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T e r m i n ų  ž o d y n a s

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.

Translyčių asmenų tapatybėms ir patirtims apibūdinti pastaruoju metu vis 
rečiau naudojama medicininė terminologija. Pereinama prie akademikų ir 
žmogaus teisių aktyvistų siūlomų sąvokų ir apibrėžimų, tokiu būdu siekiant 
sumažinti translyčių tapatybių patologizavimą ir stigmatizaciją. Vis dėlto, 
akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės diskusija šioje srityje 
dar nėra baigta, o ateityje galima žemiau pateiktų terminų bei sąvokų reikš-
mių revizija. 

Biologinė lytis (angl. „sex“) apibūdina biologinių charakteristikų visumą, 
susijusią su pirminiais ir antriniais lyties požymiais, genų rinkiniu ir hor-
monų 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 kategorijos, būtent – biologinės moterys ir biologiniai vyrai. Kita 
vertus, biologinė lytis tėra vienas iš keleto su asmens lytine tapatybe susi-
jusių dedamųjų aspektų. 

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-vartotinas.
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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). 
Kadangi cislyčiai asmenys visuomenėje sudaro daugumą, ši lytinė tapaty-
bė yra laikoma norma, o cislyčiams asmenims yra suteikiamos atitinkamos 
socialinės privilegijos. Šios privilegijos pasireiškia socialinių ir institucinių 
praktikų visuma, sistemiškai marginalizuojančia ir į blogesnę padėtį statan-
čia tuos asmenis, kurių lytinė tapatybė ir lyties raiška neatitinka socialinių 
normų ir stereotipų. 

Lyties pakeitimas (angl. „gender reassignment“) yra procesas, kurio metu in-
dividai įvairių pokyčių ir procedūrų pagalba iš naujo apibrėžia savo kūno san-
tykį su individualia lytine tapatybe. Šis procesas gali, tačiau neprivalo apimti 
įvairias medicinines procedūras (pavyzdžiui, hormonų terapiją), kurių pagal-
ba translyčiai ar transseksualūs asmenys „sinchronizuoja“ savo fizinę išvaizdą 
su savo tikrąja lytimi. Lyties pakeitimo procesas yra susijęs ir su sudėtingais 
socialiniais bei teisiniais pokyčiais, pavyzdžiui, atsiskleidimu šeimos nariams, 
draugams bei bendradarbiams, aprangos įpročių ir manierų koregavimu, as-
mens tapatybės dokumentų pakeitimu ir kitų teisinių procedūrų išpildymu 
pagal nacionalinių teisės aktų keliamus reikalavimus. Lyties pakeitimo proce-
so 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 raiška (angl. „gender expression“) apibūdintina kaip ženklų ir sim-
bolių visuma, apimanti individualias lytinės tapatybės raiškos priemones 
ir aplinkinių sugebėjimą šiuos ženklus ir simbolius atpažinti. Kiekvieno as-
mens lyties raiška yra itin individuali bei glaudžiai susijusi su šio asmens ly-
tine 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 ly-



7   T e r m i n ų  ž o d y n a s

čiai. Lytinė tapatybė formuojasi bei kinta biologinės lyties, socialinės lyties 
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 koregavimo pro-
cedūros, potencialiai apimančios ir medicinines bei chirurgines procedūras 
(pavyzdžiui, transseksualiam asmeniui atliekama lyties keitimo operacija). 

socialinė lytis (angl. „gender“) yra socialinis konstruktas, priskiriantis vyrams 
ir moterims tam tikrus socialinius vaidmenis bei formuojantis su lytimi susiju-
sias normas. Pažymėtina, jog vyrams ir moterims būdingi socialiniai vaidme-
nys nėra pastovūs ir kinta atsižvelgiant į istorines, socialines, kultūrines ir kla-
sines ypatybes. Vakarų kultūroje dominuoja dvinaris lyčių modelis, paremtas 
prielaida, esą egzistuoja dviejų atskirų ir biologiškai apibrėžtų lyčių dichoto-
mija. Iš šios dichotomijos kyla su tradicinėmis „moteriškumo“ ir „vyriškumo“ 
kategorijomis susiję visuomenės lūkesčiai, darantys įtaką asmens savęs suvo-
kimui vyru arba moterimi. Todėl galima sakyti, jog socialinė lytis prisideda ir 
prie vidinio asmens lyties pajautimo bei su tuo susijusių individualių patirčių. 

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 visuomenės ir individų 
požiūris į asmenis, kurie neatitinka visuomenėje vyraujančių lyties normų. 
Institucionalizuota transfobija pasireiškia per teisines sankcijas, patologizuo-
jančias praktikas ir neegzistuojančius ar nepakankamus mechanizmus, ko-
vojant su smurtu ir diskriminacija. Socialinė transfobija pasireiškia per fizinio 
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ar kitokio pobūdžio prievartą bei smurtą, neapykantos kalbą, diskriminaciją, 
grasinimus, marginalizaciją, socialinę atskirtį, pažeminimus ir patyčias. 

Translytis asmuo (angl. „transgender“) yra asmuo, kurio lytinė tapatybė 
priklauso tarp „moters“ ir „vyro“ kategorijų esančiam lyčių spektrui. Šie 
asmenys savo lytinę tapatybę konstruoja derindami su įvairiomis lytimis 
sietinus aspektus ir dažniausiai nesiekia atlikti pilnos lyties keitimo proce-
dūros. Tai reiškia, jog ne visi translyčiai asmenys yra transseksualūs. No-
rėdami atspindėti savo lytinės tapatybės unikalumą, translyčiai asmenys 
vietoj įvardžio „jis“ ar „ji“ vienaskaitos trečiajam asmeniui apibūdinti kar-
tais vartoja įvardį „jie“ arba kitą gramatinę konstrukciją (pavyzdžiui, anglų 
kalboje vartojami įvardžiai „ze“, „xe“ „ou“ ir pan.). Kai kuriuose kultūriniuo-
se ir lingvistiniuose kontekstuose sąvoka „translytiškumas“ vartotina skė-
tinės 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 praktikos 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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Į va d a s

Europos visuomenėse su lytimi ir lytiškumu susiję klausimai tradiciškai yra 
matomi per dviejų biologiškai apibrėžtų lyčių dichotomijos prizmę. Šioms 
lytims yra priskiriami atitinkami socialiniai vaidmenys, o iš konkrečių lyčių 
atstovų yra tikimasi elgesio, atitinkančio visuomenėje egzistuojančias su 
lytimi susijusias normas ir stereotipus. Asmenys, neatitinkantys visuome-
nėje vyraujančio supratimo apie asmens lytiškumą (pavyzdžiui, translyčiai 
ir transseksualūs asmenys), kasdieniniame gyvenime susiduria su eile prak-
tinių ir teisinių problemų. Tokių asmenų diskriminacija bei su ja susijusios 
socialinės integracijos problemos yra nesuderinamos su pliuralizmo princi-
pais pagrįstos demokratinės visuomenės vizija.

Translyčių asmenų socialinė padėtis Lietuvoje yra sudėtinga. 2012 metų 
Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros atlikto lesbiečių, gėjų, 
biseksualių ir translyčių (LGBT*) respondentų tyrimo duomenimis2, 60% 
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 duomenimis3, 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.

2 Disagreguotus tyrimo duomenis (šiuo atveju, translyčių asmenų subgrupės Lietu-
voje atsakymus į tyrimo klausimus) galima rasti čia: 
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php. Pažymėtina, jog tyrime dalyvavo 821 
LGBT* respondentų iš Lietuvos. Tyrimo techninę ataskaitą, kurioje aptariami ir ty-
rimo reprezentatyvumo bei imties klausimai, galima rasti čia:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-technical-report_en.pdf.
3 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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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 galimybių įstatymas faktiškai nedraudžia translyčių asmenų diskri-
minacijos, o pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso nuostatas 
transfobinis smurtas ir užgaulūs komentarai nėra laikomi neapykantos 
nusikaltimais ir neapykantos kalba. Darytina išvada, jog translyčiai asme-
nys yra labiausiai pažeidžiama LGBT* bendruomenės grupė Lietuvoje, nes 
jiems nėra prieinamas kitiems bendruomenės nariams galiojantis teisinės 
apsaugos minimumas. 

Nagrinėjant translyčių ir transseksualių asmenų socialinės ir teisinės diskri-
minacijos problemą platesniame kontekste, diskriminacija lytinės tapaty-
bės ir lyties raiškos pagrindais yra laikytina pakankamai sudėtingu teisiniu 
klausimu. Taip yra dėl keleto priežasčių. Visų pirma, teisinis trans asmenų 
pripažinimas bei iš to kylančios teisės ir pareigos yra glaudžiai susijusios 
su šiems asmenims nacionalinėje teisėje keliamais reikalavimais, neretai 
apimančiais psichiatrinės diagnozės bei medicininio „gydymo“ elementus. 
Kitais žodžiais tariant, valstybė nustato tam tikrus reikalavimus, kurių neiš-
pildęs asmuo negali įgauti „lytį pakeitusio“ asmens statuso. Atsižvelgiant į 
aplinkybę, jog lyties keitimo proceso trukmė yra itin individuali ir gali trukti 
nuo kelerių metų iki kelių dešimtmečių, translyčiai ir transseksualūs asme-
nys neretai atsiduria teisinės sistemos paraštėse. Visų antra, tarptautinės 
bendruomenės konsensusas dėl diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties 
raiškos pagrindais dar tik formuojasi, todėl nacionalinės valstybės pačios 
turi imtis iniciatyvos, siekiant apsaugoti transseksualių ir translyčių piliečių 
interesus. Deja, tokio pobūdžio iniciatyvos dėl kai kuriose Europos valsty-
bėse paplitusių transfobinių nuotaikų yra sunkiai tikėtinos. 

Kita vertus, būtina įsisąmoninti, jog teisinės „lytinės tapatybės“ bei „lyties 
raiškos“ kategorijos taikytinos ne tik transseksualiems ar translyčiams as-
menims, bet ir asmenims, kurių biologinė lytis dera su atstovaujama lytine 
tapatybe (t. y. cislyčiams asmenims). Kiekvienas iš mūsų turi individualią 
lytinę tapatybę, kuriai viešame ir privačiame gyvenime atstovaujame pasi-
telkdami lyties raiškos priemones. Diskriminacija lytinės tapatybės ir lyties 
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raiškos pagrindais yra nepageidaujamas ir žalingas reiškinys, nes bet kuris iš 
mūsų galime nukentėti nuo tokio pobūdžio diskriminacijos.

Šis leidinys yra vienas iš nacionalinės lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių 
(LGBT*) asmenų teises ginančios asociacijos LGL pastangų rezultatų inici-
juojant diskusiją tarp sprendimų priėmėjų, politikos formuotojų, plačiosios 
visuomenės ir LGBT* bendruomenės narių dėl translyčių ir transseksualių 
asmenų padėties Lietuvoje. Atsižvelgiant į besiformuojančias tarptautines 
tendencijas bei gerąją užsienio šalių praktiką, leidinyje siekiama suformuluoti 
galimybių vertinimo gaires dėl teisinių „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ 
kategorijų įtraukimo į nacionalinius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

Pirmojoje šio leidinio dalyje aptariama diskriminacijos lytinės tapatybės 
ir lyties raiškos pagrindais koncepcija, išryškinant specifinius iššūkius, su 
kuriais susiduria translyčių asmenų bendruomenės nariai (pavyzdžiui, dis-
kriminacija darbo rinkoje, (seksualinis) priekabiavimas, neapykantos nu-
sikaltimai, neapykantos kalba). Šioje dalyje taip pat išsamiai aptariamos 
socialinės lyties, lytinės tapatybės ir lyties raiškos kategorijos. Platesnis šių 
sąvokų aptarimas yra reikalingas dėl Lietuvos viešajame diskurse egzistuo-
jančių įvairių su šiomis kategorijomis susijusių klaidingų nuostatų (pavyz-
džiui, kaltinimai „genderizmo“ ideologijos sklaida). Šią leidinio dalį reko-
menduojama analizuoti kartu su pateikiamu terminų žodynu, tokiu būdu 
atskleidžiant trans tapatybių spektro kompleksiškumą ir jo sąsajas su teisi-
nės bei socialinės diskriminacijos apraiškomis.

Antrojoje šio leidinio dalyje aptariami besiformuojantys tarptautiniai žmo-
gaus teisių apsaugos standartai, draudžiantys diskriminaciją lytinės tapa-
tybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais, bei gerosios užsienio valstybių prak-
tikos, įtvirtinant diskriminacijos šiais pagrindais draudimą nacionaliniuose 
teisės aktuose. Šalia glausto tarptautinės teisės normų Jungtinių Tautų Or-
ganizacijos (JTO) bei Europos Tarybos (ET) lygmeniu aptarimo, ypatingas 
dėmesys skiriamas Europos Sąjungos (ES) direktyvose įtvirtintam teisiniam 
reguliavimui. Net trijose ES direktyvose4 įtvirtintos tiesiogiai su teisinėmis 

4 Būtent: nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisių direktyva 2012/29/ES bei di-
rektyvos 2011/95/ES ir 2013/32/ES tarptautinio prieglobsčio suteikimo srityje. Tei-
sinės lytinės tapatybės ir lyties raiškos kategorijos prekių ir paslaugų direktyvoje 
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„lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijomis susijusios nuostatos pri-
valo būti efektyviai perkeltos į nacionalinę teisę. Būtent dėl šios priežasties 
Lietuvos teisinės sistemos „aklumas“ teisinėms „lytinės tapatybės“ ir „lyties 
raiškos“ kategorijoms gali sukurti situacijas, generuojančias nacionalinės ir 
Europos Sąjungos teisės normų koliziją. Siekiant siūlyti galimus šios teisinės 
problemos sprendimo variantus, trumpai apžvelgiamos gerosios užsienio 
valstybių – Švedijos, Didžiosios Britanijos ir Škotijos – praktikos, įtvirtinant 
diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais draudimą naci-
onaliniuose teisės aktuose. 

Trečiojoje šio leidinio dalyje pateikiamas pasiūlymo dėl lytinės tapatybės 
ir lyties raiškos kaip draudžiamų diskriminacijos pagrindų įtraukimo į 
Lietuvos teisinę sistemą galimybių įvertinimas. Nors diskriminacijos pa-
pildomais pagrindais draudimas visų pirma yra susijęs su LR Lygių galimy-
bių įstatymo revizija, būtina įvertinti šio pasiūlymo įtaką ir kitiems teisės 
aktams. Be to, efektyvi diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pa-
grindais prevencija neišvengiamai susijusi ir su tam tikrų valstybės instituci-
jų įgyvendinamų funkcijų apimtimi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, siekiama 
formuluoti konkrečius pasiūlymus, t. y. baigiamąsias rekomendacijas, dėl 
LR teisės aktų tobulinimo ir efektyvaus lygių galimybių užtikrinimo valsty-
bės institucijų įgyvendinamų funkcijų kontekste.

Galiausiai pažymėtina, jog šiuo leidiniu nesiekiama aptarti su lyties (pa)kei-
timu ir tarptautinių žmogaus teisių standartų užtikrinimu translyčiams as-
menims susijusios platesnės problematikos. Diskriminacijos lytinės tapaty-
bės ir lyties raiškos pagrindais draudimas yra pakankamai specifinis, tačiau 
itin svarbus aspektas įtvirtinant istoriškai marginalizuotos ir stigmatizuotos 
trans bendruomenės teisinę lygybę. Kita vertus, svarbu suvokti, jog instru-
mentinis formalios lygybės principų įgyvendinimas jokiu būdu neužtikrina 
socialinės šių asmenų integracijos. Dėl šios priežasties papildomai būtina 
sukurti sąlygas greitai, skaidriai ir prieinamai lyties (pa)keitimo procedū-

2004/113/EB bei darbo santykių ir socialinės apsaugos direktyvoje 2006/54/EB nėra 
įtvirtintos tiesiogiai, tačiau, remiantis ES Teisingumo teismo jurisprudencija, šiose 
direktyvose įtvirtintas diskriminacijos lyties pagrindu draudimas taikytinas ir trans-
seksualiems asmenims.
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rai, didinti trans problematikos žinomumą visuomenėje bei kovoti su giliai 
įsišaknijusia priekabiavimo ir patyčių kultūra. Nors ateityje mūsų laukia di-
delis darbas siekiant visų be išimties Lietuvos Respublikos piliečių teisinės 
lygybės bei įvairių grupių socialinės integracijos, įstatyminis diskriminacijos 
draudimas translyčių asmenų atžvilgiu yra žingsnis, kurį privalome žengti 
jau dabar. Ne veltui sakoma, jog įstatymais neišspręsime visko, tačiau tai 
labai gera sritis pradėti. 
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Lytis yra vienas esminių gyvenimo aspektų, apibrėžiančių kiekvieno indivi-
do santykį tiek su savimi pačiu, 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 ne visiškai sutampa arba netgi kar-
dinaliai skiriasi nuo jų biologinės lyties. Tokie asmenys yra vadinami transly-
čiais arba trans asmenims. 

Su translyčių asmenų žmogaus teisėmis susijusi situacija ilgą laiką nebuvo 
nagrinėjama, nes vien tokių asmenų egzistavimo faktas pateikia tam tikrus 
klausimus dėl dvinarės lyčių sistemos universalumo. Vis dėlto, translyčiai 
asmenys susiduria su eile tik šiai socialiniai grupei būdingų problemų, reika-
laujančių atitinkamo pliuralizmo principais pagrįstos demokratinės visuo-
menės atsako. 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 ap-
saugą, nėra efektyviai užtikrinamos.

Nors translyčių asmenų bendruomenė nėra didelė5, tačiau tai – labai įvairi 
grupė. Be lyties pakeitimo procedūrą ketinančių atlikti ir jau atlikusių trans-
seksualių asmenų, ši grupė apima ir translyčius asmenis, kurie neketina at-
likti su medicininiu lyties pakeitimu susijusių procedūrų. Šiai bendruomenei 
priklausantys asmenys save priskiria „iš moters į vyrą“ (angl. „female-to-ma-
le“ arba „FTM“) arba „iš vyro į moterį“ (angl. „male-to-female“ arba „MTF“) 
translyčių asmenų kategorijoms arba apskritai vengia bet kokių kategorijų 
ar dirbtinių pavadinimų. Bendruomenė taip pat apima ir „persirengėlius“, 

5 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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transvestitus ir kitus asmenis, kurie nesitapatina su dvinarėmis „vyro“ ir 
„moters“ kategorijomis. Pažymėtina, jog dauguma teisinių sistemų „atpa-
žįsta“ tik transseksualius (t. y. lyties pakeitimo procedūrą ketinančius atlikti 
arbą šią procedūrą jau atlikusius) asmenis, tokiu būdu ignoruodamos likusių 
šios socialinės grupės narių interesus.

Nors leidinyje pateikiamas terminų žodynas pakankamai tiksliai atskleidžia 
trans tapatybių spektro kompleksiškumą ir jo sąsajas su teisinės bei sociali-
nės diskriminacijos apraiškomis, platesnis „socialinės lyties“, „lytinės tapa-
tybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijų aptarimas yra reikalingas dėl Lietuvos 
visuomenėje paplitusių įvairių su šiomis kategorijomis susijusių klaidingų 
nuostatų (pavyzdžiui, kaltinimai „genderizmo“ ideologijos sklaida). Svarbu 
pažymėti, jog translyčių ir transseksualių asmenų teisinė ir socialinė diskri-
minacija visų pirma yra „normatyvaus“ mąstymo apie asmens lytiškumą 
rezultatas, o pageidaujamus „vyriškumo“ ir „moteriškumo“ modelius visuo-
menėje įtvirtinantys lyčių stereotipai neigiamai veikia ne tik translyčius, bet 
ir cislyčius asmenis. Būtent dėl šios priežasties diskriminacijos draudimas 
lytinės tapatybės ir lyties išraiškos pagrindais ne tik skatina formalų visų as-
menų lygiateisiškumo principo įgyvendinimą, bet ir netiesiogiai prisideda 
prie įvairių su lyčių stereotipais, lyčių nelygybe bei seksizmu susijusių socia-
linių įtampų mažinimo. 

s o c i a l i n ė  l y t i s ,  l y t i n ė  t a p a t y b ė  i r  l y t i e s  r a i š k a
Siekiant geriau suprasti pasiūlymo dėl apsaugos nuo diskriminacijos lytinės 
tapatybės ir lyties raiškos pagrindais turinį, būtina įvesti skirtį tarp „lyties“ 
(angl. „sex“) ir „socialinės lyties“ (angl. „gender“) kategorijų.6 Jei „lytis“ visų 
pirma apibūdina biologinius skirtumus tarp moterų ir vyrų, tai „socialinė lytis“ 
šią skirtį papildo socialiniais elementais. „Lytis“ yra biologiškai determinuota, 

6 Atkreiptinas dėmesys, jog lietuvių kalboje neegzistuoja atskiras socialinei lyčiai 
apibūdinti skirtas žodis (pavyzdžiui, atitikmuo skirčiai tarp „sex“ ir „gender“ anglų 
kalboje), o pati kalbos struktūra netiesiogiai palaiko dvinarį lyčių modelį (t. y. neeg-
zistuoja, pavyzdžiui, rusų ar vokiečių kalboms būdinga trečioji lytis/giminė). Dėl šių 
priežasčių skirtis tarp „lyties“ ir „socialinės lyties“ kategorijų iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti dirbtinė.
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o „socialinė lytis“ yra lemiama istorinių, socialinių, kultūrinių ir klasinių aplin-
kybių, kuriose socializuojasi individas. Abi šios kategorijos papildo viena kitą 
ir turi lemiamos reikšmės kiekvieno asmens lytinės tapatybės formavimuisi.

„socialinės lyties“ kategorija iš esmės apibūdina, kokio elgesio 
yra tikimasi iš individų, atsižvelgiant į visuomenėje įsitvirtinu-
sius su konkrečia lytimi susijusius lūkesčius. Pavyzdžiui, demokra-
tinėse lyčių lygybės principo svarbą pripažįstančiose Vakarų visuomenėse 
supratimas apie moters vaidmenį tiek viešajame, tiek privačiajame gyveni-
me kardinaliai skiriasi nuo su moteriška lytimi susijusių lūkesčių tradicinėse 
islamo teisės principais besivadovaujančiose Artimųjų Rytų visuomenėse. 
Laikantis pozicijos, esą „lytis yra biologiškai determinuota“, nėra pakanka-
mai įvertinami lemiamos reikšmės supratimui apie lyčių vaidmenis turintys 
visuomenės lūkesčiai ir nėra pripažįstamas intymus kiekvieno individo san-
tykis su savo lytine tapatybe. Kitais žodžiais tariant, biologinė lytis reprezen-
tuoja atskiras „vyro“ ir „moters“ kategorijas, kurias kiekviena bendruomenė, 
atsižvelgiant į to meto istorines, socialines, kultūrines bei klasines aplinkybes, 
užpildo unikaliu turiniu (t. y. ką reiškia būti „tikru“ vyru ar moterimi?) Socialinė 
lytis prisideda ir prie vidinio asmens lyties pajautimo (t. y. individualios lytinės 
tapatybės) bei su tuo susijusių individualių patirčių. Socializuodamasis kie-
kvienas individas įvertina, kokia apimtimi socialiniai su biologine lytimi susiję 
visuomenės lūkesčiai atitinka jo asmeninį santykį su savo lytimi. Kita vertus, 
„lytinės tapatybės“ kategorija suteikia galimybę paaiškinti, kodėl kai kurių 
individų gimimo metu užfiksuota biologinė lytis nebūtinai dera su jų vidiniu 
lyties pajautimu vėlesniuose gyvenimo etapuose.

„Lytinės tapatybės“ kategorija apibūdina unikalų kiekvieno 
asmens lyties pajautimą bei su tuo susijusį savęs (ne)priskyri-
mą konkrečiai lyčiai. Ši kategorija taip pat apima ir asmeninį santykį su 
savo kūnu bei kitas su lytimi susijusias raiškos priemones, pavyzdžiui, apran-
gą, aksesuarus ir manieras. Tarkime, vyriškos biologinės lyties individui yra ar-
timos ir priimtinos jo socialinėje aplinkoje su vyriškumu siejamos asmeninės 
savybės (pavyzdžiui, sąžiningumas, sugebėjimas pasirūpinti artimaisiais, iš-
tikimybė) bei vyrų fizinei išvaizdai keliami reikalavimai (pavyzdžiui, vyrai gali 
dėvėti tik tamsių spalvų drabužius). Šis individas jaučiasi komfortabiliai dėl 
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visuomenės keliamų su jo biologine lytimi susijusių lūkesčių, nejaučia jokių 
su tuo susijusių vidinių prieštaravimų ir laiko save vyru. Kita vertus, asmens 
lytinė tapatybė gali tiek sutapti, tiek ir nesutapti su biologine lytimi. Kaip ir 
aukščiau aprašytu atveju, dauguma individų nejaučia prieštaravimo tarp savo 
biologinės/teisinės lyties bei vidinio lyties pajautimo. Tokie individai yra va-
dinami cislyčiais asmenimis. Analogiškai, translyčių asmenų lytinė tapatybė 
nedera su šių asmenų biologine lytimi. Dėl šios priežasties trans asmenys gali 
siekti pakeisti savo teisinį, socialinį bei fizinį statusą (arba tam tikrus jo ele-
mentus), kad šis geriau atspindėtų jų tikrąją lytinę tapatybę. Fizinės išvaizdos 
ar funkcijų koregavimas aprangos, medicininių, chirurginių ar kitokių priemo-
nių pagalba išreiškia siekį kuo tiksliau perteikti su vidine lytine tapatybe susi-
jusias asmenines patirtis. Dažnai klaidingai interpretuojama, esą tik transly-
čiai ar transseksualūs asmenys, pasitelkdami lyties raiškos priemones, siekia 
išreikšti vidinį savo lytinės tapatybės pajautimą.

„Lyties raiškos“ kategorija apibūdina ženklų ir simbolių visumą, 
apimančią individualias lytinės tapatybės raiškos priemones ir 
aplinkinių sugebėjimą šiuos ženklus ir simbolius atpažinti. Pa-
žymėtina, jog dviejų tą pačią lytinę tapatybę turinčių asmenų lyties raiška 
gali būti itin skirtinga. Šį skirtumą iš dalies lemia tiek su socialine lytimi su-
sijusios aplinkybės (t. y. kokius ženklus ar simbolius visuomenė atpažįsta ir 
pripažįsta kaip reprezentuojančius vieną ar kitą lytį), tiek asmeninis lytinės 
tapatybės pajautimas (t. y. kaip kiekvienas individas interpretuoja ir išreiškia 
asmeninį santykį su savo lytimi). Pavyzdžiui, kiltas, savo modeliu primenan-
tis moterišką sijoną, Škotijoje yra laikomas „vyriškumą“ reprezentuojančio 
tautinio kostiumo dalimi. Tuo tarpu kituose socialiniuose kontekstuose sijo-
ną dėvintis vyras būtų identifikuojamas kaip socialines vyriškumo reprezen-
tavimo normas pažeidžiantis individas. Analogiškai, „moteriškumo“ sąvoka 
bei su tuo susiję „grožio“ standartai nėra universalūs. Jei Baroko epochoje 
šį standartą reprezentavo apvalios kūno formos, tai šiandieninėje Vakarų 
kultūroje siekiamybe yra laikomos griežtai apibrėžtos kūno proporcijos. 
Dėl šios priežasties su lyties raiška susiję simboliai bei ženklai neturėtų būti 
ribojami socialiai sukonstruotų „moteriškumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų. 
Kadangi lyties raiška išreiškia kiekvieno asmens unikalų lyties pajautimą, 
diskriminacija šiuo pagrindu yra nukreipta į itin intymų kiekvieno asmens 
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tapatybės aspektą, verčiant individus koreguoti savo elgesį bei pasirinkimus 
pagal visuomenėje galiojančius „vyriškumo“ bei „moteriškumo“ standartus. 
Pažymėtina, jog šie standartai daro įtaką ne tik translyčių ir transseksualių 
asmenų patirtimis (t. y. neatitikimas tarp biologinės lyties ir lytinės tapaty-
bės, skatinantis imtis konkrečių savo išvaizdos modifikavimo priemonių), 
bet ir kiekvienam iš mūsų. Būtent dėl šios priežasties diskriminacija lyties 
raiškos pagrindu yra nepageidaujamas reiškinys tiek teisine, tiek socialine 
prasme.

Lytinės tapatybės ir su ja susijusių lyties raiškos priemonių paradigma ap-
ima kur kas platesnį tapatybių spektrą nei dvinaris lyčių modelis. Iš esmės 
tai reiškia, jog tarp socialiai įsitvirtinusių „vyro“ ir „moters“ kategorijų egzis-
tuoja tarpiniai variantai, apibūdinantys unikalų ir nebūtinai su tradicinėmis 
socialinėmis normomis sutampantį asmens lyties pajautimą. Šis spektras 
apima transvestitus (t. y. „persirengėlius“), androgenus (t. y. asmenis, tuo 
pačiu metu išreiškiančius tiek vyriškas, tiek moteriškas savybes), polilyčius 
asmenis (t. y. asmenis, priskiriančius save daugiau nei vienai lyčiai), gender
queer asmenis (t. y. asmenis, kurių lytinė tapatybė nepriklauso dvinariam 
lyčių modeliui), alyčius asmenis (t. y. asmenis, nepriskiriančius savęs apskri-
tai jokiai lyčiai), kintančios lytinės tapatybės asmenis ir visus kitus asmenis, 
kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška neatitinka tradicinių „moterišku-
mo“ ir „vyriškumo“ kategorijų. Pažymėtina, jog šiuo modeliu nesiekiama 
sugriauti socialiai priimtinos dvinarės lyčių sistemos, kuri pakankamai tiks-
liai apibūdina su lytimi susijusias cislytės visuomenės dalies patirtis. „Lyti-
nės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ kategorijas reprezentuojantis diskursas 
sukuria galimybę įprasminti būtent tų asmenų patirtis, kurių lytinė tapaty-
bė nors ir nesutampa su biologine šių asmenų lytimi, tačiau reprezentuoja 
unikalų bei vertingą individualaus lytiškumo pajautimą.

Galiausiai pažymėtina, jog „lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ kategorijos 
nėra tapačios „seksualinės orientacijos“ kategorijai. Asmens seksualinė orien-
tacija nurodo, kam šis asmuo jaučia fizinę, dvasinę bei emocinę trauką santy-
kyje su savo ir kito asmens lytimi. Kitais žodžiais tariant, tiek translyčiai, tiek 
cislyčiai asmenys gali būti įvairių seksualinių orientacijų (t. y. heteroseksualūs, 
biseksualūs ar homoseksualūs), o teisinė apsauga seksualinės orientacijos 
pagrindu neužkerta kelio diskriminacijai lytinės tapatybės ir lyties raiškos pa-
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grindais. Santykį tarp asmens lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos, bi-
ologinės lyties bei lyties raiškos puikiai iliustruoja amerikiečių aktyvisto Samo 
Killermanno7 sukurtas „Lyčių meduolio“ (angl. „Genderbread“) modelis:

 

7 Daugiau informacijos apie šį modelį galite rasti čia: 
http://itspronouncedmetrosexual.com.

1.1. adaptuotas samo Killermano „Lyčių meduolio“ (angl. „genderbread“) modelis

Moteris     Genderqueer Vyras

Lytinė tapatybė apibūdina tai, kaip apie save gal-
vojame savo pačių galvoje. Tai cheminių sąveikų 
(pvz., hormonų kiekis) ir subjektyvių interpretaci-
jų rezultatas.

Lyties raiška apibūdina tai, kaip išreiškiame savo 
lytį (remiantis visuomenėje egzistuojančiais lyčių 
vaidmenimis) savo elgesiu, apranga, manieromis 
ir bendravimu su kitais.

Biologinė lytis nurodo į objektyviai išmatuojamus 
organus, hormonus ir chromosomas. Moteris = 
makštis, kiaušidės, XX chromosomos. Vyras = pe-
nis, sėklidės, XY chromosomos. Interseksualus = 
abiejų kombinacija.

Seksualinė orientacija nurodo, kam jaučiame fizi-
nę, dvasinę ir emocinę trauką santykyje su savo ir 
to asmens lytimi.

Moteriška     Androgeniška Vyriška

Moteris     Interseksualus Vyras

Heteroseksualus Biseksualus Homoseksualus
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Trūkstant suvokimo, jog sąvoka „lytis“ reprezentuoja dinamišką spektrą, 
kuriame kiekvienas individas apibrėžia savo poziciją atsižvelgiant į jo tapa-
tybę sudarančius elementus, būtent transseksualūs ir translyčiai asmenys 
patiria didžiausią visuomenės spaudimą, pasireiškiantį per fizinio ar kitokio 
pobūdžio prievartą ir smurtą, neapykantos kalbą, diskriminaciją, grasini-
mus, marginalizaciją, socialinę atskirtį, pažeminimus ir patyčias. Kadangi 
cislyčiai asmenys visuomenėje sudaro daugumą, ši lytinė tapatybė yra lai-
koma norma, o cislyčiams asmenims yra suteikiamos atitinkamos sociali-
nės privilegijos. Šios privilegijos pasireiškia socialinių ir institucinių praktikų 
visuma, sistemiškai marginalizuojančia ir į blogesnę padėtį statančia tuos 
asmenis, kurių lytinė tapatybė ir lyties raiška neatitinka socialinių normų ir 
stereotipų. Sisteminė translyčių ir transseksualių asmenų teisinė ir socialinė 
diskriminacija būtent ir yra pagrindinė priežastis, skatinanti sprendimų pri-
ėmėjus, politikos formuotojus bei kitus suinteresuotus asmenis rimtai ap-
svarstyti apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos 
pagrindais galimybę. 

T e i s i n ė  i r  s o c i a l i n ė  t r a n s l y č i ų  a s m e n ų 
d i s k r i m i n a c i j a 
Siekiant įvertinti teisinę ir socialinę translyčių asmenų padėtį, pastebimas 
su šia tema susijusių duomenų trūkumas. Iki šios dienos Lietuvoje nacio-
naliniu mastu nebuvo atliktas nė vienas tyrimas, skirtas transseksualių ir 
translyčių asmenų padėties vertinimui. Vieninteliai kiekybiniai duomenys, 
leidžiantys konstatuoti kritišką šios grupės padėtį, yra Eurobarometro 393 
ir Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros (PTA) 2012 metais 
atlikto LGBT* respondentų tyrimo rezultatai. Šioje dalyje trumpai apžvelg-
sime translyčių ir transseksualių asmenų padėtį darbo santykių ir kitose sri-
tyse, priekabiavimo, smurto bei neapykantos nusikaltimų paplitimo mastą 
bei visuomenės nuostatas šios socialinės grupės atžvilgiu. Iš įvairių tarptau-
tinių tyrimų surinkti duomenys apie translyčių ir transeksualių asmenų pa-
dėtį Lietuvoje bus pateikiami platesniame kitų šalių kontekste, tokiu būdu 
siekiant suteikti šiai analizei lyginamąją perspektyvą. 

Translyčių ir transseksualių asmenų diskriminacija 
darbo santykių ir kitose srityse

Diskriminacija darbo santykių srityje yra viena opiausių problemų, su kuria 
susiduria translyčiai ir transseksualūs asmenys. Europos Tarybos Žmogaus 
teisių komisaro parengtoje ataskaitoje8 cituojami šaltiniai nurodo, jog tik 
31% translyčių asmenų dirba pilną darbo dieną, o 54% respondentų apskritai 
neturi jokio darbo. Kitas tyrimas9, nagrinėjęs transseksualių asmenų patirtis 
darbo rinkoje prieš ir po lyties keitimo procedūros, nurodo, jog vidutinis „iš 
moters į vyrą“ transseksualių asmenų 
darbo užmokestis po lyties keitimo pro-
cedūros šiek tiek padidėjo, o vidutinis „iš 
vyro į moterį“ transseksualių asmenų 
darbo užmokestis po lyties pakeitimo 
procedūros sumažėjo beveik trečdaliu. 
Šiame tyrime taip pat nurodoma, jog 
daugumai „iš vyro į moterį“ transseksua-
lių asmenų pri(si)statymas moterimi 
darbovietėje buvo susijęs su autoriteto sumažėjimu, priekabiavimu bei at-
leidimu iš darbo. Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros LGBT* 
tyrimo duomenimis10, per pastaruosius dvylika mėnesių visoje Europos Są-
jungoje su diskriminacija darbo vietoje susidūrė 23% translyčių asmenų, o 
30% jautėsi diskriminuojami darbo paieškų metu. Taip pat pažymėtina, jog 
transseksualūs asmenys yra itin dažnai atleidžiami iš darbo lyties pakeitimo 
procedūros ir su ja susijusios asmeninės transformacijos metu. Kai kurie 
translyčiai asmenys, ypatingai translytės moterys, netekę pastovių pajamų 
ir negalėdami susirasti darbo, nemato kitos išeities ir ima verstis prostitucija. 

8 Office of the Commissioner for Human Rights, “Human Rights and Gender Identi-
ty”, Issue Paper, 2009, p. 30.
9 Kristen Schilt & Mathew Wiswall (2008), Before and After: Gender Transitions, Hu-
man Capital, and Workplace Experiences, The B.E. Journal of Economic Analysis & 
Policy: Vol. 8: Iss. 1 (Contributions), Article 39.
10 Supra 2. Discrimination > Country Detail > Country: EU Average > Questions: (Felt 
Discriminated Against because of Being L, G, B or T at Work) & (Felt Discriminated 
Against because of Being L, G, B or T when Looking for a Job).

38% translyčių asmenų 
Lietuvoje patiria 

diskriminaciją darbovietėje, o 

52% jaučiasi diskriminuojami 
darbo paieškų metu.
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Translyčių ir transseksualių asmenų diskriminacija 
darbo santykių ir kitose srityse

Diskriminacija darbo santykių srityje yra viena opiausių problemų, su kuria 
susiduria translyčiai ir transseksualūs asmenys. Europos Tarybos Žmogaus 
teisių komisaro parengtoje ataskaitoje8 cituojami šaltiniai nurodo, jog tik 
31% translyčių asmenų dirba pilną darbo dieną, o 54% respondentų apskritai 
neturi jokio darbo. Kitas tyrimas9, nagrinėjęs transseksualių asmenų patirtis 
darbo rinkoje prieš ir po lyties keitimo procedūros, nurodo, jog vidutinis „iš 
moters į vyrą“ transseksualių asmenų 
darbo užmokestis po lyties keitimo pro-
cedūros šiek tiek padidėjo, o vidutinis „iš 
vyro į moterį“ transseksualių asmenų 
darbo užmokestis po lyties pakeitimo 
procedūros sumažėjo beveik trečdaliu. 
Šiame tyrime taip pat nurodoma, jog 
daugumai „iš vyro į moterį“ transseksua-
lių asmenų pri(si)statymas moterimi 
darbovietėje buvo susijęs su autoriteto sumažėjimu, priekabiavimu bei at-
leidimu iš darbo. Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros LGBT* 
tyrimo duomenimis10, per pastaruosius dvylika mėnesių visoje Europos Są-
jungoje su diskriminacija darbo vietoje susidūrė 23% translyčių asmenų, o 
30% jautėsi diskriminuojami darbo paieškų metu. Taip pat pažymėtina, jog 
transseksualūs asmenys yra itin dažnai atleidžiami iš darbo lyties pakeitimo 
procedūros ir su ja susijusios asmeninės transformacijos metu. Kai kurie 
translyčiai asmenys, ypatingai translytės moterys, netekę pastovių pajamų 
ir negalėdami susirasti darbo, nemato kitos išeities ir ima verstis prostitucija. 

8 Office of the Commissioner for Human Rights, “Human Rights and Gender Identi-
ty”, Issue Paper, 2009, p. 30.
9 Kristen Schilt & Mathew Wiswall (2008), Before and After: Gender Transitions, Hu-
man Capital, and Workplace Experiences, The B.E. Journal of Economic Analysis & 
Policy: Vol. 8: Iss. 1 (Contributions), Article 39.
10 Supra 2. Discrimination > Country Detail > Country: EU Average > Questions: (Felt 
Discriminated Against because of Being L, G, B or T at Work) & (Felt Discriminated 
Against because of Being L, G, B or T when Looking for a Job).

38% translyčių asmenų 
Lietuvoje patiria 

diskriminaciją darbovietėje, o 

52% jaučiasi diskriminuojami 
darbo paieškų metu.

38% translyčių 
asmenų Lietuvoje 
patiria diskriminaciją 
darbovietėje, o 52% 

jaučiasi diskriminuojami 
darbo paieškų metu.
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Translyčių ir transseksualių asmenų diskriminacija darbo santykių srityje 
pasireiškia itin specifinėmis, t. y. būtent šiai socialinei grupei, būdingomis 
formomis. Tuo atveju, kai translyčių asmenų tapatybės dokumentuose ar 
akademiniuose sertifikatuose (pavyzdžiui, universiteto diplomuose) nuro-
dyta lytis nesutampa su šių asmenų lyties reprezentacija, itin dažnai atsisa-
koma priimti į darbą dėl esą „netinkamos“ ar „nepageidaujamos“ išvaizdos. 
Problemų šaltiniu gali tapti ir darbo vietoje skirtingų lyčių pagrindu segre-
guoti persirengimo, vonios ar poilsio kambariai bei reikalavimas vilkėti iš-
imtinai vyrams ar moterims pritaikytas darbo uniformas. Net ir atlikus lyties 
keitimo procedūrą, į transseksualius asmenis darbovietėje gali būti kreipia-
masi naudojant su ankstesniąja lytimi sietinus įvardžius ar epitetus, tokiu 
būdu sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. 
Be to, su lyties pakeitimo procedūra gali būti susiję ir tam tikri su tinkamo 
pensinio amžiaus nustatymu sietini iššūkiai. Iki 2026 metų Lietuvoje egzis-
tuoja skirtingas vyrų ir moterų išėjimo į pensiją amžius,11 todėl nėra aišku 
ar, pavyzdžiui, socialinės apsaugos sistema patenkintų „iš vyro į moterį“ 
transseksualaus asmens prašymą į pensiją išeiti anksčiau. Visi šie konkretūs 
pavyzdžiai iliustruoja, jog translyčių ir transseksualių asmenų diskriminaci-
ja darbo santykių srityje yra realus ir žalingas reiškinys, iš esmės ribojantis 
šių asmenų galimybę savo potencialu prisidėti prie ekonominės ir sociali-
nės gerovės kūrimo. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Lygių galimybių 
įstatymo12 7 straipsnis draudžia įvairias diskriminacijos rūšis (t. y. tiesioginę 
bei netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą bei nurodymą diskriminuoti) 
darbo santykių srityje. Kita vertus, šiame įstatyme pateiktas baigtinis drau-
džiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas neapima nei „lytinės tapatybės“, 
nei „lyties raiškos“ teisinių kategorijų. Iš esmės tai reiškia, jog translyčiai bei 
transseksualūs asmenys Lietuvoje nėra apsaugoti nuo diskriminacijos dar-
bo santykių srityje.

Translyčių ir transseksualių asmenų diskriminacija kitose, pavyzdžiui, pre-
kių ir paslaugų teikimo ar švietimo, srityse, taip pat yra sistemiškai paplitu-

11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 836 „Senatvės 
pensijos amžiaus lentelė“, http://www.pensijusistema.lt/index.php?619557871. 
12 Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas, Nr. X-1602, Valstybės žinios, 
2008 m. liepos 5 d., Nr. 76-2998.



23   T r a n s l y č i ų  a s m e n ų  d i s k r i m i n a c i j a :  s ą v o k o s  i r  p r o b l e m o s  p a g r i n d i m a s

si. Pavyzdžiui, ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atliktos LGBT* asme-
nų apklausos duomenimis, 20% trans respondentų Europos Sąjungoje tei-
gė patyrę diskriminaciją mokslo ar švietimo įstaigoje, o 17% – siekdami 

įsigyti ar išsinuomoti būstą.13 Translyčių 
ir transseksualių asmenų diskriminacija 
kitose srityse dažniausiai yra susijusi su 
reikalavimu pateikti asmens tapatybės 
dokumentus, kuriuose nurodyta as-
mens lytis neatitinka faktinės asmens 
išvaizdos (pavyzdžiui, atsiimant pašto 
siuntinį ar siekiant atsidaryti banko sąs-
kaitą), ar su skirtingų lyčių pagrindu tei-

kiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, persirengimo kambariai sporto klu-
buose). Taip pat nereikėtų nuvertinti ir visuomenėje paplitusių transfobinių 
nuotaikų daromos įtakos translyčių ir transseksualių asmenų diskriminaci-
jai (pavyzdžiui, atsisakoma išnuomoti būstą, nes paslaugos tiekėjui nėra 
priimtina kliento lyties reprezentacija). Pažymėtina, jog Lietuvos Respubli-
kos Lygių galimybių įstatymas diskriminaciją draudžia ne tik darbo santy-
kių, bet ir kitose, t. y. prekių ir paslaugų teikimo, švietimo bei valdžios ins-
titucijų ir įstaigų kompetencijų, srityse. Kadangi šiame įstatyme draudžia-
mų diskriminacijos pagrindų sąrašas yra baigtinis, translyčiai bei transsek-
sualūs asmenys nuo diskriminacijos kitose srityse Lietuvoje taip pat nėra 
apsaugoti.

Priekabiavimas, smurtas bei neapykantos nusikaltimai
Translyčiai ir transseksualūs asmenys nuolatos susiduria su aplinkinių prieka-
biavimu, patyčiomis bei žodine agresija, o fizinio smurto bei prievartos grės-
mė yra tapusi šių žmonių kasdienybe. Europos Tarybos (ET) Žmogaus teisių 
komisaras, reaguodamas į susiklosčiusią situaciją, 2009 metais šalims na-
rėms rekomendavo „priimti neapykantos nusikaltimus reglamentuojančius 

13 Supra 2. Discrimination > Country Detail > Country: EU Average > Questions: (Felt 
Discriminated against because of Being L, G, B or T by School/University Personnel) & 
(Felt Discriminated against because of Being L, G, B or T When Looking for a House or 
Apartment to Rent or Buy).

40% translyčių asmenų 
Lietuvoje patyrė 

diskriminaciją švietimo 
ar mokslo įstaigoje, o 

22% siekdami įsigyti ar 
išsinuomoti būstą.
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teisės aktus, skiriančius ypatingą dėmesį 
prieš translyčius asmenis nukreiptiems 
nusikaltimams bei incidentams.“14 Tais 
pačiais metais publikuotas neapykantos 
nusikaltimų Europos Sąjungoje tyrimas15, 
kurio metu buvo apklausti 2669 trans as-
menys, atskleidė, jog:

79% respondentų yra nors kartą • 
susidūrę su priekabiavimu viešumoje, pradedant transfobiniais ko-
mentarais ir baigiant seksualine prievarta;
dažniausiai pasitaikanti priekabiavimo forma – užgaulūs komentarai • 
(44%) ir žodinė agresija (27%); 15% respondentų buvo grasinta smur-
tu, o 7% patyrė fizinę prievartą;
translytės moterys priekabiavimą patiria dažniau nei translyčiai vyrai • 
(atitinkamai 67% ir 57%).

2013 metais publikuotos Europos Są-
jungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros 
(PTA) LGBT* respondentų apklausos 
duomenys taip pat atskleidė šokiruojan-
tį transfobinio priekabiavimo ir smurto 
paplitimo mastą Europos Sąjungos vals-
tybėse16:

•  34% translyčių asmenų patyrė fizinį ar 
seksualinį smurtą ar grasinimą susidoroti per pastarųjų penkerių metų 
laikotarpį;

14 Supra 8, p. 44.
15 Luis Turner, Stephen Whittle & Ryan Combs (2009), Transphobic Hate Crimes in 
European Union, London: Press for Change.
16 Supra 2. Discrimination > Country Detail > Country: EU Average > Questions: (Phy
sically/Sexually Attacked or Threatened with Violence at Home or Elsewhere in the 
Last 5 Years for Any Reason) & (Personally Harassed by Someone or a Group for Any 
Reason in a Way that Really Annoyed, Offended or Upset You?) & (How Many Times 
did Somebody Harass You in the Last 12 Months?).

60% translyčių asmenų 
Lietuvoje patyrė fizinį 

ar seksualinį smurtą ar 
grasinimus susidoroti per 
pastarųjų penkerių metų 

laikotarpį.

55% translyčių asmenų 
Lietuvoje susidūrė su 

žodiniu priekabiavimu, dėl 
kurio šie asmenys buvo 
priversti pasijausti itin 

nejaukiai.
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58% translyčių asmenų susidūrė su žodiniu priekabiavimu, dėl kurio • 
buvo priversti pasijausti itin nejaukiai per pastarųjų penkerių metų lai-
kotarpį;
12% translyčių asmenų patyrė fizinį ar seksualinį smurtą ar grasinimą • 
susidoroti per pastarųjų dvylikos mėnesių laikotarpį daugiau nei de-
šimt kartų.

Šalia aukštų priekabiavimo ir smurto rodiklių trans bendruomenės atžvilgiu, 
Transrespect versus Transphobia Worldwide (liet. „Transpagarba prieš trans-
fobiją pasaulyje“) tyrimas17 atskleidė, jog Europos Tarybai priklausančiose 
šalyse narėse 2008-2011 metų laikotarpiu buvo įvykdytos 26 translyčių as-
menų žmogžudystės. Įtariama, jog dauguma šių asmenų tapo tiesioginės 
transfobijos bei socialinės marginalizacijos sąlygoto trans asmenų pažei-
džiamumo aukomis.

Šie skaičiai rodo, jog dauguma transseksualių ir translyčių asmenų gyvena 
nuolatinėje baimėje susidurti su neapykantos kalba ir nusikaltimais. Nepai-
sant šių iškalbingų duomenų, nukentėjusiojo asmens lytinė tapatybė ir/ar 
lyties raiška daugumos šalių teisės aktuose nėra pripažįstama neapykantos 
nusikaltimo motyvu ar sunkinančia aplinkybe. Lietuvos Respublikos Bau-
džiamojo kodekso 60 straipsnis („Atsakomybę sunkinančios aplinkybės“), 
169 straipsnis („Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos 
ar kitos grupinės priklausomybės“) ir 170 straipsnis („Kurstymas prieš bet 
kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“) neapima „ly-
tinės tapatybės“ ar „lyties raiškos“ teisinių kategorijų. Iš esmės tai reiškia, 
jog transfobinė neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimai Lietuvoje 
nėra baudžiami, o translyčiams asmenims nėra prieinami net minimalūs su 
jų lytine tapatybe bei lyties raiška susiję teisinės apsaugos standartai. Pažy-
mėtina, jog bet kuris neapykantos nusikaltimas, nepaisant jo motyvo, visų 
pirma yra kriminalinis nusikaltimas. Neapykantos nusikaltimo ar incidento 
atveju su teisinės sistemos pareigūnais susidūrę translyčiai ir transseksualūs 

17 Transrespect v. Transphbia Project, vizualia interaktyvaus žemėlapio forma per-
teiktus duomenis galima rasti čia: 
http://www.transrespect-transphobia.org/uploads/images/maps/TvT-TMM-
Map2008-11-en2.png. 
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asmenys dažnai patiria antrinę viktimizaciją patyčių, priekabiavimo ir pa-
prasčiausio ignoravimo pavidalu dėl pareigūnų nesugebėjimo atsižvelgti į 
socialinę šios grupės atskirtį bei su ja susijusius specifinius šios grupės po-
reikius.18 Dėl šios priežasties „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinių 
kategorijų įtraukimas į nacionalinius teisės aktus vienareikšmiškai sudary-
tų palankesnes sąlygas efektyviai užtikrinti nukentėjusių nuo nusikaltimų 
translyčių ir transseksualių asmenų apsaugą.

visuomenės nuostatos translyčių ir transseksualių asmenų atžvilgiu
Aptarti teisinės translyčių ir transseksualių asmenų diskriminacijos atve-
jai bei institucionalizuotos transfobijos 
apraiškos, pasireiškiančios per neegzis-
tuojančius ar nepakankamus mecha-
nizmus kovojant su neapykantos kalba 
bei nusikaltimais, iliustruoja neigiamas 
visuomenės nuostatas trans asmenų 
bendruomenės atžvilgiu. Siekiant kie-
kybiškai įvertinti Europos visuomenių 
požiūrį į translyčių ir transseksualių as-
menų diskriminaciją, 2012 metais į Eu-
ropos Komisijos (EK) rengiamą Euroba
rometro tyrimą šalia diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu buvo 

įtraukta ir „lytinės tapatybės“ katego-
rija.19 Apklausos duomenys atskleidė, 
jog 45% europiečių diskriminaciją ly-
tinės tapatybės pagrindu mano esant 
„paplitusią“, o 39% respondentų teigia, 
jog tokia diskriminacija yra „reta“. Toks 
ženklus nuomonių pasidalijimas leidžia 
daryti prielaidą, jog plačiajai visuome-

18 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimai Lietuvoje: LGL stebėse-
nos ataskaita, 2013, 
http://www.lgl.lt/assets/Stebesenos-ataskaitaLT-internet.pdf, p. 33-36.
19 Supra 3, p. 58-61.
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nei trūksta žinių apie specifines problemas, su kuriomis susiduria translyčių 
ir transseksualių asmenų bendruomenės. Šią prielaidą patvirtina apklausos 
duomenys, jog viso labo 7% europiečių savo aplinkoje turi trans bendruo-
menei priklausančių draugų ar pažįstamų.20 Net 65% respondentų, pažįs-
tančių bent vieną trans asmenį, yra įsitikinę, jog diskriminacija lytinės ta-
patybės pagrindu yra „paplitusi“. Paklausti, kaip jie jaustųsi, jei translytis ar 
transseksualus asmuo užimtų aukščiausią renkamą politinį postą šalyje (pa-
sitenkinimas išreiškiamas skale nuo 1 iki 10, kur „1“ reiškia, jog responden-
tas jaustųsi „visiškai nepatogiai“, o „10“ – visiškai patogiai), europiečiai buvo 
santūrūs – Europos vidurkis sudarė 5.7 balo. Tarp europiečių, savo draugų 
ar pažįstamų rate turinčių trans asmenų, šis įvertis buvo ženkliai didesnis ir 
siekė 7.5 balo.

Lietuvoje iki šiol nėra atlikta nė vieno viešosios nuomonės tyrimo, kuriuo 
būtų siekiama kiekybiškai įvertinti visuomenės požiūrį į diskriminaciją lyti-
nės tapatybės ir/ar lyties raiškos pagrindais. Tokią situaciją galimai sąlygoja 
aplinkybė, jog translyčių ir transseksualių asmenų problematika Lietuvos 
viešajame diskurse aptariama itin retai, o „lytinės tapatybės“ kategorija 
dažnai klaidingai tapatinama su „seksualinės orientacijos“ ar „lytinės orien-
tacijos“ kategorijomis. Kita vertus, Eurobarometro 393 apklausos duomenys 
suteikia galimybę susipažinti ir su ES šalių pagrindu segreguotais tyrimo 
rezultatais, atskleidžiančiais Lietuvos gyventojų požiūrį į diskriminaciją ly-
tinės tapatybės pagrindu. Net 44% lietuvių yra įsitikinę, jog tokio pobūdžio 
diskriminacija yra reta, o 9% respondentų iš Lietuvos galvoja, jog diskri-
minacija translyčių bei transseksualių asmenų atžvilgiu apskritai neegzis-
tuoja. Trans asmenį asmeniškai pažįsta viso labo 3% Lietuvos gyventojų, o 
translyčio ar transseksualaus asmens paskyrimas į aukščiausią renkamą po-
litinį postą šalyje lietuvius priverstų pasijausti kur kas labiau nepatogiai nei 
statistinius europiečius – Lietuvos vidurkis tesiekia 3.7 balo ir gerokai atsi-
lieka nuo Europos Sąjungos vidurkio (5.7 balo). Atsižvelgiant į šiuos kiekybi-
nius duomenis, galima konstatuoti, jog translyčių ir transseksualių asmenų 
bendruomenę Lietuvoje charakterizuoja nematomumo fenomenas. Kitais 
žodžiais tariant, atšiaurus socialinis klimatas atgraso šiuos bendruomenės 

20 Ibid., p. 231.
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narius nuo siekio gyventi atvirai, kas, savo ruožtu, apsunkina galimybę ko-
voti su visuomenėje įsišaknijusiais stereotipais ir išankstiniu nusistatymu 
šios socialinės grupės atžvilgiu.

*   *   *

Aptartų tyrimų duomenys leidžia daryti prielaidą, jog translyčių bei trans-
seksualių asmenų diskriminacija, neapykantos kalba ir nusikaltimai šių as-
menų atžvilgiu bei socialinė šios grupės marginalizacija Lietuvoje yra itin 
plačiai paplitęs reiškinys. Pažymėtina, jog iš įvairių tarptautinių tyrimų 
surinkti kiekybiniai duomenys, apibūdinantys trans bendruomenės padėtį 
Lietuvoje, negali atstoti nacionaliniu mastu būtino atlikti teisinės ir sociali-
nės translyčių ir transseksualių asmenų padėties vertinimo. Tokio vertinimo 
būtinybę pagrindžia ne tik apie kritišką šios bendruomenės padėtį Lietuvoje 
signalizuojantys tarptautinių tyrimų duomenys, bet ir aplinkybė, jog Lietu-
vos teisinėje sistemoje neegzistuoja „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ 
kategorijos. Iš esmės tai reiškia, jog translyčiams ir transseksualiems asme-
nims Lietuvoje nėra prieinamas kitiems LGBT* bendruomenės nariams for-
maliai garantuotas teisinės apsaugos minimumas, įtvirtinantis apsaugą nuo 
diskriminacijos ir neapykantos nusikaltimų. „Lytinės tapatybės“ ir/ar „lyties 
raiškos“ teisinių kategorijų įtraukimas į Lietuvos teisinę sistemą būtų ne tik 
socialiai teisingas bei atsakingas žingsnis, suteikiantis teisinės apsaugos 
minimumą itin pažeidžiamai socialinei grupei, bet ir potencialiai atitiktų 
Lietuvos Respublikos įsipareigojimus pagal galiojančias tarptautines sutar-
tis ir Europos Sąjungos direktyvas.
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T a r P T a U T i n i a i  ž m o G a U s  T e i s i ų  a P s a U G o s 
s T a n d a r T a i  i r  G e r o s i o s  P r a K T i K o s

Tarptautiniai žmogaus teisių instrumentai apsaugą nuo diskriminacijos įtvir-
tina visiems asmenims be išimties. Nepaisant aplinkybės, jog diskriminacijos 
draudimas lytinės tapatybės ir/ar lyties raiškos pagrindais tarptautiniuose 
žmogaus teisių apsaugos dokumentuose dažniausiai nėra minimas tiesiogiai, 
šiuose dokumentuose įtvirtinti nediskriminavimo principai trans asmenims 
galioja per nebaigtinį diskriminacijos pagrindų sąrašą. Kita vertus, pastaruoju 
metu tarptautinių ir regioninių organizacijų lygmeniu vis dažniau pripažįsta-
ma, jog efektyvi apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais reikalauja imtis konkrečių priemonių, kuriomis būtų atsižvelgta į 
specifinius trans bendruomenės poreikius. Viena iš galimų priemonių – „lyti-
nės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinių kategorijų detalizavimas įvairiuose 
tarptautiniuose dokumentuose, siekiant užtikrinti žmogaus teisių apsaugos 
standartų įgyvendinimą visiems asmenims be jokios diskriminacijos. Šioje 
dalyje apžvelgsime translyčių bei transseksualių asmenų žmogaus teisių ap-
saugos standartus Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO), Europos Tarybos (ET) 
ir Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. Nors šioms organizacijoms priklausančios 
valstybės narės ir yra įsipareigojusios laikytis tarptautinių standartų pagalba 
įtvirtinto teisinės apsaugos minimumo, vis dėlto tai neužkerta kelio žmogaus 
teisių apsaugą nacionaliniu lygmeniu užtikrinti ir platesne apimtimi. Gerosios 
užsienio valstybių praktikos apžvalga supažindins su konkrečiais nacionalinių 
vyriausybių veiksmais, įtraukiant „lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ teisi-
nes kategorijas į nacionalinius teisės aktus.

J u n g t i n i ų  T a u t ų  o r g a n i z a c i j a
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija21 (VŽTD), Lietuvos Respublikoje įsiga-
liojusi 1991 m. kovo 13 d., tiesiogiai nemini diskriminacijos draudimo lytinės 

21 „Visuotinė žmogaus teisių deklaracija“, Valstybės žinios, Nr. 68-2497, 2006 m. 
birželio 17 d.
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tapatybės pagrindu, tačiau deklaracijoje įtvirtintas apsaugos nuo diskri-
minacijos pagrindų sąrašas nėra baigtinis. 2.1 šio tarptautinio dokumento 
straipsnis teigia, jog: 

„Kiekvienas turi teisę naudotis visomis šioje Deklaracijoje paskelbto-
mis teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų, pavyzdžiui, dėl rasės, odos 
spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionali-
nės ar socialinės kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties.“ (išskirta 
autoriaus).

2009 metais Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas (ESKTK), 
prižiūrintis Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto22 
(TESKTP), Lietuvos Respublikoje įsigaliojusio 1992 m. vasario 20 d., įgyven-
dinimą valstybėse narėse, bendrajame komentare Nr. 2023 dėl Pakte įtvir-
tintų nediskriminavimo nuostatų įgyvendinimo, konstatavo, jog:

„[...] lytinė tapatybė yra pripažįstama kaip vienas iš draudžiamos 
diskriminacijos pagrindų; pavyzdžiui, translyčiai, transseksualūs ir in-
terseksualūs asmenys dažnai patiria rimtus žmogaus teisių pažeidimus, 
tokius kaip priekabiavimas mokyklose ar darbo vietoje.“ (neoficialus 
vertimas, išskirta autoriaus)

2010 metais Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (MDPK), prižiū-
rintis Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims24, 
Lietuvos Respublikoje įsigaliojusios 1994 m. vasario 17 d., įgyvendinimą 
valstybėse narėse, bendrosiose rekomendacijose Nr. 2725 (dėl vyresnio am-

22 „Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas“, Valstybės žinios, 
Nr. 77-3290, 2002 m. rugpjūčio 2 d.
23 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 
20: NonDiscrimination in Economic, Social and Cultural Rights (Art. 2, Para. 2 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), E/C.12/GC/20, 2009 
m. liepos 2 d.
24 Konvencija “Dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims”, Valstybės 
žinios, Nr. 21, 1996 m. kovo 8 d.
25 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General 
Recommendation No. 27 on Older Women and Protection of Their Human Rights, 
CEDAW/C/GC/27, 2010 m. gruodžio 16 d.
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žiaus moterų ir jų žmogaus teisių užtikrinimo) bei Nr. 2826 (dėl Konvencijoje 
įtvirtintų antidiskriminacinių nuostatų įgyvendinimo), konstatavo, jog: 

„Moterų diskriminacija dėl biologinės ir socialinės lyties yra neatsieja-
mai susijusi su kitais moteris veikiančiais faktoriais, tokiais kaip [...] lyti-
nė tapatybė.“ (neoficialus vertimas) 

2011 m. birželio 15 d. Žmogaus teisių taryba (ŽTT), pagrindinė JTO institu-
cija, vertinanti žmogaus teisių padėtį visose valstybėse narėse, priėmė isto-
rinę rezoliuciją27, kuria reiškiamas susirūpinimas dėl žmogaus teisių pažeidi-
mų bei diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrin-
dais. Remiantis šia rezoliucija suteiktu mandatu, JTO Vyriausiasis žmogaus 
teisių komisaras pristatė ataskaitą28 dėl valstybėse narėse egzistuojančių 
diskriminacinių praktikų ir smurto atvejų, nukreiptų prieš asmenis dėl jų 
seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės. 2014 m. ŽTT patvirtino šią 
ataskaitą ir įpareigojo Vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą kas dvejus metus 
informuoti Tarybą apie LGBT* asmenų padėtį valstybėse narėse.29 Svarbu 
pažymėti, jog šiuose aukščiausiu JTO lygmeniu priimtuose dokumentuose 
„lytinės tapatybės“ teisinė kategorija yra pripažįstama kaip savarankiškas 
diskriminacijos pagrindas, reikalingas konkrečių tarptautinių institucijų ir 
valstybių narių poveikio priemonių siekiant efektyvaus lygybės principo 
įgyvendinimo. Be to, Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių bei Moterų 
diskriminacijos panaikinimo komitetų pozicija dėl lytinės tapatybės kaip 

26 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General 
Recommendation No. 28 on the Core Obligations of State Parties under Article 2 of 
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 
CEDAW/C/GC/28, 2010 m. gruodžio 16 d.
27 UN Human Rights Council, 17th Session, Follow-up and Implementation of the 
Vienna Declaration and Programme of Action, Human Rights, Sexual Orientation 
and Gender Identity, A/HRC/17/L.9/Rev.1, 2011 birželio 15d.
28 UN Human Rights Council, 19th Session, UN High Commissioner for Human 
Rights, Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals 
Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity, A/HRC/19/41, 2011 m. lap-
kričio 17 d.
29 UN Human Rights Council, 27th Session, Follow-up and Implementation of the 
Vienna Declaration and Programme of Action, Human Rights, Sexual Orientation 
and Gender Identity, A/HRC/27/L.27/, 2014 rugsėjo 22 d.
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draudžiamo diskriminacijos pagrindo faktiškai įpareigoja valstybes nares 
imtis konkrečių priemonių dėl tokio pobūdžio diskriminacijos panaikinimo 
ir apie pasiektą progresą informuoti šiuos komitetus jų kuruojamų tarptau-
tinių žmogaus teisių dokumentų taikymo srityse. 

Išsamiausias „lytinės tapatybės“ teisinės kategorijos apibrėžimas Jungtinių 
Tautų lygmeniu buvo suformuluotas 2007 metais publikuotose „Džokjakar
tos principuose dėl tarptautinių žmogaus teisių standartų taikymo seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais“.30 Šiame nepriklausomų žmo-
gaus teisių ekspertų suformuluotame rekomendacinio pobūdžio dokumen-
te lytinė tapatybė apibrėžiama kaip: 

„[...] kiekvieno asmens gilūs ir individualūs su lytimi susiję potyriai, ku-
rie gali atitikti arba neatitikti gimus įgytą lytį, įskaitant asmeninį kūno 
pajautimą (kuris, jeigu pasirenkamas laisva valia, apima kūno išvaizdos 
ar funkcionavimo pakeitimus medicininėmis, chirurginėmis ar kitomis 
priemonėmis) ir kitas lyties išraiškos priemones, įskaitant aprangą, kal-
bą ir manieras.“ (neoficialus vertimas)

Nors „Džokjakartos principai“ dėl savo rekomendacinio pobūdžio yra pri-
skiriami prie „minkštosios teisės“ (t. y. teisiškai neįpareigojančių) normų, 
tačiau šiame dokumente įtvirtintas tarptautinių žmogaus teisių apsaugos 
standartų taikymas LGBT* asmenims yra pripažįstamas ne tik tarptautinių 
ir regioninių institucijų (pavyzdžiui, JTO Vyriausiojo žmogaus teisių komisa-
ro biuro), bet ir nacionalinių vyriausybių (pavyzdžiui, Nyderlandų ir Belgijos 
vyriausybės naudoja „Džokjakartos principus“ kaip oficialias nacionalinės 
bei užsienio politikos gaires LGBT* asmenų atžvilgiu).

Pažymėtina, jog JTO žmogaus teisių apsaugos mechanizmų LGBT* asme-
nims teikiama apsauga didžiąja dalimi yra priklausoma nuo šią pasaulinę 
organizaciją sudarančių valstybių narių kultūrinių bei religinių vertybių skir-
tumų. Jungtinėse Tautose Lietuvos Respublika vienareikšmiškai priskirtina 
prie už tarptautinių žmogaus teisių apsaugos standartų taikymą LGBT* as-

30 Yogyakarta Principles on the Application of Iternational Human Rights Law in rela
tion to Sexual Orientation and Gender Identity, March 2007, 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf, p. 6.
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menims pasisakančių valstybių narių grupės. Nors efektyvus žmogaus tei-
sių ir laisvių užtikrinimas pažeidžiamoms socialinėms grupėms neabejotinai 
prasideda nuo politinio pobūdžio deklaracijų, šio įsipareigojimo įgyvendini-
mas praktikoje reikalauja ne tik deklaratyvių pareiškimų, bet ir konkrečių 
poveikio priemonių praktinio taikymo. Dėl šios priežasties darytina išvada, 
jog „lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ teisinių kategorijų įtraukimas į 
nacionalinės teisės sistemą nuosekliai papildytų Lietuvos Respublikos įsi-
pareigojimus LGBT* asmenų atžvilgiu pagal ratifikuotas tarptautines žmo-
gaus teisių apsaugos sutartis JTO lygmeniu. 

e u r o p o s  T a r y b a
Europos Tarybą (ET), t. y. 47 Europos valstybes vienijančią regioninę orga-
nizaciją, pelnytai galima įvardyti tarptautine lydere translyčių ir transseksu-
alių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos srityje. Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos31 (EŽTK), Lietuvos Respublikoje 
įsigaliojusios 1995 m. birželio 20 d., 14 straipsnis teigia, jog: 

„Naudojimasis šios Konvencijos pripažintomis teisėmis ir laisvėmis turi 
būti garantuojamas be jokios diskriminacijos dėl lyties, rasės, odos 
spalvos, kalbos, religijos, politinių ir kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar 
socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo 
ar kitokio statuso.“ (išskirta autoriaus)

2010 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje P.V. prieš Ispani
ją32 konstatavo, jog, nors lytinė tapatybė ir nėra tiesiogiai minima diskrimi-
naciją draudžiančiame 14-ame Konvencijos straipsnyje, „transseksualumo“ 
pagrindas vienareikšmiškai patenka po „kitokio statuso“ kategorija. Šis 
Strasbūro teismo sprendimas yra aktualus ir Lietuvai, nes visi EŽTT išaiški-
nimai yra privalomi visoms ET valstybėms narėms be išimties. Kita vertus, 
pažymėtina, jog EŽTT įtvirtintas diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu 
draudimas tik papildo kitas esmines Konvencijos ir jos protokolų nuosta-

31 „Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija“, Valstybės 
žinios, Nr. 40-987, 1995 m. gegužės 16 d.
32 P.V. v. Spain (App no. 35159/09), EŽTT, 2010 m. lapkričio 30 d.
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tas. Kitais žodžiais tariant, apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės 
pagrindu reikalavimas gali būti taikomas tik kartu su kitomis Konvencija 
saugomomis teisėmis ir laisvėmis. Šią situaciją koreguotų ratifikuotas Kon-
vencijos protokolas Nr. 1233, įtvirtinantis bendrą diskriminacijos draudimo 
principą, tačiau Lietuvos Respublika nėra šio Protokolo dalyvė.

Pažymėtina, jog teisiškai įpareigojantis diskriminacijos draudimas lytinės 
tapatybės pagrindu įtvirtintas ne tik Europos Žmogaus Teisių Teismo ju-
risprudencijoje, bet ir kituose Europos Tarybos žmogaus teisių apsaugos 
instrumentuose. ET Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimo-
je aplinkoje prevencijos ir šalinimo34 (Stambulo Konvencijos) 4.3 straipsnis 
numato, jog:

„Susitariančiųjų šalių vykdomas Konvencijos nuostatų, ypatingai susi-
jusių su priemonėmis, skirtomis nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų 
teisėms apsaugoti, įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas be diskrimina-
cijos jokiais pagrindais, tokiais kaip lytis, socialinė lytis, [...] seksu-
alinė orientacija, lytinė tapatybė [...] ar kitas statusas.“ (neoficialus 
vertimas, išskirta autoriaus)

Iš esmės tai reiškia, jog 2011 metais priimta Konvencija tiesiogiai draudžia 
diskriminaciją lytinės tapatybės pagrindu šio tarptautinio dokumento tie-
sioginio taikymo, t. y. smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, 
srityje. Taip pat pažymėtina, jog Konvencijos 3.c straipsnis „socialinę lytį“ 
apibrėžia kaip:

„[...] socialiai sukonstruotus vaidmenis, elgesį, veiklas ir bruožus, kurias 
konkreti visuomenė priskiria moterims ir vyrams.“ (neoficialus vertimas)

Tiek tiesioginis diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu draudimas, tiek 
socialinės lyties sąvokos detalizavimas reiškia, jog Konvencija numato efek-
tyvią apsaugą visiems nuo smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplin-

33 Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms, Roma, 2000 m. lapkričio 4 d.
34 Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against 
Women and Domestic Violence, Stambulas, 2011 m. gegužės 11 d., 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.
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koje nukentėjusiems asmenims, nepaisant jų lytinės tapatybės ir/ar lyties 
raiškos. Būtent dėl šių teisinių kategorijų pripažinimo diskriminaciją drau-
džiančiais pagrindais Konvencijos ratifikavimo galimybės Lietuvoje sukėlė 
itin audringas diskusijas. Po aukščiausių valstybės vadovų patikinimų, jog 
„Lietuva Konvencijos nuostatas taikys vadovaudamasi Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijoje įtvirtintais principais ir normomis“35, Lietuvos Vyriausybė 
Konvenciją pasirašė 2013 metų birželio mėnesį. Tolesnes Konvencijos ra-
tifikavimo galimybės nagrinėja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 
sudaryta darbo grupė.

2010 metų kovo mėnesį Europos Tarybos Ministrų komitetas priėmė istorinę 
rekomendaciją CM/Rec2010(5)36 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su 
diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindais. Nors 
ši rekomendacija nėra teisiškai įpareigojanti, šio dokumento tekstui pritarė 
visų 47 Europos Tarybai priklausančių valstybių narių atstovai, tokiu būdu 
išreikšdami savanorišką nacionalinių vyriausybių pasiryžimą laikytis reko-
mendacijoje įtvirtintų nuostatų. Svarbu pažymėti, jog šiame dokumente 
„lytinės tapatybės“ teisinė kategorija yra pripažįstama kaip savarankiškas 
diskriminacijos pagrindas, reikalingas konkrečių valstybių narių poveikio 
priemonių siekiant efektyvaus lygybės principo įgyvendinimo. Rekomen-
dacijos priedo tekstas, numatantis konkrečias kovos su LGBT* asmenų dis-
kriminacija priemones, ne tik integruoja „lytinės tapatybės“ kategoriją į vi-
sas rekomendacijos taikymo sritis, bet ir siekia atsižvelgti į specifinius trans 
bendruomenės poreikius. Pavyzdžiui, 30 Rekomendacijos priedo straipsnis 
teigia, jog: 

„Ypatingą dėmesį reikėtų skirti transseksualių asmenų teisei į privataus 
gyvenimo gerbimą užimtumo srityje, ypač kreipiantis dėl priėmimo į 

35 „A. Butkevičius apie konvenciją dėl smurto prieš moteris: neaišku, ar ratifikuo-
sim“, delfi.lt, 2013 m. birželio 13 d., 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/a-butkevicius-apie-konvencija-del-smur-
to-pries-moteris-neaisku-ar-ratifikuosim.d?id=61603403#ixzz3I2Z7HKt8.
36 Recommendation CM/2010(5) of the Committee of Ministers to Member States 
on MEasures to Combat Discrimination on grounds of Sexual Orientation and Gen
der Identity, priimta Europos Tarybos Ministrų komiteto 1081-ajame susitikime, 
2010 m. kovo 31 d.
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darbą, užtikrinti, kad jų lyties istorija ir ankstesnis vardas bei pavardė 
nebūtų be pagrindo atskleisti darbdaviui ir kitiems darbuotojams.“ (aso-
ciacijos LGL vertimas)

Iš esmės ši rekomendacijos nuostata įtvirtina translyčių ir transseksualių as-
menų diskriminacijos draudimą darbo santykių srityje bei pabrėžia, jog dėl 
specifinių trans bendruomenės poreikių efektyvi apsauga nuo diskriminaci-
jos negali būti pasiekta remiantis bendrojo poveikio priemonėmis (pavyz-
džiui, diskriminacijos draudimu lyties pagrindu). Nepaisant teisiškai neįpa-
reigojančio šio dokumento pobūdžio, Europos Tarybos lygmeniu yra vykdo-
mas rekomendacijos nuostatų įgyvendinimo valstybėse narėse stebėjimo 
procesas. 2013 metų kovo mėnesį Europos Tarybos Vykdomasis žmogaus 
teisių komitetas patvirtino bendrąją ataskaitą37 dėl rekomendacijos CM/
Rec2010(5) nuostatų įgyvendinimo valstybėse narėse. Nacionalinės LGBT* 
teisių asociacijos LGL vertinimu38, Lietuvos Respublika nesiėmė absoliučiai 
jokių pozityvių priemonių, siekdama efektyviai įgyvendinti minimos reko-
mendacijos nuostatas nacionaliniu lygmeniu.

Būtinybę įtvirtinti apsaugą nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu 
pabrėžia ir kiti „minkštosios teisės“ (t. y. neprivalomojo pobūdžio) Europos 
Tarybos institucijų dokumentai. Ši pozicija suformuluota tiek 2009 metais 
publikuotame ET žmogaus teisių komisaro komentare dėl žmogaus teisių ir 
lytinės tapatybės39, tiek ET Parlamentinės Asamblėjos 2010 metų balandžio 
mėnesį priimtoje rezoliucijoje Nr. 172840. Pastarojoje rezoliucijoje konsta-
tuojama, jog Europos Tarybos rėmuose:

37 Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report on the Implementation 
of the Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec(2010)5 on Measures 
to Combat Discrimination on Grounds of Sexual Orientation or Gender Identity, 
CDDH(2013)R77, 77-asis susitikimas, 2013 m. kovo 19-22 d.
38 Asociacija LGL, Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 
valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar 
lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita, 2013, 
http://www.lgl.lt/assets/LT-ataskaita-Sveicarai-internet.pdf. 
39 Supra 8, p. 15-16.
40 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1728, Discriminati
on on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity, 2010, para. 2.
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„[...] seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė yra pripažįstami diskrimina-
ciją draudžiančiais pagrindais.“ (neoficialus vertimas, išskirta autoriaus)

Remiantis aukščiau pateikta Europos Tarybos lygmeniu suformuluotų trans-
lyčių ir transseksualių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos standartų ana-
lize, darytinos dvejopos išvados dėl šių standartų įgyvendinimo Lietuvos 
nacionalinės teisės sistemoje. Visų pirma, remiantis EŽTT jurisprudencija, 
diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu Lietuvoje yra draudžiama ta ap-
imtimi, kuria yra įgyvendinamos pagrindinės EŽTK numatytos teisės ir lais-
vės. Visų antra, translyčių ir transseksualių asmenų apsaugos nuo diskrimi-
nacijos įgyvendinimas papildomose srityse yra priklausomas nuo Lietuvos 
Respublikos savanoriškai prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, 
ratifikuojant Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplin-
koje. Turint omenyje, jog Lietuvos Respublikos oficiali valstybės pozicija yra 
siekti kuo efektyvesnio savanoriškai prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų 
žmogaus teisių apsaugos srityje įgyvendinimo, teisinių „lytinės tapatybės“ 
ir „lyties raiškos“ kategorijų įvedimas į nacionalinę teisės sistemą laiduotų 
teisinio aiškumo ir valstybinės pozicijos nuoseklumo galimybę. Tai ypatin-
gai pasitarnautų įgyvendinant teisiškai saistančius iš tarptautinių sutarčių 
kylančius Lietuvos Respublikos įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. 

e u r o p o s  s ą j u n g o s  t e i s ė 
Nepaisant aplinkybės, jog Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo41 ir Euro-
pos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių chartija42 tiesiogiai nemini diskrimina-
cijos lytinės tapatybės ar lyties raiškos pagrindais draudimo, ES teisėje eg-
zistuoja keturios sritys, kuriose translyčiai ir/arba transseksualūs asmenys 
yra apsaugoti nuo diskriminacijos. Translyčių ir transseksualių asmenų dis-
kriminacijos draudimas yra įtvirtintas ES direktyvose43 prekių ir paslaugų, 

41 Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, 2012/C 326/01, 2012 m. spalio 26 d.
42 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, 2010/C 83/02, 2010 m. kovo 30 d.
43 Direktyva yra teisiškai įpareigojantis ES teisės aktas, numatantis rezultatą, kurį 
šalys narės privalo pasiekti iki tam tikros konkrečios datos (pavyzdžiui, sukurti tei-
sinę bazę efektyviai kovai su diskriminacija). Siekdamos įgyvendinti šį tikslą, valsty-
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darbo santykių ir socialinės apsaugos, nukentėjusių nuo nusikaltimų asme-
nų teisių ir su prieglobsčio suteikimu susijusiose srityse.

Prekių ir paslaugų sritis: direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo po-
žiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei pas-
laugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo.

darbo santykių ir socialinės apsaugos sritis: direktyva 2006/54/EB dėl mo-
terų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo 
bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija).

nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisių sritis: direktyva 2012/29/ES, 
kuria nustatomi būtiniausi nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisių, pa-
ramos jiems ir jų apsaugos standartai.

Prieglobsčio suteikimo sritis: direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių pilie-
čių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, 
vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti as-
menims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (nauja redakcija) ir 
direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo 
bendros tvarkos (nauja redakcija).

Translyčių ir/arba transseksualių asmenų apsauga šiose direktyvose yra 
įtvirtinta šiais pagrindais:

bės narės dažniausiai turi priimti naujus nacionalinius teisės aktus arba atitinkamų 
įstatymų pataisas. ES direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę procesas vadinamas 
„transpozicija“. 

Lyties 
pakeitimas

Lytinė tapatybė
Lyties 
raiška

Prekės ir paslaugos √ X X

darbo santykiai ir 
socialinė apsauga √ X X

Prieglobstis √ √ X

nukentėjusiųjų teisės √ √ √
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P. prieš s. ir Cornwall County Council (1996)44 ir „lyties pakeitimas“
Byloje P. prieš. S. ES Teisingumo teismas nurodė, jog asmens atleidi-
mas iš darbo dėl atliekamos, ketinamos atlikti ar atliktos lyties pakeiti-
mo procedūros yra laikomas diskriminacija „lyties“ pagrindu. Teismas 
konstatavo, jog: „[ankstesnės darbo santykius reglamentuojančios] di-
rektyvos taikymo srityje diskriminacijos sąvoka nėra apribota priklau-
symo vienai ar kitai lyčiai faktu. [...] Direktyvos taikymo sritis galioja ir 
diskriminacijai, kylančiai – kaip ir šioje byloje – dėl suinteresuoto as-
mens atliktos lyties pakeitimo procedūros. [...] Tokiu atveju, kai asmuo 
yra atleidžiamas iš darbo dėl to, kad jis ar ji ketina atlikti arba atliko 
lyties pakeitimo procedūrą, su juo ar ja buvo elgiamasi nepalankiai ly-
ginant su asmenimis tos lyties, kuriai jis ar ji buvo priskiriama(s) prieš 
atliekant lyties pakeitimo procedūrą.“ (P. prieš. S., [19-24])

Šis ES Teisingumo teismo sprendimas reiškia, jog ES teisės aktai, drau-
džiantys diskriminaciją lyties pagrindu, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų 
bei darbo santykių ir socialinės apsaugos direktyvos, galioja ir trans-
seksualiems asmenims. Vis dėlto teismas nenurodė, kas konkrečiai yra 
laikoma „lyties pakeitimu“. Byloje P. prieš. S. ar kitose ES Teisingumo 
teismo bylose nėra jokių nuorodų, esą lyties pakeitimo operacija yra 
privaloma apsaugos nuo diskriminacijos „lyties pakeitimo“ pagrindu są-
lyga. Ši aplinkybė palieka tam tikros erdvės teisinėms interpretacijoms. 
Dėl ribotos teismo jurisprudencijos šiuo klausimu nėra iki galo aišku, ar 
translyčiai asmenys, kurie neketina atlikti chirurginės lyties pakeitimo 
procedūros, būtų apsaugoti nuo diskriminacijos lyties pagrindu. Būtent 
dėl šios priežasties teisinės „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ ka-
tegorijos plačiau atspindi translyčių tapatybių spektrą. 

Prekių ir paslaugų direktyva

Šia direktyva siekiama įgyvendinanti vienodo požiūrio principą lyties pa-
grindu – įskaitant kovą su translyčių asmenų diskriminacija – prekių ir pas-
laugų teikimo srityje. 

44 C-13/94, P v. S and Cornwall County Council, CJEU, [1996] IRLR 347.
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„Prekių“ ir „paslaugų“ apibrėžimas
Prekės ir paslaugos, kurias plačiajai visuomenei teikia tiek privatūs, tiek vie-
ši subjektai, patenka po šios direktyvos taikymo apimti, jei:

prekės ir paslaugos yra mokamos (t. y. už prekę ar paslaugą atsiskaito arba • 
pats vartotojas, arba trečioji šalis, pavyzdžiui, draudimo kompanija);
prekės ir paslaugos nepriklauso privataus ar šeimos gyvenimo sričiai;• 
skirtingo požiūrio taikymas teikiant prekes ir paslaugas nesiekia įgy-• 
vendinti „teisėto tikslo“45;
prekės ir paslaugos nėra susijusios su valstybine ar privačia švietimo • 
sistema bei žiniasklaidos ar reklamos turiniu – direktyva šioms sritims 
nėra taikoma (straipsnis Nr. 3.3).

Direktyva apima šias prekes ir paslaugas (sąrašas nėra baigtinis):

galimybę naudotis prekėmis ir paslaugomis parduotuvėse, restora-• 
nuose, baruose, viešbučiuose ar kitose prekes ir paslaugas teikiančio-
se vietose; 
bankininkystės bei kitas finansines paslaugas; • 
draudimo paslaugas (įskaitant galimybę gauti sveikatos draudimą ne-• 
mokant didesnės draudimo įmokos dėl trans statuso)46;

45 Direktyvos rečitalis Nr. 16 „teisėtą tikslą“ apibrėžia kaip, pavyzdžiui, „asmenų, 
nukentėjusių nuo susijusio su lytimi smurto, apsauga (tokiais atvejais, kaip vienos 
lyties asmenims skirtų prieglaudų steigimas), privatumo ir padorumo sumetimai 
(tais atvejais, kai vienas asmuo apgyvendina kitą asmenį tam tikroje savo namų 
dalyje), lyčių lygybės arba vyrų ar moterų interesų skatinimas (pavyzdžiui, vienos 
lyties asmenų savanoriškos institucijos), laisvė jungtis į asociacijas (vienos lyties as-
menų privačių klubų atveju) ir sportinės veiklos organizavimas (pavyzdžiui, sporto 
renginiai, kuriuose dalyvauja vienos lyties asmenys).” Riboti biudžetiniai asignavi-
mai ar resursai nėra laikomi „teisėtu tikslu“.
46 Direktyvos straipsnis Nr. 5.2 leido valstybėms narėms įvesti „proporcingus as-
menų įmokų ir išmokų skirtumus, jei lytis yra lemiamas veiksnys atliekant rizikos 
įvertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais bei statistiniais duomeni-
mis.” 2011 m. ES Teisingumo teismas byloje TestAchats prieš Council of Ministers 
(C-236/09, CJEU) konstatavo, jog šis straipsnis prieštarauja ES Pagrindinių teisių 
chartijai ir paskelbė šį straipsnį netekusiu galios. Nuo tada „lytis“ negali būti laiko-
ma lemiamu veiksniu atliekant rizikos įvertinimą ir apskaičiuojant bet kokios rūšies 
draudimo įmokas ar išmokas.
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sveikatos draudimo paslaugas• 47 ir sveikatos priežiūrą;
apsirūpinimo būstu sritį;• 
tiek privatų, tiek viešąjį transportą (pavyzdžiui, taksi paslaugas);• 
sveikatingumo centrų ir sporto salių teikiamas paslaugas;• 
internetu teikiamas prekes ir paslaugas;• 
viešąsias paslaugas, už kurias renkama valstybinė rinkliava (pavyz-• 
džiui, asmens tapatybės dokumento pakeitimo mokestis).

direktyva draudžiamos diskriminacijos apibrėžimas
Tiesioginė diskriminacija: „kai vienam asmeniui dėl lyties yra taikomos ma-
žiau palankios sąlygos nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti tai-
komos kitam asmeniui.“ (straipsnis Nr. 2a)

Netiesioginė diskriminacija: „kai dėl iš pirmo žvilgsnio neutralios nuostatos, 
kriterijaus ar praktikos vienos lyties asmenys gali patekti į tam tikru atžvil-
giu mažiau palankią padėtį nei kitos lyties asmenys,48 nebent tą nuostatą, 
kriterijų ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekia-
ma tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.“49 (straipsnis Nr. 2b)

47 Direktyva nereglamentuoja, kokios konkrečios medicininės paslaugos turi būti 
finansuojamos sveikatos draudimo lėšomis. Kita vertus, jei tam tikros medicininės 
paslaugos ar procedūros būtų finansuojamos tik cislyčiams asmenims, tai būtų lai-
koma diskriminacija dėl lyties translyčių asmenų atžvilgiu.
48 Remiantis ES Teisingumo teismo jurisprudencija, nėra iki galo aišku, kokia paly-
ginimo situacija turėtų būti remiamasi diskriminacijos translyčių asmenų atžvilgiu 
bylose. Byloje P. prieš. S. teismas atliko palyginimą tarp darbdavio požiūrio į taria-
mai cislytį darbuotoją ir į translytį darbuotoją po to, kai šis pranešė apie ketinamą 
atlikti lyties pakeitimo procedūrą. Kitais žodžiais tariant, teismas lygino požiūrį į tą 
patį asmenį skirtingose situacijose (angl. „intra-personal approach“). Kita vertus, 
bylose K.B. prieš NHS Pensions Agency (C-117/01, CJEU) ir Richards prieš. Secreta
ry of State for Work and Pensions (C-423/04, CJEU) teismas atliko palyginimą tarp 
translyčio asmens ir cislyčio asmens toje pačioje situacijoje. Kitais žodžiais tariant, 
teismas lygino požiūrį į skirtingus asmenis toje pačioje situacijoje (angl. „inter-per-
sonal approach“). Daugiau informacijos apie palyginimo situacijas diskriminacijos 
translyčių asmenų atžvilgiu bylose galite rasti: European Commission, “Trans and 
intersex people: Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender 
expression”, June 2012, p. 38-43.
49 Direktyvos rečitalyje Nr. 19 teigiama, jog „bet koks apribojimas turėtų būti tinka-
mas ir būtinas, laikantis kriterijų, nustatytų pagal europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo teisminę praktiką.“ (išskirta autoriaus)
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Priekabiavimas: „kai nepageidaujamu elgesiu, susijusiu su asmens lytimi, 
siekiama įžeisti arba įžeidžiamas jo orumas ir siekiama sukurti arba suku-
riama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.“ 
(straipsnis Nr. 2c)

Seksualinis priekabiavimas: „kai bet kokiu nepageidaujamu fiziniu, žodiniu, 
nežodiniu seksualinio pobūdžio elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas 
asmens orumas, pirmiausia sukuriant bauginančią, priešišką, menkinančią, 
žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.“ (straipsnis Nr. 2d)

Nurodymas diskriminuoti (straipsnis Nr. 4.4) apima tiesioginę diskriminaciją, 
netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą. 

TransLyčių asmenų disKriminaCiJos Pavyzdžiai
Tiesioginė diskriminacija: translyčių asmenų grupė telefonu rezerva-
vo kon ferencijų salę viešbutyje, tačiau atvykus į renginio vietą viešbučio 
administratorė atsisakė pasirašyti sutartį. 

Netiesioginė diskriminacija: elektroninė sistema poliklinikoje gene-
ruoja automatinį pranešimą, primenantį apie būtinybę reguliariai pasi-
tikrinti dėl prostatos vėžio, tik tiems pacientams, kurių asmens tapaty-
bės dokumentuose nurodyta vyriška lytis. 

Priekabiavimas: translyčiui asmeniui vakarieniaujant restorane, ap-
tarnaujantis personalas laido transfobiškus juokelius, replikuoja ir rodo 
pirštais į staliuką. 

Seksualinis priekabiavimas: sporto salėje translytis asmuo nugirsta, 
kaip trenerių kolektyvas aptarinėja šio asmens kūno linijas bei disku-
tuoja, ar norėtų su šiuo asmeniu pasimylėti. 

Nurodymas diskriminuoti: privačios klinikos vadovas nurodo klinikos 
darbuotojams neteikti medicininių paslaugų translyčiams asmenims.

Direktyvą 2004/113/EB Lietuvos Respublikoje įgyvendina LR Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymas50. Pažymėtina, jog šis įstatymas prekių ir paslau-

50 Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Nr. VIII-947., 
2014 m. liepos 15d.
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gų teikimo srityje įpareigoja „taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garan-
tijas“ (straipsnis 5(1)1) bei „užtikrinti, kad [...] nebūtų išreiškiamas pažemi-
nimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas“ (straips-
nis 5(1)2). Remiantis įstatyme pateiktų sąvokų apibrėžimu, darytina prielai-
da, jog įstatymas reglamentuoja tik kai kurias prekių ir paslaugų direktyvoje 
įvardytas diskriminacijos lyties pagrindu rūšis. Remiantis ES Teisingumo 
Teismo jurisprudencija, apsauga nuo šių diskriminacijos rūšių potencialiai 
turėtų būti taikoma ir asmenims, kurie ketina atlikti, atlieka arba jau atli-
ko lyties keitimo procedūrą. Kita vertus, įstatymo įgyvendinimo priežiūrą 
atliekanti ir individualius skundus dėl diskriminacijos nagrinėjanti LR Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba teigia, jog diskriminacija lytinės tapatybės 
ir lyties raiškos pagrindais nepatenka po šios institucijos kompetencija.51 

Darbo santykių ir socialinės apsaugos direktyva

Šia naujos redakcijos direktyva siekiama kovoti su diskriminacija lyties pa-
grindu darbo santykių ir socialinės apsaugos srityse, apimančiose:

įsidarbinimą• : „įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant ar profesinėje 
srityje, įskaitant atrankos kriterijus ir priėmimo į darbą sąlygas visoms 
veiklos rūšims ir visais profesinės karjeros etapais, įskaitant paaukšti-
nimą“ (straipsnis Nr. 14.1a);
profesinį mokymą• : „galimybės gauti visų rūšių ir visų lygių profesinį 
orientavimą, profesinį mokymą, sudėtingesnį profesinį mokymą ir per-
kvalifikavimą, įskaitant praktinę darbo patirtį” (straipsnis Nr. 14.1b);
darbo sąlygas• : „užimtumo ir darbo sąlygų, įskaitant atleidimus iš dar-
bo, taip pat užmokesčio, kaip numatyta šioje direktyvoje“ (straipsnis 
Nr. 14.1c);
profesinių sąjungų veik• lą: „narystės ir dalyvavimo darbuotojų ar 
darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose, kurių nariai turi tam 
tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų teikiamą naudą“ (straipsnis 
Nr. 14.1d);
socialinę apsaugą• : diskriminaciją profesinės socialinės apsaugos sis-
temų rėmuose, suteikiančių apsaugą ligos, neįgalumo, senatvės (įskai-

51 Supra 47, p. 48.
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tant ankstyvą išėjimą į pensiją), nelaimingų atsitikimų darbe ir profesi-
nių ligų bei nedarbo atvejais, įskaitant „socialines išmokas, mokamas 
grynaisiais arba natūra, ypač maitintojo netekimo išmokas ir šeimos 
pašalpas“ (straipsnis Nr. 7.1).

direktyva draudžiamos diskriminacijos apibrėžimas
Kaip ir Prekių ir paslaugų direktyvoje, diskriminacija apibrėžiama kaip:

tiesioginė ir neties• ioginė diskriminacija (straipsniai Nr. 1a ir 1b);
priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas (straipsniai Nr. 1c ir 1d);• 
nurodymas diskriminuoti (straipsnis Nr. 2b); • 
papildomai: bet koks mažiau palankus požiūris į moterį dėl nėštumo • 
arba motinystės atostogų (straipsnis Nr. 2c).

direktyvos svarba translyčiams asmenims
socialinės garantijos nedarbingumo pašalpų pavidalu potencialiai ap-• 
ima ir tą laikotarpį, kurio metu translytis asmuo negali atvykti į darbą 
dėl gydymo, susijusio su medicinine lyties keitimo procedūra, ta ap-
imtimi, kuria šios garantijos taikomos ir kitam (t. y. su trans specifika 
nesusijusiam) medicininiam gydymui;
socialinės garantijos neįgalumo pašalpos pavidalu potencialiai apima ir • 
laikiną arba nuolatinį neįgalumą, susijusį su lyties pakeitimo ope racija;
draudžiama atleisti asmenį iš darbo dėl atliekamos, ketinamos atlikti • 
ar atliktos lyties pakeitimo procedūros (žr. P. prieš S.);
socialinių garantijų bei išmokų kontekste diskriminacijos draudimas • 
taikomas ir translyčio darbuotojo parneriui (-ei) arba translyčiam dar-
buotojo partneriui (-ei) ta apimtimi, kuria diskriminacijos draudimas 
taikomas ir analogišką teisinį statusą turinčioms cislytėms poroms52, 
pavyzdžiui, našlio (-ės) pensija arba su tėvystės/motinystės atostogo-
mis susijusios išmokos. 

52 Tam tikrų privilegijų taikymas susituokusioms poroms Europos Sąjungos teisėje 
nėra laikomas diskriminacija lyties pagrindu nesusituokusių arba civilinę partnerys-
tę įregistravusių porų atžvilgiu; plačiau žr. C-117/01, K.B. v. NHS Pensions Agency, 
CJEU, 2004 m. sausio 7 d., [30].
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TransLyčių asmenų disKriminaCiJos Pavyzdžiai
Tiesioginė diskriminacija: translytį psichologą atsisakoma registruoti 
nacionalinės psichologų asociacijos nariu.

Netiesioginė diskriminacija: translytį vyrą atsisakoma priimti į polici-
jos akademiją, nes mokslo įstaigos sveikatos apžiūros standartuose yra 
numatyta, kad vyriškos lyties studentai privalo turėti bent vieną funk-
cionuojančią sėklidę;

Priekabiavimas: klientų aptarnavimo srities mokymuose lektorius 
užgauliai kritikuoja translyčio asmens balsą, manieras ir aprangą kaip 
atgrasius klientams.

Seksualinis priekabiavimas: darbo pokalbio metu darbdavys įdėmiai 
apžiūrinėja translytės moters krūtinę ir užduoda intymius klausimus 
apie lyties keitimo operaciją.

Nurodymas diskriminuoti: po translyčio darbuotojo atsiskleidimo 
darbovietėje pamainos vadybininkas kolegoms išsiuntinėja elektroni-
nius laiškus, nurodydamas jam pranešti, jei translytis darbuotojas ban-
dys pasinaudoti vyrų persirengimo kambariu.

Direktyvą 2006/54/EB Lietuvos Respublikoje įgyvendina LR Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymas. Šis įstatymas darbo santykių srityje darbdavius 
įpareigoja „taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas“ (straipsnis 5.1), 
„sudaryti vienodas darbo sąlygas“ (straipsnis 5.2), „už tokį patį ar vieno-
dos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį” (straipsnis 5.3) bei 
„imtis priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo” 
(straipsnis 5.4). Atkreiptinas dėmesys, jog 2014 m. liepos 15 d. LR Seimas 
pritarė galimai ES teisei prieštaraujančiai šio įstatymo pataisai53, kuria iš 
įstatymo šalinama „priekabiavimo“ sąvoka darbo santykių ir švietimo sri-
tyse. Socia linės apsaugos srityje įstatymas diskriminaciją lyties pagrindu 
draudžia „nustatant ir taikant socialinės apsaugos nuostatas” (straipsnis 

53 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 4, 5, 6-1, 
7 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas, Nr. XII-1023, 2014 m. liepos 15 d.
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5.(3)1) bei „nustatant ir taikant socialinės apsaugos nuostatas ligos, neį-
galumo, senatvės, įskaitant išankstinį išėjimą į pensiją, nelaimingų atsiti-
kimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo atvejais” (straipsnis 5(3)2). Remian-
tis įstatyme pateiktų sąvokų apibrėžimu, darytina prielaida, jog įstatymas 
reglamentuoja tik kai kurias darbo ir socialinės apsaugos direktyvoje 
įvardytas diskriminacijos lyties pagrindu rūšis. Remiantis ES Teisingumo 
Teismo jurisprudencija, apsauga nuo šių diskriminacijos rūšių potencia-
liai turėtų būti taikoma ir asmenims, kurie ketina atlikti, atlieka arba jau 
atliko lyties keitimo procedūrą. Kita vertus, įstatymo įgyvendinimo prie-
žiūrą atliekanti ir individualius skundus dėl diskriminacijos nagrinėjanti 
LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba teigia, jog diskriminacija lyti-
nės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais nepatenka po šios institucijos  
kompetencija.54 

Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisių direktyva

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad „nusikaltimų aukos gautų tinkamą in-
formaciją, paramą ir apsaugą bei galėtų dalyvauti baudžiamajame procese“ 
ir kad su jomis „kompetentingose valdžios institucijose [...] visuomet būtų 
elgiamasi pagarbiai, jautriai, individualiai, profesionaliai ir jų nediskriminuo-
jant“ (straipsnis Nr. 1.1). Pažymėtina, jog direktyvos rečitalyje Nr. 9 nurodo-
ma, jog nukentėjusieji nuo nusikaltimų negali būti diskriminuojami, inter 
alia, (socialinės) lyties, lyties raiškos ir lytinės tapatybės pagrindais. 

Svarbu pabrėžti, jog ši direktyva nėra neapykantos nusikaltimus reglamen-
tuojantis teisės aktas. Kitais žodžiais tariant, direktyva įtvirtina nukentė-
jusiųjų teises tik nuo tų baudžiamųjų nusikaltimų, kurie yra reglamentuoti 
nacionaliniuose šalies narės teisės aktuose (pavyzdžiui, jei šalyje narėje 
neapykantos nusikaltimai nėra laikomi baudžiamuoju nusikaltimu, nuken-
tėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų nėra suteikiami šioje direktyvoje 
numatyti apsaugos standartai). 

Direktyvoje 2012/29/ES įtvirtintos šios nukentėjusių nuo baudžiamųjų nusi-
kaltimų asmenų teisės:

54 Supra 47, p. 48.
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Teisė gauti informaciją ir paramą (straipsniai nr. 3-9)
teisė informaciją g• auti suprantama ir paprasta kalba bei baudžiamo-
jo proceso metu ar rengiant skundą, jei tam yra poreikis, pasinaudoti 
vertimo paslaugomis (straipsniai Nr. 3, 5 ir 7);
teisė gauti informaciją apie visą prieinamą paramą (įskaitant paramą • 
nukentėjusiems nuo nusikaltimų), apsaugą, teisinę pagalbą ir proce-
dūras (straipsnis Nr. 4);
teisė gauti informaciją apie baudžiamąjį procesą (straipsnis Nr. 6);• 
teisė naudotis paramos nukentėjusiems nuo nusikaltimų tarnybų pas-• 
laugomis, įskaitant informaciją apie kompensavimo sistemas, emo-
cinę ir psichologinę paramą, konsultavimą finansiniais ir praktiniais 
klausimais bei pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos 
bei prevencijos klausimais (straipsniai Nr. 8-9).

Teisė dalyvauti baudžiamajame procese (straipsniai nr. 10-17)
teisė būti išklausyta• m ir duoti parodymus baudžiamojo proceso metu 
(straipsnis Nr. 10);
teisė į sprendimo nevykdyti baudžiamojo persekiojimo peržiūrą (straip-• 
snis Nr. 11);
teisė į savanoriškas ir aukos interesus atitinkančias atkuriamojo teisin-• 
gumo paslaugas (straipsnis Nr. 12);
teisė į teisinę pagalbą, išlaidų kompensavimą, konfiskuoto turto grąži-• 
nimą (pavyzdžiui, areštuoto renkant įrodymus) ir sprendimą dėl kom-
pensacijos iš nusikaltėlio (straipsniai Nr. 13-16);
teisė pranešti apie nusikaltimą valstybės narės, kurioje gyvena nuken-• 
tėjusysis, arba valstybės narės, kurioje įvykdyta nusikalstama veika, 
kompetentingoms valdžios institucijoms (straipsnis Nr. 17).

nukentėjusiųjų apsauga (straipsniai nr. 18-21)
teisė į apsau• gą nuo antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo 
ir keršto bei teisė į asmens orumo apsaugą per apklausas ir liudijant 
(straipsnis Nr. 18);
teisė baudžiamojo proceso metu išvengti aukos ir nusikaltėlio kontak-• 
to (straipsnis Nr. 19);
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teisė į apklausą be nepagrįsto delsimo bei teisė į tai, jog apklausų būtų • 
rengiama kuo mažiau ir tik tuo atveju, jei tai tikrai būtina (straipsnis Nr. 20);
teisė į privatumo apsaugą kompetentingose valdžios institucijose ir • 
žiniasklaidos priemonėse (straipsnis Nr. 21).

nukentėjusiųjų, turinčių specifinių poreikių, įskaitant nuo nusikaltimų  
lyties pagrindu ir neapykantos nusikaltimų nukentėjusius translyčius  

asmenis, teisės (straipsniai nr. 22-23)
Šalia aukščiau išvardintų teisių, direktyva įtvirtina privalomą asmeninių nu-
kentėjusiojo aplinkybių įvertinimą, siekiant „nustatyti, kokie yra specialieji 
apsaugos poreikiai ir ar aukoms turėtų būti taikomos […] specialios prie-
monės baudžiamojo proceso metu bei kokiu mastu, atsižvelgiant į didelį 
aukų pažeidžiamumą dėl antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo 
ir keršto” (straipsnis Nr. 22.1). Šia priemone siekiama apsaugoti nukentė-
jusiuosius nuo antrinės ir pakartotinės viktimizacijos kontakto su policijos 
pareigūnais ir kitais suinteresuotais asmenimis metu baudžiamojo proceso 
kontekste. Asmeninių nuketėjusiojo aplinkybių įvertinimas apima nukentė-
jusiojo savybių identifikavimą, nusikaltimo rūšies ir pobūdžio nustatymą bei 
nusikaltimo aplinkybių atskleidimą (straipsniai Nr. 22.2-6), įskaitant:

nukentėjusiojo lyties r• aišką ir lytinę tapatybę;
ar tai buvo dėl išankstinių neigiamų nuostatų ar fobijų įvykdytas nusikal-• 
timas, įskaitant transfobines nuotaikas, neapykantą ir diskriminaciją;
ar asmuo nukentėjo nuo smurto dėl lyties (angl. • genderbased violen
ce), kuris direktyvoje apibrėžiamas kaip „smurtas, kuris nukreiptas į 
asmenį dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lyties raiškos arba 
nuo kurio neproporcingai dideliu mastu kenčia tam tikros lyties asme-
nys“ (rečitalis Nr. 17).

Asmeninių nukentėjusiojo aplinkybių įvertinimas taip pat turėtų apimti spe-
cifinės pagalbos poreikių bei specialiųjų apsaugos ir paramos priemonių, 
reikalingų šiems poreikiams patenkinti, identifikavimą, įskaitant:

specialistų paramos paslaugas, pavyzdžiui, prieglobstį ar kitą atitinka-• 
mą laikiną apgyvendinimą bei tikslinę ir integruotą paramą specifinių 
poreikių turintiems (straipsnis Nr. 9.3);
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nuo seksualinio smurto ar smurto lyties pagrindu nukentėjusiems as-• 
menims (straipsnis Nr. 9.3);55

apklausos atlikimą tam skirtose bei pritaikytose patalpose, kai apklau-• 
sia tie patys atitinkamai parengti specialistai, kurie, nukentėjusiajam 
pageidaujant, yra tos pačios lyties kaip ir nukentėjusysis (straipsnis 
Nr. 23.2);
priemones, skirtas išvengti tiesioginio kontakto su nusikaltimu įtaria-• 
mu asmeniu ar asmenimis, išklausyti nukentėjusį asmenį teismo salėje 
fiziškai nedalyvaujant teismo posėdyje, išvengti su nusikaltimo aplin-
kybėmis nesusijusių nereikalingų klausimų apie nukentėjusiojo asme-
ninį gyvenimą ir vykdyti uždarą teismo posėdį (straipsnis Nr. 23.3).

Direktyvos straipsnyje Nr. 24 įtvirtinti papildomi apsaugos standartai nuo 
nusikaltimų nukentėjusiems nepilnamečiams asmenims. 

Kiti svarbūs aspektai
direktyvoje įtvirtinta teisė į privatumo apsaugą apima ir asmeninių • 
nukentėjusiojo aplinkybių įvertinimo metu identifikuotas asmenines 
charakteristikas, tokias kaip lyties raiška ir lytinė tapatybė (straipsnis 
Nr. 21);
nerekomenduojama skirti medicinos ekspertizę, siekiant išsiaiškinti • 
biologinę nukentėjusio asmens lytį, nes šalys narės privalo užtikrinti, 
jog „medicininės apžiūros būtų taikomos kuo mažiau ir atliekamos tik 
kai tai tikrai būtina baudžiamojo proceso tikslams pasiekti“ (straipsnis 
Nr. 20);
ši direktyva suteikia tam tikras teises ir šeimos nariams, ypatingai tų • 
nukentėjusiųjų, kurie dėl įvykdytų nusikalstamų veikų žuvo; direkty-
vos taikymo srityje šeimos nario sąvoka apima ir su nukentėjusiuo-
ju gyvenantį, bendrą namų ūkį vedantį ir artimais įsipareigojančiais 
ryšiais susijusį asmenį (straipsnis 2.1b);

55 Jei paslaugos šioms nukentėjusiųjų grupėms yra teikiamos lyties pagrindu, pa-
vyzdžiui, laikinojo apgyvendinimo paslaugos konkrečios lyties asmenims, teisė pa-
sinaudoti šiomis paslaugomis turėtų būti suteikiama ir translyčiams asmenims be 
jokios diskriminacijos.



50   T a r p t a u t i n i a i  ž m o g a u s  t e i s i ų  a p s a u g o s  s t a n d a r t a i  i r  g e r o s i o s  p r a k t i k o s

paramos teikimas neturėtų priklausyti nuo to, ar nukentėjusysis yra • 
pateikęs skundą dėl nusikalstamos veikos kompetentingai valdžios 
institucijai, pavyzdžiui, policijai (rečitalis Nr. 40), o pavėlavus pranešti 
apie nusikalstamą veiką, neturėtų būti atsisakoma priimti nukentėju-
siojo skundą (rečitalis Nr. 25).

nUKenTėJUsiųJų Teisių direKTyvos ĮsiGaLioJimas
Šalys narės direktyvą į nacionalinę teisę privalo perkelti iki 2015 metų 
lapkričio 16 d. (straipsnis Nr. 27). Iki 2017 metų lapkričio mėnesio šalys 
narės Europos Komisijai privalo pateikti statistinius duomenis, nuro-
dančius, kaip nukentėjusieji naudojosi šioje direktyvoje nustatytomis 
teisėmis (straipsnis Nr. 28).

Atsižvelgiant į aplinkybę, jog aukščiau įvardytos direktyvoje įtvirtintos 
nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisės turi būti užtikrinamos be jo-
kios diskriminacijos, inter alia, (socialinės) lyties, lytinės tapatybės ir ly-
ties raiškos pagrindais, darytina išvada, jog Lietuvos teisinėje sistemoje 
neegzistuojančios „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinės katego-
rijos potencialiai gali sudaryti rimtų kliūčių efektyviai perkelti direktyvos 
nuostatas į nacionalinę teisę. Ši problema ypatingai aktuali užtikrinant 
nuo nusikaltimų lyties pagrindu bei neapykantos nusikaltimų nukentėju-
sių specifinių poreikių turinčių asmenų teises (straipsniai Nr. 22-23). Kitais 
žodžiais tariant, nusikaltimo tyrimo kontekste neįmanoma tinkamai įver-
tinti nukentėjusiojo asmens asmeninių aplinkybių visumos, jei teisės sis-
tema yra „akla“ esminiams nukentėjusio asmens identitetą sudarantiems 
elementams, pavyzdžiui, lytinei tapatybei ar lyties raiškai. Dėl šios prie-
žasties ypatingai svarbu, jog direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę 
teisę proceso metu būtų tinkamai pripažintas direktyva reglamentuoja-
mas diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais draudi-
mas bei numatytos konkrečios, o ne bendrojo poveikio priemonės, kurių 
bus imtasi šiai nuostatai įgyvendinti. 
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Su prieglobsčio suteikimu susijusios direktyvos

Prieglobsčio suteikimo standartus nustatanti direktyva
Direktyva 2011/95/ES (nauja redakcija) detaliai reglamentuoja, kam Europos 
Sąjungos šalyse narėse privalo būti suteikiamas pabėgėlio statusas (angl. 
asylum) ar papildoma apsauga (angl. subsidiary protection) (straipsniai Nr. 
2-19). Šioje direktyvoje taip pat įtvirtinamos pabėgėlių ir asmenų, kuriems 
jau suteikta papildoma apsauga, teisės, pavyzdžiui, galimybė mokytis ar 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas (straipsniai Nr. 20-35).56

Asmenims, kurių pabėgėlio statusas ar prašymas suteikti papildomą apsau-
gą yra vienaip ar kitaip susijęs su šių asmenų lytine tapatybe57, yra svarbios 
konkrečios direktyvos 2011/95/ES nuostatos. 

„Pabėgėlio“ ir „socialinės grupės“ apibrėžimai
Direktyva „pabėgėlio“ sąvoką apibrėžia remdamasi Ženevos konvencija, 
t. y. „trečiosios šalies pilietis, kuris dėl visiškai pagrįstos persekiojimo dėl [in
ter alia] priklausymo prie tam tikros socialinės grupės baimės yra už šalies, 
kurios pilietis jis yra, ribų ir negali arba dėl tokios baimės nepageidauja nau-
dotis tos šalies apsauga, arba asmuo be pilietybės, kuris dėl minėtų priežas-
čių būdamas už šalies, kurioje yra jo ankstesnė įprastinė gyvenamoji vieta, 
ribų negali ar dėl tokios baimės nepageidauja į ją grįžti“ (išskirta autoriaus).

Valstybes nares teisiškai įpareigojančioje direktyvos dalyje (t. y. straipsnis 
Nr. 10.1d) yra nurodoma, jog „[s]iekiant pripažinti priklausymą prie tam ti-
kros socialinės grupės arba nustatyti tokios grupės savybes, turi būti tinka-
mai atsižvelgiama į su lytimi susijusius aspektus, įskaitant lyties tapatybę.“ 
Tai reiškia, kad asmuo, kuris yra persekiojamas dėl savo lytinės tapatybės58 

56 Danija, Didžioji Britanija ir Airija nėra saistomos šioje direktyvoje įtvirtintomis 
nuostatomis.
57 Teisinė lytinės tapatybės kategorija šioje direktyvoje yra įtvirtinta rečitalyje Nr. 
30 (teisiškai neįpareigojanti nuostata) ir straipsnyje Nr. 10.1d (tiesiškai įpareigojanti 
nuostata).
58 Direktyva suteikiami apsaugos standartai nėra priklausomi nuo persekiojimo 
motyvo „tikrumo“. Pavyzdžiui, jei asmenį persekiojantys subjektai yra įsitikinę, jog 
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šalyje, kurios pilietis jis yra, potencialiai atitinka pabėgėlio statusui ar papil-
domai apsaugai gauti reikalingus kriterijus dėl savo priklausymo „prie tam 
tikos socialinės grupės.“

Direktyva numato, jog „[a]pibrėžiant tam tikrą socialinę grupę turėtų būti 
deramai atsižvelgiama į klausimus, susijusius su prašytojo lytimi, įskai-
tant lyties tapatybę ir seksualinę orientaciją, kurie gali būti susiję su tam 
tikromis teisinėmis tradicijomis ir papročiais, kurių laikantis, pavyzdžiui, ža-
lojami lyties organai, vykdoma prievartinė sterilizacija ar daromi prievarti-
niai abortai, tiek, kiek jie yra susiję su prašytojo visiškai pagrįsta baime būti 
persekiojamam” (rečitalis Nr. 30). (išskirta autoriaus)

veikla, įvykdyta išvykus iš kilmės šalies
Kreipiantis dėl pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso suteikimo, per-
sekiojimo baimė gali būti grindžiama įvykiais, įvykusiais jau po to, kai pra-
šytojas išvyko iš kilmės šalies, ypač jei ta veikla yra „kilmės šalyje turėtų įsi-
tikinimų ar požiūrio reiškimas ir tolesnis jų laikymasis” (straipsnis Nr. 5.2). 
Pavyzdžiui, jei asmuo pradėjo lyties keitimo procedūrą tik atvykęs į Europos 
Sąjungos valstybę narę, šis faktas negali turėti lemiamos reikšmės verti-
nant, ar šiam asmeniui kyla pagrįsta persekiojimo baimė ar realus didelės 
žalos pavojus šalyje, iš kurios jis yra atvykęs. 

X, y, z prieš minister voor immigratie en asiel59 (2013)
Šioje byloje Europos Sąjungos Teisingumo teismas sprendė, ar trims 
homoseksualiems vyrams iš Senegalo, Siera Leonės ir Ugandos turė-
tų būti suteiktas pabėgėlio statusas Nyderlanduose. Nors šioje byloje 
buvo sprendžiami klausimai, susiję su ieškovų seksualine orientacija, 
teismo išvados yra tiesiogiai susijusios ir su valstybių narių prieglobs-
čio suteikimo asmenims, persekiojamiems dėl savo lytinės tapatybės, 

asmuo yra tam tikros lytinės tapatybės, šio fakto „tikrumas“ pabėgėlio statuso ar 
papildomos apsaugos suteikimui neturi jokios reikšmės. Šioje vietoje yra svarbus 
ne konkrečios lytinės tapatybės, o paties persekiojimo faktas (straipsnis Nr. 10.2).
59 Joined Cases C-199/12, C-200/12 & C-201/12, X, Y, Z v. Minister voor Immigratie, 
Integratie en Asiel, CJEU, 2013.
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praktika. Teismas nurodė, jog vien įstatymų, numatančių baudžiamą-
sias sankcijas už asmens seksualinę orientaciją, egzistavimas nėra pa-
kankamas pagrindas įtvirtinant persekiojimo faktą. Kita vertus, jei šiais 
įstatymais yra įtvirtintos griežtos sankcijos (pavyzdžiui, mirties bausmė 
ar įkalinimas iki gyvos galvos), kurios yra taikomos ne tik teoriškai, bet 
ir praktiškai, šios aplinkybės suteikia rimtą pagrindą įtvirtinti persekio-
jimo kilmės šalyje faktą. Teismas taip pat nurodė, jog yra draudžiama 
reikalauti iš ieškovų, jog šie, slėpdami savo seksualinę orientaciją, 
panaikintų persekiojimo dėl seksualinės orientacijos savo kilmės ša-
lyje galimybę. Atitinkama analogija galiotų ir asmenims, potencialiai 
persekiojamiems dėl savo lytinės tapatybės. 

Tvarkos dėl pabėgėlio statuso suteikimo direktyva
Direktyva 2013/32/ES detaliai nurodo, kokios tvarkos privalo laikytis Euro-
pos Sąjungos šalys narės60, vertindamos prašymus dėl pabėgėlio statuso ar 
papildomos apsaugos suteikimo. Šioje direktyvoje taip pat įtvirtintos ir pra-
šymą pateikusių asmenų teisės, pavyzdžiui, teisė gauti informaciją, vertimo 
paslaugas, teisinę pagalbą ir atstovavimą. 

Asmenims, kurių pabėgėlio statusas ar prašymas suteikti papildomą apsau-
gą yra vienaip ar kitaip susijęs su šių asmenų lytine tapatybe61, yra svarbios 
konkrečios direktyvos 2013/32/ES nuostatos.

specialiosios procesinės garantijos
prašymą dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo dėl • 
jų lytinės tapatybės pateikusiems asmenims turi būti suteiktos „spe-
cialiosios procesinės garantijos“, kas, savo ruožtu, reiškia, jog „turėtų 
būti suteikta tinkama parama, be kita ko, skirta pakankamai laiko, 
kad jiems būtų sudarytos sąlygos, būtinos, kad jie galėtų veiksmingai 

60 Danija, Didžioji Britanija ir Airija nėra saistomos šioje direktyvoje įtvirtintomis 
nuostatomis.
61 Teisinė lytinės tapatybės kategorija šioje direktyvoje yra įtvirtinta rečitalyje Nr. 
29 (teisiškai neįpareigojanti nuostata), straipsnyje Nr. 11.3 (teisiškai įpareigojanti 
nuostata) ir straipsnyje Nr. 15.3a (teisiškai įpareigojanti nuostata);
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naudotis procedūromis ir pateikti reikiamą informaciją jų tarptautinės 
apsaugos prašymui pagrįsti“ (rečitalis Nr. 29);
šiems prašymams netaikomos paspartintos bei pasienio procedūros, • 
jei jų metu negalima užtikrinti specialiųjų procesinių garantijų (rečita-
lis Nr. 30); 

asmenys, kuriems potencialiai reikalingos specialiosios procesinės • 
garantijos, turėtų būti identifikuoti prieš priimant pirmosios instanci-
jos sprendimą (rečitalis Nr. 29).

Prašymą pateikusių asmenų apklausai keliami reikalavimai
prašymus nagrinėjantiems ir sprendimus priimantiems pareigūnams • 
suteikiama galimybė „tartis su ekspertais konkrečių sričių, kaip antai 
[...] lyčių, klausimais“ (straipsnis Nr. 10);

prašymą pateikusių asmenų apklausas atliekantys asmenys turi būti • 
„kompetenting[i] atsižvelgti į prašymo asmenines ir bendrąsias aplin-
kybes, įskaitant prašytojo […] lytinę tapatybę” (straipsnis Nr. 15);

procedūros ir apklausos turi būti vykdomos „atsižvelgiant į lyties as-• 
pektą“ (rečitalis Nr. 32).

Privatumas ir sutikimas
sprendimai dėl prašymo suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą ap-• 
saugą turi būti priimami tokiu būdu, kad nebūtų atskleista prašytojo 
lytinė tapatybė (straipsnis Nr. 11.3); 

medicininiai patikrinimai gali būti atliekami tik siekiant nustatyti „pra-• 
eityje patirto persekiojimo ar didelės žalos požymius” ir tik prašytojui 
sutinkant (straipsnis Nr. 18). 

TvarKos dėL PabėGėLio sTaTUso sUTeiKimo direKTyvos ĮsiGaLioJimas
Šalys narės direktyvą į nacionalinę teisę privalo perkelti iki 2015 metų 
liepos 20 d. (straipsnis Nr. 51). 

Asociacijos LGL duomenimis, nėra žinoma atvejų, kai Lietuvoje būtų pradė-
tas procesas dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo mo-
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tyvuojant persekiojimo baime dėl lytinės tapatybės. Atsižvelgiant į aplinky-
bę, jog Lietuvos teisinėje sistemoje neegzistuoja „lytinės tapatybės“ teisinė 
kategorija, darytina išvada, jog tai gali sudaryti rimtų kliūčių efektyviai per-
keliant direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę. Ši problema ypatingai aktu-
ali užtikrinant pabėgėlio ar papildomos apsaugos statuso dėl persekiojimo 
lytinės tapatybės pagrindu prašančių asmenų direktyvoje įtvirtintas speci-
aliąsias procesines garantijas bei su asmens privataus gyvenimo apsauga 
susijusias nuostatas.

*   *   *

Atlikus keturių ES teisės sričių, kuriose translyčiai ir/arba transseksualūs as-
menys yra apsaugoti nuo diskriminacijos arba šias sritis reglamentuojančio-
se direktyvose yra tiesiogiai minimos teisinės „lytinės tapatybės“ ir „lyties 
raiškos“ kategorijos, analizę, darytinos dvejopos išvados apie šių nuostatų 
įgyvendinimą Lietuvos nacionalinės teisės sistemoje. Visų pirma, remian-
tis ES Teisingumo teismo jurisprudencija P. prieš S. byloje, konstatuotina, 
jog lyties keitimo procedūrą ketinančių atlikti, atliekančių arba jau atliku-
sių asmenų diskriminacijos draudimas prekių ir paslaugų teikimo bei darbo 
santykių ir socialinės apsaugos srityse yra interpretuojamas kaip diskrimi-
nacijos lyties pagrindu draudimas. Šią sritį reglamentuojančias direktyvas 
į nacionalinę teisę perkelia LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. 
Darytina išvada, jog delsimas įgyvendinti transseksualių asmenų apsaugą 
nuo diskriminacijos prekių ir paslaugų bei darbo santykių ir socialinės ap-
saugos srityse nacionalinėje teisėje potencialiai pažeidžia ES teisės normas. 
Visų antra, „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinės kategorijos yra 
tiesiogiai minimos nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų žmogaus teisių 
apsaugos standartus bei prieglobsčio ir papildomos apsaugos procedūras 
reglamentuojančiose direktyvose. Šias direktyvas Lietuva privalės perkel-
ti į nacionalinę teisę netolimoje ateityje. Teisinės sistemos „aklumas“ šiose 
direktyvose įtvirtintiems apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės 
ir lyties raiškos standartams potencialiai apsunkins efektyvų šių direktyvų 
nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę procesą. Atsižvelgiant į šias išvadas, 
konstatuotina, jog „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijų įvedimas 
į nacionalinės teisės sistemą ne tik užtikrintų efektyvią diskriminacijos šiais 
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pagrindais prevenciją, bet ir sudarytų palankias sąlygas šiuo aspektu har-
monizuoti nacionalinę teisę su ES teisės normomis. 

G e r o s i o s  u ž s i e n i o  v a l s t y b i ų  p r a k t i k o s
2014 metų duomenimis62, keturiose Europos valstybėse – Didžiojoje Brita-
nijoje, Ispanijoje, Maltoje ir Vokietijoje (kai kuriose žemėse) – diskrimina-
cijos lytinės tapatybės pagrindu draudimas buvo įtvirtintas konstitucinę 
galią turinčiuose teisės aktuose. Dar aštuoniolikoje Europos valstybių – Al-
banijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Čekijoje, Estijoje, 
Graikijoje, Islandijoje, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, 
Prancūzijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Vengrijoje, dis-
kriminacija lytinės tapatybės pagrindu buvo draudžiama kituose naciona-
liniuose teisės aktuose. Šioje dalyje pateiksime konkrečius gerosios prak-
tikos pavyzdžius integruojant „lytinės tapatybės“ teisinę kategoriją į naci-
onalinius teisės aktus trijose jurisdikcijose, būtent – Švedijoje, Didžiojoje 
Britanijoje ir Škotijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas nacionaliniams teisės 
aktams bei mechanizmams, kuriais siekiama įtvirtinti translyčių bei trans-
seksualių asmenų lygias galimybes bei kovoti su transfobinės neapykantos 
kalbos bei nusikaltimų apraiškomis. Vis dėlto pažymėtina, jog nors kai ku-
riose Europos valstybėse ir pastebimas progresas translyčių bei transsek-
sualių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos srityje, didžiosios dalies trans 
bendruomenės teisinė ir socialinė padėtis išlieka kritinė.

Švedija
Nacionaliniai įstatymai lygių galimybių srityje Švedijoje buvo atnaujinti 2008 
metais, sujungiant visus iki tol šią sritį reglamentavusius įstatymus į vieną 
jungtinį teisės aktą. Lygiagrečiai šiam procesui buvo panaikinti keturi atskirų 
sričių kontrolierių mandatai, įsteigiant jungtinę Lygybės ombudsmeno pareigy-
bę. „Diskriminacijos akto“ (SFS 2008:567) ir „Akto dėl Lygybės ombudsmeno“ 

62 ILGA-Europe, “Rainbow Europe Map”, May 2014, 
http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials/
rainbow_europe.
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(SFS 2008:568) priėmimo procesas suteikė galimybę ne tik konsoliduoti įsta-
tyminį reguliavimą lygių galimybių srityje, bet ir išplėsti teikiamos apsaugos 
standartus visiems saugomiems diskriminacijos pagrindams be jokios hierar-
chijos ar skirtumų. Teikiamos apsaugos taikymo sritis buvo išplėsta peržen-
giant minimalius ES standartus lygybės srityje63, antidiskriminacines nuosta-
tas taikant darbo santykių, švietimo, prekių ir paslaugų, ap(si)rūpinimo būstu, 
sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, karinės tarnybos ir valstybės tarny-
bos srityse. Pažymėtina, jog šio proceso metu į nacionalinę teisę buvo įvestos 
ir „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinės kategorijos, kurių pagalba na-
cionalinėje teisėje buvo įtvirtintas diskriminacijos šiais pagrindais draudimas. 
„Diskriminacijos akto“64 1-ojos skyriaus 1-ojoje dalyje teigiama, jog:

„Šio akto tikslas yra kovoti su diskriminacija ir kitais būdais skatinti ly-
gias teises bei galimybes nepaisant lyties, translytės tapatybės ar raiš-
kos, kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, seksualinės orientacijos ar 
amžiaus.“ (išskirta autoriaus, neoficialus vertimas)

Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tikslingą šios nuostatos formuluotę, kuria 
įtvirtinama ne tik transseksualių, bet ir translyčių asmenų (t. y. asmenų, ku-
rie nesiekia atlikti lyties keitimo procedūros) apsauga nuo diskriminacijos. 
Remiantis ES Teisingumo teismo jurisprudencija byloje P. prieš S., transsek-
sualūs asmenys yra apsaugoti nuo diskriminacijos lyties pagrindu, o kitiems 
trans bendruomenės nariams yra suteikiama papildomo teisinio aiškumo 
įvedant įtraukiančią „translytės tapatybės ar raiškos“ kategoriją. Papildo-
mai ši formuluotė detalizuojama „Diskriminacijos akto“ 1-ojo skyriaus 5-o-
joje dalyje, kur šie du atskiri pagrindai apibrėžiami taip:

„1. Lytis: asmuo yra moteris arba vyras.
2. Translytė tapatybė ar raiška: asmuo nelaiko savęs nei moterimi, nei 
vyru arba savo manieromis, apranga ar kitu būdu išreiškia savo priklau-
symą priešingai lyčiai.“ (neoficialus vertimas)

63 ES Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio principą religijos 
ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos pagrindais, galioja tik 
užimtumo ir profesinėje srityje.
64 Swedish Code of Statutes, Discrimination Act, SFS 2008:567, 2008 m. birželio 25 d., 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/59/03/0e63b92f.pdf.
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Pažymėtina, jog Lygybės ombudsmenas nuo pat šio mandato įsteigimo pra-
džios kryptingai laikosi pozicijos, jog translytės tapatybės ar raiškos pagrin-
das turėtų būti pakeistas į atskirus lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrin-
dus. Tokia pataisa ne tik suteiktų papildomo teisinio aiškumo, jog apsauga 
nuo diskriminacijos šiuo pagrindu taikytina visiems asmenims be išimties 
(t. y. ne tik translyčiams, bet ir cislyčiams asmenims), bet ir sušvelnintų gali-
mą teisinę bei socialinę stigmą, susijusią su translyčių tapatybių tiesioginiu 
linksniavimu teisės aktuose. Ombudsmeno pasiūlytas65 „lytinės tapatybės“ 
ir „lyties raiškos“ teisinių kategorijų apibrėžimas skamba taip:

„Lytinė tapatybė ar raiška: su asmens lytimi susijusi tapatybė, išreiškia-
ma per aprangą, manieras bei elgesį.“ (neoficialus vertimas)

Nacionaliniai Švedijos įstatymai Lygybės ombudsmenui suteikia įgaliojimus 
inicijuoti teisminį procesą bylose dėl diskriminacijos (įskaitant diskriminaci-
ją lyties, translytės tapatybės ar raiškos pagrindais). Be to, „Aktas dėl Lygy-
bės ombudsmeno“66 šiam valstybės pareigūnui suteikia itin plačius įgalioji-
mus užtikrinant, jog diskriminacija „nevyktų jokioje visuomenės gyvenimo 
srityje“, „skatinant lygias teises bei galimybes“ (1-oji dalis) bei „teikiant pa-
tarimus ar kitą pagalbą, siekiant įgalinti nuo diskriminacijos nukentėjusius 
asmenis ginti savo teises“ (2-oji dalis). Švedijos Lygybės ombudsmenas ne 
tik teorijoje, bet ir praktikoje aktyviai naudojasi savo plačiais įgaliojimais, 
skatindamas lygybės principų integravimą į visas visuomeninio gyvenimo 
sritis. Atsižvelgiant į diskriminacijos translytės tapatybės ar raiškos pagrin-
du draudimo naujumą, 2009 metais Lygybės ombudsmeno tarnyboje buvo 
sudaryta speciali darbo grupė veiksmų planui parengti, kuriuo remiantis 
ombudsmenas galėtų efektyviai užtikrinti apsaugą nuo diskriminacijos 
lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais. Pažymėtina, jog Lygybės 
ombudsmenas Švedijoje nuolatos teikia konkrečius pasiūlymus įstatymų 
leidėjams bei politikos formuotojams dėl efektyvaus translyčių bei trans-

65 The Equality Ombudsman (DO), Gender Identity and Gender Expression, 
http://www.do.se/Documents/sprak/english/gender%20identity%20and%20gen-
der%20expression%20tillganglig%20(2).pdf. 
66 Swedish Code of Statutes, Discrimination Concerning Equality Ombudsperson, SFS 
2008:568, 2008 m. birželio 25 d., 
http://www.government.se/content/1/c6/11/81/97/236bdd76.pdf.
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seksualių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo pagal tarptautinius žmogaus 
teisių apsaugos standartus (pavyzdžiui, dėl privalomojo sterilizacijos rei-
kalavimo panaikinimo teisinio lyties pakeitimo fakto pripažinimo konteks-
te67). Konstatuotina, jog aktyvus Švedijos Lygybės ombudsmeno vaidmuo 
įgyvendinant efektyvią apsaugą nuo diskriminacijos lytinės tapatybės bei 
lyties raiškos pagrindais yra sąlygojimas ne tik plačios apimties formalių šio 
valstybės pareigūno įgaliojimų lygių galimybių srityje, bet ir principinės šį 
postą užimančios asmenybės pozicijos. 

didžioji britanija
Didžiosios Britanijos „Lygybės aktas“ (angl. „Equality Act“)68, sujungęs vi-
sus iki tol galiojusius įstatymus lygių galimybių srityje į vientisą teisės aktą, 
įsigaliojo 2011 metų balandžio mėnesį. Šiame akte tiesiogiai minima ir „ly-
ties pakeitimo“ (angl. „gender reassignment“) kategorija. Pažymėtina, jog 
Akte įtvirtinta „lyties pakeitimo“ kategorija yra atsieta nuo medicininių bei 
chirurginių lyties pakeitimo procedūros elementų ir interpretuotina kaip in-
dividualus transformacijos procesas, kurio metu ir yra draudžiama bet kokia 
diskriminacija. Aptariamame įstatyme įtvirtinta ir specifinė trans asmenų 
apsauga su lyties pakeitimo procesu susijusio neatvykimo į darbą konteks-
te. Akto 2 dalies 2 skyriaus 16 straipsnyje teigiama, jog:

Diskriminacija lyties pakeitimo pagrindu: neatvykimo į darbą atvejai

(1)  Šiuo straipsniu įtvirtinama apsaugą lyties pakeitimo pagrindu 5 da-
lies (darbas) taikymo srityje.

(2)  Asmuo (A) diskriminuoja transseksualų asmenį (B), jei B neatvykimo 
į darbą dėl lyties pakeitimo atveju A su B elgiasi mažiau palankiai nei 
A elgtųsi su B, jei –
(a) B neatvyktų į darbą dėl ligos ar sužeidimo, arba

67 ILGA-Europe, Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bise
xual, Trans and Intersex People in Europe. SWEDEN, 2014, 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/Annual%20Review%202014%20
web%20version.pdf, p. 161.
68 Equality Act 2010, c.15, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en.pdf.
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(b) B neatvyktų į darbą dėl kokios nors kitos priežasties ir nėra jokio 
pagrindo su B elgtis mažiau palankiai.

(3)  Asmens neatvykimas į darbą į laikomas neatvykimu į darbą dėl lyties 
pakeitimo, jei asmuo ketina atlikti, atlieka arba jau atliko procedūrą 
(ar dalinę procedūrą), minimą skyriuje 7(1).“ (neoficialus vertimas)

Šalia apsaugos nuo diskriminacijos standartų, „Lygybės aktas“ įtvirtina ir 
pozityvias valstybės institucijų pareigas rasinės, negalios ir lyčių lygybės 
atžvilgiu bei numato šių aspektų integravimą į viešosios politikos sritį per 
„Viešojo sektoriaus pozityvią pareigą lygybės srityje“.69 Šis dokumentas 
įtvirtina viešojo administravimo subjektų pozityvią pareigą pašalinti dis-
kriminacijos, priekabiavimo bei viktimizacijos apraiškas, skatinti galimybių 
lygybę (angl. equality of opportunity) bei plėtoti gerus santykius tarp skirtin-
gų socialinių grupių. Pažymėtina, jog lyties aspekto integravimas pozityvių 
pareigų kontekste apima ir trans asmenų bendruomenės specifinių poreikių 
detalizavimą viešojo administravimo subjektų funkcijų srityje. 

Atsižvelgiant į translyčių bei transseksualių asmenų patiriamą diskrimina-
ciją bei stigmatizaciją, 2010 metais Didžiosios Britanijos Lygybės ministro 
(angl. Minister of Equality) įsakymu buvo atlikti trys skirtingi socialiniai ty-
rimai, kuriais buvo siekiama įvertinti trans bendruomenės padėtį (1) įvairių 
gyvenimo sričių, (2) sveikatos priežiūros ir (3) darbo santykių bei privataus 
gyvenimo sričių kontekstuose. Atsižvelgiant į šių tyrimų rezultatus, 2011 
metų gegužės mėnesį Vyriausybės lygiu buvo patvirtintas „Translyčių as-
menų integracijos veiksmų planas“ (angl. Transgender Action Plan)70. Veiks-
mų plane numatytos poveikio priemonės apima švietimo, darbo santykių, 
viešojo sektoriaus paslaugų, sveikatos priežiūros, teisinio lyties pakeitimo 
fakto pripažinimo bei neapykantos nusikaltimų sritis. Kiekvienos iš šių sri-
čių kontekste yra pateikiami atliktų tyrimų duomenys, apibūdinama šalyje 

69 Equality and Human Rights Commission, The Essential Guide to the Public Sector 
Equality Duty, Vol. 1 of 5, United Kingdom: EHRC, 2011, 
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/EqualityAct/
PSED/essential_guide_guidance.pdf. 
70 HM Government, Advancing Transgender Equality: a Plan for Action, 2011, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/85498/transgender-action-plan.pdf. 



61   T a r p t a u t i n i a i  ž m o g a u s  t e i s i ų  a p s a u g o s  s t a n d a r t a i  i r  g e r o s i o s  p r a k t i k o s

egzistuojanti situacija bei nurodomi gerosios praktikos pavyzdžiai. Veiks-
mų planas identifikuoja reikalingas imtis poveikio priemones bei numato 
konkrečius šių priemonių įgyvendinimo terminus. Įgyvendinimo procese 
numatyta plėtoti ryšius ir su trans bendruomenės atstovais bei didinti trans 
bendruomenės interesams atstovaujančių nevyriausybinio sektoriaus orga-
nizacijų gebėjimus viešosios politikos srityje.

Škotija
Škotija yra viena iš nedaugelio jurisdikcijų Europoje, taikanti tiesiogines 
baudžiamąsias sankcijas už neapykantos nusikaltimų bei neapykanta mo-
tyvuotų incidentų įvykdymą trans asmenų atžvilgiu. „Nusikaltimų (pagal 
sunkinančią aplinkybę išankstinio nusistatymo pagrindu) aktas“ (angl. „The 
Offences (Aggravation by Prejudice) (Scotland) Act 2009“)71 , įsigaliojęs 2010 
metų kovo mėnesį, įtvirtina nuo neapykantos nusikaltimų lytinės tapatybės 
pagrindu nukentėjusių asmenų apsaugą. Šio akto 2(2)(a) straipsnyje pabrė-
žiama, jog kompetentingos institucijos, skirdamos baudžiamąsias sankci-
jas, privalo atsižvelgti į neapykanta ar išankstiniais nusistatymais paremtus 
nusikaltimo motyvus dėl tikros ar tariamos nukentėjusio asmens seksuali-
nės orientacijos ar lytinės tapatybės (t. y. sunkinanti aplinkybė). Pažymėti-
na, jog šio įstatymo 2(8) straipsnyje reglamentuotas lytinės tapatybės pa-
grindo apibrėžimas apima įvairias trans tapatybes:

„ Šiame straipsnyje įtvirtinta lytinės tapatybės kategorija  apima:
(a) transvestitizmą, transseksualumą, interseksualumą ar, re miantis Ly-

ties pakeitimo fakto pripažinimo aktu 2004, pakeistą lytį, arba
(b) bet kurią kitą lytinę tapatybę, kuri nepriskirtina tradicinei vyro ar 

moters lytinei tapatybei.“ (neoficialus vertimas)

Įtraukiantis lytinės tapatybės pagrindo reglamentavimas minimose įstaty-
mo nuostatose buvo sąlygotas konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp įsta-
tymo rengėjų bei nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių trans ben-
druomenės interesams.72 Būtent konsultacijos su nevyriausybiniam sek-

71 Offences (Aggravation by Prejudice) (Scotland) Act 2009, asp 8, 
http://www.legislation.gov.uk/asp/2009/8. 
72 „Good Practice 17: Institutionalised Co-Operation between Public Authorities and 



62   T a r p t a u t i n i a i  ž m o g a u s  t e i s i ų  a p s a u g o s  s t a n d a r t a i  i r  g e r o s i o s  p r a k t i k o s

toriui priklausančiomis interesų grupėmis padeda atsižvelgti į specifinius 
marginalizuotų bendruomenių poreikius ir generuoti efektyvias viešosios 
politikos bei įstatymų iniciatyvas. 

*   *   *

Pateikta gerųjų užsienio valstybių praktikų apžvalga leido identifikuoti tris 
pagrindines poveikio priemones, skirtas efektyviam translyčių ir transsek-
sualių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos užtikrinimui bei neapykantos 
nusikaltimų ir neapykanta motyvuotų incidentų prevencijai, būtent: (1) dis-
kriminacijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais draudimas naci-
onaliniuose lygias galimybes reglamentuojančiuose teisės aktuose (Švedi-
ja, Didžioji Britanija), (2) sunkinančios aplinkybės įvedimas už neapykanta 
ar išankstiniu nusistatymu trans bendruomenės atžvilgiu motyvuotus nusi-
kaltimus (Škotija) bei (3) išsamaus veiksmų plano, pritaikyto prie specifinių 
trans bendruomenės poreikių, parengimas bei įgyvendinimas viešosios po-
litikos srityje (Didžioji Britanija). Pažymėtina, jog aukščiau įvardytų gerųjų 
praktikų pavyzdžiai reprezentuoja ne universalius su trans bendruomenės 
specifiniais poreikiais susijusių problemų sprendimo metodus, o veikiau 
nurodo į prie nacionalinio konteksto ypatybių pritaikytomis viešosios poli-
tikos priemonėmis pageidaujamus pasiekti rezultatus. Dėl šios priežasties, 
plėtojant tolesnį dialogą dėl „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinių 
kategorijų įvedimo į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą, būtina atlikti šio 
pasiūlymo poveikio vertinimo analizę, atsižvelgiant į šiuo metu Lietuvoje 
jau galiojantį teisinį reguliavimą bei politinės konjunktūros sąlygojamas to-
kio pasiūlymo įgyvendinimo galimybes. 

 

 

LGBT Communities in Scotland“, in Polacek, Richard & LeDéroff , Joël, Joining For
ces to Combat Homophobic and Transphobic Hate Crime. Cooperation between Police 
Forces and LGBT Organisations in Europe, Brussels: ILGA-Europe, 2010, p. 64-66.
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Pa s i ū Ly m o  d ė L  Ly T i n ė s  T a Pa T y b ė s  
i r  Ly T i e s  r a i š K o s  K a i P  d r a U d ž i a m ų 
d i s K r i m i n a C i J o s  Pa G r i n d ų  Į v e d i m o  
Į  L i e T U v o s  T e i s i n ę  s i s T e m ą  a n a L i z ė

Asmenų lygiateisiškumo principas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 29 straipsnyje.73 LR Konstitucinis Teismas, aiškindamas šią 
nuostatą, yra pasisakęs, kad „Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje yra įtvir-
tinta formali visų asmenų lygybė, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintas asmenų 
nediskriminavimo ir privilegijų neteikimo principas”.74 “Konstitucinis asme-
nų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti trak-
tuojamam vienodai su kitais”,75 reikalauja, “kad teisėje pagrindinės teisės ir 
pareigos butų įtvirtintos visiems vienodai”76, kas „iš esmės reiškia diskrimi-
nacijos draudimą”77 bei “įpareigoja valstybę vienodai veiksmingomis prie-
monėmis ginti kiekvieno asmens teises ir laisves”.78

73 LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referen-
dume, įsigaliojusi 1992 m. lapkričio 2 d., paskelbta Žin., 1992, Nr. 33-1014 (aktuali 
redakcija 2006 m. balandžio 25 d.); - 29 str. “Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir 
teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimu ar pažiūrų pagrindu.“
74 Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 18 d., 2000 m. birželio 30 d., 2008 m. 
rugsėjo 23 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai.
75 Konstitucinio Teismo 2001 m. balandžio 2 d., 2002 m. balandžio 23 d., 2003 m. 
liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai.
76 Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 18 d., 2000 m. birželio 30 d., 2008 m. 
rugsėjo 23 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai.
77 1998 m. lapkričio 11 d. LR Konstitucinio Teismo nutarimas “Dėl LR Seimo rinki-
mų įstatymo 38 straipsnio 4 dalies ir LR savivaldybių Tarybų rinkimų įstatymo 36 
straipsnio 4 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai”; Skelbta: Valstybės 
žinios, 1998-11-18, Nr. 100-2791.
78 2000 m. birželio 30 d. LR Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl teisės į žalos, pada-
rytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimą”, 
skelbta: Valstybės žinios, 2000-07-05, Nr. 54-1588.
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Pažymėtina, kad siūlomas nediskriminavimo lytinės tapatybės bei lyties raiš-
kos pagrindais principas nėra tiesiogiai įtvirtintas LR Konstitucijos tekste, ta-
čiau tai jokiu būdu nereiškia, kad asmens laisvės gali būti ribojamos dėl lytinės 
tapatybės ar lyties raiškos, kadangi vadovaujantis LR Konstitucijos 6 straips-
niu, tai yra „vientisas ir tiesiogiai taikomas dokumentas”. Nors LR Konstitu-
cijos 29 straipsnyje yra pateiktas išsamus (t. y. baigtinis) apsaugos nuo dis-
kriminacijos pagrindų sąrašas ir šiuo metu įstatymų leidžiamoji valdžia nėra 
pradėjusi jokių svarstymų dėl diskriminavimo pagrindų išplėtimo teisinėmis 
„lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ kategorijomis, tačiau tikėtina, jog 
esant būtinybei lygiateisiškumo principas galėtų būti aiškinamas plečiamai.

LR Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalis įtvirtina nuostatą, jog „tarptautinės 
sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamo-
ji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis”. Tai reiškia, jog ratifikavus 
tarptautines sutartis dėl asmenų nediskriminavimo, šių dokumentų teisinės 
nuostatos tampa sudedamąja LR teisinės sistemos dalimi. Panaši nuosta-
ta yra įtvirtinta ir dėl Europos Sąjungos teisės aktų nacionalinėje teisinė-
je sistemoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto “Dėl 
Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“,79 kuris yra Konstitucijos 
sudedamoji dalis, 2 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos 
yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir kad jeigu tai 
kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos 
teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju, jos turi 
viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Konsti-
tucinis Teismas80 yra išaiškinęs, kad šiose nuostatose yra expressis verbis nu-
statyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo 
pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios 
iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu 
reguliavimu, nustatytu Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, 
kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją.

79 2004 m. liepos 13 d. LR Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Res-
publikos narystės Europos Sąjungoje” ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straips-
nio papildymo įstatymas Nr. IX-2343, (Valstybės žinios, 2004-07-17, Nr. 111-4123).
80 Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. ir 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai.
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Atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių apsaugos standartų, įtvirtinan-
čių diskriminacijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais draudimą, 
analizę bei į LR Konstitucijoje įtvirtintą visų asmenų lygiateisiškumo princi-
pą, kuris, remiantis Konstitucinio Teismo jurisprudencija, gali būti aiškina-
mas plečiamai (t. y. neapsiribojant Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintais 
apsaugos nuo diskriminacijos pagrindais), darytina išvada, jog individualių 
nacionalinių teisės aktų nuostatų papildymas diskriminacijos draudimu ly-
tinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais galėtų būti apibūdintas kaip 
efektyvi teisinės apsaugos nuo diskriminacijos minimais pagrindais strate-
gija. Be to, efektyvus diskriminacijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos pa-
grindais draudimas ne tik prisidėtų prie socialiai pažeidžiamos visuomenės 
grupės integracijos, užtikrinant teisinės apsaugos minimumą, bet ir leistų 
efektyviai įgyvendinti iš tarptautinių sutarčių žmogaus teisių apsaugos sri-
tyje bei ES teisės normų kylančius LR įsipareigojimus.

L y g i ų  g a l i m y b i ų  į s t a t y m o  i r  k i t ų  n a c i o n a l i n i ų  t e i s ė s 
a k t ų  r e v i z i j a
Formuluojant pasiūlymą dėl individualių nacionalinių teisės aktų nuosta-
tų papildymo diskriminacijos draudimu lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais, atkreiptinas dėmesys, jog remiantis ES Teisingumo Teismo ju-
risprudencija byloje P prieš S., transseksualių asmenų (t. y. asmenų, kurie 
ketina, šiuo metu atlieka arba jau atliko lyties keitimo procedūrą) diskrimi-
nacija yra laikoma diskriminacija lyties pagrindu. Kadangi diskriminacijos 
draudimas lyties pagrindu yra efektyviai įtvirtintas daugumoje nacionali-
nių teisės aktų, o ES direktyvų nuostatas lyčių lygybės srityje į nacionali-
nę teisę perkelia LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, nauji teisės 
aktų papildymai, reglamentuojantys transseksualių asmenų apsaugą nuo 
diskriminacijos, nėra reikalingi. Kita vertus, transseksualių asmenų diskri-
minacijos draudimas šalyje nebus efektyvus tol, kol atsakingos valdžios 
institucijos – pradedant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir baigiant 
nacionaliniais teismais – nesuformuluos vienareikšmiškos praktikos dėl 
transseksualių asmenų diskriminacijos kaip diskriminacijos lyties pagrindu 
draudimo.
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Pažymėtina, jog siūlomos teisinės „lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ 
kategorijos kur kas plačiau reprezentuoja trans tapatybių spektrą, nes api-
ma ne tik transseksualius, bet ir translyčius asmenis. Be to, neutrali „lytinės 
tapatybės“ kategorija diskriminaciją šiuo pagrindu įtvirtintų ne tik transly-
čiams, bet ir cislyčiams asmenims. Pagrindinis nacionalinis teisės aktas, 
įtvirtinantis asmenų lygybės principą bei draudžiantis diskriminaciją įvai-
riais pagrindais, yra LR Lygių galimybių įstatymas. Siekiant įtraukti teisines 
„lyties tapatybės“ bei „lyties raiškos“ kategorijas į šio įstatymo taikymo sri-
tį, darytini šie įstatymo straipsnių pakeitimai:

(1)  1 straipsnis turėtų būti išdėstytas taip (papildymai pažymėti patam-
sintu šriftu), t. y. „Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyven
dintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvir
tinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam 
privilegijas lyties, lytinės tapatybės, lyties raiškos, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pa
grindu, taip pat, kad būtų įgyvendintos ir Europos Sąjungos teisės aktų, 
nurodytų šio įstatymo priede, kitų tarptautinių teisės aktų nuostatos.“

(2)  2 straipsnio 1 dalis turėtų būti išdėstyta taip (papildymai pažymėti 
patamsintu šriftu), t. y. „Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė dis
kriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, lytinės 
tapatybės, lyties raiškos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, 
negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.“

(3)  Remiantis šiuo principu, visi Lygių galimybių įstatymo straipsniai, 
kuriuose yra pateikiamas draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąra-
šas, būtent – 2 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 4 dalis, 2 straipsnio 5 da
lis, 2 straipsnio 7 dalies įžanginis punktas, 2 straipsnio 7 dalies 6 punk
tas, 2 straipsnio 8 dalis, 3 straipsnio 7 dalis, 4 straipsnis, 5 straipsnio 1 
dalies 1 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 3 
punktas, 6 straipsnio 1 punktas, 6 straipsnio 2 punktas, 6 straipsnio 3 
punktas, 7 straipsnis, 8 straipsnio įžanginė dalis, 8 straipsnio 2 punk
tas, 9 straipsnis, 11 straipsnis ir 13 straipsnis, turėtų būti papildyti po 
žodžio „lyties“ įterpiant žodžius „lytinės tapatybės, lyties raiškos“.
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Analogiškai, siekiant sudaryti sąlygas efektyviai transfobinės neapykantos 
kalbos bei neapykantos nusikaltimų prevencijai, siūlytina į LR Baudžiamojo 
kodekso nuostatas įtraukti „lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ teisines 
kategorijas, reglamentuojant tiek (1) neapykanta trans asmenims moty-
vuotą nusikalstamą veiką (t. y. sunkinanti aplinkybė), (2) tiek trans asmenų 
diskriminaciją, (3) tiek viešą neapykantos ar fizinio smurto kurstymą trans 
asmenų atžvilgiu. Dėl šios priežasties rekomenduotini šie LR Baudžiamojo 
kodekso straipsnių papildymai: 

(1)  60 straipsnio 12 dalis turėtų būti išdėstyta taip (papildymai pažymėti 
patamsintu šriftu), t. y. „12) veika padaryta siekiant išreikšti neapy
kantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, ly
ties, lytinės tapatybės, lyties raiškos, seksualinės orientacijos, neį
galumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų“; 

(2)  169 straipsnis turėtų būti išdėstytas taip (papildymai pažymėti pa-
tamsintu šriftu), t. y. „Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių 
grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, lytinės tapatybės, ly-
ties raiškos, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis 
teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūri
nėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai 
priklausančio asmens teises ir laisves [...]“;

 (3) 170 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys turėtų būti išdėstytos taip (papildymai 
pažymėti patamsintu šriftu), t. y. „Tas, kas turėdamas tikslą platin
ti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, 
niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių 
grupę ar jai priklausantį asmenį [1]; [...] viešai tyčiojosi, niekino, skati
no neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį 
asmenį [2]; kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių 
grupe ar jai priklausančiu asmeniu [3] dėl lyties, lytinės tapatybės, ly-
ties raiškos, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar 
kitaip materialiai rėmė tokią veiklą [...]“.
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Į Lygių galimybių įstatymą ir į Baudžiamąjį kodeksą perkėlus diskriminaci-
jos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais draudimą, butų sukurtos 
sąlygos ir kitų susijusių nacionalinės teisės aktų revizijai. Pavyzdžiui, Vals
tybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas valstybės tarnybos 
ir valstybės tarnautojų vienu svarbiausių veiklos etikos principų įvardija 
teisingumą: „valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti visiems gyven
tojams nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, religinių įsitikinimų bei politinių pažiūrų, būti teisingas spręsdamas 
prašymus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis ir valdžia“.81 Akivaizdu, 
jog įstatyme nėra įtvirtintas draudimas diskriminuoti lytinės tapatybės ar 
lyties raiškos pagrindais. Kitais žodžiais tariant, įstaiga, kuriai atstovauja 
valstybės tarnautojas, nėra tiesiogiai įpareigota vienodai tarnauti visiems 
gyventojams, nepaisant jų lytinės tapatybės ar lyties raiškos. Konstitucinis 
Teismas yra konstatavęs, kad lygiateisiškumo principo turi būti laikomasi 
ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant.82 Tam, kad būtų efektyviai pasiektas 
apsaugos nuo diskriminacijos bei neapykantos kalbos ir neapykantos nu-
sikaltimų prevencijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais tikslas, 
reikalinga, jog visi susiję nacionaliniai teisės aktai būtų peržiūrėti ir tarpusa-
vyje suderinti, t. y. diskriminacijos draudimas naujai įtvirtintais pagrindais 
galiotų sistemiškai.

Nagrinėjant pasiūlymo dėl apsaugos nuo diskriminacijos bei neapykantos 
kalbos ir neapykantos nusikaltimų prevencijos lytinės tapatybės ir lyties 
raiškos pagrindais įteisinimo Lietuvos teisinėje sistemoje perspektyvas, 
darytina išvada, jog vien tik Lygių galimybių įstatymo bei Baudžiamojo 
kodekso revizija nebūtų pakankama priemonė efektyviam diskriminacijos 
draudimui šiais pagrindais pasiekti. Kitais žodžiais tariant, efektyvi apsauga 
nuo diskriminacijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais gali būti 
pasiekta tik tiesiogiai perkėlus diskriminacijos draudimą šiais pagrindais ir 
į susijusius nacionalinės teisės aktus. Tokio sisteminio diskriminacijos lyti-
nės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais reglamentavimo nebuvimas, savo 

81 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas Nr. VIII-
1316, Žin., 1999, Nr. 66-2130, (Aktuali redakcija: Nr. XII-872, 2014-05-14, Žin., 2014, 
Nr. 2014-05356 (2014-05-08)).
82 Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas.
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ruožtu, galėtų sukelti tam tikrą sumaištį teisinėje sistemoje. Todėl siūloma 
šiuose teisės aktuose įtvirtintus nediskriminavimo pagrindus papildyti lyti-
nės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais:

(1)  LR Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis turėtų būti išdėsty-
ta taip (papildymai pažymėti patamsintu šriftu), t. y. „2) teisingumas. 
Valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti visiems gyventojams 
nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, lytinės tapatybės, lyties 
raiškos, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei po
litinių pažiūrų, būti teisingas spręsdamas prašymus, nepiktnaudžiauti 
jam suteiktomis galiomis ir valdžia;“

(2)  LR Teismų įstatymo 6 straipsnio 2 dalis turėtų būti išdėstyta taip (pa-
pildymai pažymėti patamsintu šriftu), t. y. „2. Žmogaus teisių negali
ma varžyti ar teikti jam privilegijų dėl lyties, lytinės tapatybės, lyties 
raiškos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų, pažiūrų ar kitų aplinkybių.“

(3)  LR Administracinių teisių pažeidimo kodekso 252 straipsnis turėtų 
būti išdėstytas taip (papildymai pažymėti patamsintu šriftu), t. y. 
„Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama vadovaujantis 
visų piliečių lygybe prieš įstatymą ir nagrinėjantį bylą organą (pareigū
ną) nepriklausomai nuo kilmės, socialinės ir turtinės padėties, rasinio ir 
nacionalinio priklausomumo, lyties, lytinės tapatybės, lyties raiškos, 
išsilavinimo, kalbos, santykio su religija, užsiėmimo rūšies ir pobūdžio, 
gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių.“

(4)  LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 6 straipsnis turėtų būti iš-
dėstytas taip (papildymai pažymėti patamsintu šriftu), t. y. „Teisin
gumą administracinėse bylose vykdo tik teismai, vadovaudamiesi visų 
asmenų lygybe įstatymui ir teismui, nepaisant lyties, lytinės tapaty-
bės, lyties raiškos rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamo
sios vietos ir kitų aplinkybių.“

(5)  LR Civilinio proceso kodekso 6 straipsnis turėtų būti išdėstytas taip 
(papildymai pažymėti patamsintu šriftu), t. y. „Teisingumą civilinėse 
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bylose vykdo tik teismai vadovaudamiesi asmenų lygybės įstatymui ir 
teismui principu, nepaisydami jų lyties, lytinės tapatybės, lyties raiš-
kos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsiti
kinimų ar pažiūrų, užsiėmimo rūšies ir pobūdžio, kitų aplinkybių.”

(6)  LR Baudžiamojo proceso kodekso 6 straipsnio 2 dalis turėtų būti iš-
dėstyta taip (papildymai pažymėti patamsintu šriftu), t. y. „2. Teisin
gumas baudžiamosiose bylose vykdomas vadovaujantis principu, kad 
įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs nepaisant kilmės, socialinės ir 
turtinės padėties, tautybės, rasės, lyties, lytinės tapatybės, lyties 
raiškos, išsilavinimo, kalbos, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies 
ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių.”

(7)  LR Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 129 straipsnio 3 da
lies 4 punktas turėtų būti išdėstyti taip (papildymai pažymėti patam-
sintu šriftu), t. y. „1. Šio Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams 
reglamentuoti taikomi šie principai: […] 4) darbo teisės subjektų lygybė 
nepaisant jų lyties, lytinės orientacijos, lyties raiškos, seksualinės 
orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės pa
dėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės 
padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms 
partijoms ir asociacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalyki
nėmis savybėmis;“ (2 straipsnis) ir „3. Teisėta priežastis nutraukti dar
bo santykius negali būti: […] 4) lytis, lytinė tapatybė, lyties raiška, 
seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė 
padėtis, tikėjimas, ketinimas turėti vaiką (vaikų), santuokinė ir šeiminė 
padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir 
asociacijoms […];“ (129 straipsnis).

(8)  LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos povei
kio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 12 punktas turėtų būti išdėstytas taip 
(papildymai pažymėti patamsintu šriftu), t. y. „2. Neigiamą poveikį 
nepilnamečiams darančiai informacijai priskiriama ši viešoji informaci
ja: [...] kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar 
žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, lytinės tapatybės, 
lyties raiškos, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės 
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padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pa
grindais;“

(9)  LR Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas 
turėtų būti išdėstytas taip (papildymai pažymėti patamsintu šriftu), 
t. y. „1. Visuomenės informavimo priemonėse draudžiama skelbti in
formaciją, kurioje: [...] 3) kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, 
niekinimas, kurstymas diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su 
žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės 
tapatybės, lyties raiškos, lytinės orientacijos, etninės priklausomy
bės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;“ bei analogiškai 
to paties įstatymo 39 straipsnio 1 dalis, 49 straipsnio 9 dalis bei 50 
straipsnio 1 dalies 8 punktas.

Remiantis analogišku principu, visi kiti susiję nacionaliniai teisės aktai, ku-
riuose yra įtvirtintas draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas, galėtų 
būti papildyti po žodžio „lyties“ įterpiant žodžius „lytinės tapatybės, lyties 
raiškos“, tokiu būdu užtikrinant sistemišką apsaugos nuo diskriminacijos 
bei neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų prevencijos šiais pa-
grindais reglamentavimą. 

R e k o m e n d a c i j o s
Atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų analizę dėl apsaugos nuo diskrimina-
cijos bei neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų prevencijos lytinės 
tapatybės bei lyties raiškos pagrindais, įstatymų leidėjams rekomenduojama:

(1)  papildyti LR Lygių galimybių įstatyme įtvirtintą baigtinį draudžiamos 
diskriminacijos pagrindų sąrašą teisinėmis „lytinės tapatybės“ bei 
„lyties raiškos“ kategorijomis;

(2)  papildyti LR Baudžiamojo kodekso 60 straipsnį (t. y. sunkinanti aplin-
kybė), 169 straipsnį (t. y. diskriminacijos draudimas) bei 170 straipsnį 
(t. y. neapykantos skatinimas) teisinėmis „lytinės tapatybės“ bei „ly-
ties raiškos“ kategorijomis;
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(3)  susijusiuose nacionaliniuose teisės aktuose – Valstybės tarnybos 
įstatyme, Teismų įstatyme, Administracinių teisių pažeidimo kodekse, 
Administracinių bylų teisenos įstatyme, Civilinio proceso kodekse, Bau
džiamojo proceso kodekse, Darbo kodekse, Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme bei Visuomenės 
informavimo įstatyme – įtvirtinti apsaugą nuo diskriminacijos lytinės 
tapatybės bei lyties raiškos pagrindais.

Būtent šių nacionalinės teisės aktų papildymas teisinėmis „lytinės tapaty-
bės“ bei „lyties raiškos“ kategorijomis užtikrintų formalų teisinės apsau-
gos minimumą translyčiams bei transseksualiems asmenims. Kita vertus, 
siekiant iš tiesų efektyvios apsaugos nuo diskriminacijos bei neapykantos 
kalbos ir neapykantos nusikaltimų prevencijos lytinės tapatybės bei lyties 
raiškos pagrindais, rekomenduojama imtis kur kas platesnio poveikio prie-
monių, t. y. ne tik užtikrinti formalią teisinę trans asmenų lygybę, bet ir ska-
tinti socialinę šios pažeidžiamos visuomenės grupės integraciją.

Siekiant skatinti socialinę trans bendruomenės integraciją bei kovoti su 
diskriminacijos lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais apraiškomis, 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai rekomenduojama:

(1)  pagrindinių Tarnybos funkcijų įgyvendinimo kontekste suformuluoti 
ir įgyvendinti principinę poziciją, jog, remiantis ES Teisingumo Teis-
mo jurisprudencija, transseksualių (t. y. lyties keitimo procedūrą ke-
tinančių atlikti, šiuo metu atliekančių ar jau atlikusių) asmenų diskri-
minacija yra traktuojama kaip diskriminacija lyties pagrindu;

(2)  atlikti nacionalinį transseksualių ir translyčių asmenų padėties tyri-
mą, kuriame ne tik būtų įvertinta Lietuvos gyventojų nuomonė dėl 
diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais, bet ir 
būtų atskleistas trans bendruomenės Lietuvoje patiriamos teisinės 
bei socialinės diskriminacijos mastas;

(3)  vystyti konstruktyvų dialogą su translyčių bei transseksualių asme-
nų bendruomenės interesams atstovaujančiomis nevyriausybinė-
mis organizacijomis dėl tolesnių Tarnybos žingsnių siekiant efek-
tyvios lygių galimybių politikos įgyvendinimo trans bendruomenės 
atžvilgiu. 
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Siekiant efektyviai kovoti su neapykantos kalba bei neapykantos nusikalti-
mais translyčių bei transseksualių asmenų atžvilgiu, generalinei prokura-
tūrai rekomenduojama:

(1)  atnaujinti metodines rekomendacijas „Dėl nusikalstamų veikų, pa-
darytų rasiniais, nacionalistiniais, ksenofobiniais, homofobiniais ar 
kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, ikiteisminio tyrimo orga-
nizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų“83, į šių rekomen-
dacijų taikymo sritį įtraukiant ir dėl transfobinių motyvų įvykdytas 
nusikalstamas veikas;

(2)  organizuoti policijos pareigūnų mokymus apie transfobinių neapy-
kantos nusikaltimų reikšmę bei paplitimą, kovos su jais formas bei 
taktikas, nepranešimo apie juos priežastis;

(3)  visuomenei viešais pareiškimais priminti, jog nusikalstamos veikos, 
padarytos transfobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio moty-
vais, nėra toleruotinos.

Siekiant skatinti socialinę translyčių bei transseksualių asmenų integraciją 
Lietuvos visuomenėje, socialinės apsaugos bei darbo ministerijai reko-
menduojama:

(1)  imtis visų reikiamų priemonių, siekiant efektyviai integruoti translyčių 
bei transseksualių asmenų socialinės apsaugos dimensiją į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 
2015-2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ projektą84;

(2)  įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėp

83 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu pa-
tvirtintos metodinės rekomendacijos „Dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, 
nacionalistiniais, ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio 
motyvais, ikiteisminio tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų“, 
Nr.12.14-40, 2009, 
http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumui/
tabid/221/Default.aspx.
84 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 
2015-2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ projektas, Nr. 14-9518, 
2014 m. rugsėjo 12 d., 
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259364&p_org=7&p_fix=y. 
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ties ir bendruomenių departamento Lygių galimybių skyrių parengti 
tarpinstitucinio veiksmų plano dėl translyčių bei transseksualių as-
menų socialinės integracijos skatinimo projektą, kuriame numaty-
tos poveikio priemonės apimtų švietimo, darbo santykių, viešojo 
sektoriaus paslaugų, sveikatos priežiūros, teisinio lyties pakeitimo 
fakto pripažinimo bei neapykantos nusikaltimų prevencijos sritis;

(3)  vystyti konstruktyvų dialogą su translyčių bei transseksualių asme-
nų bendruomenės interesams atstovaujančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis dėl tolesnių Ministerijos žingsnių siekiant efektyvios 
trans bendruomenei priklausančių asmenų socialinės integracijos 
Lietuvos visuomenėje. 
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i š va d o s

Translyčiai ir transseksualūs asmenys kasdieniniame gyvenime susiduria su 
eile praktinių ir teisinių problemų. Ši situacija yra lemiama ne tik specifinių 
trans bendruomenės poreikių, bet ir aplinkybės, jog šiems asmenims nėra 
prieinamas kitiems lesbiečių, gėjų ir biseksualių (LGBT) asmenų bendruo-
menės nariams užtikrintas teisinės apsaugos minimumas, t. y. apsauga nuo 
diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu bei neapykantos kalbos 
ir neapykantos nusikaltimų prevencija. Akivaizdu, jog translyčių ir trans-
seksualių asmenų diskriminacija bei su ja susijusios socialinės integracijos 
problemos yra nesuderinamos su demokratinėms Europos visuomenėms 
būdingais pliuralizmo bei asmenų lygiateisiškumo principais.

Leidinyje pateikta pasiūlymo dėl „lytinės tapatybės“ be „lyties raiškos“ 
teisinių kategorijų įvedimo į Lietuvos nacionalinę teisės sistemą galimy-
bių studija atskleidė, jog LR Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų 
lygiateisiškumo principas galėtų būti interpretuojamas plečiamai ir tik nuo 
įstatymų leidėjų, politikos formuotojų bei sprendimų priėmėjų priklauso, 
kokia apimtimi Lietuvos teisinėje sistemoje bus įtvirtintas diskriminacijos 
lytinės tapatybės bei lyties raiškos pagrindais draudimas. Kovojant su nei-
giamais visuomenės stereotipais pažeidžiamų socialinių grupių atžvilgiu, 
kritinę reikšmę turi pagrindinių sprendimų priėmėjų sugebėjimas būti vienu 
žingsneliu priekyje priimant socialiai atsakingus, tačiau trumpuoju laikotar-
piu galbūt nepopuliarius sprendimus. Be šios iniciatyvos bet koks progresas 
žmogaus teisių apsaugos srityje yra sunkiai tikėtinas.

Lietuvoje iki šiol nėra atliktas nė vienas nacionalinės reikšmės tyrimas, ku-
riuo būtų siekiama įvertinti faktinę translyčių bei transseksualių asmenų 
padėtį šalyje. Kita vertus, iš įvairių tarptautinių tyrimų surinkti Lietuvos 
segmento duomenys signalizuoja apie kritinę trans bendruomenės padėtį 
nacionaliniu mastu. Šie asmenys ne tik susiduria su įvairialypės diskrimi-
nacijos apraiškomis darbo santykių, prekių ir paslaugų, švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kitose srityse, bet neretai kenčia nuo žodinės agresijos, grasi-
nimų susidoroti bei neapykantos nusikaltimų. Minimalių formalios teisinės 
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apsaugos standartų užtikrinimas translyčiams bei transseksualiems asme-
nims su šios bendruomenės socialine integracija susijusių problemų staiga 
neišspręstų, tačiau įstatyminis diskriminacijos draudimas būtų puiki vieta 
pradėti. 

Apsaugos nuo diskriminacijos bei neapykantos kalbos ir neapykantos nu-
sikaltimų prevencijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais užtikri-
nimas Lietuvos teisinėje sistemoje ne tik būtų socialiai atsakingas žingsnis, 
bet ir laiduotų efektyvų Lietuvos Respublikos savanoriškai prisiimtų įsipa-
reigojimų žmogaus teisių apsaugos srityje pagal ratifikuotas tarptautines 
sutartis įgyvendinimą. Nors tarptautinės bendruomenės konsensusas dėl 
trans asmenų apsaugos nuo diskriminacijos dar nėra susiformavęs, tarptau-
tinių žmogaus teisių standartų analizė atskleidė, jog Lietuva yra saistoma 
tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų, įtvirtinančių diskriminacijos lytinės 
tapatybės bei lyties raiškos pagrindais draudimą. Remiantis Europos Žmo-
gaus Teisių Teismo jurisprudencija, transseksualių asmenų diskriminacija 
yra draudžiama EŽTK įtvirtintų pagrindinių teisių ir laisvių užtikrinimo kon-
tekste, o „lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ teisinės kategorijos yra mi-
nimos net trijose ES direktyvose, kurias Lietuva greitu laiku turės perkelti į 
nacionalinę teisę. Dėl šių priežasčių darytina išvada, jog „lytinės tapatybės“ 
bei „lyties raiškos“ teisinių kategorijų įvedimas į nacionalinės teisės sistemą 
laiduotų pirmaujantį Lietuvos vaidmenį tarptautinio konsensuso dėl trans 
asmenų diskriminacijos draudimo formavimosi procese.

Apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais 
Lietuvos teisinėje sistemoje galimybių studija atskleidė, jog, siekiant užti-
krinti efektyvų teisinį reguliavimą, neužtektų papildyti LR Lygių galimybių 
įstatymo bei LR Baudžiamojo kodekso teisinėmis „lytinės tapatybės“ bei 
„lyties raiškos“ kategorijomis. Siekiant efektyvios apsaugos nuo diskrimi-
nacijos bei neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų prevencijos lyti-
nės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais, reikėtų ne tik papildyti susijusius 
nacionalinius teisės aktus, bet ir įpareigoti suinteresuotas institucijas imtis 
papildomų poveikio priemonių dėl viešosios politikos srityje pageidaujamų 
pasiekti rezultatų įgyvendinimo. Dėl šios priežasties leidinyje rekomendaci-
jos suformuluotos ne tik įstatymų leidėjams, bet ir Lygių galimybių kontro-
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lieriaus tarnybai, Generalinei prokuratūrai bei Socialinės apsaugos ministe-
rijai dėl efektyvios apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės bei lyties 
raiškos pagrindais priemonių įgyvendinimo.

Galiausiai pažymėtina, jog, kalbėdami apie translyčių ir transseksualių as-
menų problemas, dažnai perdėtai viktimizuojame šią socialinę grupę. Ne-
reikėtų pamiršti, jog trans asmenys – tai mūsų kaimynai, draugai ir pažįsta-
mi. Tai ypatingi, unikalūs ir saviti mūsų visuomenės nariai, savo asmeniniu 
indėliu prisidedantys prie mūsų visuomenės įvairovės ir su ja susijusio socia-
linio dialogo. Nors trans asmenų bendruomenė ir nėra gausi savo skaičiumi, 
tačiau kalbant apie įvairių socialinių grupių integraciją, svarbūs ne kiekybi-
niai rodikliai, o pats principas. Principas, jog kiekvienas žmogus nusipelno 
galimybės būti savimi. Būtent šio principo praktinis įgyvendinimas ir turėtų 
būti laikomas nacionalinės politikos socialinės integracijos srityje prioritetu.







Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) 
asmenų asociacija





9 7 8 6 0 9 4 2 0 4 1 4 2

ISBN 978-609-420-414-2




