. „Lytinės tapatybės įstatymas“ apskritai ne-
numato jokių perteklinių reikalavimų, neproporcingai ribojančių translyčių 
asmenų teisę į teisinį lyties pakeitimo pripažinimą. Kitais žodžiais tariant, 
lytį asmens tapatybės dokumentuose norintiems pasikeisti asmenims nėra 
keliami priverstinės sterilizacijos, medicininio „gydymo“, privalomojo kon-
sultavimo, skyrybų, psichiatrinės diagnozės ar „realios“ gyvenimiškos patir-
ties reikalavimai. Viešojo administravimo subjektų pareiga pagal įstatymo 
nuostatas realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą kyla iš laisva valia 
paremto individo apsisprendimo, o ne iš valstybės keliamų medicininio, 
teisinio ar socialinio pobūdžio reikalavimų išpildymo numatyta apimtimi. 
Tokiu būdu Argentinoje galiojantis reguliavimas nesukuria prieštaravimo 
tarp teisės į lytinės tapatybės pripažinimą ir kitų prigimtinių individo teisių. 
Pažymėtina, jog aptariamu „Lytinės tapatybės įstatymu“ žengiama dar to-
liau, faktiškai uždraudžiant medicininio pobūdžio reikalavus teisės į lytinės 
tapatybės pripažinimą realizavimo kontekste: „[j]okiu atveju nėra reikalau-
jama įrodyti, kad buvo atliktos su daliniu ar visišku lyties pakeitimu susijusios 
medicininės procedūros, hormonų terapija ar bet koks kitas psichologinis ar 
medicininis gydymas.“ Darytina išvada, jog įstatymu yra garantuojama 
translyčių asmenų apsisprendimo teisė, nekvestionuojant subjektyvaus ly-
tinės tapatybės pajautimo pastovumo ar realumo.
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Dvyliktuoju įstatymo straipsniu (t. y. „pagarbus elgesys“) įtvirtinama trans-
lyčių asmenų teisė viešojoje erdvėje vartoti pasirinktą asmenvardį, kuris po-
tencialiai skiriasi nuo originalaus įrašo asmens tapatybės dokumentuose: 
„Individo pasirinkta lytinė tapatybė privalo būti gerbiama, ypatingai mergai-
čių, berniukų ir paauglių atveju, kai yra naudojamas nuo originalių įrašų as-
mens tapatybės dokumentuose besiskiriantis vardas. Individui reikalaujant, 
pasirinktas vardas privalo būti naudojamas šaukimo, registravimo, dokumen-
tų pildymo, iškvietimo ir visų kitų procedūrų ar situacijų viešoje ir privačioje 
erdvėje atveju.“ Atkreiptinas dėmesys, jog įstatyme skiriamas ypatingas dė-
mesys užtikrinant šios teisės realizavimą nepilnamečiams asmenims. 

Su nepilnamečiais asmenimis susijęs teisinis 
reguliavimas

Su nepilnamečiais asmenimis susijęs teisinis reguliavimas teisės į lytinės 
tapatybės pripažinimą kontekste yra įtvirtintas penktajame „Lytinės tapa-
tybės įstatymo“ straipsnyje. Nepilnamečių asmenų teisė laisvai pasirinkti 
pageidaujamą lytį ir/ar asmenvardį asmens tapatybės dokumentuose yra 
realizuojama vadovaujantis tokia pačia administracinio pobūdžio proce-
dūra kaip ir pilną teisinį veiksnumą turintiems pilnamečiams asmenims, jei 
tam pritaria, remiantis „aiškiai išreikštu nepilnamečio sutikimu“, nepilname-
čio asmens teisiniai atstovai. Tuo atveju, kai nepilnamečio asmens teisiniai 
atstovai atsisako išreikšti sutikimą arba jų valios neįmanoma nustatyti, 
sprendimą priima nacionaliniai teismai „pagreitinto proceso tvarka.“ Tokiais 
atvejais nacionalinių teismų sprendimai turi būti priimami „atsižvelgiant į 
besivystančius gebėjimus ir geriausius vaiko interesus.“ Vadovaujantis Argen-
tinos „Lytinės tapatybės įstatymu“, 2013 metų lapkričio mėnesį asmens ta-
patybės dokumentai buvo pakeisti šešerių metų amžiaus mergaitei.89 

89 “Argentina Grants Lulu, 6-Year-Old Transgender Child, Female ID Card”, Huffing-
ton Post, 2013 m. spalio 10 d., 
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/10/argentina-child-transgender_n_4077466.
html. 
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Teisinį lyties pakeitimo pripažinimą reglamentuojančiuose nacionaliniuose 
teisės aktuose translyčių asmenų privataus gyvenimo apsauga turėtų būti 
įvardijama prioritetine žmogaus teisių apsaugos sritimi. Argentinos „Lytinės 
tapatybės įstatymo“ devintasis straipsnis nurodo, jog informacija apie ori-
ginalius asmens tapatybės dokumentus be raštiško suinteresuoto asmens 
sutikimo trečiosioms šalims gali būti atskleista tik gavus „tinkamai pagrįstą 
teismo leidimą.“ Kitais žodžiais tariant, su naująja asmens lytine tapatybe su-
sijusios asmeninio pobūdžio informacijos konfidencialumas užtikrinamas ne 
tik lyties pakeitimo proceso metu, bet ir vėlesniuose gyvenimo etapuose.

Sveikatos priežiūros paslaugos

Jei pirmieji dešimt Argentinos „Lytinės tapatybės įstatymo“ straipsnių yra skirti 
reglamentuoti administracinio pobūdžio teisinio lyties pakeitimo pripažinimo 
procedūros sąlygas ir tvarką, tai vienuoliktas įstatymo straipsnis įtvirtina prie 
specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytų sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumo principą (t. y. „teisė į laisvą asmens vystymąsi“). Pažymėtina, 
jog aptariamame įstatyme minimos su medicininiu lyties keitimu susijusios 
procedūros yra visiškai nesusijusios su administracinio pobūdžio teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo procedūra, t. y. medicininio pobūdžio reikalavimai nėra 
laikomi teisės į lytinės tapatybės pripažinimo realizavimą sąlyga.

Prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytų sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimas yra sąlygojamas „suinteresuoto asmens informuoto sutikimo.“ 
Kitais žodžiais tariant, translyčiai asmenys yra laisvi apsispręsti, kokio pobū-
džio sveikatos priežiūros jiems yra reikalingos, t. y. nėra priverstinio medicini-
nio gydymo „reikalavimo“. Vienuoliktasis įstatymo straipsnis siekia užtikrinti 
„visapusišką asmens sveikatos būklę“ suteikiant galimybę „pasinaudoti visa-
pusiškomis arba dalinėmis chirurginėmis procedūromis ir/arba pilnu hormoniniu 
gydymu siekiant modifikuoti savo kūną, įskaitant lytinius organus, pagal vidinį 
lytinės tapatybės pajautimą bei nereikalaujant papildomų teisinio ar adminis-
tracinio pobūdžio leidimų.“ Įstatyme taip pat numatoma, jog visos prie speci-
finių translyčių asmenų poreikių pritaikytos sveikatos priežiūros procedūros – 
įskaitant lyties keitimo operacijas – yra finansuojamos privalomojo sveikatos 
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draudimo lėšomis. Pažymėtina, jog toks reguliavimas įtvirtina tik principinę 
poziciją, jog translyčių asmenų „gydymas“ turi būti kompensuojamas valsty-
bės biudžeto lėšomis. Savo ruožtu, kompensavimo sąlygas ir tvarką būtina 
numatyti poįstatyminiais teisės aktais, pavyzdžiui, Sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymu, tokiu būdu užtikrinant skaidrų ir efektyvų įstatymo nuostatų 
įgyvendinimą praktikoje. Toks su medicininiu lyties pakeitimu susijęs regulia-
vimo modelis būtų tinkamas ir lietuviškame kontekste.

*   *   *

Argentinos „Lytinės tapatybės įstatymas“ yra puikus nacionalinio regulia-
vimo lyties pakeitimo – tiek teisinio pripažinimo, tiek medicininių procedū-
rų – kontekste pavyzdys. Šiuo įstatymu yra:

(a) pripažįstama translyčių asmenų apsisprendimo teisė; 

(b) nėra keliami sterilizacijos, medicininio „gydymo“, skyrybų, psichiatrinės di-
agnozės ar kiti neproporcingi reikalavimai; 

(c) užtikrinama translyčių asmenų teisė į privatumo apsaugą; 

(d) įtvirtinama greita administracinio pobūdžio procedūra, trunkanti ne ilgiau 
kaip dvi ar tris savaites;

(e) užtikrinamas prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytų sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo principas;

(f) numatoma su medicininiu lyties keitimu susijusias išlaidas kompensuoti pri-

valomojo sveikatos draudimo lėšomis.

Šiame įstatyme įtvirtintos administracinio pobūdžio teisinio lyties pakei-
timo pripažinimo procedūros efektyvumą iliustruoja faktas, jog per pir-
muosius dvylika procedūros taikymo mėnesių buvo išduota daugiau kaip 
trys tūkstančiai naujų asmens tapatybės dokumentų.90 Be to, nėra žinoma 
nė vieno atvejo, kai įstatyme įtvirtinta paprasta administracinio pobūdžio 
procedūra būtų pasinaudota siekiant neteisėtų tikslų (pavyzdžiui, siekiant 

90 „A un año de la sanción de la ley, tres mil personas trans gestionaron su nuevo 
DNI“, telam.com, 2013 m. gegužės 9 d., 
http://www.telam.com.ar/notas/201305/17099-a-un-ano-de-la-sancion-de-la-ley-
3000-personas-trans-gestionaron-su-nuevo-dni.html. 
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 nuslėpti finansinius įsipareigojimus). Galiausiai, Argentinos įstatymu įtvir-
tinta lyties pakeitimo procedūra yra pilnai suderinama su ET Ministrų ko-
miteto priimtoje rekomendacijoje CM/Rec2010(5) suformuluotu greitos, 
skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo procedūros principu. Suderi-
namumo tendencijas iliustruoja žemiau pateikta lentelė.   
 

ET Ministrų komiteto rekomenda-
cija CM/Rec2010(5)

Argentinos „Lytinės tapatybės 
įstatymas“

(1) Pilno teisinio veiksnumo visose gyvenimo srityse pripažinimas

„Valstybės narės turėtų imtis tinkamų 
priemonių asmens lyties keitimo visiš-
kam teisiniam pripažinimui visose gy-
venimo srityse užtikrinti [...]; valstybės 
narės taip pat turėtų, esant poreikiui, 
užtikrinti, kad nevalstybiniai subjektai 
atitinkamai pripažintų ir pakeistų pag-
rindinius dokumentus, pavyzdžiui, išsi-
lavinimą ar darbo patirtį patvirtinančius 
pažymėjimus.“

„Visi asmenys turi teisę,

(a) kad jų lytinė tapatybė būtų pri-
pažinta;

[...]

(c) kad su jais būtų atitinkamai el-
giamasi, atsižvelgiant į jų lytinę 
tapatybę, ir, ypatingai,kad jie būtų 
tinkamai identifikuojami pagal savo 
tapatybę asmens tapatybės doku-
mentuose, užfiksuojant pageidau-
jamą vardą(-us), asmens atvaizdą ir 
įrašą apie lytį.“

(2) Greita, skaidri ir prieinama procedūra

„[...] ypač sudarant galimybes greitai, 
skaidriai ir prieinamai keisti asmens ofi-
cialiuosiuose dokumentuose nurodytą 
vardą, pavardę ir lytį [...].“

Išpildžius įstatyme numatytus rei-
kalavimus, oficialių įrašų asmens 
tapatybės dokumentuose apie as-
mens lytį ir/ar asmenvardį pakeiti-
mai atliekami „be jokių papildomų 
teisinių ar administracinių procedū-
rų“. Išduodami pasirinktą lytį atitin-
kantys gimimo liudijimas ir asmens 
tapatybės kortelė. Pakeistuose as-
mens tapatybės dokumentuose bet 
kokia nuoroda į šio įstatymo nuosta-
tas yra draudžiama.
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ET Ministrų komiteto rekomenda-
cija CM/Rec2010(5)

Argentinos „Lytinės tapatybės 
įstatymas“

„Asmens tapatybės įrašų pakeitimo 
procedūra, įtvirtinta šio įstatymo 
nuostatomis, yra nemokama, indi-
viduali ir nereikalaujanti papildomo 
teisinio atstovavimo.“

„Originalus asmens gimimo liudiji-
mas gali būti prieinamas tik gavus 
dokumento savininko sutikimą arba 
rašytinį ir tinkamai pagrįstą teismo 
leidimą.“

(3) Perteklinių reikalavimų teisinio lyties pakeitimo pripažinimo 
kontekste eliminavimas

„Anksčiau nustatyti reikalavimai, įskai-
tant fizinės prigimties pokyčius dėl lyties 
pakeitimo teisinio pripažinimo, turėtų 
būti nuolat peržiūrimi, siekiant pašalinti 
perteklinius reikalavimus.“ 

„Visi asmenys turi teisę,

(b) kad būtų užtikrintas laisvas jų as-
menybės vystymasis, atsižvelgiant į 
jų lytinę tapatybę;“

Procedūra yra prieinama visiems 
asmenims, „kai [lyties, vardo ir as-
mens atvaizdo] oficialūs duomenys 
neatitinka asmens lytinės tapatybės 
pajautimo.“

Reikalavimai:

– pilnametystės amžius (su penkta-
jame straipsnyje įtvirtintomis išim-
timis);

– pateikti prašymą raštu, kuriuo 
„prašoma atlikti atitinkamus as-
mens gimimo liudijimo pakeitimus 
bei išduoti naują asmens tapatybės 
kortelę su tokiu pačiu serijos nume-
riu kaip ir pirminiame dokumente“;
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ET Ministrų komiteto rekomenda-
cija CM/Rec2010(5)

Argentinos „Lytinės tapatybės 
įstatymas“

– nurodyti pageidaujamą registruoti 
vardą.

„Jokiu atveju nėra reikalaujama įro-
dyti, kad buvo atliktos su daliniu ar 
visišku lyties pakeitimu susijusios 
medicininės procedūros, hormonų 
terapija ar bet koks kitas psichologi-
nis ar medicininis gydymas.“

(4) Teisės į santuoką užtikrinimas

„Valstybės narės turėtų imtis priemo-
nių, kad, [...] būtų veiksmingai užtikrinta 
translyčių asmenų teisė sudaryti santuo-
ką su jų naujajai lyčiai priešingos lyties 
asmeniu.“

Įstatyme teisė į santuoką tiesiogiai 
nėra minima, tačiau septintajame 
straipsnyje teigiama, jog „[l]yties 
pakeitimas ir naujo(-ų) vardo(-ų) už-
fiksavimas pagal šio įstatymo nuos-
tatas sukuria trečiųjų šalių teises 
lytį pakeitusio asmens atžvilgiu nuo 
naujų tapatybės įrašų užfiksavimo 
momento.“
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GALIMO LYTIES PAKEITIMO 
ĮSTATYMO KOTROLINIS SĄRAŠAS

Šio kontrolinio sąrašo91 pagalba siekiama įvertinti nacionalinių teisės aktų 
ir/ar teisės aktų projektų, reglamentuojančių lyties pakeitimo procedūros 
sąlygas ir tvarką, atitikimą tarptautiniams translyčių asmenų žmogaus tei-
sių apsaugos standartams. Pažymėtina, jog šiame sąraše pateikiami mini-
malūs su lyties pakeitimo procedūra, procesui keliamais reikalavimais ir iš 
to kylančiomis teisinėmis pasekmėmis susiję apsaugos standartai. Įstatymų 
leidėjai gali apsispręsti įtvirtinti aukštesnius translyčių asmenų žmogaus 
teisių apsaugos standartus nacionaliniu lygmeniu.

Kontrolinis sąrašas struktūruojamas trimis pagrindiniais pjūviais, būtent – 
procedūros, reikalavimai ir pasekmės. Nacionaliniai teisės aktai ar jų projektai 
turėtų atitikti šiame sąraše įvardytus minimalius žmogaus teisių apsaugos 
standartus. Jei vertinamas teisės aktas ar jo projektas neatitinka įvardyto mi-
nimalaus kriterijaus arba šis kriterijus dokumento tekste apskritai nėra pami-
nėtas, tai reiškia, jog įstatymas arba jo projektas turėtų būti tobulintinas.

Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartai

Ar vertinamas 
teisės aktas 
atitinka šį 
kriterijų?

TAIP NE

Procedūros

Egzistuoja atskiros, t. y. tarpusavyje nepriklausomos, admi-
nistracinės procedūros, kuriomis vadovaujantis yra įmanoma 
pakeisti (a) asmens vardą ir (b) įrašus apie asmens lytį.

91 Originalią organizacijos Transgender Europe (TGEU) parengtą kontrolinio sąrašo 
versiją galima rasti čia:
http://www.tgeu.org/sites/default/files/Checklist_LGR.jpg.  
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Teisės akto ar jo projekto tekste aiškiai nurodyta, kokia valsty-
bės institucija (pvz., civilinės metrikacijos skyrius) vykdo šias 
administracines funkcijas.

Šias administracines procedūras galima atlikti per protingai 
trumpą laiką, o ilgiausi įmanomi įgyvendinimo terminai yra 
aiškiai nurodyti teisės akto ar jo projekto tekste.  

Šios administracinės procedūros yra prieinamos visiems asme-
nims, nepaisant jų ekonominės, socialinės ar kitokios padėties.

Šių administracinių procedūrų prieinamumas asmenims su 
ribotu teisiniu veiksnumu (pvz., nepilnamečiams ar psichinę 
negalią turintiems asmenims) yra reglamentuotas aiškiai ir 
nedviprasmiškai.

Šių administracinių procedūrų prieinamumas užsienyje gyve-
nantiems šalies piliečiams yra reglamentuotas aiškiai ir nedvi-
prasmiškai.

Užsienyje atliktų analogiškų administracinių procedūrų pri-
pažinimo nacionalinėje teisėje procesas yra reglamentuotas 
aiškiai ir nedviprasmiškai.  

Šių administracinių procedūrų prieinamumas užsieniečiams 
yra reglamentuotas aiškiai ir nedviprasmiškai.

Šių administracinių procedūrų atlikimo kontekste yra užtikri-
nama suinteresuotų šalių teisė į privataus gyvenimo gerbimą 
ir privatumą. 

Numatyta valstybės tarnautojų, kurie atskleidė privataus po-
būdžio informaciją apie šias administracines procedūras atli-
kusius ar ketinančius atlikti asmenis be šių asmenų sutikimo, 
atsakomybė.  

Įtvirtinti saugikliai, užkertantys kelią trečiosioms šalims (pvz., 
sutuoktiniams, vaikams, priklausomiems asmenims ir t. t.) da-
ryti įtaką šių administracinių procedūrų įgyvendinimo procesui. 

Atvejai, kai yra atsisakoma atlikti šias administracines proce-
dūras (pvz., apgaulingi ketinimai), yra riboti ir aiškiai bei nedvi-
prasmiškai įvardyti.
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Šias administracines procedūras pageidaujantys atlikti asme-
nys gali laisvai pasirinkti pageidaujamą asmenvardį, įskaitant 
ir lyčių pagrindu neutralius vardus.

Aiškiai reglamentuojama atsisakymo atlikti šias administraci-
nes procedūras apskundimo tvarka, nurodant kompetentin-
gas valstybės institucijas skundui (iš)nagrinėti. 

Aiškiai nurodyta už įstatymo įgyvendinimo priežiūrą atsakinga 
valstybės institucija. Susiklosčius ydingai įstatymo įgyvendini-
mo praktikai, reglamentuojama šios praktikos peržiūrėjimo 
procedūra. 

   

Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartai

Ar vertinamas 
teisės aktas 
atitinka šį 
kriterijų?

TAIP NE

Reikalavimai

Sąmoningas šias administracines procedūras pageidaujančių 
atlikti asmenų apsisprendimas yra laikomas pakankamu pa-
grindu teisiškai pripažinti asmens lytį.

Šių administracinių procedūrų atlikimo kontekste nėra reika-
laujama gauti papildomų ekspertinio (pvz., psichiatro išvada) 
ar privataus (pvz., sutuoktinio sutikimas) pobūdžio leidimų. 

Šių administracinių procedūrų atlikimo kontekste nėra reika-
laujama pateikti papildomų įrodymų apie atliktas chirurgines 
operacijas, hormoninį gydymą ar kitas medicinines ar psicho-
logines procedūras.

Šios administracinės procedūros yra laisvai prieinamos visiems 
asmenims, nepaisant jų amžiaus (t. y. neegzistuoja absoliutūs 
su asmens amžiumi susiję draudimai).

Šios administracinės procedūros yra laisvai prieinamos visiems 
asmenims, nepaisant jų šeiminės padėties (t. y. neegzistuoja 
absoliutūs draudimai susituokusiems arba registruotą partne-
rystę sudariusiems asmenims).
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Šių administracinių procedūrų atlikimo kontekste nėra reikalau-
jama nutraukti egzistuojančią santuoką ar registruotą partne-
rystę, tokiu būdu pažeidžiant asmens teisę į santuoką ir šeimos 
gyvenimo gerbimą. Išimtiniais atvejais, esant abiejų partnerių 
sutikimui, reglamentuota procedūra, kurios pagalba sudaryta 
santuoka konvertuojama į registruotą partnerystę ir vice versa.  

Šios administracinės procedūros yra laisvai prieinamos vi-
siems asmenims, nepaisant aplinkybės, ar jie turi vaikų, jiems 
patikėta vaiko globa, vaiko lankymas ar priežiūra (nepaisant 
vaiko amžiaus).  

Šios administracinės procedūros yra laisvai prieinamos visiems 
asmenims, nepaisant jų teistumo.

Šių administracinių procedūrų atlikimo kontekste nėra reika-
laujama, jog suinteresuotas asmuo pasirinktoje lytyje būtų pra-
gyvenęs tam tikrą laiką (t. y. „realios gyvenimiškos patirties“ 
reikalavimas) ar neoficialiai naudojęsis pageidaujamu vardu.   

Šių administracinių procedūrų atlikimo kontekste nėra diskri-
minuojama fizinės išvaizdos, seksualinės orientacijos, nega-
lios, socialinės padėties ar kitais pagrindais.

Translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
standartai

Ar vertinamas 
teisės aktas 
atitinka šį 
kriterijų?

TAIP NE

Pasekmės

Priėmus galutinį sprendimą, lytį pakeitęs asmuo visais atvejais 
yra traktuojamas kaip priklausantis pasirinktai lyčiai be jokių 
išlygų.

Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu yra 
integruojama į visas viešosios politikos sritis (pvz., sudaromos 
sąlygos trans* moterims pasinaudoti valstybės biudžeto lėšo-
mis kompensuojamu prostatos vėžio gydymu bei profilaktika).
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Priėmus galutinį sprendimą, lytį pakeitusiam asmeniui yra tai-
komos visos lyties pagrindu diferencijuojamos teisės ir parei-
gos (pvz., ankstesnis pensinis amžius moterimis ar privalomos 
karinės tarnybos reikalavimas vyrams).

Asmens lyties ir vardo pakeitimas asmens tapatybės doku-
mentuose ex officio laiduoja šios informacijos pasikeitimą ir 
kituose oficialiuose dokumentuose (pvz., aukštojo mokslo 
dip lomuose).

Priėmus galutinį sprendimą, informacija apie pirminę asmens 
lytį ir vardą tampa neprieinama, išskyrus tuos atvejus, kai eg-
zistuoja neišvengiama būtinybė arba suteikiamas suintere-
suotos šalies sutikimas.  

Pasikeitęs asmens vardas laiduoja asmens teisę naudotis šiuo 
vardu ir atitinkamos lyties įvardžiais visuose oficialiuose susi-
rašinėjimuose su valstybės institucijomis ir kitomis šalimis. 

Valstybės ir privataus sektoriaus pareigūnai privalo užslap-
tinti su pirmine asmens lytimi susijusią informaciją, įskaitant 
įvairias raidžių ir skaičių kombinacijas, pagal kurias įmanoma 
identifikuoti asmens lytį. Šis reikalavimas yra taikomas atga-
line data. 

Santuokos ar registruotos parterystės pagrindu egzistuojan-
čios teisės ir pareigos savo apimtimi išlieka nepakitusios. 

Iki lyties pakeitimo momento įgytos teisės į pensiją ar kitas so-
cialines išmokas savo apimtimi išlieka nepakitusios.

Su giminystės ryšiais, ypatingai su vaiko priežiūros ir lankymo 
teisėmis, susijusios teisės ir pareigos savo apimtimi išlieka ne-
pakitusios.



74   TRANS* mitų griovėjai

TRANS* MITŲ GRIOVėJAI

Siekiant užtikrinti, jog nacionalinis lyties pakeitimo sąlygas bei tvarką nus-
tatantis teisinis reguliavimas atitiktų tarptautinius translyčiams asmenims 
taikomus žmogaus teisių apsaugos standartus, dažnai susiduriama su tam 
tikrais neigiamais stereotipais. Šios nepagrįstos baimės trukdo vystyti kons-
truktyvų dialogą tarp sprendimų priėmėjų, politikos formuotojų, pilietinės 
visuomenės atstovų bei trans* bendruomenei priklausančių asmenų, sie-
kiant įtvirtinti greitą, skaidrią ir prieinamą lyties pakeitimo procedū-
rą. Šioje dalyje pateikiami argumentai, padėsiantys atremti įvairiais mitais 
ir išankstiniais nusistatymais pagrįstus oponentų teiginius.

Mitas Nr. 1
Supaprastinus teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą, įvai-
raus plauko nusikaltėliai pasinaudos šia galimybe, siekdami nuslėp-
ti savo tikrąją tapatybę, išvengti teisinio persekiojimo, įgyti teisę į 
neteisėtas socialines išmokas ar vykdyti kitokio pobūdžio nusikals-
tamą veiklą. Prasiskolinę asmenys pasikeis lytį, siekdami išvengti 
finansinių įsipareigojimų.

Remiantis gerąja užsienio valstybių, kuriose yra įtvirtintas progresyvus su 
teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu susijęs reguliavimas, patirtimi, pikt-
naudžiavimo atvejų pasitaiko itin retai. Pavyzdžiui, per pirmuosius libera-
liausio pasaulyje Argentinos Lytinės tapatybės įstatymo galiojimo metus 
buvo išduota apie 3‘000 lyties pakeitimą patvirtinančių asmens tapatybės 
dokumentų, o piktnaudžiavimo atvejų nepasitaikė nė vieno. Tai iš dalies gali 
būti paaiškinama didelėmis emocinėmis ir socialinėmis sąnaudomis, kurias 
patiria lytį asmens tapatybės dokumentuose nusprendęs pasikeisti asmuo. 
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Savaime suprantama, piktnaudžiavimo atvejų pasitaikyti gali, tačiau mažai 
tikėtina, jog šie atvejai įgautų sisteminį pobūdį. Siekimo nuslėpti asmens 
tapatybę problema įvairiose jurisdikcijose sprendžiama sudarant sąlygas 
lytį asmens tapatybės dokumentuose pakeitusiam asmeniui išlaikyti origi-
nalų asmens kodą.92 Neproporcingai ribojant galimybę pasinaudoti teisiniu 
lyties pakeitimo pripažinimu dėl galimų piktnaudžiavimo atvejų būtų dis-
kredituojamas tokio įstatymo tikslas, būtent – užtikrinti efektyvią transly-
čių asmenų žmogaus teisių apsaugą.

Mitas Nr. 2
Įteisinus lyties pakeitimą, kils pavojus „tradicinėms“ vertybėms – 
nebebus aišku, kas yra „vyras“, o kas yra „moteris“.

Translyčių asmenų bendruomenė, kuri potencialiai sieks pasinaudoti teisiniu 
lyties pakeitimo pripažinimu, nėra gausi savo skaičiumi. Tokia praktika neturės 
ženklių pasekmių socialiniam audiniui. Nacionalinės LGBT* teisių asociacijos 
LGL vertinimu, šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 200 translyčių asmenų. Šalyse, 
kuriose įtvirtintas progresyvus lyties pakeitimo reglamentavimas, pavyzdžiui, 
Danijoje, Portugalijoje ar Švedijoje, nėra pastebimi neigiami su socialinėmis ir 
teisinėmis „vyro“ ir „moters“ kategorijomis susiję pokyčiai. Kita vertus, būtina 
pripažinti, jog tarp socialiai įsitvirtinusių „vyro“ ir „moters“ kategorijų egzistuo-
ja tarpiniai variantai, apibūdinantys unikalų ir nebūtinai su tradicinėmis soci-
alinėmis normomis sutampantį asmens lyties pajautimą. Pažymėtina, jog su 
translyčių asmenų žmogaus teisėmis susijusiu diskursu  nesiekiama  sugriauti 

92 Pabrėžtina, jog asmens kodo struktūra ir jo atskleidžiama perteklinė informacija 
Lietuvoje kelia ypatingų sunkumų lytį keičiantiems asmenims, nes unikali asmens 
kodą sudarančių vienuolikos dešimtainių skaitmenų seka pradedama asmens lytį 
atskleidžiančiu skaičiumi. Plačiau skaitykite: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 
Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą: asmens kodo naudojimas Lietuvoje. Situa-
cijos įvertinimas, 2011, p. 6,
https://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20dokai/Privatus%20gyvenimas_Asmens%20
kodas_20110920.pdf. 



76   TRANS* mitų griovėjai

socialiai priimtiną dvinarę lyčių sistemą, kuri pakankamai tiksliai apibūdina 
su lytimi susijusias cislytės visuomenės dalies patirtis. Lyties pakeitimo regla-
mentavimas suteikia galimybę įprasminti būtent tų asmenų patirtis, kurių lyti-
nė tapatybė, nors ir nesutampa su biologine šių asmenų lytimi, reprezentuoja 
unikalų bei vertingą individualaus lytiškumo pajautimą.

Mitas Nr. 3
Įkalinimo įstaigoje kalintis vyras po lyties pakeitimo galėtų būtų 
perkeltas į moterų kalėjimą.

Įkalinimo įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atliekanti translytė moteris turi 
teisę, jog su ja būtų elgiamasi kaip su bet kuria kita moterimi (t. y. nebūti dis-
kriminuojama lyties ir lytinės tapatybės pagrindais). Iš esmės tai reiškia, jog 
translyčiai asmenys privalo būti perkelti į lyties pagrindu segreguotą įkalini-
mo įstaigą, atsižvelgiant į jų lytinę tapatybę, t. y. savęs priskyrimą vienai arba 
kitai lyčiai. Pažymėtina, jog, įvairių socialinių tyrimų duomenimis, vyrams 
skirtose įkalinimo įstaigose bausmę atliekančios translytės moterys dažnai 
susiduria su transfobine diskriminacija ir priekabiavimu dėl kitų kalinių ir įs-
taigos darbuotojų neigiamo nusistatymo trans* asmenų atžvilgiu. Valstybė 
turi pozityvią pareigią imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas 
įkalinimo įstaigose bausmę atliekančių translyčių asmenų saugumas ir teisė 
nepatirti kankinimų bei žeminančio elgesio. Lygiai toks pat principas taiky-
tinas ir visose kitose lyties pagrindu segreguotose valstybinėse ar valstybės 
lėšomis išlaikomose institucijose, pavyzdžiui, nukentėjusiems nuo smurto 
artimoje aplinkoje skirtose prieglaudose. Pažymėtina, jog pagal Europos Są-
jungos (ES) direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nukentėjusių 
nuo nusikaltimų asmenų teisių, paramos jiems ir jų apsaugos standartai,93 yra 
draudžiama bet kokio pobūdžio diskriminacija lytinės tapatybės ir lyties raiš-
kos pagrindais, užtikrinant nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teises.

93 Lietuvos Respublika šią direktyvą į nacionalinę teisę privalo perkelti iki 2015 metų 
lapkričio 16 dienos.
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Mitas Nr. 4
Įteisinus galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapa-
tybės dokumentus be privalomojo sterilizacijos reikalavimo, susi-
dursime su „nėščių vyrų“ fenomenu.

Individo reprodukcinės teisės negali būti priklausomos nuo individo as-
meninių savybių, tokių kaip rasė, negalia, tautybė, seksualinė orientacija 
ar lytinė tapatybė. Priverstinai sukeltas asmenų nevaisingumas (pavyz-
džiui, romų tautybės moterų sterilizacija, siekiant kontroliuoti šios etni-
nės grupės populiaciją) yra laikomas grubiu tarptautinių žmogaus teisių 
apsaugos standartų pažeidimu. Dėl šios priežasties translyčių asmenų 
sterilizacija nėra laikoma teisėtu reikalavimu siekiant pasikeisti asmens 
tapatybės dokumentus. Pažymėtina, jog sprendimą susilaukti biologinių 
palikuonių translyčiai asmenys priima tik kritiškai įvertinę situacijos aplin-
kybes, o bulvarinėje žiniasklaidoje plačiai publikuojami „besilaukiančio 
vyro“ atvejai yra išimtiniai. Hormoninį gydymo kursą išėję translyčiai as-
menys dažniausiai turi itin ribotas galimybes susilaukti biologinių palikuo-
nių natūraliu būdu. Galiausiai pažymėtina, jog tėvų ar įtėvių lytinė tapaty-
bė niekaip neveikia šių asmenų tėvystės įgūdžių. Iki šiol nėra žinoma nė 
viena mokslinė studija, kurioje translyčių tėvų ar įtėvių lytinės tapatybės 
daroma įtaka jų aplinkoje augantiems nepilnamečiams asmenims būtų 
įvertinta neigiamai. 

Mitas Nr. 5
Įtvirtinus liberalų lyties pakeitimo reglamentavimą, kai kurie asme-
nys savo lytinę tapatybę kaitalios daugybę kartų.

Valstybėse, kuriose įtvirtinta greita, skaidri ir prieinama lyties pakeitimo 
procedūra, nėra fiksuojamas vienam šalies gyventojui tenkančių lyties 
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 pakeitimo atvejų kiekybine išraiška padidėjimas. Be to, nėra jokio sociologi-
nio ar medicininio pagrindo teigti, jog translyčių asmenų lytinė tapatybė yra 
mažiau stabili nei cislyčių asmenų lytinė tapatybė. Dažnai klaidingai speku-
liuojama, jog mintis apie galimybę pasikeisti lytį translyčiams asmenims į 
galvą šauna netikėtai. Iš tiesų asmens lytinės tapatybės suvokimas, pripa-
žinimas ir atskleidimas yra ilgą laiką trunkantis refleksijos procesas, įgali-
nantis translyčius asmenis priimti lemiamus sprendimus tik po nuodugnių 
svarstymų. Sprendimas pasikeisti lytį asmens tapatybės dokumentuose ke-
letą kartų būtų toks pat varginantis, kaip ir pakartotinis asmens dokumen-
tų keitimas pasirenkant vis naują pavardę po antros ar trečios santuokos 
sudarymo. Galiausiai pažymėtina, jog, nepaisant tam tikrų nepatogumų, 
biurokratinis aparatas turėtų tarnauti žmonių reikmėms ir interesams, o ne 
atvirkščiai.

Mitas Nr. 6
Įteisinus galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapa-
tybės dokumentus be privalomo skyrybų reikalavimo, bus legali-
zuotos tos pačios lyties santuokos.

Valstybė turi pozityvią pareigą suteikti tam tikras teisines garantijas teisė-
tai sudarytos santuokos pagrindu, o šios garantijos galioja tiek santuokoje 
gyvenantiems translyčiams asmenims, tiek jų sutuoktiniams. Santuokos 
pagrindu kylančios teisės ir pareigos negali būti supriešintos su asmens 
teise į lytinės tapatybės pripažinimą, nes, priešingu atveju, būtų pažeidžia-
mas žmogaus teisių nedalomumo principas. Pažymėtina, jog santuokos 
tarp translyčio asmens ir jo partnerio(-ės) sudarymo metu buvo išpildytas 
reikalavimas, jog sutuoktiniai turi būti skirtingų lyčių – priešingu atveju, 
šie asmenys nebūtų galėję susituokti. Iš santuokinių ryšių kylančių teisių 
ir pareigų atžvilgiu yra visiškai nesvarbu, jog tam tikru momentu vienas iš 
sutuoktinių nusprendžia pasikeisti lytį asmens tapatybės dokumentuose. 
Kitais žodžiais tariant, jau egzistuojančių santuokinių ryšių apsauga savo 
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esme neturi nieko bendra su įstatymo leidėjo valia atverti santuokos insti-
tutą tos pačios lyties poroms. Paradoksalu, tačiau reikalavimas išsituokti 
lytį asmens tapatybės dokumentuose norinčiam pasikeisti asmeniui po-
tencialiai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 
suformuluotam principui, jog valstybė saugo ir globoja (santuokos pag-
rindu sudarytą) šeimą.

Mitas Nr. 7
Įteisinus lyties keitimą, nepilnamečiai bus skatinami tapti transly-
čiais asmenimis ir keisti lytį.

Nepilnamečius asmenis objektyviai supažindinant su pliuralistinėje de-
mokratinėje visuomenėje egzistuojančia individų įvairove nėra skatinama 
perimti vieną ar kitą individualią charakteristiką. Pavyzdžiui, nepilnamečius 
asmenis supažindinus su faktu, jog juos supančioje aplinkoje galima sutikti 
kairiarankių ar kitos rasės asmenų, vaikai nėra skatinami naudotis kaire ran-
ka arba keisti savo odos spalvą. Argumentas „O kaip paaiškinti vaikams?“ 
dažniausiai yra susijęs su jų artimųjų išankstiniais nusistatymais tam tikrų 
socialinių grupių atžvilgiu ir nesugebėjimu nešališkai atsakyti į vaikų užduo-
damus tariamai „kontraversiškus“ klausimus. Taip pat pažymėtina, jog ši ar-
gumentavimo logika yra itin plačiai naudojama siekiant riboti LGBT* ben-
druomenei priklausančių asmenų teisę į saviraiškos laisvę. Pagal Lietuvoje 
galiojančio Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos po-
veikio įstatymo 4.2.16 straipsnį, nepilnamečių vystymuisi neigiamą poveikį 
darančia viešąja informacija yra laikoma informacija, „kuria niekinamos šei-
mos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo 
ir šeimos kūrimo samprata.“ Šios įstatymo nuostatos taikymo praktika pa-
rodė, jog įmanoma cenzūruoti su LGBT* asmenų žmogaus teisėmis susiju-
sią informaciją nė nesistengiant įrodyti, koks konkretus neigiamas poveikis 
yra daromas nepilnamečiams. 



80   TRANS* mitų griovėjai

Mitas Nr. 8
Nustatyti, jog asmuo iš tiesų yra translytis, gali tik atitinkamos sri-
ties profesionalai (pavyzdžiui, psichiatrai, teisėjai ir pan.).

Remiantis faktiniais įrodymais, transseksualumo „diagnozės“ reikalavimas 
asmens tapatybės dokumentų pakeitimo proceso kontekste ne tik kad nėra 
etiškas, bet ir paprasčiausiai neturi jokios prasmės. Pažymėtina, jog psichiat-
rijos srityje nėra identifikuoti absoliučiai objektyvūs kriterijai, leidžiantys ne-
šališkai įvertinti asmens priklausymą vienai ar kitai lytinei tapatybei. Psichiat-
rinio įvertinimo metu translyčiai „pacientai“ dažnai koreguoja savo gyveni-
miškas istorijas tokiu būdu, kad šios atitiktų medicinos profesionalų lūkesčius 
ir atvertų duris psichiatrinei diagnozei, o, tuo pačiu, ir lyties pakeitimui. Psi-
chiatrinės transseksualumo „diagnozės“ reikalavimas taip pat nėra etiškas 
dėl neišvengiamai tarp medicinos profesionalo ir jo „paciento“ susiklostančių 
neproporcingų galios santykių, kurie, savo ruožtu, užkerta kelią sėkmingai 
terapijai esminiam tarpusavio pasitikėjimui. Dauguma progresyvių psichiatrų 
yra linkę pritarti teiginiui, jog tiksliausiai asmens lytinė tapatybė yra nusta-
toma pagal paties asmens savęs priskyrimą vienai ar kitai lyčiai. Galiausiai 
pažymėtina, jog psichiatrijos ekspertų atliekamas asmens lytinės tapatybės 
įvertinimas nėra savaime žalinga praktika. Probleminė situacija susiklosto 
tada, kai psichiatrijos ekspertų išvada tampa pagrindiniu kriterijumi, lemian-
čiu asmens teisę į lyties pakeitimą ir su tuo susijusį teisinį pripažinimą.

Mitas Nr. 9
Įteisinus lyties pakeitimą, seksualiniams nusikaltėliams, prisiden-
gus translytiškumu, bus lengviau įsigauti į moterims skirtas tualeto 
patalpas.

Seksualinis priekabiavimas ir prievarta yra laikomi kriminaliniais nusikal-
timais nepriklausomai nuo šiuos nusikaltimus įvykdžiusių asmenų lytinės 
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tapatybės. Be to, su teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu susiję socialiniai 
kaštai (pavyzdžiui, būtinybė pasikeisti visus asmens tapatybę liudijančius 
dokumentus) yra tokie dideli, jog galimybė įsigauti į vienai ar kitai lyčiai 
skirtas tualeto patalpas negalėtų būti protingai laikoma pakankamai svaria 
priežastimi pasikeisti lytį. Galiausiai, šalyse, kuriose yra įtvirtintas liberalus 
teisinio lyties pakeitimo pripažinimo reglamentavimas, nėra fiksuojamas 
ryšys tarp supaprastintų lyties pakeitimo procedūrų ir padidėjusio seksuali-
nio pobūdžio nusikaltimų skaičiaus.

Mitas Nr. 10
Supaprastinus lyties pakeitimo procedūrą, neapsisprendę ar depre-
sija sergantys asmenys, kurie iš tiesų nėra translyčiai, bus papildo-
mai skatinami pasikeisti lytį.

Pilną teisinį veiksnumą turintys asmenys, atsižvelgdami į turimą informaciją 
ir asmeninius interesus, turi teisę priimti atitinkamus sprendimus. Šis prin-
cipas ypatingai taikytinas su asmens privačiu gyvenimu susijusioms sritims, 
pavyzdžiui, sprendimui dėl priklausymo vienai ar kitai lytinei tapatybei. 
Net ir tuo atveju, jei asmuo nėra visiškai tikras dėl savo lytinės tapatybės, 
teisinis lyties pakeitimo pripažinimas be papildomų medicininių procedūrų 
reikalavimo nesukuria tokios situacijos, kurios, esant reikalui, nebūtų gali-
ma ištaisyti. Teisinis lyties pakeitimo pripažinimas turėtų būti grynai admi-
nistracinio pobūdžio procedūra, apimanti oficialių registro įrašų bei asmens 
tapatybės dokumentų pakeitimus bei, savo ruožtu, nesukurianti būtinybės 
taikyti hormoninį ar chirurginį gydymą. Toks reglamentavimas ne tik ati-
tiktų tarptautinius translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus, 
bet ir sudarytų sąlygas su asmens lytine tapatybe susijusiai savirealizacijai.                       
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IŠVADOS

Kovojant su neigiamais visuomenės stereotipais ir socialinės atskirties ten-
dencijomis, kritinę reikšmę turi įstatymų leidėjų, politikos formuotojų ir 
sprendimų priėmėjų sugebėjimas būti vienu žingsneliu priekyje. Apmau-
du, tačiau lietuviškame kontekste pastebimos priešingos tendencijos. Nors 
translyčių asmenų teisė medicininiu būdu pasikeisti lytį Lietuvos Respubli-
kos Civiliniame kodekse įtvirtinta dar 2001 metais, o 2007 metais Europos 
Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) priimtas Lietuvai nepalankus sprendimas by-
loje L. prieš Lietuvą sudarė sąlygas tikėtis greitų ir efektyvių teisinės sistemos 
pokyčių, šiandien esame ten, kur ir pradėjome prieš gerą dešimtmetį – toli 
nepasistūmėjome. Lyties pakeitimo galimybės nebuvimą ir translyčių asme-
nų problemų ignoravimą instituciniame lygmenyje pelnytai būtų galima pa-
vadinti vienu labiausiai įsisenėjusių žmogaus teisių skaudulių Lietuvoje.

Žvelgiant iš dabarties perspektyvos, kai nacionaliniu lygmeniu neegzistuo-
ja apskritai jokia teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūra, o medi-
cininiu būdu pasikeisti lytį Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos rėmuose 
paprasčiausiai yra neįmanoma, bet kokie pirminiai impulsai inicijuojant 
konstruktyvų dialogą tarp nevyriausybinio sektoriaus atstovų, akademinės 
bendruomenės narių, sprendimų priėmėjų bei politikos formuotojų, spren-
džiant šią pakankamai sudėtingą teisinę ir socialinę problemą yra daugiau 
nei sveikintini. Tokiu impulsu tapo 2014 metų rugsėjo mėnesį Europos Tary-
bos (ET) Ministrų komiteto priimtas sprendimas bylos L. prieš Lietuvą įgy-
vendinimo procesui pritaikyti sustiprintos priežiūros procedūrą. Šis impulsas 
paskatino Lietuvos Vyriausybę atsisakyti pirminio pasiūlymo dėl bendrųjų 
sprendimo įgyvendinimo priemonių, kuriomis būtų sukurta teorinė ir iliu-
zinė teisė į lytinės tapatybės pripažinimą, bei taikyti „kompleksinį požiūrį“ į 
su sprendimo įgyvendinimu susijusias problemas. Nors platesnį šių pokyčių 
vertinimą bus galima pateikti tik po to, kai jungtiniu Sveikatos apsaugos ir 
Teisingumo ministrų įsakymu sudaryta darbo grupė suformuluos savo siūly-
mus dėl sprendimo įgyvendinimo priemonių, šiuo metu  vykstantis  dialogas 
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 vienareikšmiškai apibūdintinas kaip sveikintinas kokybinis poslinkis link 
efektyvaus translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo.

Šiame leidinyje nėra pateikiamas išsamus rekomendacijų sąrašas, taria-
mai leisiantis užtikrinti efektyvaus teisinio lyties pakeitimo pripažinimo 
procedūros ir prie specifinių translyčių asmenų poreikių pritaikytų sveika-
tos priežiūros paslaugų realizavimą. Tokio pobūdžio teisinis reguliavimas 
turėtų būti pritaikytas prie nacionalinės teisinės sistemos ypatybių, ne tik 
užtikrinant žmogaus teisių paradigmos pirmumą prieš perteklinius ir demo-
kratinėje visuomenėje nebūtinus teisinio, medicininio ir socialinio pobūdžio 
reikalavimus, bet ir tam tikra apimtimi atsižvelgiant į politinės konjunktūros 
teikiamas galimybes. Sunku įsivaizduoti, jog progresyviausiu teisinio lyties 
pakeitimo pripažinimo sąlygas ir tvarką translyčiams asmenims nustatančiu 
reglamentavimu pasaulyje laikytinas Argentinos „Lytinės tapatybės įstaty-
mas“ galėtų būti „aklai“ perkeltas į Lietuvos teisinę sistemą.

Kita vertas, nepaisant evoliucinio požiūrio į žmogaus teisių realizavimą prak-
tikoje sąlygojamų nuolaidų, bet kuris nacionalinis lyties pakeitimo sąlygas 
ir tvarką nustatantis teisinis reguliavimas turėtų atitikti tris pagrindinius kri-
terijus. Visų pirma, teisinis lyties pakeitimo pripažinimas turėtų būti parem-
tas greitos, skaidrios ir prieinamos procedūros principu, o galimybė 
pasikeisti asmens tapatybės dokumentus neturėtų būti priklausoma nuo 
medicininio pobūdžio reikalavimų. Visų antra, tik įrašą apie lytį asmens ta-
patybės dokumentuose norintys pasikeisti asmenys neturėtų būti verčiami 
išsižadėti prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių vardan teisės į lytinę tapatybę 
pripažinimo, nes tokiu būdu yra pažeidžiamas demokratinėje visuomenėje 
kritinės reikšmės turintis žmogaus teisių nedalomumo principas. Galiausiai, 
iš teisinio lyties pakeitimo pripažinimo kylančios teisinės, ekonominės ir so-
cialinės pasekmės turėtų užtikrinti, jog lytį asmens tapatybės dokumentuo-
se pakeitę asmenys vėlesniuose gyvenimo etapuose nesusidurtų su diskri-
minacijos lytinės tapatybės ir/ar lyties raiškos pagrindais apraiškomis. Bet 
kokio pobūdžio nacionalinis teisinis reguliavimas, efektyviai įgyvendinantis 
šiuos tris reikalavimus lyties pakeitimo procedūros ir iš jos kylančių teisinių 
pasekmių kontekste, laikytinas atitinkančiu tarptautinius translyčių asme-
nų žmogaus teisių apsaugos standartus.     
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Praėjus keturiolikai metų nuo Civilinio kodekso priėmimo ir aštuoneriems 
metams nuo Strasbūro teismo sprendimo byloje L. prieš Lietuvą, viešojoje 
erdvėje vis dar per dažnai yra girdimas klausimas, kokiam skaičiui asme-
nų yra reikalinga lyties keitimo operacija ir kiek tai kainuotų. Preliminariais 
duomenimis, Lietuvoje yra apie 200 translyčių asmenų, iš kurių tik apie 50 
norėtų atlikti lyties keitimo operaciją. Sunku suprasti, kodėl taip ilgai ne-
galime surasti priimtino sprendimo, kai kalbame apie tokią nedidelę visuo-
menės grupę. Tačiau skaičiai čia nėra svarbiausi – svarbus pats principas. 
Principas, jog kiekvienas žmogus – net ir pats mažiausias – nusipelno šanso 
būti savimi. Nereikėtų pamiršti, jog trans* asmenys – tai mūsų kaimynai, 
draugai ir pažįstami. Tai – ypatingi, unikalūs ir saviti mūsų visuomenės na-
riai, savo asmeniniu indėliu prisidedantys prie mūsų visuomenės įvairovės ir 
su ja susijusio socialinio dialogo. Paprasčiausiai negalime sau leisti praban-
gos pasmerkti šią socialinę grupę socialinei atskirčiai. 
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1

Argentinos Respublikos Lytinės tapatybės įstatymo neoficialus vertimas į 
lietuvių kalbą

LyTiNėS TAPATyBėS ĮSTATyMAS
Nr. 26.743

Priimtas: 2012 metų gegužės 9 dieną
Įsigaliojo: 2012 metų gegužės 23 dieną

Argentinos Senatas ir Deputatų Rūmai šio įstatymo galia nustato:

1 straipsnis – Teisė į tapatybę. Visi asmenys turi teisę,

a) kad jų lytinė tapatybė būtų pripažinta;

b) kad būtų užtikrintas laisvas jų asmenybės vystymasis, atsižvelgiant 
į jų lytinę tapatybę;

c) kad su jais būtų atitinkamai elgiamasi, atsižvelgiant į jų lytinę ta-
patybę, ir – ypatingai – kad jie būtų tinkamai identifikuojami pagal 
savo tapatybę asmens tapatybės dokumentuose, užfiksuojant pa-
geidaujamą vardą(-us), asmens atvaizdą ir įrašą apie lytį.

2 straipsnis – Apibrėžimas. Lytinė tapatybė yra suprantama kaip vidinis ir 
individualus asmens lyties pajautimas, kuris gali sutapti arba nesutapti su 
gimimo metu užfiksuota lytimi, apimantis ir asmeninį santykį su savo kūnu. 
Šis santykis gali pasireikšti fizinės išvaizdos bei kūno funkcijų korekcija, 
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naudojant farmakologines, chirurgines ir kitas priemones su sąlyga, jog šios 
priemonės yra pasirenkamos laisvu asmens sprendimu. Lytinė tapatybė 
taip pat apima ir kitas lyties raiškos priemones, tokias kaip apranga, kalba 
ir manieros.

3 straipsnis – Naudojimasis teise. Visi asmenys gali reikalauti, jog įrašai apie 
jų lytį būtų pakeisti kartu su atitinkamomis vardo ir asmens atvaizdo ko-
rekcijomis, tuo atveju, kai šie oficialūs duomenys neatitinka asmens lytinės 
tapatybės pajautimo. 

4 straipsnis – Reikalavimai. Visi asmenys, pagal šio įstatymo nuostatas rei-
kalaujantys, jog oficialūs įrašai apie jų lytį būtų pakeisti kartu su atitinka-
momis vardo ir asmens atvaizdo korekcijomis, privalo išpildyti šiuos reika-
lavimus:

a)  įrodyti, kad jie jau yra sulaukę minimalaus aštuoniolikos (18) metų 
amžiaus, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnyje numatytas išimtis;

b) Nacionaliniam demografinės statistikos biurui arba regioniniam 
šios įstaigos padaliniui pateikti prašymą, kuriame nurodoma, jog 
asmeniui yra taikytini šio įstatymo nuostatomis įtvirtinti apsaugos 
standartai, ir prašoma atlikti atitinkamus asmens gimimo liudijimo 
pakeitimus bei išduoti naują asmens tapatybės kortelę su tokiu pa-
čiu serijos numeriu kaip ir pirminiame dokumente;

c)  nurodyti pageidaujamą registruoti vardą.

Jokiu atveju nėra reikalaujama įrodyti, kad buvo atliktos su daliniu ar visišku 
lyties pakeitimu susijusios medicininės procedūros, hormonų terapija ar bet 
koks kitas psichologinis ar medicininis gydymas. 

5 straipsnis – Nepilnamečiai. Jaunesnių nei aštuoniolikos (18) metų asme-
nų atveju prašymas atlikti 4 straipsnyje detalizuojamą procedūrą turi būti 
pateikiamas jų teisinių atstovų vardu kartu su aiškiai išreikštu nepilname-
čio sutikimu, atsižvelgiant į besivystančius gebėjimus ir geriausius vaiko 
interesus, kaip tai numatyta Vaiko teisių apsaugos konvencijoje ir Mergaičių, 
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 berniukų ir paauglių išsamios apsaugos įstatyme Nr. 26.061. Atitinkamai, visą 
reikiamą pagalbą nepilnamečiui suteikia ir vaiko teisių advokatas, paskirtas 
pagal įstatymo Nr. 26.061 27 straipsnį. 

Tuo atveju, kai nepilnamečio asmens teisiniai atstovai atsisako išreikšti su-
tikimą arba jų valios neįmanoma nustatyti, sprendimą, atsižvelgiant į besi-
vystančius gebėjimus ir geriausius vaiko interesus, kaip tai numatyta Vaiko 
teisių apsaugos konvencijoje ir Mergaičių, berniukų ir paauglių išsamios apsau-
gos įstatyme Nr. 26061, priima paskirti teisėjai pagreitinto proceso tvarka. 

6 straipsnis – Procedūra. Išpildžius 4 ir 5 šio įstatymo straipsniuose numa-
tytus reikalavimus, atsakingas pareigūnas – be jokių papildomų teisinių ar 
administracinių procedūrų – informuoja Civilinės metrikacijos skyrių, kuria-
me buvo išduotas originalus asmens gimimo liudijimas, apie lyties bei as-
mens vardo pakeitimus tam, kad būtų išduotas naujas minimus pakeitimus 
fiksuojantis gimimo liudijimas bei nauja asmens tapatybės kortelė, atspin-
dinti pasikeitusią lytį ir naujai užfiksuotą asmens vardą. Bet kokia nuoroda 
į šio įstatymo nuostatas pakeistame gimimo liudijime ir naujoje asmens ta-
patybės kortelėje yra draudžiama.

Asmens tapatybės įrašų pakeitimo procedūra, įtvirtinta šio įstatymo nuos-
tatomis, yra nemokama, individuali ir nereikalaujanti papildomo teisinio 
atstovavimo.

7 straipsnis – Poveikis. Lyties pakeitimas ir naujo(-ų) vardo(-ų) užfiksavimas 
pagal šio įstatymo nuostatas sukuria trečiųjų šalių teises lytį pakeitusio as-
mens atžvilgiu nuo naujų tapatybės įrašų užfiksavimo momento.

Su asmens tapatybe susijusių oficialių įrašų pakeitimas neturi jokios įtakos 
iki tol asmens turėtoms teisėms bei pareigoms, net ir toms, kurios yra su-
sijusios su šeimos teise, jei nepasikeičia turimų teisių ir pareigų turinys bei 
forma, įskaitant su įsivaikinimu susijusius klausimus.

Visais atvejais asmens tapatybės kortelės numeris bus laikomas pirminiu 
asmens tapatybės identifikavimo šaltiniu, nepaisant vardo ar morfologinės 
asmens išvaizdos pasikeitimų.
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8 straipsnis – Pagal šio įstatymo nuostatas atliktas su asmens tapatybe 
susijusių oficialių įrašų pakeitimas pakartotinai koreguojamas tik teismo 
sprendimu.  

9 straipsnis – Konfidencialumas. Originalus asmens gimimo liudijimas gali 
būti prieinamas tik gavus dokumento savininko sutikimą arba rašytinį ir tin-
kamai pagrįstą teismo leidimą.

Informacija apie asmens lyties bei vardo pasikeitimą nėra viešinama, ne-
bent tam sutikimą duoda pats dokumento savininkas. Įstatymo Nr. 18.248 
17 straipsnyje numatytas skelbimo periodiniame laikraštyje reikalavimas 
šiuo atveju nėra taikomas.

10 straipsnis – Pranešimas. Nacionalinis demografinės statistikos biuras su-
teikia informaciją apie pakeitimus asmens tapatybės dokumentuose Naci-
onaliniam kriminalinių nusikaltimų registrui, atitinkamai Rinkimų komisijai, 
siekiant pataisyti rinkėjų sąrašus, bei kitoms šiame įstatyme numatytoms 
institucijoms, įskaitant tas, kurios gali turėti informacijos apie egzistuojan-
čias su suinteresuota šalimi susijusias atsargumo priemones. 

11 straipsnis – Teisė į laisvą asmens vystymąsi. Remiantis šio įstatymo 1 straips-
niu ir siekiant užtikrinti visapusišką asmens sveikatos būklę, visi vyresni nei aš-
tuoniolikos (18) metų asmenys gali pasinaudoti visapusiškomis arba dalinėmis 
chirurginėmis procedūromis ir/arba pilnu hormoniniu gydymu siekiant modifi-
kuoti savo kūną, įskaitant lytinius organus, pagal vidinį lytinės tapatybės pajauti-
mą bei nereikalaujant papildomų teisinio ar administracinio pobūdžio leidimų.

Siekiant pasinaudoti pilnu hormoniniu gydymu, nėra reikalaujama įrodyti pa-
siryžimą pilnai ar dalinei lyties pakeitimo operacijai. Abiem atvejais keliamas 
vienintelis, t. y. suinteresuoto asmens informuoto sutikimo, reikalavimas. 
Nepilnamečių asmenų atžvilgiu informuotas sutikimas suteikiamas remian-
tis šio įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais principais ir reikalavimais. Nepažei-
džiant šios nuostatos, tuo atveju, kai ketinama duoti sutikimą pilnai ar dalinei 
chirurginei intervencijai, atitinkamos teisminės valdžios institucijos taip pat 
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privalo išreikšti savo sutikimą, atsižvelgdamos į besivystančius gebėjimus ir 
geriausius vaiko interesus, kaip tai numatyta Vaiko teisių apsaugos konven-
cijoje ir Mergaičių, berniukų ir paauglių išsamios apsaugos įstatyme Nr. 26061. 
Teisminės valdžios institucijos privalo išreikšti savo poziciją per 60 dienų nuo 
to momento, kai buvo pateiktas prašymas šiai pozicijai gauti.

Sveikatos apsaugos srityje dirbantys pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar 
jie yra valstybės tarnautojai, privatūs asmenys ar profesinių sąjungų pagrin-
du veikiančių sveikatos draudimo schemų atstovai, privalo užtikrinti tęstinį 
šiame įstatyme įtvirtintų teisių įgyvendinimą. Visos šiame straipsnyje mini-
mos medicininės procedūros yra kompensuojamos privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis (t. y. šios procedūros nėra papildomai apmokestinamos 
tiems, kurie naudojasi privačiais ar profesinių sąjungų valdomais sveikatos 
draudimo planais) ar kitomis biudžetinėmis lėšomis, atsižvelgiant į įgyven-
dinančios institucijos sprendimą.

12 straipsnis – Pagarbus elgesys. Individo pasirinkta lytinė tapatybė priva-
lo būti gerbiama, ypatingai mergaičių, berniukų ir paauglių atveju, kai yra 
naudojamas nuo originalių įrašų asmens tapatybės dokumentuose besiski-
riantis vardas. Individui reikalaujant, pasirinktas vardas privalo būti naudo-
jamas šaukimo, registravimo, dokumentų pildymo, iškvietimo ir visų kitų 
procedūrų ar situacijų viešoje ir privačioje erdvėje atveju.

Tuo atveju, kai asmens tapatybės dokumente pateiktos informacijos re-
gistravimas yra neatsiejama konkrečios procedūros sudėtinė dalis, nau-
dojama sistema, apimanti vardo inicialus, pilną pavardę, gimimo datą bei 
dokumento numerį, papildomai nurodant pagal lytinę tapatybę pasirinktą 
asmens vardą, jei asmuo to reikalauja.

Tuo atveju, kai asmuo turi būti įvardijamas viešai, naudojamas tik tas var-
das, kuris yra pasirinktas atsižvelgiant į asmens lytinę tapatybę. 

13 straipsnis – Įgyvendinimas. Kiekviena norma, reguliavimas ar procedūra 
privalo užtikrinti asmens teisę į lytinę tapatybę. Jokia norma, reguliavimas 
ar procedūra negali riboti, varžyti, panaikinti ar anuliuoti naudojimosi teise į 
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lytinę tapatybę, o bet kuri norma visada turi būti interpretuojama ir įgyven-
dinama tokiu būdu, kuris sudaro palankias sąlygas naudojimuisi šia teise.

14 straipsnis – Įstatymo Nr. 17.132 19 straipsnio 4 dalis yra skelbiama nete-
kusia galios. (Šis 1967 metų įstatymas reglamentavo vertimąsi medicina, sto-
matologija ir papildomomis profesijomis. Dalis, kuri yra skelbiama netekusia 
galios, draudė medikams atlikti „chirurgines intervencijas, kuriomis siekiama 
koreguoti asmens lytį, išskyrus tuos atvejus, kai tam yra duotas teismo sutiki-
mas. – LGL)

15 straipsnis – Informacija apie šio įstatymo priėmimą bus komunikuota 
vykdomosios valdžios institucijoms.          

Priimta Argentinos Kongreso posėdžių salėje, Buenos Airės, 2012 metų ge-
gužės 9 dieną.

Įstatymui suteiktas numeris 26.743.
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