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Alexandra Eckman, par iespējamo uzmākšanos transpersonai un tās 
spīdzināšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir transpersona, kas dzīvo Dānijā. Viņa sūdzas par to, ka šā fakta dēļ 
viņa ir tikusi pazemota un spīdzināta dažādās Dānijas iestādēs. Viņa jo īpaši sūdzas par 
nopietniem pārkāpumiem medicīnas iestādēs, kurās, šķiet, viņa tikusi ārstēta pret pašas gribu. 
Lūgumraksta iesniedzēja turklāt norāda, ka publiskās iestādēs valdošās transfobijas dēļ viņa 
ilgus laikposmus bijusi bezpajumtniece.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

ES tiesību aktos nav skaidri formulēts diskriminācijas aizliegums personas dzimumidentitātes 
un dzimuma izpausmes dēļ. Tomēr Direktīvā 2004/113/EK1 ir aizliegta diskriminācija un 
pazemošana dzimuma dēļ, sniedzot preces un pakalpojumus gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā. Veselības aprūpes pakalpojumi un mājokļa nodrošināšana ietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā. 

                                               
1 Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi 
un pakalpojumu sniegšanu, OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
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Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas tiesu praksi1 diskriminācija dzimuma dēļ ietver 
diskrimināciju dzimuma maiņas dēļ. Transseksuāļi var tikt aizsargāti ar Direktīvu 
2004/113/EK, ciktāl diskriminācija, sniedzot pakalpojumus, tostarp veselības aprūpes un 
mājokļu nodrošināšanas pakalpojumus, notiek viņu dzimuma maiņas dēļ. Tomēr šī tiesu 
prakse attiecas tikai uz dzimuma maiņas aspektu, un tā neattiecas uz citiem transpersonu 
diskriminācijas veidiem, kas nav saistīti ar dzimuma maiņu. 

Lūgumraksta iesniedzēja nekonkretizē, vai viņas problēmas ir saistītas ar dzimuma maiņu vai 
nav. Turklāt no lūgumraksta netop skaidrs, vai lūgumraksta iesniedzējas paustās sūdzības ir 
diskriminācija vai pazemošana atbilstīgi direktīvai. 

Secinājums

Komisija pašlaik pārbauda Direktīvas 2004/113/EK transponēšanu visās dalībvalstīs, tostarp 
Dānijā. Tomēr Komisijai nav norāžu par to, ka Dānija nebūtu pareizi transponējusi direktīvu 
attiecībā uz dzimuma maiņu. Lūgumraksta iesniedzējas konkrētajā gadījumā saistībā ar 
diskrimināciju viņai būtu jāiesniedz sūdzība atbilstīgi valsts tiesību aktiem un izmantojot 
valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

                                               
1 1996. gada lieta C-13/94 P pret S un Cornwall County Council, Recueil, I-2143. lpp., un 2006. gada 
lieta C-423/04 Richards pret Secretary of State for Work and Pensions, Recueil, I-3585. lpp.


