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Pastaraisiais metais apie translyčių  
asmenų lygiateisiškumą Lietuvoje kalba-
ma kaip niekad daug. Labai džiaugiuosi, 
kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,  
organizuodama jau antrąją šiai temai skirtą 
konferenciją, aktyviai prisideda prie opiau-
sių žmogaus teisių klausimų aptarimo ir  
sprendimo mūsų šalyje. 

2019 metų pradžioje sulaukėme ypač svarbaus Konstitucinio Teismo 
sprendimo, kuriame konstatuota, kad svarbiausias šalies įstatymas 
draudžia diskriminaciją ir lytinės tapatybės pagrindu. Žmogaus teisių 
gynėjų bendruomenė džiaugėsi tokiu translyčių asmenų pripažinimu. 
Kartu šis sprendimas mums visiems primena, kad esamas teisinis regu-
liavimas negina šių žmonių taip, kaip turėtų. 

Prieš daugiau nei dešimtmetį Lietuva, neužtikrinusi translyčių asmenų 
teisių, pralaimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme. Mūsų šalis buvo 
įpareigota priimti reikiamą teisinį reguliavimą, tačiau, deja, šioje srityje 
iki šiol nuveikta itin nedaug. 

Nuo 2017 metų translyčiai piliečiai gali pasikeisti asmens tapatybės do-
kumentus. Tiesa, tokia praktika anaiptol nėra pakankama, kadangi šie 
asmenys savo tapatybę vis dar privalo įrodyti teisme. Net ir teisiškai ją 
pripažinus, translyčiai asmenys susiduria su daugybe praktinių proble-
mų. Nėra vieningo valstybinių institucijų sutarimo, kaip tvarkomi jų as-
mens duomenys, teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, garantuo-
jama apsauga darbo rinkoje. Iškalbingas ir faktas, kad Asmens lytinės 
tapatybės pripažinimo įstatymo projektas, parengtas Teisingumo mi-
nisterijai bendradarbiaujant su ekspertais, vis dar nepateiktas Seimui.
  
Akivaizdu, kad problemų dar esama nemažai. Kita vertus, Tarptautinę 
žmogaus teisių dieną norėčiau pasidžiaugti visais, garsiai kalbančiais 
apie translyčių asmenų lygiateisiškumą. Pernai Nacionaliniame žmo-
gaus teisių forume rengtoje diskusijoje translyčiai asmenys drąsiai ir 
atvirai pasakojo apie savo patirtis. Šiemet vėl matome žmones, ryžtin-
gai atstovaujančius savo bei kitų interesams. Nuoširdžiai jiems dėkoju. 
Dėkoju ir visai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos komandai bei 
partneriams, padėjusiems šią temą iškelti į aukščiausią žmogaus teisių 
darbotvarkės lygmenį.

Agneta
Skardžiuvienė

Lyties  
raiška 

Lygių galimybių kontrolierė
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Sąvokų žodynėlis
(angl. sex) apibūdina biologinių charakteristikų visumą, susijusią su pirminiais ir 
antriniais lyties požymiais, genų rinkiniu ir hormonų poveikiu asmens organizmui. 

(angl. gender reassignment) yra procesas, kurio metu individai įvairiais pokyčiais 
ir procedūromis iš naujo apibrėžia savo kūno santykį su individualia lytine tapaty-
be. Šis procesas gali, tačiau neprivalo, apimti įvairias medicinines procedūras (pa-
vyzdžiui, hormonų terapiją), kuriomis translyčiai asmenys „suderina“ savo fizinę 
išvaizdą su savo tikrąja lytine tapatybe. Lyties pakeitimo procesas yra susijęs ir su 
sudėtingais socialiniais bei teisiniais pokyčiais, pavyzdžiui, atsiskleidimu šeimos 
nariams, draugams bei bendradarbiams, asmens tapatybės dokumentų pakeiti-
mu ir kita. 

(angl. gender reassignment surgery) – chirurginės procedūros, kuriomis siekiama 
pakeisti asmens fizinę išvaizdą tokiu būdu, kad ši kuo labiau atspindėtų tam tikrai 
lyčiai būdingas charakteristikas. Šios procedūros apima ne tik lyties organų korek-
ciją, bet ir kitas kūno išvaizdos bei funkcijų modifikacijas, pavyzdžiui, plaukų ša-
linimą lazeriu. Chirurginės pirminių lytinių požymių korekcijai skirtos procedūros 
atliekamos kartu su hormoniniu gydymu, kai vartojant atitinkamus hormoninius 
preparatus yra įgaunami antriniai kitai lyčiai būdingi požymiai. 

(angl. gender expression) apibūdintina kaip ženklų ir simbolių visuma, apimanti 
individualias lytinės tapatybės raiškos priemones bei aplinkinių sugebėjimą šiuos 
ženklus ir simbolius atpažinti. Kiekvieno asmens lyties raiška yra itin individuali 
bei glaudžiai susijusi su šio asmens lytine tapatybe. Kita vertus, dviejų tą pačią 
lytinę tapatybę turinčių asmenų lyties raiška gali būti itin skirtinga. 

(angl. gender identity) apibūdina unikalų kiekvieno asmens lyties pajautimą bei su 
tuo susijusį savęs (ne)priskyrimą konkrečiai lyčiai. Lytinė tapatybė formuojasi bei 
kinta biologinės lyties, socialinės lyties ir lytinės raiškos patirčių pagrindu. Lyti-
nės 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 procedūros, potencialiai apimančios ir chirurgines bei kito-
kias medicinines procedūras (pavyzdžiui, lyties keitimo operaciją).

(angl. gender) yra socialinis konstruktas, pagal kurį vyrams ir moterims priskiriami 
tam tikri socialiniai vaidmenys bei formuojamos su lytimi susijusios normos. Pa-
žymėtina, jog vyrams ir moterims būdingi socialiniai vaidmenys nėra pastovūs ir 
kinta priklausomai nuo istorinių, socialinių, kultūrinių ir kitokių aplinkybių. 

(angl. legal gender recognition) – asmens vardo ir su lytimi susijusios informaci-
jos oficialiuose asmens tapatybės dokumentuose pakeitimas siekiant teisiškai 
pripažinti asmens lytinę tapatybę. Valstybės gali nustatyti tam tikras sąlygas šiai 
procedūrai atlikti. 

(angl. transgender) yra asmuo, kurio lytinė tapatybė priklauso tarp „moters“ ir 
„vyro“ kategorijų esančiam lyčių spektrui. Ši sąvoka žymi visus atvejus, kai asme-
nų socialinė lytiškumo raiška nesutampa su jų biologine lytimi pagal konkrečioje 
visuomenėje  dominuojančią sampratą, ir apima transseksualius asmenis, nepri-
klausomai nuo to, ar jie save tik identifikuoja kaip tam tikros lyties atstovus, ar 
yra ėmęsi kokių nors žingsnių savo išvaizdos ar biologiniams aspektams pakeisti.
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Kodėl svarbu kalbėti  
apie translyčių asmenų  
žmogaus teises?

Nors Civiliniame kodekse (CK) yra įtvirtinta asmens teisė pasikeisti lytį, ly-
ties pakeitimo sąlygas ir tvarką reglamentuojantis įstatymas iki šiol nėra 
priimtas. 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė 
sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, konstatuodamas, jog teisinio reguliavi-
mo spraga prilygsta teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimui. Ne-
paisant to, kad jau praėjo beveik 20 metų nuo CK įsigaliojimo ir 12 metų nuo 
sprendimo byloje L. prieš Lietuvą, Lietuvos valdžios institucijos vis dar ne-
priėmė atitinkamo teisinio reguliavimo.

Ilgą laiką asmens tapatybės dokumentai translyčiams 
asmenims buvo keičiami tik po užsienyje atliktos lyties 
keitimo operacijos, kuri, savo ruožtu, reiškė priverstinę 
sterilizaciją. Ši situacija iš esmės pasikeitė 2017 metais, kai 
nacionaliniai teismai įpareigojo pakeisti asmens tapaty-
bės dokumentus be privalomųjų medicininių procedūrų 
reikalavimo, remiantis išimtinai psichiatro diagnoze. Taip 
buvo sukurta nauja teismų praktika. Remiantis šia pro-
gresyvia praktika, asmens tapatybės dokumentai Lietu-
voje jau pakeisti beveik 40 translyčių asmenų. 

Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu asmens 
tapatybės dokumentai translyčiams asmenims yra kei-
čiami išimtinai teismo keliu. Šalyje nėra greitos, skaidrios 
ir prieinamos administracinės procedūros. Be to, psi-
chiatrinės diagnozės reikalavimas prieštarauja asmens 
apsisprendimo teisei ir sąlygoja patologizuojantį teisės į 
lytinės tapatybės pripažinimą pobūdį. 

2017 metais Seimo narių grupė registravo įstatymo pro-
jektą, kuriuo apskritai būtų draudžiamos bet kokios su 
teisiniu ir medicininiu lyties pakeitimu susijusios pro-
cedūros. Savo esme šis pasiūlymas visiškai prieštarauja 
progresyviai nacionalinių teismų praktikai. Be to, ma-
noma, kad šis radikalus siūlymas yra tiesioginis atsakas 
į Teisingumo ministerijos parengtą progresyvų Asmens 
lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektą. 

Kadangi šis projektas vis dar nėra priimtas, teisę į lytinės 
tapatybės pripažinimą teismo keliu realizavę asmenys 
susiduria su tam tikrais iššūkiais. Pavyzdžiui, siekdami pa-
sikeisti valstybės ir kitų subjektų išduotus dokumentus, 
kuriuose fiksuojami asmens duomenys. Tokie pakeitimai 
nėra teisiškai reglamentuoti ir šiuo metu yra įgyvendina-
mi ad hoc būdu. Translyčiai asmenys, norėdami pasikeisti 
dokumentus ir (arba) pažymėjimus, beveik visuomet turi 
pateikti atitinkamą teismo sprendimą dėl lytinės tapaty-
bės pripažinimo. Iš esmės tai reiškia, kad jie yra priversti 
atskleisti savo translytę tapatybę tretiesiems asmenims, 
o tai yra teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimas. 

Translyčiai asmenys negali gauti jiems reikalingų sveika-
tos priežiūros paslaugų valstybinėse įstaigose. Kadangi 
sveikatos priežiūros specialistai atsisako teikti tokias 
paslaugas arba tokios paslaugos nėra apmokamos priva-
lomojo sveikatos draudimo lėšomis, translyčiai asmenys 
yra priversti tokių paslaugų ieškoti užsienyje arba jas ap-
mokėti savo lėšomis.
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Konferencijos
programa

TARPTAUTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR ŽMONIŲ KASDIENYBĖ: 

NEEGZISTUOJANTI LYTIES KEITIMO PROCEDŪRA LIETUVOJE

Diskusijos dalyviai aktualizuos tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus įgyvendinti EŽTT sprendimą byloje L. prieš Lietuvą.  
Jie taip pat aptars būtinybę tinkamai reglamentuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą. 

Dirbantiems translyčių asmenų teisių apsaugos sferoje dažnai kyla klausimas, kodėl jau parengtas progresyvus Asmens 
lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektas taip ir nebuvo pateiktas svarstyti Seimui. Ar translyčiai asmenys gali gauti 
jiems reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse gydymo įstaigose, kol nėra priimtas atitinkamas teisinis regu-
liavimas? Kokia apimtimi teisinio reguliavimo trūkumas veikia translyčių asmenų kasdienybę? Atsakymų į šiuos klausimus 
diskusijoje ir ieškos įstatymų leidėjai, politikos formuotojai bei translyčių asmenų bendruomenės nariai.

Pranešimas: „Lytinės tapatybės pripažinimas: misija (ne)įmanoma?“,  
TOMAS VYTAUTAS RASKEVIČIUS, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriaus vadovas

Diskusijoje dalyvauja:
• ALISA ALASEVIČĖ, translyčių asmenų bendruomenės narė;
• AGNETA SKARDŽIUVIENĖ, Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė;
• RASA SVETIKAITĖ, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patarėja;
• ALGIRDAS ŠEŠELGIS, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras;
• DAINIUS ŽALIMAS, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas. 
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Kodėl svarbu kalbėti  
apie translyčių asmenų  
žmogaus teises?

Nors Civiliniame kodekse (CK) yra įtvirtinta asmens teisė pasikeisti lytį, ly-
ties pakeitimo sąlygas ir tvarką reglamentuojantis įstatymas iki šiol nėra 
priimtas. 2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) priėmė 
sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, konstatuodamas, jog teisinio reguliavi-
mo spraga prilygsta teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimui. Ne-
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Ilgą laiką asmens tapatybės dokumentai translyčiams 
asmenims buvo keičiami tik po užsienyje atliktos lyties 
keitimo operacijos, kuri, savo ruožtu, reiškė priverstinę 
sterilizaciją. Ši situacija iš esmės pasikeitė 2017 metais, kai 
nacionaliniai teismai įpareigojo pakeisti asmens tapaty-
bės dokumentus be privalomųjų medicininių procedūrų 
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buvo sukurta nauja teismų praktika. Remiantis šia pro-
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Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu asmens 
tapatybės dokumentai translyčiams asmenims yra kei-
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ir prieinamos administracinės procedūros. Be to, psi-
chiatrinės diagnozės reikalavimas prieštarauja asmens 
apsisprendimo teisei ir sąlygoja patologizuojantį teisės į 
lytinės tapatybės pripažinimą pobūdį. 

2017 metais Seimo narių grupė registravo įstatymo pro-
jektą, kuriuo apskritai būtų draudžiamos bet kokios su 
teisiniu ir medicininiu lyties pakeitimu susijusios pro-
cedūros. Savo esme šis pasiūlymas visiškai prieštarauja 
progresyviai nacionalinių teismų praktikai. Be to, ma-
noma, kad šis radikalus siūlymas yra tiesioginis atsakas 
į Teisingumo ministerijos parengtą progresyvų Asmens 
lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektą. 

Kadangi šis projektas vis dar nėra priimtas, teisę į lytinės 
tapatybės pripažinimą teismo keliu realizavę asmenys 
susiduria su tam tikrais iššūkiais. Pavyzdžiui, siekdami pa-
sikeisti valstybės ir kitų subjektų išduotus dokumentus, 
kuriuose fiksuojami asmens duomenys. Tokie pakeitimai 
nėra teisiškai reglamentuoti ir šiuo metu yra įgyvendina-
mi ad hoc būdu. Translyčiai asmenys, norėdami pasikeisti 
dokumentus ir (arba) pažymėjimus, beveik visuomet turi 
pateikti atitinkamą teismo sprendimą dėl lytinės tapaty-
bės pripažinimo. Iš esmės tai reiškia, kad jie yra priversti 
atskleisti savo translytę tapatybę tretiesiems asmenims, 
o tai yra teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimas. 

Translyčiai asmenys negali gauti jiems reikalingų sveika-
tos priežiūros paslaugų valstybinėse įstaigose. Kadangi 
sveikatos priežiūros specialistai atsisako teikti tokias 
paslaugas arba tokios paslaugos nėra apmokamos priva-
lomojo sveikatos draudimo lėšomis, translyčiai asmenys 
yra priversti tokių paslaugų ieškoti užsienyje arba jas ap-
mokėti savo lėšomis.
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GEROJI UŽSIENIO VALSTYBIŲ PRAKTIKA 

REALIZUOJANT TEISĘ Į LYTINĖS TAPATYBĖS PRIPAŽINIMĄ

Vis daugiau šalių atsisako perteklinių procedūrų ir užtikrina galimybę translyčiams asmenims pasikeisti asmens tapatybės 
dokumentus pareikštiniu būdu. Būtent todėl tarptautinės diskusijos metu tarpvalstybinių institucijų, nevyriausybinių orga-
nizacijų ir Europos valstybių, kuriose įgyvendinama pažangiausia teisės į lytinės tapatybės pripažinimą realizavimo tvarka, 
atstovai dalysis savo praktika ir patirtimi. 

Renginio metu bus keliamas klausimas, ko iš šios patirties galėtume pasimokti Lietuvoje. Dalyviai taip pat diskutuos, ar Lie-
tuvoje susiklosčiusi praktika, kai asmens tapatybės dokumentai translyčiams asmenims yra keičiami teismo keliu, remiantis 
išimtinai psichiatro diagnoze, atitinka tarptautinius translyčių asmenų žmogaus teisių standartus. Jie taip pat svarstys, ar 
reikėtų ieškoti alternatyvių sprendimų. Jei taip, kokių? 

Pranešimas: „Europos šalių praktika, realizuojant teisę į lytinės tapatybės pripažinimą“,  
CIANÁN B. RUSSELL, tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe“ vyresnysis politikos koordinatorius

Diskusijoje dalyvauja:
• EMMA SMITH, Europos Tarybos SOGI departamento atstovė;
• MANUEL ABRANTES, Valstybės sekretoriaus patarėjas pilietybės ir lygybės klausimais, Portugalijos Vyriausybė;
• GABRIELLA CALLEJA, Europos reikalų ir lygybės ministerijos Žmogaus teisių ir integracijos direktorato SOGIGESC 

skyriaus vedėja, Maltos Vyriausybė;
• MARIANNE SÆLEN, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisėkūros skyriaus Vyresnioji patarėja, Norvegijos Vyriausybė.  

Diskusija vyks anglų kalba su nuosekliu vertimu į lietuvių kalbą

14:30 
16:00

16:00 
16:15

2-oji paralelinė  
diskusija 

Obuolio pertrauka

Moderatorius: TOMAS VYTAUTAS RASKEVIČIUS,  
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių 

galimybių integravimo skyriaus vadovas

Laisvalaikio erdvė, V a.
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TRANSLYČIŲ ASMENŲ PATIRTYS LIETUVOJE: 

NUO STIGMOS IKI PRIĖMIMO

Translyčiai asmenys Lietuvoje susiduria ne tik su teisiniais, bet ir su socialiniais iššūkiais. 2018 metais Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybos užsakymu atlikta apklausa atskleidė, kad 36,5 proc. Lietuvos gyventojų nenorėtų dirbti vienoje darbovie-
tėje su translyčiu asmeniu, 48,7 proc. nenorėtų gyventi kaimynystėje. 

Šią tendenciją iš dalies paaiškina visuomenėje bei medikų bendruomenėje įsišaknijęs požiūris, kad translytiškumas laikyti-
nas psichikos liga. Kokią reikšmę turės Pasaulio sveikatos organizacijos sprendimas nebetraktuoti translytiškumo kaip psi-
chikos sveikatos sutrikimo? Ar tai padės (o galbūt trukdys?) translyčiams asmenims, siekiantiems pasikeisti asmens tapaty-
bės dokumentus, gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir integruotis Lietuvos visuomenėje? 

Pranešimas: „Pasaulio sveikatos organizacijos sprendimas išbraukti translytę tapatybę iš psichikos sutrikimų sąrašo: 
priežastys ir pasekmės“, DAINIUS PŪRAS, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais  

Diskusijoje dalyvauja:
• EVELINA DOBROVOLSKA, bylose dėl dokumentų keitimo translyčiams asmenims atstovaujanti advokato padėjėja;
• SIMAS KULIEŠIUS, translyčių asmenų bendruomenės narys;
• ALISA ALASEVIČĖ, translyčių asmenų bendruomenės narė. 

Diskusija vyks lietuvių kalba su nuosekliu vertimu į anglų kalbą

16:15 
17:45

Nuo 
18:00

3-oji paralelinė 
diskusija 

Filmo „Normalumas“ peržiūra ir diskusija „Kaip turėtų atrodyti 
vyriškumas feminizmo amžiuje?“

Moderatorė: JŪRATĖ JUŠKAITĖ, 
portalo manoteises.lt redaktorė

Konferencijų salė, V a.
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Nepriklausoma  
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos apžvalga

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, įgyvendindama Nediskriminavimo 
skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano priemonę Nr. 3.1 „Atlikti Lietuvoje 
gyvenančių LGBT bendruomenės asmenų padėties visuomenėje ir privataus 
gyvenimo apsaugos srityje tyrimą ir rezultatų analizę“, parengė nacionali-
nę apžvalgą apie translyčių asmenų situaciją Lietuvoje. Joje pateikiamas tiek  
socialinės, tiek teisinės translyčių asmenų situacijos vertinimas bei formuluo-
jamos atitinkamos rekomendacijos atsakingoms valstybės institucijoms.

Leidinyje nagrinėjama:
• tarptautinių organizacijų standartai ir rekomendacijos 

translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje;
• reprezentatyvios Lietuvos gyventojų nuomonės apklau-

sos apie translyčius asmenis rezultatai;
• praktiniai iššūkiai, su kuriais translyčiai asmenys susidu-

ria įvairiose gyvenimiškose situacijose (dokumentų kei-
timas, sveikatos priežiūra, asmens duomenų apsauga, 
darbo santykiai ir kitos sritys);

• geroji užsienio valstybių praktika.

Nacionalinė apžvalga yra vienas iš Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybos vykdomos prevencinės ir švietėjiškos vei-
klos, kuria siekiama mažinti diskriminacijos apraiškas įvairių 
socialinių grupių atžvilgiu, rezultatų.

Šis leidinys parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis iš dalies 
finansuojamą projektą „#LGBT_LT: didinant visuomenės 
sąmoningumą ir bendruomenės matomumą Lietuvoje“ 
(sutarties Nr. JUST-REC-DISCAG-2016-02-777243). Leidiny-
je pateikiama informacija atspindi išimtinai autorių poziciją, 
o Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šiame leidi-
nyje esančios informacijos panaudojimą. 
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Nacionalinis žmogaus teisių forumas (NŽTF) – tradicinis kiekvienais metais Tarp-
tautinę žmogaus teisių dieną vykstantis renginys, kurio metu visuomenė kviečia-
ma į diskusijas apie esamą situaciją ir tai, ką galėtume padaryti, kad Lietuvoje būtų 
gera gyventi visų tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių, socialinių padėčių, įsitikinimų 
ar pažiūrų žmonėms – visiems. 2019 metų NŽTF skiriamas 30-osioms Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijos metinėms. Šių metų šūkis skelbia – „Vaiko teisės – 
žmogaus teisės“. 

NŽTF yra unikalus reiškinys, po vienu stogu suvienijantis akademinę, valstybinio 
ir nevyriausybinio sektoriaus bei tarptautinę bendruomenes ir pritraukiantis kelis 
šimtus klausytojų.

Šiemet visuomenei siūlomos temos: nuo jaunimo pilietinio aktyvumo, vaikų teisių 
užtikrinimo iki translyčių asmenų teisių apsaugos.
 
Organizatoriai: Lietuvos negalios organizacijų forumas, Lygių galimybių kontrolieri-
aus tarnyba, Seimo kontrolierių įstaiga, Seimo Žmogaus teisių komitetas, Užsienio 
reikalų ministerija, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaiga, Vytauto Didžiojo universite-
tas, Žmogaus teisių organizacijų koalicija.  

Organizaciniai partneriai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
Norvegijos ambasada, Švedijos ambasada, Suomijos ambasada, JAV ambasada,  
Kanados ambasada, Lietuvos žurnalistikos centras, Atviros Lietuvos fondas,  
Friedrich Ebert fondas. 

Informacinis partneris: LRT.

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti interneto svetainėje www.nztf.lt.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Tarnyba) yra nepriklausoma valstybinė 
institucija, ginanti asmenis nuo diskriminacijos. Jos vadovas – lygių galimybių kon-
trolierius – prižiūri, kaip Lietuvoje laikomasi lygių galimybių įstatymų. Lietuvoje yra 
taikomi du: Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas bei Lygių galimybių įstatymas.  

Gyventojai, įtarę, kad susidūrė su diskriminacija, gali pateikti skundą lygių galimy-
bių kontrolieriui. Jis tyrimus dėl lygių galimybių pažeidimų gali atlikti ir savo inicia-
tyva. Šis pareigūnas taip pat atlieka nepriklausomus situacijos tyrimus ir apžvalgas, 
teikia išvadas ir rekomendacijas, vykdo švietėjišką bei prevencinę veiklą. 

Tarnyba (tuomet – Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) įsteigta 
1999 metais. 2005 metais, įsigaliojus Lygių galimybių įstatymui, praplėtusiam as-
menų, kuriems taikoma apsauga nuo diskriminacijos, ratą, institucija buvo per-
vadinta į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. 

Šiuo metu lygių galimybių kontrolierės pareigas eina Agneta Skardžiuvienė.  
Daugiau informacijos apie Tarnybą galite rasti interneto svetainėje www.lygybe.lt. 
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While implementing the measure within the Action Plan for Non-Discrimina-
tion 2017–2019 No. 3.1 “Research and analysis of the situation of the local LGBT 
community in the society and in the sphere of private life”, the Office of the 
Equal Opportunities Ombudsperson conducted the national review on the si- 
tuation of transgender persons in Lithuania. The review analyses the situation 
of transgender persons from legal and sociological perspectives. Correspond-
ing recommendations are presented to legislators and policy makers. 

The national review covers the following topics: 
• standards and recommendations of international  

organizations in the field of transgender human rights;
• analysis of the results of the representative opinion 

survey about transgender persons; 
• overview and analysis of practical challenges, which 

are faced by transgender persons in multiple daily 
situations (change of personal documents, provision 
of healthcare services, protection of personal data,  
employment, etc.);

• best practices from other countries.

The national review is an outcome of one of the preventive 
and educational activities of the Office of the Equal Oppor-
tunities Ombudsperson, which seeks to reduce discrimina-
tion against specific social groups in Lithuania.

This publication was prepared within the framework of the 
project “#LGBT_LT: Raising Awareness through Visibility 
in Lithuania”, co-funded by the European Union Rights, 
Equality and Citizenship Programme (Agreement No. 
JUST-REC-DISCAG-2016-02-777243).

Information contained in this publication reflects the po-
sition of its authors only. The European Commission is not 
responsible for any usage of any information contained in 
this publication.
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The Office of the Equal Opportunities Ombudsperson (hereinafter – the Office) 
is an independent public body that defends individuals from discrimination. The 
Equal Opportunities Ombudsperson monitors how the laws on equal treatment 
are implemented. In Lithuania there are two pieces of such legislation, namely the 
Law on Equal Opportunities for Women and Men and the Law on Equal Treatment. 

Residents who suspect that they were discriminated against can submit a com-
plaint to the Equal Opportunities Ombudsperson. The Ombudsperson also carries 
out investigations on her own initiative. She performs independent researches 
surveys, provides conclusions and recommendations, carries out preventive and 
educational activities.

 The Office (at that time the Office of the Equal Opportunities for Women and Men 
Ombudsperson) was established in 1999. In 2005, when the Law on Equal Treat-
ment came into force, the name of the Office changed to the Office of the Equal 
Opportunities Ombudsperson. Ombudsperson’s mandate was broadened and 
more people gained the right to submit a complaint in cases of discrimination on 
various grounds, such as age, sexual orientation, disability, etc. 

Currently Ms. Agneta Skardžiuvienė holds the mandate of the Equal Opportunities 
Ombudsperson. More information about the Office could be found in its official 
website www.lygybe.lt. 

The National Forum on Human Rights (hereinafter – the NFHR) is an annual event 
that is organized on the occasion of the Human Rights Day. The public is welcome 
to join the discussions at the NFHR regarding the present situation and what could 
be done to ensure that Lithuania provides appropriate and safe living conditions 
for everyone, regardless of their nationality, race, faith, gender, social status, be-
liefs or any other characteristics. In 2019 the NFHR is dedicated to the 30th anniver-
sary of the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child. 
This year’s slogan is “Children’s Rights – Human Rights”. 

NFHR is a unique phenomenon that unites academic and international commu-
nities, as well as governmental and non-governmental sectors. It also attracts  
hundreds of other participants. 

This year NFHR offers various human rights topics that vary from civic engage-
ment by young people and implementation of children’s rights to equality of trans-
gender persons. 

Organizers: Lithuanian Disability Organizations Forum, Office of the Equal Oppor-
tunities Ombudsperson, Seimas Ombudsmen’s Office, Seimas Committee on Hu-
man Rights, Ministry of Foreign Affairs, Children’s Rights Ombudsman Institution, 
Vytautas Magnus University, Coalition of Human Rights Organizations. 

Organizational partners: Martynas Mažvydas National Library of Lithuania,  
Royal Norwegian Embassy, Embassy of Sweden, Embassy of Finland, U. S.  
Embassy, Embassy of Canada, Lithuanian Journalism Center, Open Lithuania Foun-
dation, Friedrich Ebert Foundation.

Information partner: Lithuanian National Radio and Television (LRT). 

More information about NFHR could be found in its official website  www.nztf.lt.    
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BEST PRACTICES IN IMPLEMENTING 

RIGHT TO LEGAL GENDER RECOGNITION 

More and more jurisdictions are abolishing abusive requirements and introducing legal gender recognition based on 
self-determination. During this international discussion representatives of international governmental and non-govern-
mental organizations and European jurisdiction that are well-known for progressive regulations on legal gender recogni-
tion will share their practice and experience.

We are going to ask a question on what could be learnt from this experience in Lithuania? The participants are also going 
to discuss, whether the current practice in Lithuania, when legal gender recognition is obtained through the court pro-
ceedings based on mental diagnosis, is compatible with international human rights standards. Maybe there are other  
alternatives? If yes, how could we implement these alternatives in practice? 

Presentation: “European Standards on Legal Gender Recognition”,  
CIANÁN B. RUSSELL, ILGA-Europe’s Senior Policy Officer

Participants:
• EMMA SMITH, Representative of the Council of Europe’s SOGI Unit;
• MANUEL ABRANTES, Advisor to the Secretary of State for Citizenship and Equality, Government of Portugal; 
• GABRIELLA CALLEJA, Head of the SOGIGESC Unit within the Human Rights and Integration Directorate,  

Ministry for European Affairs and Equality, Government of Malta;
• MARIANNE SÆLEN, Senior Advisor, Health Legislation Department, Ministry of Health and Care Services,  

Government of Norway.

Discussion is going to take place in English with synchronized translation to Lithuanian

14:30 
16:00

16:00 
16:15

2nd Parallel Discussion 

Apple Break

Moderator: TOMAS VYTAUTAS RASKEVIČIUS,  
Head of the Equal Opportunities Mainstreaming 
Division at the Office of the Equal Opportunities 

Ombudsperson

Free Time Space, 5th floor 
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Programme

TRANSGENDER EXPERIENCES IN LITHUANIA: 

FROM STIGMA TO SOCIAL ACCEPTANCE 

Transgender persons in Lithuania face not only legal, but also social challenges. In 2018 the public opinion survey conducted 
by the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson revealed that 36,5 % of Lithuanians would prefer not to work in one 
workplace with a transgender person and 48,7 % would prefer not to reside in the same neighborhood. 

These negative sentiments are partially explained by pathologization of transgender identities that is firmly rooted not only 
in the society, but also in the medical community. What impact will have the decision by the World Health Organization 
(WHO) to depathologize transgender identities? Maybe it will help (or maybe prevent?) transgender persons in obtaining 
legal gender recognition, accessing necessary healthcare and integrating into the Lithuanian society?   

Presentation: „World Health Organization and Depathologization of Transgender Identities: Causes and Consequences”, 
DAINIUS PŪRAS, UN Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of 
Physical and Mental Health 

Participants:
• EVELINA DOBROVOLSKA, Legal Assistant (representing transgender applicants before the national courts); 
• SIMAS KULIEŠIUS, Representative of Transgender Community;
• ALISA ALASEVIČĖ, Representative of Transgender Community. 

Discussion is going to take place in Lithuanian with synchronized translation to English
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Head of Communication at Lithuanian 
Centre for Human Rights
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Although the Civil Code includes the right for a person to change one’s 
gender, the specific law outlining the conditions and procedure for gender  
reassignment has not been adopted yet. In 2007, the European Court of Hu-
man Rights (ECtHR) in the case L. v. Lithuania concluded that non-existent 
legal regulation amounts to a violation of the right to respect for private life. 
Despite the fact that it has been almost 20 years since the adoption of the Civil 
Code and almost 12 years after the judgment in the case of L. v. Lithuania, the 
Lithuanian authorities are still to adopt the required legislation.

For a long time, identity documents for transgender per-
sons were changed only after a gender reassignment 
surgery, which in turn implied forced sterilization. This 
situation changed in 2017, when national courts ordered 
legal gender recognition based solely on a psychiatrist’s 
diagnosis. This precedent resulted in a consistent na-
tional jurisprudence. Following this progressive juris-
prudence, nearly 40 transgender persons have already 
changed their identity documents in Lithuania.

However, it is essential to consider that, currently, iden-
tity documents for transgender persons are changed 
only through the court proceedings. There is no quick, 
transparent and accessible administrative procedure in 
Lithuania. Additionally, the requirement for a psychiatric 
diagnosis contradicts the individual right to self-deter-
mination and leads to the pathologizing nature of legal 
gender recognition. 

In 2017, a group of members of the Lithuanian Parliament 
registered a bill that would ban any legal and medical 
gender reassignment procedures all together. By its’ 
very nature, this proposal is in stark contrasts to the  
progressive jurisprudence of the national courts. More-
over, this radical proposal is believed to be a direct  
response to the progressive draft Law on Recognition of 
Gender Identity by the Ministry of Justice.

As this bill has not been adopted yet, those who have 
exercised their right to legal gender recognition are ex-
periencing specific challenges. For instance, in changing 
documents and (or) certificates issued by the state au-
thorities that contain personal data. Such changes are 
not legally regulated and are currently being implemen- 
ted on an ad hoc basis. Transgender persons almost al-
ways have to submit a court decision on the recognition 
of their gender identity in order to change documents 
and (or) certificates. That means that they are forced to 
disclose their transgender identity to third parties, which 
is in violation of the right to respect for private life. 

Transgender persons cannot access necessary health-
care services in public healthcare institutions. As health-
care professionals refuse to provide such services and 
(or) they are not covered by public healthcare insurance 
schemes, transgender persons are forced to seek such 
services abroad or to pay for them by themselves.
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INTERNATIONAL STANDARDS AND HUMAN REALITY:

NON-EXISTENT GENDER REASSIGMENT PROCEDURE IN LITHUANIA

Participants of the discussion will elaborate on the international obligation of the Republic of Lithuania in implementing 
the judgment of the European Court of Human Rights (ECtHR) in the case L. v. Lithuania. They are also going to discuss the 
necessity of introducing legal gender recognition in the Lithuanian legal system. 

The drafted progressive draft Law on Recognition of Gender Identity has not been submitted for the Parliament’s  
consideration yet. Are transgender persons able to access necessary health care services in public hospitals without  
corresponding legal regulations? To what extent transgender persons are affected due to the absent legal regulation in the 
field? The participants of the discussion include legislators, policy makers and members of the transgender community.

Presentation: “Legal Gender Recognition: Mission (Im)Possible?”,  
TOMAS VYTAUTAS RASKEVIČIUS, Head of the Equal Opportunities Mainstreaming  
Division at the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson

Participants:
• ALISA ALASEVIČĖ, Representative of Transgender Community; 
• AGNETA SKARDŽIUVIENĖ, Equal Opportunities Ombudsperson of the Republic of Lithuania; 
• RASA SVETIKAITĖ, Advisor of the Minister of Justice of the Republic of Lithuania;
• ALGIRDAS ŠEŠELGIS, Vice-Minister of Health of the Republic of Lithuania;
• DAINIUS ŽALIMAS, President of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. 

Discussion is going to take place in Lithuanian with synchronized translation to English
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Chief Editor of the Portal lrt.lt
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Intro In Lithuania for the past several years we 
have been talking about the equality of 
transgender persons like never before. I 
am really happy that the Office of the Equal 
Opportunities Ombudsperson by organi- 
zing the second conference dedicated to 
this topic, contributes to various discus-
sions on the most important human rights 
issues and helps to find the best solutions. 

In 2019 the Constitutional Court delivered its judgment that a person 
could not be restricted of their constitutional rights based on gender 
identity. This ruling meant that transgender persons are protected from 
discrimination based on the Constitution of the Republic of Lithuania. 
The community of human rights defenders were pleased by such re- 
cognition of transgender people. However, this judgment is a clear re-
minder that our legal system does not protect them as it is supposed to. 

More than ten years ago the European Court of Human Rights conclu- 
ded that Lithuania violated transgender person’s rights by not introdu-
cing legal regulation on gender reassignment. Even though Lithuania 
was instructed to pass the required legislation, not much has been 
done since. 

Since 2017 transgender citizens can change their identity documents. 
However, this practice is not sufficient, because transgender persons 
still have to prove their identity before the court. After obtaining legal 
gender recognition, transgender persons still face a lot of practical 
issues. There is no institutional agreement on how to manage their 
personal data, provide health care services and guarantee the required 
protection in the labor market. It is also important to emphasize that 
the draft Law on Recognition of Gender Identity that was drafted in 
collaboration with national experts has not yet been introduced to the 
Parliament.

It is obvious that there are a lot of problems regarding equality of 
transgender persons. On the other hand, while celebrating the Human 
Rights Day, I would like to honor those, who speak loudly and clearly 
about equal treatment of transgender persons. Last year at the Natio- 
nal Forum on Human Rights transgender persons shared their stories 
bravely and openly. This year we also see determined people, who re- 
present community of transgender persons. I express my sincere grati-
tude to them. I would also like to extend my sincere appreciation to the 
team of the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson and all 
other partners, who contributed to elevation of this topic to the highest 
level of human rights agenda.

Agneta
Skardžiuvienė

Gender  
Expression 

Equal Opportunities Ombudsperson
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Glossary describes the totality of biological characteristics related to primary and secon- 
dary sex characteristics, set of genes and effect of hormones on a person’s body.

is the process by which individuals – through a variety of changes and procedures 
– redefine their body in relation to their individual gender identity. This process 
may – but not necessarily – involves a variety of medical procedures (such as hor-
mone replacement therapy) through which transgender individuals align their 
physical appearance with their true gender identity. The gender reassignment 
process also involves complex social and legal changes, such as coming out to 
family members, friends and co-workers, legal gender recognition, and more.  

involves surgical procedures designed to alter the physical appearance of a per-
son to reflect as closely as possible characteristics, associated with the specific 
sex. These procedures include not only genital surgery, but also other modifica-
tions to the appearance and function of the body, such as hair removal by laser. 
Surgical procedures for modification of primary sex characteristics are performed 
together with hormone replacement therapy, which helps to acquire corre-
sponding secondary sex characteristics. 

is defined as a set of signs and symbols that include individual means of express-
ing gender identity and the ability of those around them to recognize those signs 
and symbols. Gender expression of each individual is highly unique and closely 
related to that person’s gender identity. However, gender expression of two peo-
ple with the same gender identity can be very different.

describes each person’s unique sense of gender and corresponding (non-)  
attribution of self to the specific gender. Gender identity is formed and chang-
ing based on biological sex, gender identity and gender expression. In some  
cases, gender identity affects a person’s relationship with their body and physical  
appearance adjustments may be performed, potentially involving both surgical 
and other medical procedures (such as gender reassignment surgery).

is a social construct through which men and women are assigned specific social 
roles, and gender norms are formed. It is noteworthy that male and female social 
roles are not a constant and vary according to historical, social, cultural and other 
circumstances.

is a change of a person’s name and gender-related information in official identity 
documents to legally recognize a person’s gender identity. States may impose 
certain conditions and (or) requirements for this procedure.

is an umbrella term that describes people whose gender identity and (or)  
expression does not match the sex they were assigned at birth.

Sex

Gender  
Reassignment

Gender  
Reassignment  

Surgery 

Gender  
Expression 

Gender  
Identity

Gender

Legal Gender 
Recognition 

Transgender
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The conference is organized within the framework of the project “#LGBT_LT: Raising Awareness through Visibility 
in Lithuania”, co-funded by the European Union Rights, Equality and Citizenship Programme (Agreement No. JUST-

REC-DISCAG-2016-02-777243). Information contained in this publication reflects the position of its authors only. The  
European Commission is not responsible for any usage of any information contained in this publication.

Send your comments and suggestions by e-mail lygybe@lygybe.lt
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