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Argentinos Senatas ir Deputatų Rūmai šio įstatymo galia nustato: 

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

a) kad jų lytinė tapatybė būtų pripažinta; 
b) kad būtų užtikrintas laisvas jų asmenybės vystymasis, atsižvelgiant į jų lytinę tapatybę; 
c) kad su jais būtų atitinkamai elgiamasi, atsižvelgiant į jų lytinę tapatybę, ir – ypatingai – kad jie būtų 

tinkamai identifikuojami pagal savo tapatybę asmens tapatybės dokumentuose, užfiksuojant 
pageidaujamą vardą(-us), asmens atvaizdą ir įrašą apie lytį.  

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

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

4 straipsnis – Reikalavimai. Visi asmenys, pagal šio įstatymo nuostatas reikalaujantys, jog oficialūs įrašai apie jų 
lytį būtų pakeisti kartu su atitinkamomis vardo ir asmens atvaizdo korekcijomis, privalo išpildyti šiuos 
reikalavimus: 

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

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

c) nurodyti pageidaujamą registruoti vardą. 

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

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



Tuo atveju, kai nepilnamečio asmens teisniai atstovai atsisako išreikšti sutikimą arba jų valios neįmanoma 
nustatyti, sprendimą, atsižvelgiant į besivystančius gebėjimus ir geriausius vaiko interesus, kaip tai numatyta 
Vaiko teisių apsaugos konvencijoje ir Mergaičių, berniukų ir paauglių išsamios apsaugos įstatyme Nr. 26061, 
priima paskirti teisėjai pagreitinto proceso tvarka.  

6 straipsnis – Procedūra. Išpildžius 4 ir 5 šio įstatymo straipsniuose numatytus reikalavimus, atsakingas 
pareigūnas – be jokių papildomų teisinių ar administracinių procedūrų – informuoja Civilinės metrikacijos 
skyrių, kuriame buvo išduotas originalus asmens gimimo liudijimas, apie lyties bei asmens vardo pasikeitimus 
tam, kad būtų išduotas naujas minimus pasikeitimus fiksuojantis gimimo liudijimas bei nauja asmens tapatybės 
kortelė, atspindinti pasikeitusią lytį ir naujai užfiksuotą asmens vardą. Bet kokia nuoroda į šio įstatymo 
nuostatas pakeistame gimimo liudijime ir naujoje asmens tapatybės kortelėje yra draudžiama. 

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

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

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

Visais atvejais asmens tapatybės kortelės numeris bus laikomas pirminiu asmens tapatybės identifikavimo 
šaltiniu, nepaisant vardo ar morfologinės asmens išvaizdos pasikeitimų. 

8 straipsnis – Pagal šio įstatymo nuostatas atliktas su asmens tapatybe susijusių oficialių įrašų pakeitimas 
pakartotinai koreguojamas tik teismo sprendimu.   

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

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

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

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

Siekiant pasinaudoti pilnu hormoniniu gydymu, nėra reikalaujama įrodyti pasiryžimą pilnai ar dalinei lyties 
pakeitimo operacijai. Abiem atvejais keliamas vienintelis, t.y. suinteresuoto asmens informuoto sutikimo, 
reikalavimas. Nepilnamečių asmenų atžvilgiu informuotas sutikimas suteikiamas remiantis šio įstatymo 5 



straipsnyje įtvirtintais principais ir reikalavimais. Nepažeidžiant šios nuostatos, tuo atveju, kai ketinama duoti 
sutikimą pilnai ar dalinei chirurginei intervencijai, atitinkamos teisminės valdžios institucijos taip pat privalo 
išreikšti savo sutikimą, atsižvelgdamos į besivystančius gebėjimus ir geriausius vaiko interesus, kaip tai 
numatyta Vaiko teisių apsaugos konvencijoje ir Mergaičių, berniukų ir paauglių išsamios apsaugos įstatyme Nr. 
26061. Teisminės valdžios institucijos privalo išreikšti savo poziciją per 60 dienų nuo to momento, kai buvo 
pateiktas prašymas šiai pozicijai gauti. 

Sveikatos apsaugos srityje dirbantys pareigūnai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra valstybės tarnautojai, 
privatūs asmenys ar profesinių sąjungų pagrindu veikiančių sveikatos draudimo schemų atstovai, privalo 
užtikrinti tęstinį šiame įstatyme įtvirtintų teisių įgyvendinimą. Visos šiame straipsnyje minimos medicininės 
procedūros yra kompensuojamos privalomojo sveikatos draudimo lėšomis (t.y. šios procedūros nėra 
papildomai apmokestinamos tiems, kurie naudojasi privačiais ar profesinių sąjungų valdomais sveikatos 
draudimo planais) ar kitomis biudžetinėmis lėšomis, atsižvelgiant į įgyvendinančios institucijos sprendimą. 
 
12 straipsnis – Pagarbus elgesys. Individo pasirinkta lytinė tapatybė privalo būti gerbiama, ypatingai mergaičių, 
berniukų ir paauglių atveju, kai yra naudojamas nuo originalių įrašų asmens tapatybės dokumentuose 
besiskiriantis vardas. Individui reikalaujant, pasirinktas vardas privalo būti naudojamas šaukimo, registravimo, 
dokumentų pildymo, iškvietimo ir visų kitų procedūrų ar situacijų viešoje ir privačioje erdvėje atveju. 
 
Tuo atveju, kai asmens tapatybės dokumente pateiktos informacijos registravimas yra neatsiejama konkrečios 
procedūros sudėtinė dalis, naudojama sistema, apimanti vardo inicialus, pilną pavardę, gimimo datą bei 
dokumento numerį, papildomai nurodant pagal lytinę tapatybę pasirinktą asmens vardą, jei asmuo to 
reikalauja. 
 
Tuo atveju, kai asmuo turi būti įvardijamas viešai, naudojamas tik tas vardas, kuris yra pasirinktas atsižvelgiant 
į asmens lytinę tapatybę.  
 
13 straipsnis – Įgyvendinimas. Kiekviena norma, reguliavimas ar procedūra privalo užtikrinti asmens teisę į 
lytinę tapatybę. Jokia norma, reguliavimas ar procedūra negali riboti, varžyti, panaikinti ar anuliuoti 
naudojimosi teise į lytinę tapatybę, o bet kuri norma visada turi būti interpretuojama ir įgyvendinama tokiu 
būdu, kuris sudaro palankias sąlygas naudojimuisi šia teise. 
 
14 straipsnis – Įstatymo Nr. 17.132 19 straipsnio 4 dalis yra skelbiama netekusia galios. (Šis 1967 metų 
įstatymas reglamentavp vertimąsi medicina, stomatologija ir papildomomis profesijomis. Dalis, kuri yra 
skelbiama netekusia galios, draudė medikams atlikti „chirurgines intervencijas, kuriomis siekiama koreguoti 
asmens lytį, išskyrus tuos atvejus, kai tam yra duotas teismo sutikimas. – LGL) 
 
15 straipsnis – Informacija apie šio įstatymo priėmimą bus komunikuota vykdomosios valdžios institucijoms.           
  
Priimta Argentinos Kongreso posėdžių salėje, Buenos Airės, 2012 metų gegužės 9 dieną. 

Įstatymui suteiktas numeris 26.743. 
 

 


