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Lyties sampratos pokyčių inicijavimas Lietuvos teisėje  

Vygantas Malinauskas, Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetas 

 

Lietuvos teisinė sistema remiasi lyties samprata, kuri asmenį ir jo biologinę prigimtį suvokia kaip 

integralią visumą. LR Konstitucijos 18 straipsnis sako, kad „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“. 

Tai be kitų dalykų reiškia, kad su vyriška ar moteriška lytimi susijusios žmogaus teisės kyla iš vyriškos 

ar moteriškos prigimties, o ne iš socialinių konvencijų ar asmeninio pasirinkimo. Konstitucijoje 

įtvirtinta teisė nebūti diskriminuojamam dėl lyties, taip pat yra prigimtinė teisė. Niekas neturi būti 

diskriminuojamas dėl savo vyriškos ar moteriškos prigimties. Tačiau šiandien toks suvokimas tampa 

kliūtimi ideologinėms grupėms, palaikančioms bei skleidžiančioms lyties, kaip nuo žmogaus biologijos 

atsieto socialinio konstrukto, ideologiją ir siekiančioms šią ideologiją paversti visuomenės gyvenimo 

norma. Ši ideologija neigia ryšį tarp žmogaus lyties ir biologijos aiškindama, jog lytis yra apibrėžiama 

tik socialiai ir kultūriškai. Siekiant tikslo pakeistą lyties sampratą įtvirtinti kaip visuomenės gyvenimo 

normą, pasirenkamos įvairios strategijos. Šiame pranešime pabandysiu trumpai apžvelgti kelias iš jų. 

 

Pakeistos lyties sampratos įtvirtinimo strategijos 

Strategijas, siekiančias Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinti nuo biologinės žmogaus prigimties atsietą 

lyties sampratą, sąlyginai galima skirstyti į tas, kurios siekia šio tikslo bandydamos tiesiogiai teisės 

aktuose įtvirtinti kitokią lyties sampratą, ir strategijas, kurios siekia sukurti teisines prielaidas 

ignoruoti lyties biologinę prigimtį bei su tuo susijusius biologinius, psichologinius ir socialinius vyrų 

bei moterų skirtumus. Taip pat strategijas, siekiančias sudaryti teisines prielaidas įsitvirtinti pakeistai 

lyties sampratai. 

 

Tiesioginis pakeistos lyties sampratos įtvirtinimas 

Kol kas ryškiausias strategijos, siekiančios tiesiogiai Lietuvos teisėje įtvirtinti pakeistą lyties sampratą, 

pavyzdys yra bandymas padaryti Lietuvos teisės dalimi Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš 

moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (dar žinoma, kaip Stambulo konvencija). 

Nemažai diskusijų bei visuomenės reakcijos susilaukusi Stambulo konvencija Vyriausybės buvo 

pasirašyta praėjusių metų vasarą. Kol kas ji yra neratifikuota Seimo. Jei Konvencija būtų ratifikuota, ji 

įgytų Lietuvoje galią įstatymo, kuris turėtų prioritetą prieš kitus Seimo priimtus įstatymus tais 

atvejais, kai Lietuvos įstatymų ir Konvencijos nuostatos skirtųsi. Pasirašiusi ir ratifikavusi konvenciją, 

Lietuva būtų priversta lyties, kaip socialinio konstrukto sampratą, įtvirtinti savo teisinėje sistemoje. 

Tuo pačiu Lietuvos teisėje atsirastų nauji draudimo diskriminuoti pagrindai dėl „socialinės lyties“ ir 

„socialinės lyties tapatybės“. Tai savo ruožtu reikštų, jog sprendžiant diskriminavimo dėl lyties 
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klausimus biologinė prigimtinė lytis taptų nebereikšminga. Šiuo metu Vyriausybė imasi iniciatyvos 

svarstyti šios konvencijos ratifikavimo galimybes. Todėl tikėtina, kad Stambulo konvencija bus 

teikiama Seimui ratifikuoti. 

 

Netiesioginis pakeistos lyties sampratos įtvirtinimas 

Kitokio pobūdžio yra strategijos, siekiančios netiesiogiai įtvirtinti naują lyties sąvoką. Vadovaujantis 

šiomis strategijomis, dažniausiai nėra siūloma teisės aktuose naujai apibrėžti lyties sąvoką. Vietoj to, 

yra inicijuojami teisės aktai ar jų pakeitimai, kurie didesniu ar mažesniu laipsniu ilgainiui lemia 

biologinės prigimtinės lyties teisinį nereikšmingumą. Tokio pobūdžio teisėkūros iniciatyvos dažnai 

pristatomos kaip kova už lygias teises, teisingumą, socialinį jautrumą. Kadangi tokių teisėkūros 

iniciatyvų tikrieji motyvai visuomenei retai yra atskleidžiami, o jų teisinės pasekmės nėra akivaizdžios, 

plačioji visuomenė dažniausiai į jas nereaguoja kaip į tai, kas gali lemti pakeistos lyties sampratos 

laipsnišką įtvirtinimą Lietuvos teisėje. Beje, dažnai nereaguoja ne tik plačioji visuomenė. Daugelis 

Seimo narių tokiais atvejais taip pat neįžvelgia galimo poveikio teisinei sistemai ilgalaikėje 

perspektyvoje. Šios strategijos, prisidengdamos kilniais tikslais, paprastai siekia: 

1. Sumenkinti teisinę reikšmę tų teisinių institutų, kurie remiasi lyčių skirtingumu.  

2. Uždrausti kreipti dėmesį į natūralius biologinius, psichologinius ir socialinius vyrų ir moterų 

skirtumus viešajame gyvenime, ypač švietimo veikloje.  

3. Įtvirtinti teisę nepaisyti socialinių ir moralės normų, susijusių su lytimi.  

4. Įteisinti nuostatą, jog biologinė prigimtinė lytis gali būti pakeičiama. 

 

Santuokos reikšmės nuvertinimas 

Vienas iš svarbiausių teisinių institutų, grindžiamų lyčių skirtingumu ir papildomumu, yra santuoka. 

Santuokoje lyčių skirtingumas yra lemiamas faktorius, siekiant sukurti šeimos teisinius santykius tarp 

kraujo ar giminystės ryšiais nesusijusių asmenų. Santuoka, kaip vyro ir moters sąjunga, yra įtvirtinta 

LR Konstitucijos 38 straipsnyje, tad ši santuokos samprata nėra taip lengvai pakeičiama. Todėl 

pasirenkama strategija ne bandyti keisti santuokos apibrėžimą taip, kad lyčių skirtumas nebeturėtų 

reikšmės kuriant šeimos santykius, bet pačią santuoką padaryti teisiniu požiūriu nereikšmingą.  

Sąmoningai ar nesąmoningai prie šios strategijos įgyvendinimo yra prisidėjęs Konstitucinis teismas. 

Visuomenėje didelį rezonansą sukėlusiame 2011 09 28 nutarime Dėl valstybinės šeimos politikos 

koncepcijos, Konstitucinis teismas nuvertindamas santuokos reikšmę kuriant šeimos teisinius 

santykius tarp kraujo ar giminystės ryšiais nesusijusių asmenų, tuo pačiu nuvertino ir skirtingų lyčių 

reikšmę kuriant šeimą. Konstitucinio teismo nutarime lyčių skirtingumas nėra minimas kaip 

konstitucinės šeimos sampratos bruožas. 
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Šiuo metu Seime yra svarstomas Lygių galimybių įstatymo pakeitimo projektas, kuriame siūloma 

įtvirtinti draudimą diskriminuoti dėl šeiminės padėties. Projektui pritarė Vyriausybė ir dauguma jį 

svarsčiusių Seimo komitetų. Tiesioginė tokio draudimo pasekmė būtų santuokos instituto teisinės 

reikšmės panaikinimas. Kadangi šeiminė padėtis be kita ko apima ir buvimą ar nebuvimą susituokus. 

O draudimas diskriminuoti dėl šeiminės padėties reiškia, jog negali būti skirtingų susituokusių ir 

nesusituokusių asmenų teisių. Netiesioginė ir ne tokia akivaizdi Lygių galimybių įstatymo pakeitimo 

priėmimo pasekmė ilgesnėje perspektyvoje būtų prigimtinės biologinės lyties reikšmės kuriant 

šeimos santykius panaikinimas.  

Viešoji tvarka, visuomenės moralė didele dalimi yra grįsta pripažinimu fakto, jog egzistuoja 

biologiniai, psichologiniai ir socialiniai lyčių skirtumai. Tuo grindžiama ir mūsų tautos bei visuomenės 

kultūra. Tuo tarpu prisidengiant kova už lyčių lygybę, siekiama palikti vis mažiau sričių, kuriose 

leidžiama atsižvelgti į prigimtinius vyrų ir moterų skirtumus, net kai tai yra tinkama, pateisinama ir 

reikalinga.  

Minėtame lygių galimybių įstatymo pakeitimo projekte šalia draudimo diskriminuoti dėl šeiminės 

padėties, siūlomas ir kitas draudimo diskriminuoti pagrindas – dėl fizinės išvaizdos. Iš pažiūros tai 

atrodo daugeliu atveju teisingas draudimas. Pavyzdžiui, svarstant ar priimti asmenį dirbti autobuso 

vairuotoju, kandidato apkūnumas neturėtų būti lemiantis faktorius. Tačiau draudimas diskriminuoti 

dėl fizinės išvaizdos visai kitaip atrodo šių metų Eurovizijos konkurso kontekste.  

Tokie naujų draudimo diskriminuoti pagrindų įtvirtinimai įstatymuose sudaro teisines prielaidas bei 

sąlygas taip vadinamam strateginiam bylinėjimuisi, kai kreipiamasi į teismus, turint tikslą ne tiek 

apginti konkretaus asmens teises, kiek pasitelkiant teismų galią aiškinti teisę, pakeisti teisės normų 

turinį, o tuo pačiu ir iššaukti socialinius visuomenės pokyčius. Biologinės prigimtinės lyties samprata 

glaudžiai susijusi su viešosios tvarkos ir moralės reikalavimais, kurie taikytini fizinei išvaizdai tiek, kiek 

ji gali būti keičiama dirbtiniu būdu. Tuo tarpu lyties, kaip socialinio konstrukto ideologija, yra glaudžiai 

susijusi su siekiu neigti tuos viešosios tvarkos ir moralės reikalavimus, kurie kyla iš biologinės 

prigimtinės lyties. Paneigdama tuos reikalavimus, ji tuo pačiu paneigia biologinės prigimtinės lyties 

reikšmę moralėje ir kultūroje. 

 

„Lyties keitimo“ pripažinimas Lietuvoje 

Nuostata, kad biologinė prigimtinė lytis nėra svarbi, pastaruoju metu įsitvirtino Lietuvos teismų 

praktikoje, kurie pasinaudodami galia aiškinti įstatymus suteikia teisę asmenims, atlikusiems taip 

vadinamą „lyties keitimo“ operaciją, pakeisti asmens dokumentų įrašus, nurodant naują lytinę 

tapatybę. Tokiu būdu teismai, be platesnės ir viešos diskusijos visuomenėje ar įstatymų leidėjo valios, 
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Lietuvos teisėje įtvirtino nuostatą, kad lytis gali būti pakeičiama asmens pasirinkimu. Kadangi 

biologinės prigimtinės lyties pakeisti neįmanoma, teismai de facto vadovaujasi ne konstitucine 

žmogaus teisių, kaip prigimtinių teisių, kuri galioja ir lyčių teisėms, samprata, bet Lietuvos teisėje 

neturinčios jokio pagrindo socialinės lyties arba gender samprata. Teismai ne tik pripažįsta galimybę 

pakeisti lytį, bet ir užkerta kelią žinoti asmens tikrąją lytinę tapatybę net kai tai yra svarbu. Tokiu 

būdu lytis nebėra tai, kuo tu esi, bet tai, kuo tu nori prisistatyti. Teismai iš esmės įvedė „teisinės 

lyties“ sampratą, kuri yra ne kas kita, kaip socialinės lyties sampratos atmaina. 

Viena iš būtinų demokratijos sąlygų tai, kad visuomenė supranta savo pačios ar jos išrinktų atstovų 

daromų sprendimų bei pasirinkimų pasekmes. Jei pasekmės yra nuslepiamos ar nutylimos, 

pridengiamos kitais motyvais, tokia visuomenė iš tiesų nustoja būti demokratija tikrąja to žodžio 

prasme. Tokiu būdu pastangos be diskusijos visuomenėje ir plačiosios visuomenės pritarimo įtvirtinti 

Lietuvos teisėje naują lyties sampratą, tuo pačiu sukeliant visuomenėje radikalius ir negrįžtamus 

pokyčius, yra tikra grėsmė demokratijai.  

Tokie bandymai keičiant teisę priversti visuomenę priimti naują socialinę tvarką, neprisideda nei prie 

didesnės laisvės, nei prie didesnės demokratijos, nei skatina piliečius labiau pasitikėti savo valstybe. O 

dabartinio laikmečio iššūkių akivaizdoje, piliečių pasitikėjimas valstybe yra lemiamos reikšmės. 

 


