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მინისტრთა კომიტეტი, ევროპის საბჭოს წესდების მე–15.b მუხლის 
ფარგლებში,

ითვალისწინებს რა, რომ ევროპის საბჭოს მიზანს წარმოადგენს მის 
წევრებს შორის მჭიდრო ერთიანობის მიღწევა და რომ აღნიშნული 
ერთიანობა შეიძლება მიღწეულ იქნას მხოლოდ ადამიანის უფლებათა 
სფეროში საერთო მოქმედებებით;

იხსენებს რა, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია და 
ვრცელდება ყველა ინდივიდზე და ხაზს უსვამს ვალდებულებას, 
უზრუნველყოს ყველა ადამიანის თანასწორობა და უფლებებითა და 
თავისუფლებებით სარგებლობა, რომელიც დაცული იქნება ნებისმიერი 
ნიშნით დისკრიმინაციისგან, როგორიცაა სქესი, რასა, კანის ფერი, 
ენა, რელიგია, პოლიტიკური თუ სხვაგვარი შეხედულება, ეროვნული 
თუ სოციალური წარმომავლობა, ეროვნული უმცირესობისადმი 
კუთვნილება, საკუთრება, დაბადების გარემოება ან ადამიანის 
უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით (შემდგომში „კონვენცია“) 
და მისი ოქმებით გათვალისწინებული სხვა სტატუსი;

აღიარებს რა, რომ სახელმწიფოების მიერ არადისკრიმინაციული 
მოპყრობა და სადაც საჭიროა, პოზიტიური ზომების გატარება დის
კრიმინაციული მოპყრობის წინააღმდეგ, მათ შორის არა სახელ
მწიფოებრივი ერთეულების მიერ განხორცილებული დისკრიმინაციული 
მოპყრობისა, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 
დაცვის საერთაშორისო სისტემის ძირეული კომპონენტებია;

აღიარებს რა, რომ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი 
ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში იყვნენ და დღესაც არიან 
ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და სხვადასხვა სახის შეუწყნარებლობისა 
და დისკრიმინაციის მსხვერპლი (მათ შორის მათსავე ოჯახებში), 
როგორიცაა კრიმინალიზაცია, მარგინალიზაცია, სოციალური გარიყვა 
და ძალადობა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 
საფუძველზე  და რომ აღნიშნული ჯგუფის მიერ ადამიანის უფლებებით 
სარგებლობის უზრუნველსაყოფად კონკრეტული ქმედებებია საჭირო;

ევროპის მინისტრთა საბჭოს რეკომენდაცია 
წევრ სახელმწიფოებს

CM/Rec(2010)5 

სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის 

საფუძველზე დისკრიმინაციის 
აღმოფხვრის შესახებ

(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2010 წლის 31 მარტს 

მინისტრთა მოადგილეების 1081–ე შეხვედრაზე)
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ბროშურა გამოიცა „ILGA-Europe“-ს ფინანსური ხელშეწყობით 
პროექტის -  “ევროპის მინისტრთა საბჭოს რეკომენდაციის 
CM/Rec(2010)5 შესრულების მონიტორინგი საქართველოში“.

რეკომენდაციის ტექსტის ქართულ ენაზე თარგმნასა  
და ადაპტირებაში გაწეული დახმარებისათვის „ქალთა 
ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ მადლობას უხდის 
ლევან ასათიანსა და ციალა რატიანს.

თარგმანის ტექსტის გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს მითითება.
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CM/Rec(2010)5 

ევროპის მინისტრთა საბჭოს რეკომენდაცია 
წევრ სახელმწიფოებს

სექსუალური ორიენტაციისა და 

გენდერული იდენტობის საფუძველზე 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ

(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2010 წლის 31 მარტს 

მინისტრთა მოადგილეების 1081–ე შეხვედრაზე)
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მინისტრთა კომიტეტი, ევროპის საბჭოს წესდების მე–15.b მუხლის 
ფარგლებში,

ითვალისწინებს რა, რომ ევროპის საბჭოს მიზანს წარმოადგენს მის 
წევრებს შორის მჭიდრო ერთიანობის მიღწევა და რომ აღნიშნული 
ერთიანობა შეიძლება მიღწეულ იქნას მხოლოდ ადამიანის უფლებათა 
სფეროში საერთო მოქმედებებით;

იხსენებს რა, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია და 
ვრცელდება ყველა ინდივიდზე და ხაზს უსვამს ვალდებულებას, 
უზრუნველყოს ყველა ადამიანის თანასწორობა და უფლებებითა და 
თავისუფლებებით სარგებლობა, რომელიც დაცული იქნება ნებისმიერი 
ნიშნით დისკრიმინაციისგან, როგორიცაა სქესი, რასა, კანის ფერი, 
ენა, რელიგია, პოლიტიკური თუ სხვაგვარი შეხედულება, ეროვნული 
თუ სოციალური წარმომავლობა, ეროვნული უმცირესობისადმი 
კუთვნილება, საკუთრება, დაბადების გარემოება ან ადამიანის 
უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით (შემდგომში „კონვენცია“) 
და მისი ოქმებით გათვალისწინებული სხვა სტატუსი;

აღიარებს რა, რომ სახელმწიფოების მიერ არადისკრიმინაციული 
მოპყრობა და სადაც საჭიროა, პოზიტიური ზომების გატარება დის
კრიმინაციული მოპყრობის წინააღმდეგ, მათ შორის არა სახელ
მწიფოებრივი ერთეულების მიერ განხორცილებული დისკრიმინაციული 
მოპყრობისა, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 
დაცვის საერთაშორისო სისტემის ძირეული კომპონენტებია;

აღიარებს რა, რომ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი 
ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში იყვნენ და დღესაც არიან 
ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და სხვადასხვა სახის შეუწყნარებლობისა 
და დისკრიმინაციის მსხვერპლი (მათ შორის მათსავე ოჯახებში), 
როგორიცაა კრიმინალიზაცია, მარგინალიზაცია, სოციალური გარიყვა 
და ძალადობა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 
საფუძველზე  და რომ აღნიშნული ჯგუფის მიერ ადამიანის უფლებებით 
სარგებლობის უზრუნველსაყოფად კონკრეტული ქმედებებია საჭირო;
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მხედველობაში იღებს რა, ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს (შემდგომში „სასამართლო“) და სხვა საერთაშორისო 
სასამართლოების მიერ განხილულ საქმეებს, რომელთა თანახმად 
სექსუალური ორიენტაცია წარმოადგენს დისკრიმინაციისაგან დაცულ 
საფუძველს და რომელთა გადაწყვეტილებებმაც დიდი როლი ითამაშეს 
ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების განმტკიცების საქმეში;

იხსენებს რა, რომ სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის 
თანახმად, დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად, მოპყრობაში 
ნებისმერი სახის განსხვავება უნდა იყოს ობიექტური და გონივრულად 
გამართლებული, რაც გულისხმობს ლეგიტიმური მიზნის არსებობას და 
მიზნის პროპორციული საშუალებების გამოყენებას;

ითვალისწინებს რა, რომ სიძულვილის ენის ან დისკრიმინაციის, მათ 
შორის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით 
დისკრიმინაციის სხვაგვარი ფორმის გამართლება დაუშვებელია 
როგორც კულტურულ, ტრადიციულ და რელიგიური ფასეულებებზე, 
ასევე „დომინანტური კულტურის“ წესებზე აპელირებით;

მხედველობაში იღებს რა, საორგანიზაციო კომიტეტებისა და 
ევროპის საბჭოს მთავრობათაშორის თანამშრომლობაში ჩართული 
სხვა კომიტეტების მიმართ მინისტრთა კომიტეტის მიერ ადამიანთა 
თანასწორი უფლებებისა და ღირსების, მათ შორის ლესბოსელი, გეი, 
ბისექსუალი და ტრანსგენდერი პირების შესახებ 2008 წლის 2 ივლისს 
მიღებულ შეტყობინებასა და შესაბამის რეკომენდაციებს;

ითვალისწინებს რა, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული 
იდენტობის შესახებ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 
1981 წლიდან მიღებულ რეკომენდაციებს და „ლესბოსელების, გეების, 
ბისექსუალებისა და ტრანსგენდერი პირების შეკრებისა და გამოხატვის 
თავისუფლების შესახებ“ (2007) ევროპის საბჭოს რეგიონალური და 
ადგილობრივი ხელისუფლების კონგრესის 211–ე რეკომენდაციას;

მადლიერია რა, წევრ სახელმწიფოებში სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის საკითხში 
ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი პირების 
მდგომარეობის მონიტორინგისას ადამიანის უფლებათა კომისარის 
როლით;

მხედველობაში იღებს რა, გაეროს გენერალური ასამბლეის 66 
სახელმწიფოს მიერ 2008 წლის 18 დეკემბერს მიღებულ საერთო 
განცხადებას, რომელმაც დაგმო სექსუალური ორიენტაციისა და 
გენდერული იდენტობის საფუძველზე განხორციელებული ადამიანის 
უფლებათა დარღვევები, როგორიცაა მკვლელობები, წამება, 
თვითნებური დაკავება და „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
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უფლებების, მათ შორის, ჯანმრთელობის უფლების შეზღუდვა“.

ხაზს უსვამს რა, რომ სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული 
იდენტობის საფუძველზე განხორციელებული დისკრიმინაცია და 
სოციალური იზოლაცია შესაძლოა ყველაზე უკეთ დაიძლიოს ისეთი 
საშუალებებით, რომლებიც ორიენტირებულია როგორც იმ ადამიანებზე 
ვინც ასეთი იზოლაციის მსხვერლია და დისკრიმინაციას განიცდის, 
ასევე, ზოგადად საზოგადოებაზეც; 

რეკომენდაციით მიმართავს წევრ სახელმწიფოებს, რათა:

1. შეამოწმონ მათ ხელთ არსებული საკანონმდებლო და სხვა 
საშუალებები, გადახედონ მათ, შეაგროვონ და გაანალიზონ 
შესაბამისი მონაცემები, რათა მოხდეს სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის საფუძველზე განხორციელებული 
პირდაპირი და არაპირდაპირი დისკრიმინაციის მონიტორინგი და 
მასზე რეაგირება;

2. საკანონმდებლო და სხვა ზომების მიღებითა და მათი ეფექტური 
იმპლიმენტაციით ებრძოლონ სექსუალური ორიენტაციისა და 
გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციას, უზრუნველყონ 
ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი პირების 
ადამიანის უფლებების მიმართ პატივისცემა და ხელი შეუწყონ მათ 
მიმართ შემწყნარებლობას.

3. უზრუნველყონ დისკრიმინაციის მსხვერპლთა აღჭურვა ეფექტური 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებების ცოდნით და მათი 
გამოყენების შესაძლებლობით ეროვნული ხელისუფლების დონეზე. 
ასევე უზრუნველყონ, რომ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ არსებული 
საშუალებები, საჭიროების შემთხვევაში, მოიცავდეს დამრღვევების 
მიმართ სანქციებს და დისკრიმინაციის მსხვერპლთათვის 
ადეკვატურ ანაზღაურებას;

4. კანონმდებლობის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის შემუშავებისას 
იხელმძღვანელონ ამ რეკომენდაციის დანართში მითითებული 
პრინციპებითა და ზომებით;

5. უზრუნველყონ ამ რეკომენდაციისა და მისი დანართის თარგმნა და 
გავრცელება რაც შეიძლება ფართოდ შესაბამისი საშუალებებითა 
და მოქმედებებით.
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CM/Rec(2010)5  რეკომენდაციის დანართი

I.	სიცოცხლის,	უსაფრთხოებისა	და	ძალადობისაგან	დაცვის	უფლება

A.სიძულვილის დანაშაული და სიძულვილით მოტივირებული სხვა შემთხვევები

1. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ  მსხვერპლის სექსუალური 
ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ჩადენილი 
სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევებისა და სხვა ინციდენტების 
დროს ეფექტური, სწრაფი და მიუკერძოებელი გამოძიება; წევრმა 
სახელმწიფოებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ, რომ განსაკუთრებული 
ყურადღება მიექცეს სამართალდამცავი ორგანოების ან საჯარო 
უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედი სხვა პირების მიერ  
სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიებას, დამნაშავეების 
ეფექტურ გასამართლებას და საჭიროების შემთხვევაში მათ დასჯას, 
რათა თავიდან იქნას არიდებული დაუსჯელობის სინდრომი.

2.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სასჯელის 
განსაზღვრისას, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 
მოტივი მხედველობაში იქნას მიღებული როგორც დამამძიმებელი 
გარემოება.

3.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ სათანადო ზომები, რათა 
სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით 
ჩადენილი სიძულვილის დანაშაულებებისა და სხვა სიძულვილით 
მოტივირებული შემთხვევების მსხვერპლებმა და თვითმხილველებმა 
განაცხადონ მათ შესახებ; აღნიშნული მიზნით, წევრმა სახელმწიფოებმა 
უნდა მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა, რათა სამართალდამცავ 
სტრუქტურებს, მათ შორის სასამართლო სისტემას, გააჩნდეს ასეთი 
დანაშაულებებისა და შემთხვევების იდენტიფიცირებისა და მსხვერპლთა 
და მოწმეთა დახმარებისა და მხარდაჭერისთვის აუცილებელი ცოდნა და 
უნარები.

4.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ სათანადო ზომები, რათა 
უზრუნველყონ საპატიმრო დაწესებულებებში ან სხვაგვარად 
თავისუფლებააღკვეთილი პირების, მათ შორის ლესბოსელი, გეი, 
ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უსაფრთხოება და 
ღირსების დაცვა; კერძოდ, უნდა მიიღონ დამცავი ზომები აღნიშნული 
პირების მისამართით განხორციელებული ფიზიკური შეურაცხყოფის, 
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გაუპატიურების და სხვა სახის სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ,  
იმის მიუხედავად თუ ვის მიერაა ეს  ჩადენილი: სხვა პატიმრების თუ 
დაწესებულების პერსონალის მიერ; ასეთი ზომები უნდა განხორციელდეს 
იმგვარად, რომ ადეკვატურად დაცული და პატივცემული იყოს 
ტრანსგენდერ პირთა გენდერული იდენტობა.

5. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციისა და 
შეუწყნარებლობის ხასიათისა და გავრცელების შესახებ შესაბამისი 
მონაცემების შეკრება და გაანალიზება; უფრო კონკრეტულად, უნდა 
შეგროვდეს ინფორმაცია სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული 
იდენტობის საფუძველზე ჩადენილი სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულებებისა და სხვა ინციდენტების შესახებ. 

B. „სიძულვილის ენა“

6. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები გამოხატვის 
ისეთი ფორმების წინააღმდეგ, მათ შორის მასმედიასა და ინტერნეტ 
სივრცეში, რომელმაც შესაძლოა ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და 
ტრანსგენდერი პირების მიმართ სიძულვილის ან დისკრიმინაციის 
სხვაგვარი ფორმის გამოწვევის, გავრცელების ან ხელშეწყობის 
პროვოცირება მოახდინოს. ასეთი “სიძულვილის ენა“ საჯაროდ უნდა 
იყოს აკრძალული და დაგმობილი.  ყველა მიღებულმა ზომამ პატივი 
უნდა სცეს გამოხატვის ფუნდამენტურ უფლებას კონვენციის მე–10 
მუხლისა და სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად.

7. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა აამაღლონ ხელისუფლებისა და საჯარო 
ინსტიტუტების წარმომადგენელთა ცნობიერება, მათი პასუხისმგებლობის 
ყველა დონეზე, რათა მათ თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებებისგან, 
მათ შორის მასმედიის საშუალებით გაკეთებული განცხადებებისგან, 
რომლებიც შეიძლება აღქმული იქნას როგორც სიძულვილის ან 
დისკრიმინაციის ლეგიტიმაცია. 

8.საჯარო მოხელეები და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები 
უნდა წახალისდნენ, რათა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მათ 
შორის მასმედიასა და სპორტულ ორგანიზაციებთან, პოლიტიკური და 
რელიგიური თემების წარმომადგენლებთან დიალოგის დროს ხელი 
შეუწყონ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანის 
მიმართ შემწყნარებლობისა და მათი უფლებების პატივისცემის 
დანერგვას.
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II.	გაერთიანების	თავისუფლება	

9.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა ზომა, გაერთიანების 
თავისუფლების ეფექტურად გამოყენების უზრუნველსაყოფად კონვენციის 
მე–11 მუხლის შესაბამისად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული 
იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე. კერძოდ, დისკრიმინაციული 
ადმინისტრაციული პროცედურები, მათ შორის გაერთიანებების 
რეგისტრაციისთვის და პრაქტიკული ფუნქციონირებისთვის საჭირო 
ზედმეტი ფორმალობები თავიდან უნდა იქნას აცილებული და 
გაუქმებული; ასევე, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა 
ზომა სამართლებრივი და ადმინისტრაციული წესების, მათ შორის 
საზოგადოებრივ ჯანმრთელობასთან, საზოგადოებრივ მორალთან და 
საზოგადოებრივ წესრიგთან დაკავშირებული შეზღუდვების ბოროტად 
გამოყენების წინააღმდეგ.

10.არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო 
დაფინანსებაზე გარანტირებული უნდა იქნას სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე. 

11.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები ლესბოსელი, 
გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებადამცველთა 
დასაცავად მათ წინააღმდეგ მიმართული აგრესიისგან და მტრობისგან, 
მათ შორის, სავარაუდოდ სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ 
განხორციელებული ქმედებებისგან, რათა ადამიანის უფლებადამცვე
ლების დაცვისა და მათი საქმიანობის მხარდაჭერის გაუმჯობესების 
შესახებ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტეტის დეკლარაციის 
თანახმად, ადამიანის უფლებათა დამცველებმა შეძლონ თავისუფლად 
მოქმედება. 

12.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ სათანადო კონსულტაციის 
გავლა ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების 
უფლებადამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ისეთი ზომების 
მიღებისას და განხორციელებისას, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა 
იქონიონ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების 
მდგომარეობაზე.

III.გამოხატვისა	და	მშვიდობიანი	შეკრების	თავისუფლება

13.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა 
უზრუნველყონ კონვენციის მე–10 მუხლის თანახმად გამოხატვის 
თავისუფლების ეფექტური გამოყენება სექსუალური ორიენტაციისა და 
გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის გარეშე. მათ 
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შორის, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის შესახებ 
ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება.

14.წევრმა სახელმწიფოებმა საერთაშორისო, ეროვნულ და ადგილობრივ 
დონეზე უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა უზრუნველყონ კონვენციის 
მე–11 მუხლის თანახმად მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებით 
სარგებლობა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 
ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე.

15.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სამართალდამცავმა 
ორგანოებმა მიიღონ შესაბამისი ზომები ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და 
ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებისთვის გამართული მშვიდობიანი 
დემონსტრაციის მონაწილეთა დასაცავად, აღნიშნული დემონსტრაციის 
უკანონო შეწყვეტის ან შეკრების თავისუფლებით სარგებლობაში ხელის 
შეშლის მცდელობების აღსაკვეთად. 

16.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა თავიდან 
აიცილონ გამოხატვისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების 
შეზღუდვა, რომელიც გამოწვეული იქნება სამართლებრივი და 
ადმინისტრაციული დებულებების, როგორიცაა საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობა, მორალი და წესრიგი, ბოროტად გამოყენებით.

17.ხელისუფლების წარმომადგენლებს ყველა დონეზე უნდა მოეწოდოს, 
რომ საჯაროდ დაგმონ, განსაკუთრებით მასმედიაში, გამოხატვის 
თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების ინდივიდუალურ და ჯგუფურ 
უფლებაში ნებისმიერი არაკანონიერი ჩარევა, განსაკუთრებით როცა ეს 
ეხება ადამიანის უფლებებს ლესბოსელებთან, გეებთან, ბისექსუალებთან 
და ტრანსგენდერებთან მიმართებაში.

IV.	პირადი	და	ოჯახური	ცხოვრების	პატივისცემის	უფლება

18.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ სრულწლოვან პირებს 
შორის ერთსქესიანი ნაბაყოფლობითი სექსუალური კავშირის სისხლის 
სამართლებრივად ამკრძალავი ყველანაირი დისკრიმინაციული 
კანონმდებლობის გაუქმება, მათ შორის ისეთი კანონმდებლობის, 
რომელიც განსხვავებულად განსაზღვრავს თანხმობის ასაკს ერთსქესიანი 
სექსუალური აქტებისთვის და ჰეტეროსექსუალური აქტებისთვის; გარდა 
ამისა, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, 
რათა უზრუნველყონ სისხლის სამართლის იმ დებულებების გაუქმება, 
შეცვლა ან ანტიდისკრიმინაციულ პრინციპთან შესაბამისად განმარტება, 
რომლებიც, ფორმულირების გამო, შესაძლოა დისკრიმინაციული 
კუთხით იქნან გამოყენებულნი.
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19.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ არ მოხდეს 
პიროვნების სექსუალურ ორიენტაციასთან ან გენდერულ იდენტობასთან 
დაკავშირებული პირადი ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა და საჯარო 
დაწესებულებების მიერ სხვაგვარად გამოყენება, განსაკუთრებით 
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც ეს აუცილებელია განსაკუთრებული, კანონით განსაზღვრული 
და ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად; არსებული ჩანაწერები, რომლებიც 
მოცემულ პრინციპებს არ შეესაბამება, უნდა განადგურდეს.

20.მოთხოვნები, რომელთა შესრულება სავალდებულოა სქესის 
იურიდიული აღიარებისთვის, მათ შორის მოთხოვნები, რომლებიც 
ეხება ფიზიკური ხასიათის ცვლილებებს, რეგულარულად უნდა იქნას 
გადახედილი, არაჰუმანურ მოთხოვნათა გაუქმების მიზნით.

21.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა 
ცხოვრების ყველა სფეროში მოახდინონ პირის სქესის შეცვლის სრული 
სამართლებრივი აღიარება; კერძოდ, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა 
შესაძლებელი გახადონ ოფიციალურ დოკუმენტებში სახელისა და 
სქესის შეცვლა სწრაფი, გამჭვირვალე და ადვილად ხელმისაწვდომი 
გზით; წევრმა სახელმწიფოებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ, საჭიროების 
მიხედვით, არასახელმწიფო ერთეულების მიერ შეცვლილი სქესის და 
აღნიშნულთან დაკავშირებით განხორციელებული სხვა ცვლილებების 
შესაბამისი აღიარება ისეთ ძირითად დოკუმენტებში, როგორიცაა 
განათლების დამადასტურებელი დიპლომი ან შრომის წიგნაკი. 

22.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა, რათა 
მე–20 და 21–ე პარაგრაფების შესაბამისად განხორციელებული სქესის 
შეცვლის პროცედურის დასრულებისა და სამართლებრივი აღიარების 
შემდგომ, უზრუნველყონ ტრანსგენდერი ადამიანის მიერ მისი ახალი 
სქესის საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთან ქორწინების უფლების 
რეალური გამოყენება.

23.ეროვნული კანონმდებლობის მიერ ქორწინებაში არმყოფი პირებისთვის 
უფლებებისა და ვალდებულებების მინიჭების შემთხვევაში, წევრმა 
სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ აღნიშნული დისკრიმინაციის 
გარეშე მოიცავდეს როგორც ერთსქესიან, ასევე სხვადასხვასქესიან 
წყვილებს, მათ შორის ცოცხლად დარჩენილი პარტნიორის საპენსიო და 
საიჯარო უფლებებით სარგებლობის გათვალისწინებით.

24.ეროვნული კანონმდებლობის მიერ რეგისტრირებული ერთსქესიანი 
პარტნიორობის აღიარების შემთხვევაში, წევრმა სახელმწიფოებმა 
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უნდა უზრუნველყონ, რომ მათი სამართლებრივი სტატუსი, უფლებები 
და ვალდებულებები შესაბამის სიტუაციაში თანასწორი იყოს 
ჰეტეროსექსუალი წყვილების სამართლებრივ სტატუსთან, უფლებებთან 
და ვალდებულებებთან. 

25.თუკი ეროვნული კანონმდებლობა არ აღიარებს და არ ანიჭებს 
უფლებებსა და ვალდებულებებს რეგისტრირებულ ერთსქესიან 
პარტნიორებს და დაუქორწინებელ წყვილებს, წევრმა სახელმწიფოებმა 
უნდა გაითვალისწინონ ერთსქესიანი წყვილების სამართლებრივი და 
სხვა სახის საშუალებებით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა, რათა 
აღნიშნული წყვილები გაუმკლავდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში 
სოციალური რეალობით გამოწვეულ პრაქტიკულ პრობლემებს; 
აღნიშნული ზომები უნდა განხორციელდეს დისკრიმინაციის გარეშე, მათ 
შორის სხვადასხვა სქესიანი წყვილების მიმართ დისკრიმინაციის გარეშე.

26.იმის გათვალისწინებით, რომ მშობლის უფლებასთან და მეურვეობასთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებისას ძირითადი ფაქტორი 
უნდა იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა 
უზრუნველყონ, რომ გადაწყვეტილებების მიღება მოხდეს სექსუალური 
ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის 
გარეშე.

27.იმის გათვალისწინებით, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი უნდა 
იყოს ძირითადი ფაქტორი შვილად აყვანასთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილების მიღებისას, წევრმა სახელმწიფოებმა, რომელთა 
ეროვნული კანონმდებლობა მარტოხელა პირებს შვილად აყვანის 
უფლებას აძლევს, უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი კანონის გამოყენება 
სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით 
დისკრიმინაციის გარეშე.

28.თუკი ეროვნული კანონმდებლობა მარტოხელა ქალებს ხელოვნური 
რეპროდუქციული ჩარევის საშუალებას აძლევს, წევრმა სახელმწიფოებმა 
უნდა უზრუნველყონ, რომ აღნიშნული პროცედურა სექსუალური 
ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკირმინაციის 
გარეშე განხორციელდეს.

V.	დასაქმება

29.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა 
საჯარო და კერძო სექტორში შრომითი ურთიერთობები თავისუფალი 
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იყოს დისკრიმინაციისგან სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული 
იდენტობის საფუძველზე. აღნიშნულმა ზომებმა უნდა მოიცვას დასაქმების 
და დაწინაურების ხელმისაწვდომობის პირობები, გათავისუფლება, 
გასამრჯელოს გადახდა და სამუშაოსთან დაკავშირებული სხვა 
პირობები, მათ შორის შევიწროებისა და ვიქტიმიზაციის სხვა ფორმების 
პრევენცია, მათ წინააღმდეგ ბრძოლა და აღნიშნულ ქმედებათა ჩამდენი 
პირების დასჯა.

30.განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ტრანსგენდერთა პირადი 
ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვას დასაქმების კონტექსტში; 
კერძოდ, დასაქმების აპლიკაციების შევსებისას თავიდან უნდა იქნას 
აცილებული ტრანსგენდერთა გენდერული ისტორიის ან მათი წინა 
სახელის დამსაქმებლისადმი და სხვა დასაქმებულებისადმი რეალური 
საჭიროების გარეშე ხელმისაწვდომობა.

VI.	განათლება

31.ბავშვის უპირატესი ინტერესის გათვალისწინებით, წევრმა 
სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი საკანონმდებლო და 
სხვა ზომები, რომლებიც მიმართული იქნება საგანმანათლებლო 
პერსონალისა და მოსწავლეების მიმართ და რომელთა მეშვეობითაც 
უზრუნველყოფილი იქნება განათლების უფლებით ეფექტური 
სარგებლობა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 
ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე; აღნიშნული უნდა მოიცავდეს უსაფრთხო 
გარემოში ბავშვებისა და ახალგაზრდების განათლების უფლებას, 
რომელიც თავისუფალი იქნება  ძალადობისაგან, ბულინგისაგან, 
სოციალური გარიყულობის და დისკრიმინაციისა და დამამცირებელი 
მოპყრობის სხვა ფორმებისგან სექსუალური ორიენტაციისა და 
გენდერული იდენტობის საფუძველზე.

32.ბავშვის უპირატესი ინტერესის გათვალისწინებით, შესაბამისი ზომები 
უნდა იქნას მიღებული სკოლებში ურთიერთშემწყნარებლობისა და 
პატივისცემის მხარადასაჭერად მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობისა. აღნიშნული უნდა მოიცავდეს სექსუალური 
ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის შესახებ ობიექტური 
ინფორმაციის მიწოდებას სკოლის გეგმებსა და საგანმანათლებლო 
მასალებში. აღნიშნული ასევე უნდა მოიცავდეს მოსწავლეთა და 
სტუდენტთა აუცილებელი ინფორმაციით, დაცვითა და მხარდაჭერით 
უზრუნველყოფას, რათა მათ შეძლონ მათი სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის შესაბამისად ცხოვრება. გარდა ამისა, 
წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ შეადგინონ და განახორციელონ 
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თანასწორობისა და უსაფრთხოების სასკოლო პოლიტიკა და 
სამოქმედო გეგმა. წევრ სახელმწიფოებს ასევე შეუძლიათ უზრუნველყონ 
დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო ადეკვატური ტრენინგებისა თუ სხვა 
სახის მხარდაჭერისა და სასწავლო მასალების ხელმისაწვდომობა. 
აღნიშნულ ზომებში გათვალისწინებული უნდა იქნას მშობელთა უფლება 
ბავშვების განათლებასთან დაკავშირებით. 

VII.	ჯანდაცვა	

33.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი საკანონმდებლო 
და სხვა ზომები, რათა უმაღლესი ხარისხის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის 
სისტემით სარგებლობა მოხდეს სექსუალური ორიენტაციისა და 
გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე; კერძოდ, 
წევრმა სახელმწიფოებმა მხედველობაში უნდა მიიღონ ლესბოსელი, 
გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი პირების სპეციალური საჭიროებები 
ეროვნული ჯანმრთელობის გეგმების, მათ შორის სუიციდის პრევენციის 
ზომების, ჯანმრთელობის გამოკითხვების, სამედიცინო კურიკულუმების, 
სასწავლო კურსებისა და მასალების შექმნისას. წევრმა სახელმწიფოებმა 
ასევე უნდა მიიღონ მხედველობაში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი 
და ტრანსგენდერი პირების სპეციალური საჭიროებები ჯანდაცვის 
სერვისების მონიტორინგისას და შეფასებისას.

34.უნდა იქნას მიღებული შესაბამისი ზომები, რათა მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციის სტანდარტების თანახმად, არ მოხდეს ჰომოსექსუალობის 
დაავადებად კლასიფიკაცია. 

35.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, 
რათა უზრუნველყონ ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის სქესის 
შეცვლის მომსახურების ეფექტური ხელმისაწვდომობა, რომელიც 
თავისუფალი იქნება არაგონივრული მოთხოვნებისაგან. სერვისების 
ხელმისაწვდომობა უნდა მოიცავდეს ტრანსგენდერთა ჯანდაცვის 
სფეროში არსებულ ფსიქოლოგიურ, ენდოკრინოლოგიურ და 
ქირურგიულ მომსახურებას. არც ერთი ადამიანს არ უნდა ჩაუტარდეს 
სქესის შეცვლის პროცედურა მისი თანხმობის გარეშე.

36.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი საკანონმდებლო 
და სხვა ზომები რათა უზრუნველყონ, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის 
მიერ სქესის შეცვლის პროცედურებისთვის გამოყოფილი თანხის 
შემამცირებელი ნებისმიერი გადაწყვეტილება იყოს კანონიერი, 
ობიექტური და პროპორციული. 
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VIII.	საცხოვრებელი

37. შესაბამისი ზომები უნდა იქნას მიღებული რათა სათანადო საცხოვრებლის 
უფლება ეფექტურად და თანასწორად ხელმისაწვდომი იყოს ყველა 
ადამიანისთვის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის 
ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე. აღნიშნული ზომები მიმართული უნდა 
იყოს დისკრიმინაციული გამოსახლებებისგან თავდაცვისა და მიწისა 
და სხვა საკუთრების შესაძენად და შესანარჩუნებლად თანასწორი 
უფლებების უზრუნველყოფისკენ. 

38.შესაბამისი ყურადღება უნდა დაეთმოს ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი 
და ტრანსგენდერი ადამიანების უსახლკაროდ დარჩენის რისკებს, 
მათ შორის ახალგაზრდებსა და ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით 
მოწყვლადი არიან სოციალური მარგინალიზაციის, მათ შორის მათივე 
ოჯახების მხრიდან გარიყულობის გამო. ამ მხრივ, დისკრიმინაციის 
გარეშე, თითოეული ინდივიდის საჭიროების ობიექტურ შეფასებაზე 
დაყრდნობით, შესაბამისი სოციალური მომსახურება უნდა იქნას 
უზრუნველყოფილი. 

IX.	სპორტი	

39.სპორტში ჰომოფობია, ტრანსფობია და სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაცია, რასიზმისა 
და დისკრიმინაციის სხვა ფორმების მსგავსად, მიუღებელია და  
აუცილებელია მის წინააღმდეგ ბრძოლა.

40.სპორტული ღონისძიებანი და ობიექტები ყველასათვის ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს მათ შორის სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული 
იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციის გარეშე; კერძოდ, მიღებული 
უნდა იქნას ეფექტური ზომები, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით 
დისკრიმინაცია სპორტული ღონისძიებების განმავლობაში და 
სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ასევე, ასეთი ფაქტების 
არსებობის შემთხვევაში აღნიშნულ ფაქტზე რეაგირებისა და სასჯელის 
განსახორციელებლად.

41.წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა წაახალისონ სპორტულ გაერთიანებებთან 
და გულშემატკივართა კლუბებთან დიალოგი და მხარი დაუჭირონ მათ, 
რათა სპორტულმა გაერთიანებებმა და გულშემატკივართა კლუბებმა 
მოახერხონ სპორტში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი 
ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ცნობიერების ასამაღლებელი 
ღონისძიებების ჩატარება და აღნიშნული ჯგუფის მიმართ შეუწყნარებელი 
გამოსვლების დაგმობა.
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X.	თავშესაფრის	ძიების	უფლება	

42.საერთაშორისო ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში, წევრმა 
სახელმწიფოებმა უნდა აღიარონ, რომ სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის ნიშნით დევნის კარგად დასაბუთებული 
საფრთხე შესაძლოა წარმოადგენდეს ეროვნული კანონმდებლობით 
ლტოლვილის სტატუსისა და თავშესაფრის მინიჭების მართებულ 
საფუძველს. 

43.წევრმა სახელმწიფოებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ, 
რათა არ მოხდეს თავშესაფრის მაძიებლების გაგზავნა ისეთ ქვეყანაში, 
სადაც მათ სიცოცხლეს ან თავისუფლებას საფრთხე დაემუქრება მათი 
სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო, ან სადაც 
ისინი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო 
იქნებიან წამების, არაადამიანური ან დამაცირებელი მოპყრობის ან 
სასჯელის რისკის ქვეშ.

44.თავშესაფრის მაძიებლები დაცულნი უნდა იყვნენ ყველა სახის 
დისკრიმინაციული პოლიტიკისა და პრაქტიკისგან; კერძოდ, შესაბამისი 
ზომები უნდა იქნას მიღებული ფიზიკური ძალადობის რისკის თავიდან 
ასაცილებლად, მათ შორის თავისუფლებააღკვეთილი თავშესაფრის 
მაძიებლების მიმართ განხორციელებული სექსუალური ძალადობის, 
სიტყვიერი აგრესიის და შევიწროების სხვაგვარი ფორმების თავიდან 
ასაცილებლად. გარდა ამისა, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა 
უზრუნველყონ თავშესაფრის მაძიებლებისთვის მათივე კონკრეტულ 
შემთხვევებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

XI.	ადამიანის	უფლებათა	დაცვის	ეროვნული	დაწესებულებები	

45. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ადამიანის 
უფლებადამცავ სტრუქტურებს ჰქონდეთ სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკირმინაციის განხილვის 
უფლებამოსილება; კერძოდ, მათ უნდა შეეძლოთ საკანონმდებლო და 
პოლიტიკის რეკომენდაციების შემუშავება, საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლებაზე მუშაობა, ხოლო ეროვნული კანონმდებლობის მიერ 
დაშვების შემთხვევაში, საჯარო და კერძო სექტორის ინდივიდუალური 
საჩივრების განხილვა, სასამართლო საქმისწარმოების ინიცირება და 
აღნიშნულ საქმისწარმოებაში მონაწილეობის მიღება.
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XII.	დისკირმინაცია	მრავალჯერადი	ნიშნით

46. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები, რომ ეროვნულ 
კანონმდებლობაში დისკრიმინაციის ამკრძალავი და დისკრიმინაციის 
ხელის შემშლელი სამართლებრივი დებულებები ასევე კრძალავდნენ 
მრავალჯერად დისკრიმინაციას, მათ შორის სექსუალური ორიენტაციისა 
და გენდერული იდენტობის საფუძველზე; ეროვნულ უფლებადამცავ 
დაწესებულებებს უნდა გააჩნდეთ ფართო მანდატი, რათა შეძლონ 
აღნიშნულ საკითხებთან გამკლავება.  
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„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” 
(WISG) წარმოადგენს ქალთა უფლებებზე 
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციას, 
რომელმაც ჰომოფობიის საკითხებზე მუშაობა 
2002 წელს დაიწყო. 2003 წლიდან ორგანიზაცია 
მუშაობს ჰომოფობიური სიძულვილის ენის 
კვლევაზე ქართულენოვან მედიაში. 2005 
წლიდან WISG-ის ქალთა უფლებების 
პროგრამა ფოკუსირებულია ლბტ ქალების 
გაძლიერებაზე საქართველოში.

Women’s Initiatives Supporting Group (WISG) is a 
non-governmental organization working on wom-
en’s rights in Georgia. WISG started to work on the 
issue of homophobia in 2002. Since 2003 WISG has 
been working on research and analysis of homo-
phobic hate speech in Georgian media. Since 2005 
its women’s rights program has been focusing on 
LBT women’s empowerment in Georgia.

A  1 Apt. 12a Bakhtrioni str., Tbilisi 0194 Georgia

T  +(995 32) 238-01-03

E  info@women.ge

W  www.women.ge www.lesbi.org.ge www. minority.ge
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