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შესავალიჯოკიაკარტისპრინციპებისათვის

ადა მი ა ნე ბი თა ვი სუ ფალ ნი და თა ნას წორ ნი იბა დე ბი ან თა ვი ანთ ღირ სე ბა
სა და უფ ლე ბებ ში.  ყვე ლა უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი არის უნი ვერ სა
ლუ რი, ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი,    გა ნუყ რე ლი და ურ თი ერ თ და მო კი დე
ბუ ლი.  “სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ა1 და  “გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა2 ყო ვე ლი 
პი როვ ნე ბის ღირ სე ბის გა ნუყ რე ლი ელე მენ ტე ბია და ისი ნი არ შე იძ ლე ბა 
იქ ცეს დის კ რი მი ნა ცი ის ან რა ი მე სხვა დარ ღ ვე ვე ბის სა ფუძ ვ ლად.

უკ ვე ბევ რია გა კე თე ბუ ლი სა ი მი სოდ,  რომ ნე ბის მი ე რი სექ სუ ა ლუ რი ორი
ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პი როვ ნე ბას სა შუ ა ლე ბა 
მი ე ცეს იცხოვ როს ისე თი ვე ღირ სე ბით და პა ტი ვით, რო გო რიც გა აჩ ნი
ათ  სხვა ადა მი ა ნებს. მრა ვა ლი ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი ებ სა და კა ნო ნებ ში 
შე სუ ლია უფ ლე ბა თა გა რან ტი ე ბი უთა ნას წო რო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის 
წი ნა აღ მ დეგ, მი უ ხე და ვად სქე სის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბი სა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, პი როვ ნე ბა თა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა მა თი რე ა ლუ რი 
ან ასე თად აღ ქ მუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მი ხედ ვით ზო გად სა კა ცობ რიო დამ კ ვიდ რე ბულ პრაქ ტი კას წარ მო ად გენს, 
რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, სე რი ო ზულ შეშ ფო თე ბას იწ ვევს. ამ გ ვა რი დარ ღ ვე ვე
ბი გა მო ხა ტუ ლე ბას ჰპო ვე ბენ სა სა მარ თ ლოს გა რე შე ან გა რიშ ს წო რე ბა ში, 
წა მე ბა ში, შე უ ფე რე ბელ მოპყ რო ბა ში, სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბა სა და გა უ
პა ტი უ რე ბა ში, პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა ში, თვით ნე ბურ და კა ვე ბა ში, გა
ნათ ლე ბის ან სა მუ შაო ად გი ლის მო პო ვე ბის უფ ლე ბის ხელ ყო ფა ში. ასე ვე 
სხვა უფ ლე ბე ბით და თა ვი სუფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბის სე რი ო ზულ დის კ
რი მი ნა ცი ა ში. ამ გ ვარ დარ ღ ვე ვებს ხში რად თან ახ ლავს  ძა ლა დო ბის სხვა 
ფორ მე ბი, სი ძულ ვი ლი, დის კ რი მი ნა ცი ა, გა რიყ ვა, მათ შო რის რა სობ რი ვი, 
ასა კობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, ეკო ნო მი კუ რი თუ სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბით 
და სხვა ნიშ ნით.

1 სექსუალური ორიენტაცია მოიაზრება როგორც ამა თუ იმ პიროვნების ძლიერი ემოციური, 
სექსუალური მიდრეკილება განსხვავებული, იმავე, ან ორივე სქესის ადამიანების მიმართ, ასევე 
როგორც მზაობა ამ პიროვნებებთან ინტიმური სექსუალური კავშირის დამყარებისა.
2 გენდერულ იდენტობაში იგულისხმება  პიროვნების მიერ საკუთარი შინაგანი გენდერული 
მიკუთვნებულობის  სიღრმისეული განცდა, რომელიც შესაძლოა ემთხვეოდეს ან არ ემთხვეოდეს 
ადამიანის დაბადების სქესს. გენდერულ იდენტობაში ასევე იგულისხმება საკუთარი სხეულის 
ინდივიდუალური შეგრძნება (თავისუფალი ნების არსებობის პირობებში ამას შესაძლოა ახლდეს 
გარეგნობის ან ფიზიოლოგიური ფუნქციების შეცვლა სამედიცინო, ქირურგიული ან სხვა 
საშუალებებით) ასევე სხვაგვარი გამოვლინებები, როგორიც არის ტანსაცმელი, მეტყველება და 
ქცევის თავისებურებანი.
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მრა ვალ სა ხელ მ წი ფო ებ სა და სა ზო გა დო ე ბებ ში გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
და სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ნორ მე ბის თავ ს მოხ ვე ვა ხდე ბა ადა თე ბის, 
კა ნო ნე ბის და ძა ლა დო ბის მეშ ვე ო ბით და ად გი ლი აქვს  პი როვ ნე ბა თა ურ
თი ერ თო ბა ზე და თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ა ზე კონ ტ რო ლის და წე სე ბის მცდე
ლო ბას. პო ლი ცი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა სექ სუ ა ლო ბის მი მართ რჩე ბა  ერ თ 
ერთ მთა ვარ ფაქ ტო რად, რის გა მოც გრძელ დე ბა ძა ლა დო ბა გენ დე რუ ლი 
ნიშ ნით და შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბა.

სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბა ში შე ი ნიშ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რე სი 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით ოჯახ სა, 
თემ სა თუ სა ზო გა დო ე ბა ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის თვალ საზ რი სით. გა ე
როს ძი რი თა დი მე ქა ნიზ მე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში ადას ტუ რე
ბენ სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოს  ყო ვე ლი პი როვ ნე ბის 
ეფექ ტუ რი დაც ვა დის კ რი მი ნა ცი ის გან სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის თუ 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ერ თა შო რი სო რე
ა გი რე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ
ზე სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე 
რჩე ბა გახ ლე ჩი ლი.

ამ პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად სა ჭი როა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ
თა შო რი სო ნორ მე ბის მთე ლი კომ პ ლექ სის თან მიმ დევ რუ ლი გა აზ რე ბა 
და მა თი მი სა და გე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის სა კითხებ თან. ყვე ლა ადა მი ა ნის ყვე ლა თა ვი სუფ ლე ბა თა და უფ
ლე ბა თა დაც ვის წა ხა  ლი სე ბის თ ვის თა ნას წორ და არა დის კ რი მი ნა ცი ულ 
სა ფუძ ველ ზე, პრინ ცი პუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ირ კ ვეს და და ზუს ტ დეს 
სა ხელ მ წი ფოს სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ადა მი ა
ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი ა თა სა ხე ლით 
იურის ტ თა სა ერ თა შო რი სო კო მი სია და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო
რი სო სამ სა ხური შე ე ცა და შე ე მუ შა ვე ბი ნა  სა ერ თა შო რი სო იური დი უ ლი 
პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბის ნუს ხა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თ ლის ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა
ფუძ ველ ზე, რა თა გარ კ ვე უ ლი და მო წეს რი გე ბუ ლი გახ დეს სა ხელ მ წი ფოს 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში.

წი ნამ დე ბა რე პრინ ცი პე ბის ფორ მუ ლი რე ბა, შე მუ შა ვე ბა და გან ხილ ვა 
ხორ ცი ელ დე ბო და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში ავ ტო რი ტე ტულ ექ
ს პერ ტ თა ჯგუ ფის მი ერ. შეხ ვედ რის შე დე გად ოც და ხუ თი ქვეყ ნის  ოც
დაცხ რა  სხვა დას ხ ვა პრო ფი ლის ავ ტო რი ტე ტულ მა ექ ს პერ ტ მა ადა მი ა ნის 
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უფ ლე ბა თა სფე რო ში 2009 წლის 69 ნო ემ ბერს ერ თ სუ ლოვ ნად მი ი ღო 
ჯო კი ა კარ ტის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
პრინ ცი პე ბი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი
მართ, რომ ლე ბის იმარ თე ბო და ინ დო ნე ზი ა ში ჯო კი ა კარ ტა ში, გა ჯა მა დას 
უნი ვერ სი ტეტ ში.

პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა ში და და მუ შა ვე ბა ში დი დი წვლი ლი შე ი ტა ნა ექ ს პერ
ტუ ლი შეხ ვედ რის მომ ხ სე ნე ბელ მა, პრო ფე სორ მა მა იკლ ო’ ფლა ერ ტ მა. მი
სი საქ მი სად მი ერ თ გუ ლე ბა და გა ნუწყ ვე ტე ლი ძა ლის ხ მე ვა აღ მოჩ ნ და ამ 
პრო ცე სის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის ერთერ თი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი.

ჯო კი ა კარ ტის პრინ ცი პე ბი მო ი ცა ვენ სტან დარ ტე ბის ფარ თო სპექტრს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში და მა თი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხებ ში. 
პრინ ცი პე ბი ადას ტუ რე ბენ, რომ სა ხელ მ წი ფოს უპირ ვე ლე სი მო ვა ლე ო ბა 
მდგო მა რე ობს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა ში. ყო ვე ლი 
პრინ ცი პი შე ი ცავს დაწ ვ რი ლე ბით რე კო მენ და ცი ებს სა ხელ მ წი ფო თათ
ვის. ამას თა ნა ვე, სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი 
ხაზს უს ვა მენ იმ გა რე მო ე ბას, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვა ევა ლე ბა 
ყვე ლა სუ ბი ექტს. არა სა ხელ მ წი ფო სუ ბი ექ ტებს, მათ შო რის გა ე როს მე ქა
ნიზ მებს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში, ეროვ ნულ უფ ლე ბა დამ ც ველ ინ
ს ტი ტუ ტებს, მა სობ რივ ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებს, არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ებს და დო ნო რებს მი ე წო დე ბათ და მა ტე ბი თი რე კო მენ და ცი ე ბი.

ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი ამო დი ან იქი დან, რომ ჯო კი ა
კარ ტის პრინ ცი პებ ში ასა ხუ ლია სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის დღე ვან დე ლი 
მდგო მა რე ო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა 
სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ა სა და გენ დე რულ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე
ბით. ამა ვე დროს, ისი ნი არ გა მო რიცხა ვენ სა ხელ მ წი ფოს და მა ტე ბი თი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა ჩე ნას არ სე ბულ ნორ მა თა გან ვი თა რე ბის კვა ლო ბა ზე. 

ჯო კი ა კარ ტის პრინ ცი პე ბი ამ ტ კი ცე ბენ სა ხელ მ წი ფო თათ ვის იური დი უ
ლად სა ვალ დე ბუ ლო სა ერ თა შო რი სოსა მარ თ ლებ რივ სტან დარ ტებს. ისი
ნი მო წო დე ბულ ნი არი ან უზ რუნ ველ ყონ მო მა ვა ლი, რო მელ შიც ყვე ლა 
ადა მი ა ნი და ბა დე ბით თა ვი სუ ფალს და თა ნას წორს, თა ვის ღირ სე ბებ სა და 
უფ ლე ბებ ში მი ე ცე მათ სა შუ ა ლე ბა დარ ჩ ნენ ასე თე ბად.

სონიაონუფერკორრეა,ვიტიტმუნტარბხორნი,
თა ნა თავ ჯ დო მა რე                                                           თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე
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ჩვენ,ექსპერტთასაერთაშორისოჯგუფი,ადამიანის
უფლებათასაერთაშორისონორმებისსფეროშიდა
სექსუალურიორიენტაციისადაგენდერული
იდენტობისსაკითხებში

პრეამბულა

გახსენებთ რა,  რომ ადა მი ა ნე ბი იბა დე ბი ან თა ვი სუ ფალ ნი და თა ნას წორ
ნი თა ვი ანთ ღირ სე ბებ სა და უფ ლე ბებ ში და რომ ყო ვე ლი ადა მი ა ნი უნ და 
სარ გებ ლობ დეს ყვე ლა უფ ლე ბე ბი თა და თა ვი სუფ ლე ბე ბით რა ი მე გან ს
ხ ვა ვე ბის გა რე შე, მი უ ხე და ვად მი სი რა სის, კა ნის ფე რის,  სქე სის, ენის, 
რე ლი გი უ რი კუთ ვ ნი ლე ბი სა, პო ლი ტი კუ რი თუ სხვა შე ხე დუ ლე ბე ბი სა, ნა
ცი ო ნა ლუ რი ან სო ცი ა ლუ რი წარ მო მავ ლო ბი სა, მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე
ო ბი სა, და ბა დე ბი სა ან სხვა რა ი მე გა რე მო ე ბე ბი სა;

შეშფოთებულნი  იმ გა რე მო ე ბით, რომ  მთელს მსოფ ლი ო ში ადა მი ა ნე ბი 
მა თი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო იქ ცე
ვი ან ძა ლა დო ბის, შე ვიწ რო ე ბის, დის კ რი მი ნა ცი ის, გან დევ ნის, სტიგ მა ტი
ზა ცი ის,  ქედ მაღ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის ობი ექ ტე ბად.  ამ გ ვა რი და მო
კი დე ბუ ლე ბა გა მო ხა ტუ ლე ბას ჰპო ვებს დის კ რი მი ნა ცი ა ში,  მათ შო რის, 
გენ დე რუ ლი კუთ ვ ნი ლე ბის ნიშ ნით, რა სობ რი ვი, ასა კობ რი ვი, რე ლი გი უ
რი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის და ეკო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბით.  ასე ვე შეშ ფო თე ბას გა მოვ ხა ტავთ იმის გა მო, რომ ამ გ ვა
რი ძა ლა დო ბა, შე ვიწ რო ე ბა, დის კ რი მი ნა ცი ა, გან დევ ნა, სტიგ მა ტი ზა ცი ა, 
წი ნას წარ გან წყო ბა ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა იმ პი როვ ნე ბებ ზე, რომ ლე ბიც 
ხდე ბი ან მსგავ სი დარ ღ ვე ვე ბის მსხვერ პ ლ ნი, ამ გ ვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
შე დე გად მათ შე საძ ლოა გა უჩ ნ დეთ არას რულ ფა სოვ ნე ბი სა და გა რი ყუ ლო
ბის  გან ც და, რაც აიძუ ლებს მათ სა კუ თა რი იდენ ტო ბის დათ რ გუნ ვას, და
მალ ვას,  ცხოვ რე ბას  მუდ მი ვი სა შიშ რო ე ბის მო ლო დინ ში;

ვაცნობიერებთ  რა, რომ ის ტო რი უ ლად ასე თი ადა მი ა ნე ბი  უფ ლე ბა თა 
დარ ღ ვე ვის მსხვერ პ ლ ნი ხდე ბი ან, რად გან ისი ნი ით ვ ლე ბი ან ან არი ან 
ლეს ბო სე ლე ბი, ჰო მო სექ სუ ა ლე ბი ან ბი სექ სუ ა ლე ბი, მა თი ნე ბა ყოფ ლო ბი
თი სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა თა გა მო მა თი ვე სქე სის წარ მო მად გენ ლებ
თან, ან იმის გა მო, რომ ისი ნი ით ვ ლე ბი ან ან არი ან ტრან ს სექ სუ ა ლე ბი, 
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ტრან ს გენ დე რი, ინ ტერ სექ სუ ა ლე ბი ან მი ე კუთ ვ ნე ბი ან სო ცი ა ლურ ჯგუ
ფებს, რო მელ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა ზო გი ერთ სა ზო გა დო ე ბა ში ხდე ბა  სექ
სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი ხედ ვით;

გვესმისრა,„სექსუალური ორი ენ ტა ცი ა” რო გორც ამა თუ იმ პი რის ღრმა 
ემო ცი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი  კავ ში რის დამ ყა რე ბის უნა რი სა წი ნა აღ მ დე გო, 
იმა ვე, ან ორი ვე სქე სის წარ მო მად გენ ლებ თან, და ასე ვე ასეთ ადა მი ა ნებ
თან  ინ ტი მუ რი და სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა.

გვესმისრა,„გენდერული იდენ ტო ბა”  რო გორც ინ დი ვი დის მი ერ გენ დე
რუ ლი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის ში ნა გა ნი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე
ბის სიღ რ მი სე უ ლი გაც ნო ბი ე რე ბა, იმ თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც შე
საძ ლოა არ ემ თხ ვე ო დეს მის და ბა დე ბის სქესს, იგუ ლის ხ მე ბა სა კუ თა რი 
სხე უ ლის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეგ რ ძ ნე ბა (თავისუფალი ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
შე საძ ლე ბე ლია გა რეგ ნო ბის ან ფი ზი ო ლო გი უ რი ფუნ ქ ცი ე ბის სა მე დი ცი ნო 
ან ქი რურ გი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით შეც ვ ლა), ასე ვე სხვაგ ვა რი გა მოვ ლი ნე
ბე ბი, რო გო რიც არის სა მო სი, მეტყ ვე ლე ბა და ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი.

აღვნიშნავთ რა,  რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბით 
აღი ა რე ბუ ლია ყვე ლა ადა მი ა ნის თ ვის, მი უ ხე და ვად მა თი სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი  იდენ ტო ბის ყვე ლა უფ ლე ბა და თა ვი სუ ფე
ბა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა არ სე ბუ ლი გა რან ტი ე ბი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს 
სი ტუ ა ცი ის სპე ცი ფი კას და სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის  პირ თა მდგო მა რე ო ბას. ამას თა ნა ვე, ყვე ლა მოქ
მე დე ბა ში ბავ შ ვებ თან მი მარ თე ბა ში უპირ ვე ლე სი ყუ რადღე ბა უნ და ეთ მო
ბო დეს ბავ შ ვის ინ ტე რე სე ბის სა უ კე თე სო უზ რუნ ველ ყო ფას. ასე ვე ყო ველ 
ბავშვს, რო მელ საც შეს წევს სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ფორ მუ ლი რე ბის  
უნა რი, უნ და მი ე ცეს უფ ლე ბა, თა ვი სუფ ლად გა მო ხა ტოს ეს შე ხე დუ ლე ბე
ბი, ამას თან მათ უნ და ეთ მო ბო დეს სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა ბავ შ ვის ასა კი სა 
და  გო ნებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

აღვნიშნავთ რა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა  სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბი 
უპი რო ბოდ კრძა ლა ვენ დის კ რი მი ნა ცი ას იმ სფე რო ებ ში, რომ ლე ბიც ეხე ბა 
უფ ლე ბე ბით და თა ვი სუფ ლე ბე ბით  სარ გებ ლო ბას სა მო ქა ლა ქო, კულ ტუ
რულ, ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ სფე რო ში,  ასე ვე სექ სუ ა
ლუ რი უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და გენ დე რუ
ლი იდენ ტო ბა ქალ სა და მა მა კაცს შო რის თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო
ფის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. სა ხელ მ წი ფო ე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან მი ი ღონ 
ზო მე ბი, რომ ლე ბიც ხელს შე უწყო ბენ იმ ცრურ წ მე ნე ბი სა და ადათ წე სე
ბის ამო ძირ კ ვას, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა ერ თი სქე სის არას რულ ფა სოვ ნე
ბის, ხო ლო მე ო რე სქე სის უპი რა ტე სო ბის წარ მოდ გე ნებს, ან ქა ლი სა და 
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მა მა კა ცის სტე რე ო ტი პულ რო ლებს. ასე ვე აღ ვ ნიშ ნავთ, რომ სა ერ თა შო
რი სო სა ზო გა დო ე ბა აღი ა რებს ყო ვე ლი პი როვ ნე ბის უფ ლე ბას ყო ველ გ ვა
რი იძუ ლე ბის, დის კ რი მი ნა ცი ის და ძა ლა დო ბის გა რე შე თა ვი სუფ ლად და 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც 
ეხე ბა სექ სუ ა ლო ბას, სექ სუ ა ლუ რი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის 
ჩათ ვ ლით;

გამომდინარეადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის გა მო ყე ნე
ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ის მნიშ ნ ვე ლო ბი დან და მა თი  დაც ვის პრინ ცი პე ბი დან  
სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო
ნე პირ თა ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბი დან.

ვაღიარებთ, რომ ამ გ ვა რი სის ტე მა ტი ზა ცია უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ადა მი
ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო
ბას, და მო ითხოვს რე გუ ლა რულ გა და ხედ ვას, ახა ლი მდგო მა რე ო ბის გა
სათ ვა ლის წი ნებ ლად და მათ გა მო ყე ნე ბას კონ კ რე ტულ ცხოვ რე ბი სე ულ 
სი ტუ ა ცი ებ ში, სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის და გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის პი რებ თა გა მოც დი ლე ბას სხვა დას ხ ვა   ქვეყ ნა ში და  რე გი
ონ ში.

ჯოკიაკარტაშიგამართულექსპერტული
შეხვედრისშედეგებისმიხედვით,
ინდონეზია,2006წ.6-9ნოემბერი,

შემუშავებულიიქნაშემდეგიპრინციპები:
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ყველაუფლებათადათავისუფლებათაუნივერსალური
ფლობისუფლება

ადა მი ა ნე ბი თა ვი სუფ ლე ბი და თა ნას წორ ნი იბა დე ბი ან თა ვი ანთ ღირ სე
ბებ სა და უფ ლე ბებ ში. ნე ბის მი ე რი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პი რებს აქვთ ყვე ლა უფ ლე ბე ბით და თა ვი სუფ
ლე ბე ბით მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბით ფლო ბის უფ ლე ბა.

სახელმწიფოები:

ა.შე აქვთ თა ვი ანთ კონ ს ტი ტუ ცი ებ ში ან სხვა შე სა ბა მის სა კა ნონ მ დებ
ლო აქ ტებ ში ყვე ლა უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა უნი ვერ სა ლო ბის, 
ურ თი ერ კავ ში რის, ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბის და გა ნუ ყო ფე ლო ბის 
პრინ ცი პე ბი, და უზ რუნ ველ ყო ფენ პრაქ ტი კა ში რე ა ლი ზე ბას ყვე ლა უფ
ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა უნი ვერ სა ლურ ფლო ბას;

ბ.  მთე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა, მათ შო რის სის ხ ლის სა მარ თა ლი, შე სა ბა მი
სო ბა ში მო ყავთ ყვე ლა უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა უნი ვერ სა ლურ 
ფლო ბის პრინ ციპ თან.

გ.  ახორ ცი ე ლე ბენ სას წავ ლო და სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს, რომ ლე
ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია  თა ვი სუფ ლე ბე ბი სა და უფ ლე ბე ბის ფლო ბა ზე 
ყო ვე ლი პი როვ ნე ბის თ ვის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბით,  მი სი სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და ვად.

დ.  სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა ში და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის მე ქა ნიზ
მებ ში მოქ მე დე ბა ში მო ყავთ პლუ რა ლის ტუ რი მიდ გო მა, რო მე ლიც ამ კ
ვიდ რებს და აღი ა რებს ადა მი ა ნის იდენ ტო ბის  ყვე ლა ას პექ ტის ურ თი
ერ თ კავ შირს და გა ნუ ყო ფე ლო ბას, მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა
ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის.

თანასწორობისადაარადისკრიმინაციისუფლება

ყო ვე ლ ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი და 
თა ვი სუფ ლე ბე ბი დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით. ყო ველ ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა იყოს თა
ნას წო რი კა ნო ნის წი ნა შე და თა ნაბ რად იყოს და ცუ ლი კა ნო ნის მხრი დან 
ყო ველ გ ვა რი დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ
დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით იმის გან და მო უ კი დებ ლად, ირ ღ ვე ვა თუ არა 
სხვა უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის ფლო ბის პრინ ცი პი. ნე ბის მი ე რი  

პრინციპი

1

პრინციპი

2
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ამ გ ვა რი სა ხის დის კ რი მი ნა ცია აკ რ ძა ლუ ლი უნ და იყოს კა ნო ნით, ხო ლო 
ყო ვე ლი პი როვ ნე ბის თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით უნ და იყოს გა რან ტი რე ბუ ლი 
ამ გ ვა რი დის კ რი მი ნა ცი ი სა გან ეფექ ტუ რი დაც ვა.

დის კ რი მი ნა ცია სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო
ბის  სა ფუძ ველ ზე გუ ლის ხ მობს ნე ბის მი ერ გან ს ხ ვა ვე ბას, გა მო ნაკ ლისს, 
შეზღუდ ვას ან უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბას გა მომ დი ნა რე სექ სუ ა ლუ რი ორი
ენ ტა ცი ი დან ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი დან, რომ ლის მი ზა ნი ან შე დე გი ა, 
კა ნო ნის წი ნა შე ყვე ლას თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის მოს პო ბა ან დაკ ნი ნე ბა, 
ან კა ნო ნის მხრი დან თა ნა ბა რი დაც ვის, ან აღი ა რე ბა, გა მო ყე ნე ბა და გან
ხორ ცი ე ლე ბა თა ნა ბარ საწყი სებ ზე ადა მი ა ნის ყვე ლა ძი რი თა დი უფ ლე ბის 
და თა ვი სუფ ლე ბის. დის კ რი მი ნა ცი ას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ნიშ ნით 
შე საძ ლოა ახ ლ დეს, და ხში რად ახ ლავს კი დეც, დის კ რი მი ნა ცია სხვა ნიშ
ნე ბის მი ხედ ვით, მათ შო რის სქე სობ რი ვი კუთ ვ ნი ლე ბის,  რა სობ რი ვი, ასა
კობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, ჯან მ რ თე ლო ბის ან მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის 
ნიშ ნით.

სახელმწიფოები:

ა.შე აქვთ თა ვი ანთ კონ ს ტი ტუ ცი ებ ში და სხვა შე სა ბა მის სა კა ნონ მ დებ ლო 
აქ ტებ ში, თუ ეს ად რე არ იყო გა კე თე ბუ ლი, თა ნას წო რო ბი სა და არა დის
კ რი მი ნა ცი ის პრინ ცი პე ბი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის ნიშ ნით, მათ შო რის შეს წო რე ბე ბი სა და გან მარ ტე ბე ბის გზით 
და ასე ვე უზ რუნ ველ ყო ფენ ამ პრინ ცი პე ბის ეფექ ტურ რე ა ლი ზა ცი ას;

ბ.  აუქ მე ბენ სის ხ ლის სა მარ თ ლის და სხვა სა კა ნონ მ დებ ლობ ლო  ნორ მებს, 
რომ ლე ბიც კრძა ლა ვენ ან ფაქ ტობ რი ვად გა მო ი ყე ნე ბი ან ერ თი სქე სის 
წარ მო მად გე ნელ თა შო რის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო
ბე ბის აკ რ ძალ ვის სა შუ ა ლე ბად. აქ სა უ ბა რია ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლებ მაც 
მი აღ წი ეს იმ ასაკს, რომ ლი და ნაც ნე ბა დარ თუ ლია სექ სუ ა ლურ ურ თი
ერ თო ბა ში შეს ვ ლა ურ თი ერ თ თან ხ მო ბის სა ფუძ ველ ზე.  ასე ვე უზ რუნ
ველ ყო ფენ  ასა კის თა ნას წო რო ბას სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბის თ ვის 
რო გორც სხვა დას ხ ვა, ასე ვე ერ თი სქე სის პი როვ ნე ბებს შო რის;

გ.  ღე ბუ ლო ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო და სხვა სა თა ნა დო ზო მებს, სა ზო გა დო
ებ რივ და პი რად ცხოვ რე ბა ში სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნის მი ხედ ვით დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვის და 
აღ მოფხ ვ რის მიზ ნით.

დ.  ღე ბუ ლო ბენ სა თა ნა დო ზო მებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ
ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პირ თა ადეკვა ტუ რი გან ვი
თა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რამ დე ნა დაც არ სე ბობს ამის სა ჭი რო ე ბა 
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რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს ასე თი ჯგუ ფე ბის ან პირ თა მი ერ ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბით თა ნა ბა რი სარ გებ ლო ბა ან მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა; 
ამ გ ვა რი ზო მე ბის გა ტა რე ბა არ უნ და ჩა ით ვა ლოს დის კ რი მი ნა ცი ად.

ე.  ყო ვე ლი რე ა გი რე ბის დროს  სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ა ზე, ით ვა ლის წი ნე ბენ ამ გ ვა რი დის კ
რი მი ნა ცი ის შე საძ ლო ურ თი ერ თ კავ ში რის ხა სი ათს სხვა სა ხის დის კ რი
მი ნა ცი ებ თან.

ვ.  ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა სა თა ნა დო ზო მებს, სას წავ ლო პროგ რა მე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბის ჩათ ვ ლით, მი კერ ძო ე ბუ ლი ან დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბის ან მოპყ რო ბის ამო სა ძირ კ ვა ვად. რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა 
ამა თუ იმ  სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ან 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მოვ ლი ნე ბის  არას რულ ფა სოვ ნე ბას ან  უპი
რა ტე სო ბას.

კანონიერიუფლებებისმქონეპირისმიერაღიარებისუფლება

ყო ველ ადა მი ანს, რო გორც კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბე ბის მქო ნე პირს, გა აჩ ნია 
ყველ გან აღი ა რე ბის უფ ლე ბა. სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა 
და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის პი რე ბი უნ და იქ ნენ აღი ა რე ბულ ნი ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა სფე რო ში კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბე ბის მფლო ბე ლად. სექ სუ ა ლუ რი ორი
ენ ტა ცია და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა, ყო ვე ლი ადა მი ა ნის მი ერ და მო უ კი
დებ ლად გა ნი საზღ ვ რე ბა, არის მი სი პი როვ ნე ბის ხელ შე უ ვა ლი ელე მენ ტე
ბი და მი ე კუთ ვ ნე ბა, თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ის ფუნ და მენ ტა ლურ ას პექ ტებს, 
რო გო რე ბიც არის ღირ სე ბა და თა ვი სუფ ლე ბა.  იძუ ლე ბით არა ვის არ უნ და 
უტარ დე ბო დეს სა მე დი ცი ნო პრო ცე დუ რე ბი, მათ შო რის ქი რურ გი უ ლი ჩა
რე ვის გზით სქე სის შეც ვ ლის, სტე რი ლი ზა ცი ის ან ჰორ მო ნა ლუ რი თე რა
პი ა, რო გორც გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი აღი ა რე ბის  აუცი
ლე ბე ლი პი რო ბა. არა ვი თა რი მდგო მა რე ო ბა, კერ ძოდ, ცოლ  ქ მ რუ ლი ან 
მშობ ლის ურ თი ერ თო ბა, თა ვისთა ვად არ უნ და უშ ლი დეს ხელს, ამა თუ იმ 
პი როვ ნე ბის გენ დე რუ ლი კუთ ვ ნი ლე ბის სა მარ თ ლებ რივ აღი ა რე ბას. არა
ვი ნ არ არ  უნ და იყოს იძუ ლე ბუ ლი და მა ლოს, ჩა ახ შოს ან უარ ყოს სა კუ თა
რი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი კუთ ვ ნი ლე ბა.

სახელმწიფოები:

ა.უზ რუნ ველ ყო ფენ ყო ვე ლი პი როვ ნე ბის სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბა უ ნა რი
ა ნო ბის აღი ა რე ბას მა თი  სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე. ასე ვე უზ რუნ ველ ყო ფენ 
ამ უფ ლე ბა უ ნა რი ა ნო ბის რე ა ლი ზა ცი ის სა შუ ა ლე ბას, მათ შო რის უფ ლე

პრინციპი

3
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ბა თა იმ ნა წილ ში, რო მელ შიც სა უ ბა რია ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა ზე და 
ქო ნე ბის გან კარ გ ვა ზე,  ფლო ბა ზე, მარ თ ვა ზე, სარ გებ ლო ბა ზე, მის შე
ძე ნა ზე (მათ შო რის მემ კ ვიდ რე ო ბით) და გას ხ ვი სე ბა ზე.

ბ.  ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
და სხვა  ხა სი ა თის ზო მებს ყო ვე ლი პი როვ ნე ბის გენ დე რუ ლი იდენ ტო
ბის სრუ ლი პა ტი ვის ცე მი სა და სა მარ თ ლებ რი ვი აღი ა რე ბის უზ რუნ ველ
სა ყო ფად, რო მე ლიც გა ნი საზღ ვ რე ბა მის მი ერ.

გ.  ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა  სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სახ ვა ხა
სი ა თის ზო მებს, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას აუცი ლე ბე ლი პრო
ცე დუ რე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვით ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო დო კუ მენ ტებ ში, 
რო მე ლიც ადას ტუ რებს პი როვ ნე ბას და სა დაც მი თი თე ბუ ლია პი როვ ნე
ბის სქე სი (მათ შო რის და ბა დე ბის მოწ მო ბა ში, პას პორ ტ ში, სა არ ჩევ ნო 
და სხვა დო კუ მენ ტებ ში) მი თი თე ბუ ლი იქ ნას პი როვ ნე ბის გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბა, რო მელ საც იგი თა ვად გან საზღ ვ რავს.

დ.უზ რუნ ველ ყო ფენ მსგავ სი პრო ცე დუ რე ბის ეფექ ტუ რო ბას, სა მარ თ ლი
ა ნო ბას და არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლო ბას შე სა ბა მი სი პი როვ ნე ბის პი რა დი 
ცხოვ რე ბის და მი სი ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მით. 

ე.  უზ რუნ ველ ყო ფენ პი რა დო ბის მოწ მო ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის აღი ა
რე ბას, რო დე საც კა ნო ნით ან პო ლი ტი კით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია პირ თა 
იდენ ტი ფი კა ცია  ან კლა სი ფი კა ცია სქე სობ რი ვი კუთ ვ ნი ლე ბის მი ხედ ვით.

ვ.  ახორ ცი ე ლე ბენ იმ პირ თა  სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის მიზ ნობ რივ პროგ
რა მებს, რომ ლე ბიც გა დი ან სქე სის ტრან ს ფორ მა ცი ის ან კო რექ ცი ის 
პრო ცესს.

სიცოცხლისუფლება

ყო ველ ადა მი ანს აქვს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა. არა ვი თა რი მი ზე ზით, მათ 
შო რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის, თვით ნე
ბუ რად სი ცოცხ ლე არ შე იძ ლე ბა იყოს ხელ ყო ფი ლი.  სიკ ვ დი ლით დას ჯის 
გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნა არ უნ და ხდე ბო დეს ერ თი სქე სის წარ მო მად გე ნელ
თა შო რის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
რო დე საც მათ მი აღ წი ეს იმ ასაკს, რომ ლი და ნაც დაშ ვე ბუ ლია სექ სუ ა ლუ
რი ურ თი ერ თო ბე ბი ურ თი ერ თ თან ხ მო ბის  სა ფუძ ველ ზე, ასე ვე სექ სუ ა
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე.

პრინციპი
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სახელმწიფო:

ა.აუქ მე ბენ ყვე ლა სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ ნორ მებს, რო მელ თა მი ზა ნი 
ან შე დე გი გახ ლავთ ერ თი სქე სის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის ამ ურ თი
ერ თო ბე ბის  აკ რ ძალ ვა, რომ ლებ მაც მი აღ წი ეს იმ ასაკს, რომ ლი და ნაც 
დაშ ვე ბუ ლია სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი. ხო ლო გარ და მა ვა ლი პე რი
ო დის გან მავ ლო ბა ში შე მო აქვთ სიკ ვ დი ლით დას ჯის გა ნა ჩენ ზე უპი რო
ბო მო რა ტო რი უ მი ყვე ლა იმ პირ თა მი მართ, რომ ლე ბიც გა სა მარ თ ლე
ბულ ნი არი ან ამ ნორ მე ბის მი ხედ ვით;

ბ.აუქ მე ბენ სა სიკ ვ დი ლო გა ნა ჩენს და ათა ვი სუფ ლე ბენ ყვე ლა იმ პირს, 
რომ ლე ბიც დღე ის მდგო მა რე ო ბით იმ ყო ფე ბა სას ჯე ლის მო ლო დინ ში 
იმ და ნა შა ულ თა გა მო, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ნე ბა ყოფ ლო ბით 
სექ სუ ა ლურ ურ თი ერ თო ბებ თან პი როვ ნე ბებს შო რის, რომ ლებ მაც მი
აღ წი ეს ასაკს, რომ ლი და ნაც და საშ ვე ბია სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი 
ურ თი ერ თ თან ხ მო ბის სა ფუძ ველ ზე;

გ.  წყვე ტენ სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ადა მი ან თა სი ცოცხ ლის  ხელ ყო ფას ან 
მის წა ხა ლი სე ბას   სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის ნიშ ნის მი ხედ ვით. უზ რუნ ველ ყო ფენ იმას, რომ ყო ვე ლი ამ გ ვა რი 
შემ თხ ვე ვის დროს რო გორც სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე თა, ასე ვე ნე ბის მი ე რი 
პი რის ან პირ თა  ჯგუ ფის მხრი დან ჩა ტა რე ბუ ლი იქ ნას ადექ ვა ტუ რი გა
მო ძი ე ბა და სა თა ნა დო მტკი ცე ბუ ლე ბა თა არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში დამ
ნა შა ვე ე ბის მი მართ აღ ძ რუ ლი იქ ნას სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე, გა ი
მარ თოს სა სა მარ თ ლო და დამ სა ხუ რე ბუ ლად და ი სა ჯონ.

პირადიშეუხებლობისუფლება

ყო ველ ადა მი ანს, მი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა ან გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის მი უ ხე და ვად გა აჩ ნია პი რა დი შე უ ხებ ლო ბის და სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან ძა ლა დო ბის, სხე უ ლის და ზი ა ნე ბის გან დაც ვის  უფ ლე ბა, რო მე
ლიც მი ე ყე ნე ბა სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე თა, ასე ვე ნე ბის მი ერ პირ თა ან პირ
თა ჯგუ ფის მხრი დან.

სახელმწიფოები:

ა.ღე ბუ ლო ბენ ყო ველ გ ვარ ზო მებს მარ თ ლ წეს რი გის დაც ვის სფე რო ში, 
ასე ვე ნე ბის მი ერ სხვა ზო მებს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია პი როვ ნე ბის 
დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფი სა კენ ნე ბის მი ე რი ძა ლა დო ბის გან ან შე ვიწ რო
ე ბის გან სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე;

პრინციპი
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ბ.   ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა სა თა ნა დო ზო მებს კა ნონ მ დებ ლო ბის სფე რო ში შე სა
ბა მი სი სის ხ ლის სა მარ თ ლის სას ჯე ლის შე მო ღე ბის მიზ ნით  ძა ლა დო ბა
ზე,  ძა ლა დო ბის მუ ქა რა ზე, წა ქე ზე ბა ზე ძა ლა დო ბის კენ და თან მ ხ ლე ბი 
შე ვიწ რო ე ბის თ ვის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის მო ტი ვა ცი ით ნე ბის მი ე რი პი რის ან პირ თა ჯგუ ფის მი მართ ცხოვ
რე ბის ნე ბის მი ერ სფე რო ში, მათ შო რის ოჯა ხურ ურ თი ერ თო ბებ ში;

გ.   ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
და სხვა ზო მებს,  რა თა არ და უშ ვან და ზა რა ლე ბუ ლი მხა რის სექ სუ ა
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ფაქ ტის გა მო ყე ნე ბა 
ძა ლა დო ბის და სა სა ბუ თებ ლად, გა სა მარ თ ლებ ლად ან ამ გ ვა რი ძა ლა დო
ბის სე რი ო ზუ ლო ბის  შე სამ ცი რებ ლად;

დ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ ამ გა ვა რი ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის აქ ტი ურ გა მო ძი ე
ბას, საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში დამ ნა შა ვე ე ბი უნ და და
ექ ვემ დე ბა რონ სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ ნას, სა სა მარ თ ლოს და 
დამ სა ხუ რე ბულ სას ჯელს, ხო ლო და ზა რა ლე ბუ ლე ბი უზ რუნ ველ ყო
ფილ ნი უნ და იყ ვ ნენ სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის ადექ ვა ტუ რი სა შუ ა ლე ბე
ბით და კომ პენ სა ცი ით.

ე.  ატა რე ბენ სა გან მა ნათ ლებ ლო კამ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც გან კუთ ვ ნი ლია 
რო გორც მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, ასე ვე ძა ლა დო ბის რე ა ლუ რი 
ან პო ტენ ცი უ რი სუ ბი ექ ტე ბის თ ვის, რა თა დაძ ლე ულ იქ ნას წარ სუ ლის 
გად მო ნაშ თე ბი, რომ ლე ბიც სა ფუძ ვ ლად უდევს ძა ლა დო ბას სექ სუ ა ლუ
რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით.

კერძოცხოვრებისხელშეუვალობისუფლება

ყო ველ ადა მი ანს, მი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის მი უ ხე და ვად, გა აჩ ნია  კერ ძო ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ვა ლო ბის უფ ლე
ბა და არ უნ და გა ნი ცა დოს თვით ნე ბუ რი ან უკა ნო ნო ჩა რე ვა მის პი რად 
ცხოვ რე ბა ში, თვით ნე ბუ რი ან უკა ნო ნო ხელ ყო ფა საცხოვ რებ ლი ად გი ლის 
ხელ შე უ ხებ ლო ბის და კო რეს პონ დენ ცი ის სა ი დუმ ლო ე ბის. აგ რეთ ვე აქვს 
უფ ლე ბა და იც ვას თა ვი სი  რე პუ ტა ცია და ღირ სე ბა უკა ნო ნო შე ლახ ვის
გან. პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ვა ლო ბის უფ ლე ბა მო ი ცავს აგ რეთ ვე არ
ჩე ვა ნის უფ ლე ბას იმ სა კითხ ში, რო მე ლიც ეხე ბა სა კუ თა რი სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გაცხა
დე ბის ან გა უცხა დებ ლო ბის უფ ლე ბას. ასე ვე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე
ბის უფ ლე ბას და არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბას იმ სა კითხებ ში, რომ ლე ბიც ეხე ბა 
სა კუ თარ სხე ულს და ნე ბა ყოფ ლო ბით სქე სობ რივ და სხვა სა ხის ურ თი ერ
თო ბებს სხვა პი რებ თან.

პრინციპი

6
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სახელმწიფოები:

ა.ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
და სხვა სა ხის  ზო მებს, რა თა უზ რუნ ველ ყონ ყო ვე ლი ადა მი ა ნის პი რა
დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა, მი უ ხე და ვათ მი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა 
და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი სა, სხვა ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბის ინ ტი
მუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და მათ შო რის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სექ სუ ა ლურ 
ურ თი ერ თო ბებს იმ პი რებს შო რის, რომ ლებ მაც მი აღ წი ეს ასაკს, რომ
ლი და ნაც ნე ბა დარ თუ ლია სექ სუ ა ლუ რი კავ ში რე ბი ურ თი ერ თ თან ხ მო
ბის სა ფუძ ველ ზე, თვით ნე ბუ რი ჩა რე ვის გა რე შე.

ბ.აუქ მე ბენ ყვე ლა კა ნო ნებს, რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ სის ხ ლის სა
მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას ნე ბა ყოფ ლო ბით სექ სუ ა ლურ ურ თი ერ
თო ბებ ზე ერ თი სქე სის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის, რომ ლებ მაც მი აღ წი
ეს იმ ასაკს, რომ ლი და ნაც ნე ბა დარ თუ ლია სქე სობ რივ კავ შირ ში შეს ვ ლა 
ურ თი ერ თ თან ხ მო ბის სა ფუძ ველ ზე, და ასე ვე უზ რუნ ველ ყო ფენ სექ სუ
ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის თ ვის ამ ასა კის თა ნას წო რო ბას, რო გორც გან
ს ხ ვა ვე ბულ, ასე ვე ერ თი სქე სის პირ თა შო რის;

გ.გა მო რიცხა ვენ სის ხ ლის სა მარ თ ლი სა და  სხვა ზო გა დი ხა სი ა თის სა მარ
თ ლებ რი ვი ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბას, ფაქ ტობ რივ სა მარ თ ლებ რივ დევ ნას 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სქე სობ რი ვი ურ თი ერ თო ბის თ ვის ერ თი სქე სის წარ მო
მად გე ნელ თა შო რის, რომ ლებ მაც მი აღ წი ეს იმ ასაკს, რომ ლი და ნაც ნე
ბა დარ თუ ლია სქე სობ რი ვი კავ ში რი ურ თი ერ თ თან ხ მო ბის სა ფუძ ველ ზე;

დ.აუქ მე ბენ ყვე ლა სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მას, რომ ლე ბიც  კრძა ლა ვენ გენ
დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო ხატ ვას, მათ შო რის სა მო სით, მეტყ ვე ლე ბით 
ან ქცე ვის მა ნე რით ან აწე სე ბენ ამი სათ ვის სის ხ ლის სა მარ თ ლის პა სუ
ხის მ გებ ლო ბას ან არ თ მე ვენ ადა მი ანს შე საძ ლებ ლო ბას შეც ვა ლოს თა
ვი სი სხე უ ლი სა კუ თა რი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო ხატ ვის მიზ ნით;

ე.  ათა ვი სუფ ლე ბენ წი ნას წარ პა ტიმ რობ ში ან თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თის 
ად გი ლებ ში სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მყოფ ყვე ლა პირს თუ 
თა ვი სუფ ლე ბის ასე თი აღ კ ვე თა უკავ შირ დე ბა ნე ბა ყოფ ლო ბით სექ სუ
ა ლურ ურ თი ერ თო ბებს იმ პირ თა შო რის, რომ ლებ მაც მი აღ წი ეს ასაკს, 
რომ ლი და ნაც ნე ბა დარ თუ ლია სქე სობ რი ვი კავ ში რის დამ ყა რე ბა ურ თი
ერ თ შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე;

ვ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ ყო ვე ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბას ბუ ნებ რივ გა რე მო ე ბებ
ში, თა ვად გა დაწყ ვი ტოს რო დის, ვის და რო გორ მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია 
სა კუ თა რი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის  შე სა
ხებ. ასე ვე უზ რუნ ველ ყო ფენ ამ გ ვა რი ინ ფორ მა ცი ის არა სან ქ ცი რე ბუ ლი 
ან თვით ნე ბუ რი გა სა ჯა რო ე ბის ან გა სა ჯა რო ე ბის მუ ქა რის გან  დაც ვას.
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თავისუფლებისთვითნებურადხელყოფისგან
დაცვისუფლება

არა ვინ არ შე იძ ლე ბა იქ ნას თვით ნე ბუ რად  და კა ვე ბუ ლი და და პა ტიმ რე ბუ
ლი. და კა ვე ბა ან და პა ტიმ რე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ
ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე, სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით თუ მის 
გა რე შე,  წარ მო ად გენს თვით ნე ბო ბას. ყო ველ და პა ტიმ რე ბულ პირს, მი სი 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის თუ გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და ვად, სა
ერ თო წე სის სა ფუძ ველ ზე  გა ნე მარ ტე ბა მი სი და პა ტიმ რე ბის მი ზე ზე ბი და 
მის წი ნა აღ მ დეგ არ სე ბუ ლი ბრალ დე ბე ბი.  ყო ვე ლი და პა ტიმ რე ბუ ლი პი რი 
და უ ყო ნებ ლივ წა რედ გი ნე ბა უფ ლე ბა მო სილ პირს, რო მე ლიც ახორ ცი ე
ლებს სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას და აქვს და კა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის სა
სა მარ თ ლო წე სით გან ხილ ვის უფ ლე ბა და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ბრალ დე ბის 
არ სე ბო ბის თუ არარ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად.

სახელმწიფოები:

ა.ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა სა ვალ დე ბუ ლო ად მი ნის ტ რა ცი ულ, სა კა ნონ მ დებ ლო 
და სხვა სა ხის ზო მებს, რა თა არა ვი თარ პი რო ბებ ში არ გახ დეს სექ სუ ა
ლუ რი ორი ენ ტა ცია ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა  და კა ვე ბის ან და პა ტიმ
რე ბის სა ფუძ ვე ლი, მათ შო რის სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბი
დან იმ არა ზუს ტი ფორ მუ ლი რე ბე ბის ამო ღე ბას, რომ ლე ბიც ქმნი ან მა
თი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბას ან და პა ტიმ რე ბის სხვა 
შე საძ ლებ ლო ბებს, მი კერ ძო ე ბუ ლი  მო ტი ვე ბის სა ფუძ ველ ზე.

ბ.  ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა სა ვალ დე ბუ ლო სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
და სხვა სა ხის ზო მებს, რა თა ყვე ლა და პა ტიმ რე ბულს მა თი სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი  იდენ ტო ბის  მი უ ხე და ვად თა ნა ბა რი პი
რო ბე ბით მი ე წო დე ბო დეთ ინ ფორ მა ცია მა თი და პა ტიმ რე ბის მი ზე ზე ბის 
შე სა ხებ, ასე ვე ყვე ლა მათ წი ნა აღ მ დეგ არ სე ბუ ლი ბრალ დე ბე ბის შე სა
ხებ. მათ ასე ვე მი ნი ჭე ბუ ლი უნ და ჰქონ დეთ უფ ლე ბა და უ ყო ნებ ლივ იმ 
უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის წი ნა შე წარ სად გე ნად, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს 
სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას, ასე ვე მათ უნ და ენი ჭე ბო დეთ მა თი და
კა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვის უფ ლე ბა და ნა შა უ ლის 
ჩდე ნის ბრალ დე ბის არ სე ბო ბის ან არარ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად.

გ.  ახორ ცი ე ლე ბენ სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს, რო მელ თა 
მი ზა ნია პო ლი ცი ის თ ვის და სა მარ თალ დამ ცა ვი თა ნამ დე ბო ბის პი რე
ბის თ ვის იმის გან მარ ტე ბა, რომ პი როვ ნე ბის და კა ვე ბა ან და პა ტიმ რე ბა 
მი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ
ველ ზე უკა ნო ნო ა. 
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გ.დროულად  ახორ ცი ე ლე ბენ ყვე ლა და კა ვე ბი სა და და პა ტიმ რე ბის აღ
რიცხ ვის წარ მო ე ბას, თა რი ღის,  ად გი ლის და სა ფუძ ველ თა მი თი თე ბით, 
ასე ვე უზ რუნ ველ ყო ფენ სა პა ტიმ რო ებ ზე და მო უ კი დე ბელ დაკ ვირ ვე ბას 
იმ ორ გა ნო ე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც უფ ლე ბა მო სილ ნი და სა თა ნა
დოდ აღ ჭურ ვილ ნი არი ან გა მო ავ ლი ნონ და კა ვე ბი სა და და პა ტიმ რე ბის  
შემ თხ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა მო ტი ვი რე ბუ ლი იყოს სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ით ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბით.

სამართლიანისასამართლოსუფლება

ყო ველ ადა მი ანს,  მის წი ნა შე წა ყე ნე ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის ბრალ დე
ბის შემ თხ ვე ვა ში ან მი სი უფ ლე ბე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გარ კ ვე ვი სას, 
აქვს უფ ლე ბა  სა მო ქა ლა ქო პრო ცეს ში საქ მის სა მარ თ ლი ა ნი და სა ჯა რო 
გან ხილ ვი სა კომ პე ტენ ტუ რი, და მო უ კი დე ბე ლი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა სა
მარ თ ლოს მი ერ, რო მე ლიც შექ მ ნი ლია კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე და არ ით ვა
ლის წი ნებს  დის კ რი მი ნა ცი ას  სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის მო ტი ვით. 

სახელმწიფოები:

ა.ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა სა თა ნა დო სა კა ნონ მ დებ ლო,  ად მი ნის ტ რა ცი ულ და 
სხვა ზო მებს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი
სად მი წი ნას წარ მი კერ ძო ე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის აკ რ ძალ ვი სა და აღ
მოფხ ვ რის მიზ ნით სა მარ თალ წარ მო ე ბის ყვე ლა  ეტაპ ზე, სა მო ქა ლა ქო, 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის ან ნე ბის მი ე რი სხვა სა სა მარ თ ლო ან ად მი ნის ტ
რა ცი უ ლი საქ მის წარ მო ე ბა ში, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია  უფ ლე ბა
თა  და ვალ დე ბუ ლე ბა თა დად გე ნას თან. ზო მე ბის მი ღე ბა ხდე ბა ასე ვე 
იმ მიზ ნით, რომ ვინ მეს რო ლი ან მი სი ავ ტო რი ტე ტი, რო გორც პრო ცე
სის მო ნა წი ლე მხა რის, მოწ მის, ად ვო კა ტის ან იმ პი რის, რო მე ლიც ღე
ბუ ლობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, არ დად გეს ეჭ ვის ქვეშ მი სი სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო.

ბ.ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ და გო ნივ რულ ზო მებს  პირ თა სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის დევ ნის გან და სა მო ქა ლა ქო სარ ჩე ლის გან და სა ცა ვად, რო მე
ლიც მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ მო ტი ვი რე ბუ ლია  ცრუ რწმე ნე ბით სექ სუ
ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან და გენ დე რულ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბით;

გ.  ახორ ცი ე ლე ბენ სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს მო სა მარ თ
ლე თათ ვის, სა სა მარ თ ლოს პერ სო ნა ლის, პრო კუ რო რე ბის, ად ვო კა ტე ბის
თ ვის და სხვა პი რე ბი სათ ვის, რა თა გა ნე მარ ტოთ ამ პროგ რა მე ბის მი ზა
ნია სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში, თა
ნას წო რო ბი სა და არა დის კ რი მი ნა ცი ის პრინ ცი პე ბის, მათ შო რის სექ სუ
ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან და გენ დე რულ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბით.
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ჰუმანურიმოპყრობისუფლებაპატიმრობაშიყოფნისდროს

ყვე ლა თა ვი სუფ ლე ბა აღ კ ვე თილ პი როვ ნე ბას გა აჩ ნია  ჰუ მა ნუ რი მოპყ რო
ბისა  და ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბა. სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა ადა მი ა ნის ღირ სე ბის გა ნუ ყუ ფე ლი ნა წი ლე ბი ა.

სახელმწიფოები:

ა.უზ რუნ ველ ყო ფენ, რომ ადა მი ა ნის პა ტიმ რო ბა ში ყოფ ნა არ იწ ვევ დეს 
მის შემ დ გომ მარ გი ნა ლი ზა ცი ას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცის ან გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით და არ იყოს და კავ ში რე ბუ ლი ძა ლა დო ბის 
რის კ თან, შე უ ფე რე ბელ მოპყ რო ბას თან,   ფი ზი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ ან 
სექ სუ ა ლურ ზე წო ლას თან;

ბ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის ხელ
მი საწ ვ დო მო ბას იმ მო ცუ ლო ბით, რო მე ლიც პა სუ ხობს და კა ვე ბულ თა 
მოთხოვ ნებს, ყვე ლა იმ  თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლე
ბიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია მა თი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის თ ვის, მათ შო რის რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მ რ თე ლო ბას
თან და კავ ში რე ბით, ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა აივ /ინ ფი ცი რე ბა
სა და შე სა ბა მის მკურ ნა ლო ბა ზე, ასე ვე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე, სა დაც ეს 
აუცი ლე ბე ლი ა, ჰორ მო ნა ლურ და სხვაგ ვარ თე რა პი ა სა და მკურ ნა ლო
ბა ზე, რო მე ლიც სქე სის შეც ვ ლას თან არის  და კავ ში რე ბუ ლი;

გ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ, რამ დე ნა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლი ა, პა ტი მარ თა მო ნა წი
ლე ო ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში იმ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, თუ 
სად უნ და იხ დიდ ნენ ბრალ დე ბუ ლე ბი სას ჯელს მა თი სექ სუ ა ლუ რი ორი
ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

დ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ დაც ვის ზო მე ბის მი ღე ბას ყვე ლა იმ პა ტი მარ თა მი
მართ, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა აღ მოჩ ნ დ ნენ ძა ლა დო ბის ან არა სა თა ნა დო 
მოპყ რო ბის მსხვერ პ ლ ნი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის მო ტი ვა ცი ით, ან გენ დე რულ გა მოვ ლი ნე ბა თა გა მო.  გო ნივ
რულ ფარ გ ლებ ში უზ რუნ ველ ყო ფენ იმას, რომ ამ გ ვა რი დაც ვი თი  ზო
მე ბი  არ იწ ვევ დ ნენ   პა ტიმ რე ბის ინ ტე რე სე ბის შეზღუდ ვას უფ რო დი
დი მო ცუ ლო ბით, ვიდ რე ამას აქვს ად გი ლი თა ვი სუფ ლე ბა აღ კ ვე თი ლი 
ადა მი ა ნე ბის მი მართ;

ე.  დაშ ვე ბულ შემ თხ ვე ვა ში უზ რუნ ველ ყო ფენ ყვე ლა და კა ვე ბუ ლის თ ვის 
და და პა ტიმ რე ბუ ლის თ ვის უზ რუნ ველ ყო ფენ თა ნა ბარ პი რო ბებ ზე ცოლ 
 ქ მ რულ პა ემ ნებს მე უღ ლის გენ დე რუ ლი კუთ ვ ნი ლე ბის მი უ ხე და ვად;
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ვ.უზ რუნ ველ ყო ფენ მსჯავ რ დე ბულ თა ად გილ სამ ყო ფე ლის და მო უ კი დე
ბელ მო ნი ტო რინგს, რო გორც სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ე ბის, ასე ვე არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან, მათ შო რის 
მათ თ ვის, ვინც მუ შა ობს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის სა კითხებ ზე;

ზ.ახორ ცი ე ლე ბენ სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს სა პა ტიმ
რო ე ბის პერ სო ნა ლის თ ვის და სხვა სა ხელ მ წი ფო სა და კერ ძო სექ ტო რის 
პრო ფი ლუ რი თა ნამ დე ბო ბის პირ თათ ვის, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ
ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბის, არა დის კ რი
მი ნა ცი ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გან მარ ტე ბა ზე, მათ შო რის 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის კუთხით.

უფლებაარგახდეწამების,სისასტიკის,არაადამიანურიან
ადამიანისღირსებისთვისდამამცირებელიმოპყრობისან
სასჯელისმსხვერპლი

არა ვინ  უნ და ხდე ბო დეს წა მე ბის, სას ტი კი, არა ა და მი ა ნუ რი, ადა მი ა ნის 
ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი მოპყ რო ბის ან სას ჯე ლის მსხვერ პ ლი, მათ შო რის 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მო ტი ვით.

სახელმწიფოები:

ა.ღე ბუ ლო ბენ ყვე ლა სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის 
ზო მებს, რა თა არ და უშ ვან წა მე ბა, სას ტი კი, არა ა და მი ა ნუ რი ან ღირ სე
ბის შემ ლახ ვე ლი მოპყ რო ბა ან სას ჯე ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე. უზ რუნ ველ ყო ფენ და ზა რა ლე
ბულ თა დაც ვას ამ გ ვა რი მოპყ რო ბი სა და დას ჯი სა გან, ასე ვე ღე ბუ ლო
ბენ ზო მებს მსგავ სი აქ ტე ბის წა ქე ზე ბის წი ნა აღ მ დეგ;

ბ.  იღე ბენ ყვე ლა სა ხის გო ნივ რულ ზო მას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი წა მე ბის და სას
ტი კი, არა ა და მი ა ნუ რი  ან ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის ან 
დას ჯის მსხვერ პ ლ თა გა მო სავ ლე ნად და ადექ ვა ტუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი 
დაც ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, რაც გუ ლის ხ მობს ზა რა ლის ანაზღა უ
რე ბას, ასე ვე აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში სა მე დი ცი ნო და ფსი ქო ლო
გი უ რი დახ მა რე ბის გა წე ვას;

გ.  ახორ ცი ე ლე ბენ სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს მარ თ ლ წეს
რი გის დამ ც ვე ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის თ ვის, სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში პერ სო ნა ლის თ ვის და სა ხელ მ წი ფო ან კერ ძო სექ ტო
რის სხვა თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის თ ვის, რომ ლებ საც აქვთ მსგავ სი დარ
ღ ვე ვე ბის ჩა დე ნის ან მა თი თა ვი დან აცი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.
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ადამიანებითვაჭრობისგანდანებისმიერისხვასახით
ექსპლუატაციისგანდაცვისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა იყოს და ცუ ლი ადა მი ა ნე ბით ვაჭ რო ბი სა და 
ნე ბის მი ე რი სხვა სა ხით ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის გან, მათ შო რის, სექ სუ ა ლუ რი ექ
ს პ ლუ ა ტა ცი ის გან, არ სე ბუ ლი ან სა ვა რა უ დო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 
ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით. ადა მი ა ნე ბით ვაჭ რო ბის აღ მ კ ვე თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ იმ ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც ხელს 
უწყო ბენ მოწყ ვ ლა დო ბის გაზ რ დას, მათ შო რის, სხვა დას ხ ვა ფორ მის უთა
ნას წო რო ბას და დის კ რი მი ნა ცი ას, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა არ სე ბუ ლი ან 
სა ვა რა უ დო სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ან სხვა 
ხსე ნე ბუ ლი იდენ ტო ბე ბის გა მოვ ლე ნის ნიშ ნით. მსგავ სი ღო ნის ძი ე ბე ბი წი
ნა აღ მ დე გო ბა ში არ უნ და მო დი ო დეს იმ პირ თა უფ ლე ბებ თან, რომ ლე ბიც 
არი ან ვაჭ რო ბის ობი ექ ტად გა დაქ ცე ვის რის კის ქვეშ.

სახელმწიფოები:

ა.იყე ნე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა 
აუცი ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს ადა მი ა ნე ბით ვაჭ რო ბი სა და ნე ბის მი ე რი 
სხვა სა ხით მა თი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის, მათ შო რის არ სე ბუ ლი ან მოჩ ვე ნე
ბი თი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით 
სექ სუ ა ლუ რი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის აღ საკ ვე თად, ასე ვე მსგავ სი დარ ღ ვე ვე
ბის გან და სა ცა ვად;

ბ.  ზრუ ნა ვენ, რომ ასეთ ღო ნის ძი ე ბებს არ მოჰ ყ ვეს მოწყ ვ ლა დი პი რე ბის 
ქცე ვის კრი მი ნა ლი ზა ცი ა, სტიგ მა ტი ზა ცია და რა ი მე სხვა სა ხით მა თი 
მდგო მა რე ო ბის გარ თუ ლე ბა;

გ.  ა ხორ ცი ე ლე ბენ სა მარ თ ლებ რივ, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა ზო გა დო ებ
რივ ღო ნის ძი ე ბებ სა და პროგ რა მებს, მი მარ თულს არ სე ბუ ლი ან მოჩ ვე
ნე ბი თი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით 
ადა მი ა ნე ბით ვაჭ რო ბი სა და ნე ბის მი ე რი სა ხით მა თი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის, 
მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი სად მი მოწყ ვ ლა დო ბის ზრდის 
ფაქ ტო რე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად, იმ ფაქ ტო რე ბის ჩათ ვ ლით, რო გო რე
ბი ცაა  სო ცი ა ლუ რი გა უცხო ე ბა, დის კ რი მი ნა ცი ა, გა რიყ ვა ოჯა ხე ბი დან 
ან კულ ტუ რუ ლი ჯგუ ფე ბი დან, ფი ნან სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, საცხოვ
რებ ლის უქონ ლო ბა, დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ზო გა დო
ე ბის მხრი დან, რაც იწ ვევს სა კუ თა რი თა ვის მი მართ პა ტი ვის ცე მის და
კარ გ ვას, საცხოვ რებ ლის, და საქ მე ბის ან სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
მი ღე ბის უპერ ს პექ ტი ვო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის გან თავ დაც ვის შე უძ
ლებ ლო ბას.
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შრომისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს ღირ სე უ ლი და პრო დუქ ტი უ ლი შრო მის, მი სი სა მარ
თ ლი ა ნი და ნორ მა ლუ რი პი რო ბე ბის, უმუ შევ რო ბის გან დაც ვის უფ ლე
ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე 
დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე.

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა აუცი
ლე ბელ ზო მას, რა თა აღ მოფხ ვ რან და აკ რ ძა ლონ დის კ რი მი ნა ცია სექ
სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნის მი ხედ ვით 
სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა მი მართ, პრო ფე სი უ
ლი მომ ზა დე ბის, მომ სა ხუ რე თა და ქი რა ვე ბის, თა ნამ დე ბობ რი ვი ზრდის, 
გან თა ვი სუფ ლე ბის, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის და შრო მის 
ანაზღა უ რე ბის ჩათ ვ ლით;

ბ.  აღ მოფხ ვ რი ან ნე ბის მი ე რი სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ას, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე
ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნის მი ხედ
ვით, უზ რუნ ველ ყო ფენ თა ნა ბარ პი რო ბებს სა ხელ მ წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის, 
მარ თ ვის და მარ თ ლ წეს რი გის დაც ვის ყვე ლა ორ გა ნო ში, ასე ვე შე ი ა რა ღე
ბულ ძა ლებ სა და სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხურ ში მოწყო ბის და და წი ნა უ რე ბის 
დროს. ახორ ცი ე ლე ბენ შე სა ბა მის სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა
მებს, მი მარ თულს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად.

სოციალურიუზრუნველყოფისადასოციალურიდაცვის
სხვაფორმებისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის სხვა ფორ მე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე.

სახელმწიფოები:

ა.ახორ ცი ე ლე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ღო
ნის ძი ე ბებს რა თა უზ რუნ ველ ყონ სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე თა ნა ბა რი პი რო ბე ბი 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის უფ ლე ბა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სხვა 
ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს, რაც გუ ლის ხ მობს მო სამ სა ხუ რე
თათ ვის შე ღა ვა თებს, შვე ბუ ლე ბას ბავ შ ვის მო სავ ლე ლად, უმუ შევ რო
ბის თ ვის შე ღა ვა თებს, სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვას, სა მე დი ცი ნო დახ მა რე
ბას ან სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის (მათ შო რის, გენ დე რულ იდენ ტო ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი მო დი ფი კა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში) გან ხორ
ცი ე ლე ბი სას შე ღა ვა თე ბით სარ გებ ლო ბას, ასე ვე სხვა სა ხის სო ცი ა ლურ 
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დაზღ ვე ვას, სა ო ჯა ხო შე ღა ვა თებს, შემ წე ო ბებს დაკ რ ძალ ვე ბის ორ გა
ნი ზე ბის დროს, სა პენ სიო გა დახ დებს და მარ ჩე ნა ლის და კარ გ ვის შემ
თხ ვე ვა ში მე უღ ლის თ ვის ან პარ ტ ნი ო რის თ ვის შე ღა ვა თე ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბას;

ბ.  სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მის ფარ გ ლებ ში ან სო ცი ა ლუ რი 
და საქ ველ მოქ მე დო დახ მა რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას გა მო რიცხა ვენ 
ბავ შ ვე ბის მი მართ რა ი მე სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ას მათ ან მა თი ოჯა ხის 
ნე ბის მი ე რი წევ რის სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან ან გენ დე რულ იდენ
ტო ბას თან კავ შირ ში;

გ.  ატა რე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის აუცი ლე
ბელ ღო ნის ძი ე ბებს სი ღა რი ბეს თან ბრძო ლის სტრა ტე გი ი სა და პროგ
რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ
ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

ცხოვრებისსაკმარისიდონისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა ჰქონ დეს ცხოვ რე ბის საკ მა რი სი დო ნე, რაც 
გუ ლის ხ მობს ნორ მა ლურ კვე ბას, სუფ თა სას მელ წყალს, სა ნი ტა რულჰი გი
ე ნურ პი რო ბებს და ტან საც მელს, ასე ვე ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის შე უ ფერ ხე
ბე ლი გა უმ ჯო ბე სე ბის სა შუ ა ლე ბას, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე.

სახელმწიფოები:

ა. ახორ ცი ე ლე ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი
ულ და სხვა სა ხის ღო ნის ძი ე ბებს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის  ნიშ ნის მი ხედ ვით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე ნორ მა
ლურ კვე ბა ზე, სუფ თა სას მელ წყალ ზე, სა ნი ტა რულჰი გი ე ნურ პი რო ბებ
ზე და ტან საც მელ ზე თა ნა ბა რი უფ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

საკმარისისაცხოვრებლისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს საკ მა რი სი საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბა, რო მე ლიც მო
ი ცავს, გა მო სახ ლე ბის გან დაც ვის უფ ლე ბას, მი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა
ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და ვად.

სახელმწიფოები:

ა.ახორ ცი ე ლე ბენ  ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი
ულ და სხვა სა ხის ღო ნის ძი ე ბებს იჯა რის და ცუ ლო ბის, ხელ მი საწ ვ დო
მი ფა სის, საცხოვ რებ ლად ვარ გი სი ა ნო ბის, ხელ საყ რე ლი მდე ბა რე ო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ასე ვე საცხოვ რებ ლის შე სა ბა მი სო ბა კულ ტუ რუ

პრინციპი
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ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. იგი ვე 
ეხე ბა  თავ შე საფ რებს და სა გან გე ბო შემ თხ ვე ვებ ში დრო ე ბი თი გან თავ
სე ბის ად გი ლებს. ყო ვე ლი ვე ამ პი რო ბე ბით სარ გებ ლო ბა უნ და ხდე ბო
დეს დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის, ქორ წი ნე ბის ან  ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო.

ბ.  ახორ ცი ე ლე ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი
ულ და სხვა სა ხის ღო ნის ძი ე ბებს გა მო სახ ლე ბის შე სა ხებ იმ გა დაწყ ვე
ტი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბის აკ რ ძალ ვის მიზ ნით, რომ ლე ბიც არ შე ე სა ბა
მე ბა სა ხელ მ წი ფო თა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლებ რივ ვალ დე ბუ ლე ბებს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სფე რო ში, ასე ვე სა მარ თ ლებ რი ვი და 
სხვა შე სა ბა მი სი დაც ვის ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით ნე ბის მი ე რი იმ პი რის მი მართ, რო მე ლიც ამ ტ კი ცებს, რომ დარ
ღ ვე უ ლია მი სი უფ ლე ბა იძუ ლე ბით გა სახ ლე ბის გან დაც ვის შე სა ხებ ან 
არ სე ბობს ასე თი დარ ღ ვე ვის საფ რ თხე, გა და სახ ლე ბის უფ ლე ბის ჩათ
ვ ლით, რაც თა ვის მხრივ გუ ლის ხ მობს უფ ლე ბას უკე თე სი ან იგი ვე ხა
რის ხის ალ ტერ ნა ტი უ ლი მი წით და საკ მა რი სი საცხოვ რებ ლით დაკ მა ყო
ფი ლე ბას  სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის, ქორ
წი ნე ბის ან ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

გ.უზ რუნ ველ ყო ფენ სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის თა ნას წო რო ბას მი წა ზე და 
საცხოვ რე ბელ ზე, ასე ვე მათ მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ცე მა ზე სექ სუ ა ლუ
რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის, ასე ვე ქორ წი ნე ბის ან ოჯა
ხუ რი მდგო მა რე ო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

დ.  შე ი მუ შა ვე ბენ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს, მათ შო რის მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მებს, მი მარ თულს სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან და გენ დე
რულ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი იმ ფაქ ტე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად, 
რომ ლე ბიც  გან სა კუთ რე ბუ ლად ამ ძი მე ბენ ბავ შ ვე ბის და ახალ გაზ რ დე
ბის მოწყ ვ ლა დო ბას საცხოვ რებ ლის შე საძ ლო და კარ გ ვას თან და კავ ში
რე ბით, იმ ფაქ ტო რე ბის ჩათ ვ ლით, რო გო რი ცაა სა ზო გა დო ე ბის მხრი
დან უარ ყო ფა, ოჯა ხუ რი და სხვა სა ხის ძა ლა დო ბა, დის კ რი მი ნა ცი ა, 
ფი ნან სუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, ოჯა ხის ან კულ ტუ რუ ლი ჯგუ ფის მი ერ 
უარ ყო ფა. ასე ვე პროგ რა მებს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე მხარ და ჭე რი სა და სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის დაც ვის სქე მე
ბის ხელ შეწყო ბი სა კენ;

ე.  ორ გა ნი ზე ბას უკე თე ბენ იმ სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს, 
რო მელ თა სა შუ ა ლე ბით ყვე ლა პრო ფი ლუ რი ორ გა ნი ზა ცია გა ით ვა ლის
წი ნებს იმ პირ თა გა სა ჭირს, რომ ლებ მაც სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 
ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო შე საძ ლოა და კარ გონ საცხოვ რე ბე ლი 
ან გა ნი ცა დონ ნე გა ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე ნა და ჩა მო უ ყა ლი ბონ 
ამ ინ ს ტი ტუ ტებს მგრძნო ბი ა რო ბა რა თა, ყუ რადღე ბით მო ე კი დე ბა მათ 
პრობ ლე მებს.
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განათლებისმიღებისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ
ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი  იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე და 
ამ გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

სახელმწიფოები:

ა.მი მარ თა ვენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა 
აუცი ლე ბელ ზო მებს, რა თა უზ რუნ ველ ყონ გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის თა ნა
ბა რი პი რო ბე ბი და თა ნა ბა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა მოს წავ ლე ე ბის, ად მი
ნის ტ რა ცი ის მუ შა კე ბი სა და პე და გო გე ბის მი მართ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სის ტე მა ში, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

ბ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ, რომ გა ნათ ლე ბის პრო ცე სი მი მარ თუ ლი იყოს პი
როვ ნე ბის, მი სი ნი ჭის, გო ნებ რი ვი და ფი ზი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მაქ სი მა ლუ რად გან ვი თა რე ბის კენ, ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს 
ნე ბის მი ე რი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მქო ნე მოს წავ ლის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი;

გ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ, რომ გა ნათ ლე ბის პრო ცე სი მი მარ თუ ლი იყოს ადა მი
ა ნის უფ ლე ბე ბის, ბავ შ ვის მშობ ლე ბი სა და მი სი ოჯა ხის წევ რე ბის, მი სი 
კულ ტუ რუ ლი თვით მ ყო ფა დო ბის, ენი სა და ფა სე უ ლო ბე ბის მი მართ პა
ტი ვის ცე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის კენ, გა გე ბის, მოთ მი ნე ბის, თა ნას წო რო ბის, 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო
ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

დ.უზ რუნ ველ ყო ფენ გა ნათ ლე ბის მე თო დი კის, სას წავ ლო პროგ რა მე ბი სა 
და რე სურ სე ბის მი მარ თუ ლე ბას გა გე ბი სა და პა ტი ვის ცე მის გამ ყა რე
ბის კენ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ორი ენ ტა ცი ის და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი
მართ, მოს წავ ლე თა, მა თი მშობ ლე ბის და ოჯა ხის წევ რე ბის ამ ას პექ ტ
თან და კავ ში რე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ჩათ ვ ლით;

ე.  კა ნო ნე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი მი თი თე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით უზ რუნ ველ
ყო ფენ სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში სო ცი ა ლუ რი გა უცხო ე ბი სა და ძა
ლა დო ბის ყო ველ გ ვა რი გა მოვ ლე ნის გან საკ მა რის დაც ვას, მათ შო რის 
ქედ მაღ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და შე ვიწ რო ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე მოს წავ
ლე ე ბის, ად მი ნის ტ რა ცი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და პე და გო გე ბის მი მართ;

ვ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ, რომ იმ მოს წავ ლე თა დაც ვა, რომ ლე ბიც გა რი ყულ ნი 
არი ან სა ზო გა დო ე ბი სა გან ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ ნი არი ან, არ გა და ი
ზარ დოს მათ მარ გი ნა ლი ზა ცი ა სა და სეგ რე გა ცი ა ში და რომ მა თი ინ ტე
რე სე ბი მაქ სი მა ლუ რად სრუ ლად იყოს გა მოვ ლე ნი ლი და პა ტივ ცე მუ ლი 
მა თი ვე უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბით;

პრინციპი
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ზ.  იღე ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა 
სა ხის ზო მებს, რა თა სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში  დის ციპ ლი ნა და ცუ
ლი იყოს ადა მი ა ნის ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მის ამ სახ ვე ლი მე თო დე ბის სა
შუ ა ლე ბით, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის, გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ან მა
თი გა მოვ ლე ნის გა მო მოს წავ ლე თა დის კ რი მი ნა ცი ის ან დას ჯის გა რე შე;

თ.  თი თო ე ულ ადა მი ანს უქ მ ნი ან პი რო ბებს, რა თა მათ მთე ლი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე ისარ გებ ლონ სწავ ლის თ ვის აუცი ლე ბე ლი რე სურ სე ბი თა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბით სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე, იმ ზრდას რულ პირ თა ჩათ ვ
ლით, რომ ლე ბიც გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში უკ ვე შეხ ვედ რი ან მსგავ სი 
სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ას.

ჯანმრთელობისშესაძლოუმაღლესიდონისმიღწევისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის შე საძ ლო 
უმაღ ლე სი დო ნის მიღ წე ვის უფ ლე ბა მი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ
დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე. ამ უფ ლე ბის ფუნ და
მენ ტუ რი ას პექ ტია სექ სუ ა ლუ რი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბა.

სახელმწიფოები:

ა.მი მარ თა ვენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა 
აუცი ლე ბელ ზო მებს, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს ჯან მ რ თე ლო ბის 
შე საძ ლო უმაღ ლე სი დო ნის მიღ წე ვის უფ ლე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა
ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

ბ.  მი მარ თა ვენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე
ლა აუცი ლე ბელ ზო მებს, რა თა ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბებ ში ყვე ლა 
პირს ჰქონ დეს შე სა ბა მი სი პრო დუქ ტი სა და მომ სა ხუ რე ბის, მათ შო რის 
სექ სუ ა ლურ და რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მ რ თე ლო ბას თან და კავ ში რე ბით, 
ასე ვე მა თი პი რა დი სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ
რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

გ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბას ნე
ბის მი ე რი პი რის ჯან მ რ თე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მოთხოვ ნი ლე ბე
ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ
ლი იდენ ტო ბის  ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე და ამ გა რე მო ე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. სა ხელ მ წი ფო ე ბი ასე ვე უზ რუნ ველ ყო ფენ აღ ნიშ
ნულ გა რე მო ე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო დო კუ მენ ტა ცი ის 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბას;

პრინციპი
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დ.  შე ი მუ შა ვე ბენ და გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ პროგ რა მებს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ
ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის, წი ნას წარ 
შექ მ ნი ლი უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბის და აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ
დი ნა რე ჯან მ რ თე ლო ბა ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დი სხვა სო ცი ა ლუ რი 
ფაქ ტო რე ბის და საძ ლე ვად;

ე.  ყვე ლა პირს აწ ვ დი ან მკურ ნა ლო ბი სა და მოვ ლის შე სა ხებ საკ მა რი სი დო
ნის ინ ფორ მა ცი ას და სრუ ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ანი
ჭე ბენ და მო უ კი დე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ
რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

ვ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ სექ სუ ა ლუ რი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის 
დარ გ ში გა ნათ ლე ბის, პრო ფი ლაქ ტი კის, მოვ ლი სა და მკურ ნა ლო ბის შე სა
ხებ შე მუ შა ვე ბულ პროგ რა მებ ში სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას და ასე თი პროგ
რა მე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას ყვე ლა პი რის თ ვის დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

ზ.  სქე სის შეც ვ ლის შემ თხ ვე ვა ში ხელს უწყო ბენ სხე უ ლის ფი ზი კუ რი კო
რექ ცი ით და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს, რა თა მათ არა დის კ რი მი ნა ცი ულ 
სა ფუძ ველ ზე მი ი ღონ კომ პე ტენ ტუ რი მკურ ნა ლო ბა, მოვ ლა და მხარ და
ჭე რა;

თ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ ჯან დაც ვის ყვე ლა მუ შაკ თა ნორ მა ლურ და მო კი დე
ბუ ლე ბას პა ცი ენ ტე ბის და მა თი პარ ტ ნი ო რე ბის მი მართ სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა
რე შე, მათ შო რის სი ახ ლო ვის ხა რის ხის აღი ა რე ბის ნა წილ ში;

ი.  შე ი მუ შა ვე ბენ სას წავ ლომე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის პო ლი ტი კურ 
ნორ მებ სა და პროგ რა მებს, რა თა ჯან დაც ვის ყვე ლა მუ შაკს ჰქონ დეს 
შე საძ ლებ ლო ბა ნე ბის მი ე რი პი რი უზ რუნ ველ ყოს ჯან მ რ თე ლო ბის შე
საძ ლო უმაღ ლე სი დო ნით, თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ
ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სრუ ლი პა ტი ვის ცე მით.

დაცვასამედიცინოხასიათისდარღვევებისგან

იძუ ლე ბის წე სით არა ვინ უნ და გა ი ა როს რა ი მე სა ხის სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო
ბა, პრო ცე დუ რე ბი, ტეს ტი რე ბა ან მო თავ სე ბუ ლი იქ ნას სა მე დი ცი ნო და წე სე
ბუ ლე ბა ში სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ
ველ ზე. ნე ბის მი ე რი კლა სი ფი კა ცი ის მი უ ხე და ვად, სა პი რის პი რო მო საზ რე ბი
დან გა მომ დი ნა რე, ამა თუ იმ პი რის არც სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და არც 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა თა ვის თა ვად არ წარ მო ად გენს სა მე დი ცი ნო მაჩ ვე ნე
ბელს და არ ექ ვემ დე ბა რე ბა მკურ ნა ლო ბას, გან კურ ნე ბას ან დათ რ გუნ ვას.

პრინციპი
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სახელმწიფოები:

ა.ატა რე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა 
აუცი ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან ან გენ დე
რულ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მავ ნე სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვი სა გან 
სრუ ლი დაც ვის მიზ ნით, მათ შო რის, ისეთ ჩა რე ვის გან, რო მე ლიც ეფუძ
ნე ბა ან უკავ შირ დე ბა კულ ტუ რუ ლი ან სხვა ტი პის სტე რე ო ტი პებს ქცე
ვას თან, გა რეგ ნო ბას თან ან გენ დე რულ ნორ მებ თან მი მარ თე ბა ში;

ბ.  ატა რე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა 
აუცი ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს, რა თა არ და უშ ვან ისე თი სა მე დი ცი ნო პრო
ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბა ბავ შ ვებ ზე, რომ ლე ბიც იწ ვე ვენ შე უქ ცე ვად ფი
ზი კურ ცვლი ლე ბებს და მი მარ თუ ლია გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის იძუ ლე
ბით ფორ მი რე ბა ზე, ბავ შ ვის სრუ ლი, თა ვი სუ ფა ლი და ინ ფ რო მი რე ბუ ლი 
თან ხ მო ბის გა რე შე მი სი ასა კი სა და მო წი ფუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით; 
გა მომ დი ნა რე ამ პრინ ცი პი დან, რომ ნე ბის მი ე რი მოქ მე დე ბა, რო მე ლიც 
ეხე ბა ბავშვს, პირ ველ რიგ ში მაქ სი მა ლუ რად უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს 
მის ინ ტე რე სებს.

გ.  ქმნი ან ბავ შ ვ თა დაც ვის მე ქა ნიზ მებს, რო მელ თა მი ზა ნია მა თი დაც ვა 
მო სა ლოდ ნე ლი ან უშუ ა ლო სა მე დი ცი ნო დარ ღ ვე ვე ბის რის კე ბი სა გან;

დ.  სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მქო ნე პი რე ბის დაც ვას არა ე თი კუ რი ან არა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი პრო ცე
დუ რე ბი სა და კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის გან, მათ შო რის, აივ / შიდ სის და 
სხვა და ა ვა დე ბე ბის დროს ვაქ ცი ნე ბის, ბაქ ტე რი ცი დე ბის ან სხვა თე რა
პი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბი სა გან უზ რუნ ველ ყონ;

ე.  გა ნი ხი ლა ვენ და შე აქვთ ცვლი ლე ბე ბი ჯან დაც ვის და ფი ნან სე ბის ნე ბის
მი ერ მე ქა ნიზ მებ სა და პროგ რა მებ ში, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა პირ და პირ 
მი მარ თუ ლი იყოს, ხელს უწყობ დეს ან შე საძ ლე ბელს ხდი დეს ასე თი სა
ხის დარ ღ ვე ვას.

ვ.  ნე ბის მი ე რი სა მე დი ცი ნო ან ფსი ქი ატ რი უ ლი მკურ ნა ლო ბის ან კონ სულ
ტა ცი ის დროს კრძა ლა ვენ იმას, რომ სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და გენ
დე რუ ლი იდენ ტო ბა პირ და პირ ან ირი ბად ით ვ ლე ბო დეს სა მე დი ცი ნო 
მაჩ ვე ნებ ლე ბად და ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს მკურ ნა ლო ბას, გან კურ ნე ბას 
და დათ რ გუნ ვას.
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რწმენისთავისუფლებისადამისითავისუფლად
გამოხატვისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბი სა და მი სი თა ვი სუ ფა ლი გა
მო ხატ ვის უფ ლე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო
ბის გან და მო უ კი დებ ლად. აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა გუ ლის ხ მობს პი როვ ნე ბის 
თვით გა მო ხატ ვას მეტყ ვე ლე ბის, ქცე ვის, ჩაც მუ ლო ბის, ფი ზი კუ რი თვი სე
ბე ბის, სა ხე ლის არ ჩე ვის ან რა ი მე სხვა სა შუ ა ლე ბე ბით, ასე ვე ნე ბის მი ე
რი სა ხის ინ ფორ მა ცი ი სა  თა ვი სუფ ლად მო ძი ე ბის, მი ღე ბის და გა და ცე მის 
უფ ლე ბას, მათ შო რის, რო მე ლიც შე ე ხე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, სექ სუ ა
ლურ ორი ენ ტა ცი ას და გენ დე რულ იდენ ტო ბას ნე ბის მი ე რი გზით და ქვეყ
ნის საზღ ვ რე ბის გან და მო უ კი დებ ლად.

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა აუცი ლე ბე ლი სა ხის 
ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რა თა გან ხორ ცი ელ დეს ადა მი ა ნის რწმე ნის 
თა ვი სუფ ლე ბი სა და მი სი თა ვი სუფ ლად გა მო ხატ ვის უფ ლე ბის სრუ ლი 
დაც ვა, სხვა ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე, ამას თან, და ცუ ლი უნ და იყოს ისე თი ინ ფორ მა
ცი ი სა და იდე ე ბის მი ღე ბი სა და გა და ცე მის უფ ლე ბა, რომ ლე ბიც შე ე ხე
ბა სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ა სა და გენ დე რულ იდენ ტო ბას, ასე ვე მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი იური დი უ ლი უფ ლე ბე ბის დამ ცა ვი გა მოს ვ ლე ბი, მა სა
ლე ბის პუბ ლი კა ცი ე ბი, მა უწყებ ლო ბა, კონ ფე რენ ცი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა და 
მათ ში მო ნა წი ლე ო ბა, ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა უსაფ რ თხო სექ სობ რი
ვი ქცე ვის შე სა ხებ და ასე თი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა;

ბ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ მათ მი ერ რე გუ ლი რე ბა დი მა სობ რი ვი სა ინ ფორ მა
ციო სა შუ ა ლე ბე ბის პლუ რა ლიზ მ სა და არა დის კ რი მი ნა ცი ულ და მო კი
დე ბუ ლე ბას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, ასე ვე კრძა ლა ვენ მსგავს ორ გა ნი ზა ცი ებ
ში სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის
კ რი მი ნა ცი ას თა ნამ შ რომ ლე ბის სამ სა ხურ ში მი ღე ბი სა და თა ნამ დე ბობ
რი ვი ზრდის დროს;

გ.  იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა აუცი
ლე ბელ ზო მებს, რა თა და ცუ ლი იყოს პი როვ ნე ბის თვით გა მო ხატ ვის 
უფ ლე ბა, მათ შო რის სიტყ ვის, ქცე ვის, ჩაც მუ ლო ბის, ფი ზი კუ რი თა ვი
სე ბუ რე ბე ბის, საცხოვ რებ ლის შერ ჩე ვის ან ნე ბის მი ე რი სხვა სა შუ ა ლე
ბე ბის გა მო ყე ნე ბით;

დ.  გა მო რიცხა ვენ სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი
გის, მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის ან მო რა ლის დაც ვის სა ბა ბით რწმე
ნის თა ვი სუფ ლე ბის და მი სი გა მო ხატ ვის რა ი მე სა ხით დის კ რი მი ნა ცი ას, 
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სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა სა და გენ დე რულ იდენ
ტო ბას თან და კავ ში რე ბით;

ე.  გა მო რიცხა ვენ, რომ რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბამ და მის მა გა მო ხატ ვამ გა
მო იწ ვი ოს სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის მა ტა რე ბელ პირ თა უფ ლე ბე ბის და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა;

ვ.  ყვე ლა ადა მი ანს უზ რუნ ველ ყო ფენ ინ ფორ მა ცი ის და იდე ე ბის თა ვი სუფ
ლად მი ღე ბის, ასე ვე სა ჯა რო დე ბა ტებ ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბით მა თი 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და ვად.

მშვიდობიანიშეკრებებისადაასოციაციებისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მი უ ხე და ვად, გა აჩ ნია უფ ლე ბა მო აწყოს მშვი დო ბი ა ნი შეკ რე ბე ბი და შექ
მ ნას ასო ცი ა ცი ე ბი, მათ შო რის მშვი დო ბი ა ნი დე მონ ს ტ რა ცი ე ბის მიზ ნით. 
ნე ბა დარ თუ ლია არა დის კ რი მი ნა ცი ულ სა ფუძ ველ ზე ასო ცი ა ცი ე ბის შექ მ
ნა და რე გის ტ რა ცია სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი ს ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო
ბის ნიშ ნით მსგავ სად იმ ასო ცი ა ცი ე ბი სა, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბა მი მარ თუ
ლია სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
პი რებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის კენ. ასე ვე, მათ შო რის ურ თი
ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის ხელ შეწყო ბის კენ.

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა აუცი
ლე ბელ ზო მებს, რა თა და ცუ ლი იყოს მშვი დო ბი ა ნი ხა სი ა თის ასო ცი ა
ცი ე ბის, კრე ბე ბის და გა მოს ვ ლე ბის გა მარ თ ვის უფ ლე ბა სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხებ ზე, ასე ვე, და ცუ
ლი იყოს ასე თი ჯგუ ფე ბის უფ ლე ბე ბი სა მარ თ ლებ რი ვი სტა ტუ სის მი ღე
ბი სას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ი სა გან;

ბ.  კრძა ლა ვენ სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის, 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის და მო რა ლის დაც ვის სა ბა ბით გან ხორ
ცი ელ დეს მშვი დო ბი ა ნი ხა სი ა თის შეკ რე ბე ბის და ასო ცი ა ცი ე ბის გა მარ
თ ვის უფ ლე ბის შეზღუდ ვა მხო ლოდ იმის სა ფუძ ველ ზე, რომ ამ გ ვა რი 
უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა ხდე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ
ლი იდენ ტო ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის დამ ტ კი ცე ბის მიზ ნით;

გ.  არ ცერთ შემ თხ ვე ვა ში ხელს არ უშ ლი ან მშვი დო ბი ა ნი შეკ რე ბე ბის და 

პრინციპი

20



31

ასო ცი ა ცი ე ბის გა მარ თ ვის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ
ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით და უზ რუნ ველ ყო ფენ მშვი
დო ბი ა ნი შეკ რე ბე ბის და აქ ცი ე ბის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბას, პრო ცეს ში 
მო ნა წი ლე პი რებს იცა ვენ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი, რა თა არ 
მოხ დეს მათ ზე ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა ან მა თი შე ვიწ რო ე ბა.

დ.  სა მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ველ ზე მარ თ ლ წეს რი გის დაც ვის მიზ ნით თა ნამ
დე ბო ბის მქო ნე და სხვა პრო ფი ლის მქო ნე პი რე ბის თ ვის შე ი მუ შა ვე ბენ 
სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს, რა თა მათ ჰქონ დეთ სა შუ
ა ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლონ ასე თი დაც ვა;

ე.  და უშ ვებ ლად მი იჩ ნე ვენ, რომ ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბის წეს მა პრაქ
ტი კა ში არ გა მო იწ ვი ოს, რო გორც ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ასო ცი ა ცი ე ბის და 
ჯგუ ფე ბის, რომ ლე ბიც და კა ვე ბულ ნი არი ან სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი
ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხე ბით, ისე, მას ში მო ნა წი ლე პირ თა 
დის კ რი მი ნა ცი ა.

სინდისის,აზრისდარელიგიისთავისუფლებისუფლება

ყო ველ ადა მი ანს, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მი უ ხე და ვად, აქვს აზ რის, სინ დი სის და რე ლი გი უ რი მრწამ სის თა ვი სუფ
ლე ბის უფ ლე ბა. სა ხელ მ წი ფო ებს ეკ რ ძა ლე ბათ ამ უფ ლე ბებ ზე დაყ რ დ
ნო ბით გა ა მარ თ ლონ ისე თი კა ნო ნე ბი, პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
ან პრაქ ტი კა, რომ ლე ბიც კა ნო ნის სა ხე ლით ადა მი ანს უს პო ბენ თა ნა ბა რი 
დაც ვის სა შუ ა ლე ბას ან ხელს უწყო ბენ დის კ რი მი ნა ცი ას, სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით;

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა  აუცი
ლე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რა თა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და ვად, ყვე ლა ადა მი ანს ჰქონ დეს რე ლი გი უ რი და 
არა რე ლი გი უ რი მრწამ სის უფ ლე ბა, რო გორც პი რა დად, ასე ვე სხვებ თან 
ერ თად. ასე ვე უფ ლე ბა და ცუ ლი იყოს  რწმე ნის ხელ ყო ფის გან, რწმე ნას თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ში იძუ ლე ბის ან თავ ს მოხ ვე ვის გან;

ბ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ, რომ სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის შე სა ხებ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბის და რწმე ნის გა მო
ხატ ვა, პრაქ ტი კა და გავ რ ცე ლე ბა შე უ სა ბა მო ბა ში არ მო დი ო დეს ადა მი
ა ნის უფ ლე ბებ თან.
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თავისუფალიგადაადგილებისუფლება

თი თო ე ულ ადა მი ანს, რო მე ლიც კა ნო ნი ე რად იმ ყო ფე ბა რო მე ლი მე სა ხელ
მ წი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე, აქვს ამ ტე რი ტო რი ის ფარ გ ლებ ში თა ვი სუ ფა ლი 
გა და ად გი ლე ბი სა და საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის არ ჩე ვის უფ ლე ბა მი უ ხე და
ვად მი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი სა. სექ
სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა არ შე იძ ლე ბა გახ დეს 
სა ფუძ ვე ლი იმი სა, რომ ვინ მეს შე ეზღუ დოს ან აეკ რ ძა ლოს ქვე ყა ნა ში შეს
ვ ლა, ქვეყ ნი დან გა მოს ვ ლა ან დაბ რუ ნე ბა, სა კუ თა რი ქვეყ ნის ჩათ ვ ლით.

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა აუცი
ლე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რა თა და ცუ ლი იყოს თა ვი სუ ფა ლი გა და
ად გი ლე ბის და საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის არ ჩე ვის უფ ლე ბა, ადა მი ა ნის 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნის გან და
მო უ კი დებ ლად.

თავშესაფრისმოთხოვნისუფლება

ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა ეძე ბოს და იპო ვოს თავ შე სა ფა რი სხვა ქვე ყა ნა ში, რო
დე საც მას სდევ ნი ან, მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ
ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით. არც ერ თ მა სა ხელ მ წი ფომ არ უნ და გა მო ა სახ ლოს, 
ქვეყ ნი დან გა ა ძე ვოს ან სხვა სა ხელ მ წი ფოს გა დას ცეს ესა თუ ის პი რი, თუ 
არ სე ბობს სე რი ო ზუ ლი სა ფუძ ვე ლი იმი სა, რომ მას მო ე ლის წა მე ბა, დევ ნა ან 
სხვა სა ხის არა ა და მი ა ნუ რი ან ადა მი ა ნის ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი მოპყ რო ბა 
ან სას ჯე ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო.

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ, გა და ხე და ვენ და ცვლი ლე ბე ბი შე აქვთ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, რა თა 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დევ ნის 
და სა ბუ თე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში მოხ დეს პირ თა 
დევ ნი ლად ცნო ბა და თავ შე საფ რის მი ცე მა;

ბ.  პო ლი ტი კუ რად და პრაქ ტი კუ ლად და უშ ვებ ლად მი იჩ ნე ვენ ნე ბის მი ე რი 
სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ას იმ პირ თა მი მართ, რომ ლე ბიც ეძე ბენ თავ შე სა
ფარს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო;

გ.  კრძა ლა ვენ ნე ბის მი ე რი პი რის ქვეყ ნი დან გა სახ ლე ბას ან სხვა ქვეყ ნის თ
ვის გა და ცე მას, რო დე საც არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი ეჭ ვი იმი სა, რომ მათ 
იქ ემუქ რე ბათ წა მე ბა, დევ ნა ან სხვა სა ხის არა ა და მი ა ნუ რი, ან ადა მი ა
ნის ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყ რო ბა ან დას ჯა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა
ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით.

პრინციპი

23

პრინციპი

22



33

ოჯახისშექმნისუფლება

ყვე ლას აქვს ოჯა ხის შექ მ ნის უფ ლე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და ვად. ოჯახს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს გან ს ხ
ვა ვე ბუ ლი ფორ მა. არც ერ თი ოჯა ხი არ უნ და გა ნიც დი დეს დის კ რი მი ნა
ცი ას მი სი ნე ბის მი ე რი წევ რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის გა მო.

სახელმწიფოები:

ა.ატა რე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა აუცი
ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს, რა თა და ცუ ლი იყოს ოჯა ხის შექ მ ნის უფ ლე ბა, 
მათ შო რის, შვი ლად აყ ვა ნის ან დამ ხ მა რე რეპ რო დუქ ცი უ ლი (დონორის 
მხრი დან გა ნა ყო ფი ე რე ბის ჩათ ვ ლით) გზით, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 
ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე;

ბ.  კა ნონ მ დებ ლო ბის დო ნე ზე და პრაქ ტი კუ ლად უზ რუნ ველ ყო ფენ მრა
ვალ ფე რო ვა ნი ფორ მის ოჯა ხე ბის არ სე ბო ბას, მათ შო რის იმ ოჯა ხე
ბი საც, რომ ლე ბიც არაა და კავ ში რე ბუ ლი სის ხ ლით ნა თე სა ო ბას თან ან 
ქორ წი ნე ბას თან და იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ ან სხვა 
სა ხის ყვე ლა აუცი ლე ბელ ზო მებს, რა თა არ და უშ ვან ოჯა ხის დის კ რი
მი ნა ცია მი სი ნე ბის მი ე რი წევ რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით, მა ში ნაც, რო ცა საქ მე შე ე ხე ბა სო ცი ა ლურ 
შემ წე ო ბებს და სხვა სა ხის სა ხელ მ წი ფო შე ღა ვა თებს, და საქ მე ბას ან 
იმიგ რა ცი ის სა კითხებს;

გ.  იღე ბენ აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის 
ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რა თა ბავ შ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის
მი ე რი ქმე დე ბის ან გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის დროს, იმის მი უ ხე და
ვად, ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა ხელ მ
წი ფო თუ კერ ძო სექ ტო რის, სა სა მარ თ ლოს, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის თუ სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს მი ერ, ყუ რადღე ბა პირ ველ 
რიგ ში და ეთ მოს ბავ შ ვ თა ინ ტე რე სე ბის მაქ სი მა ლურ დაც ვას. ამას თან 
ბავ შ ვის, მი სი ნე ბის მი ე რი ოჯა ხის წევ რის, ან სხვა პი რის სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცია ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა არ უნ და ჩა ით ვა ლოს არა თავ სე
ბა დად ბავ შ ვ თა ინ ტე რე სებ თან;

დ.  ბავ შ ვის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბის ან გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას ბავშვს უფ ლე ბას აძ ლე ვენ ჩა მო ა ყა ლი ბოს, 
თა ვი სუფ ლად გა მო ხა ტოს თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბე ბი ყვე ლა სა კითხ ზე და 
სა თა ნა დოდ ით ვა ლის წი ნე ბენ მათ ბავ შ ვის ასა კის და სიმ წი ფის შე სა ბა
მი სად;
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ე.  იღე ბენ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა სა ხის ყვე ლა ზო
მებს, რა თა იმ სა ხელ მ წი ფო ებ ში, სა დაც აღი ა რე ბუ ლია ერ თ ს ქე სი ა ნი 
ქორ წი ნე ბა ან პარ ტ ნი ო რო ბა ასეთ მე უღ ლე ებს ან პარ ტ ნი ო რებს ჰქონ
დეთ იგი ვე უფ ლე ბე ბი, პრი ვი ლე გი ე ბი, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და შე ღა ვა თე
ბი, რაც აქვთ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სქე სის მე უღ ლე ებს ან და რე გის ტ რი რე
ბულ პარ ტ ნი ო რებს;

ვ.  იღე ბენ ყვე ლა აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და 
სხვა სა ხის ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რა თა და უ რე გის ტ რი რე ბელ ერ
თ ს ქე სი ან პარ ტ ნი ო რებს ჰქონ დეთ იგი ვე უფ ლე ბე ბი, პრი ვი ლე გი ე ბი, 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ან შე ღა ვა თე ბი, რაც აქვთ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სქე სის და
უ რე გის ტ რი რე ბელ პარ ტ ნი ო რებს;

ზ.  უზ რუნ ველ ყონ ქორ წი ნე ბა ში ან იური დი უ ლად აღი ა რე ბულ სხვა სა ხის 
პარ ტ ნი ო რო ბა ში შეს ვ ლის შე საძ ლე ბე ლო ბას, მხო ლოდ მხა რე ე ბის სრუ
ლი თან ხ მო ბი სა და ნე ბა ყოფ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში.

სახელმწიფოსაქმეებისწარმოებაშიმონაწილეობისუფლება

ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სა ხელ მ წი ფო საქ მე ე ბის წარ
მო ე ბის პრო ცეს ში, წა მო ა ყე ნოს თა ვი სი კან დი და ტუ რა არ ჩე ვით თა ნამ
დე ბო ბებ ზე, მო ნა წი ლე ობ დეს პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა ში, რაც გან საზღ ვ
რავს მის კე თილ დღე ო ბას, უფ ლე ბას თა ნაბ რად მო ნა წი ლე ობ დეს სა ხელ მ
წი ფო სამ სა ხუ რის ყვე ლა დო ნე ზე და სა ზო გა დო ებ რი ვი ფუნ ქ ცი ე ბის შეს
რუ ლე ბა ში, მათ შო რის სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში და შე ი ა რა ღე ბულ 
ძა ლებ ში სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე.

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ და ახორ ცი ე ლე ბენ ცვლი ლე ბებს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, რა თა ადა
მი ა ნე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ
რივ ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა დო ნის სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხუ რის და სა ზო გა
დო ებ რი ვი ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბის ჩათ ვ ლით, მათ შო რის, სა მარ თალ
დამ ცავ და თავ დაც ვის ორ გა ნო ებ ში, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე და აღ ნიშ ნუ
ლი გა რე მო ე ბე ბის სრუ ლი პა ტი ვის ცე მის პი რო ბებ ში;

ბ.  იღე ბენ ყვე ლა შე საძ ლო ზო მებს, რა თა აღ მოფხ ვ რან სექ სუ ა ლურ ორი ენ
ტა ცი ას თან ან გენ დე რულ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სტე რე ო ტი
პუ ლი და წი ნას წარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ხელს 
უშ ლი ან ან ზღუ და ვენ სა ხელ მ წი ფოს საქ მე ებ ში მათ მო ნა წი ლე ო ბას;
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გ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბას მო ნა წი ლე ო ბა მი ი
ღოს მი სი კე თილ დღე ო ბის თ ვის გან მ საზღ ვ რე ლი პო ლი ტი კის ფორ მი რე
ბა ში სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე და ამ გა რე მო ე ბე ბის სრუ ლი პა ტი ვის ცე მით.

კულტურულცხოვრებაშიმონაწილეობისუფლება

ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა თა ვი სუფ ლად მო ნა წი ლე ობ დეს კულ ტუ რულ ცხოვ
რე ბა ში სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და
ვად, აგ რეთ ვე ამ მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბით გა მო ხა ტოს სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა.

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ ყვე ლა სა ჭი რო სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა 
სა ხის ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რა თა ყვე ლას თ ვის იყოს უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი ქვეყ ნის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბის 
უფ ლე ბა, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ
ხე და ვად.

ბ.  ხელს უწყო ბენ გან ს ხ ვა ვე ბულ კულ ტუ რულ ჯგუ ფებს შო რის დი ა ლოგს 
და ურ თი ერ თ პა ტი ვის ცე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას იმ ჯგუ ფე ბის ჩათ ვ ლით, 
რომ ლებ საც სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი
მართ აქვთ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა, ამას თან, დი ა ლო გი უნ და მიმ
დი ნა რე ობ დეს იმ უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის თან მიმ დევ რუ ლი 
დაც ვის პი რო ბებ ში, რომ ლე ბიც გად მო ცე მუ ლია ხსე ნე ბულ პრინ ცი პებ ში.

ადამიანისუფლებებისდაცვისუფლება

ყვე ლა ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა ნა ცი ო ნა ლურ ან სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ან სხვებ თან კავ შირ ში, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ან და იც ვას 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე. უფ ლე ბე ბის დაც ვა მო ი ცავს  
სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე 
პი რე ბის უფ ლე ბე ბის წა ხა ლი სე ბა სა და დაც ვას, ასე ვე, ახა ლი ნორ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბას, გან ხილ ვა სა და აღი ა რე ბას. 

სახელმწიფოები:

ა.იღე ბენ აუცი ლე ბელ სა კა ნონ მ დებ ლო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა 
სა ხის ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რო მელ თა მი ზა ნია ხელ საყ რე ლი 
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პი რო ბე ბის შექ მ ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა წა ხა ლი სე ბის, დაც ვი სა და 
რე ა ლი ზა ცი სათ ვის, მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რ ორი ენ ტა ცი ა სა და გენ
დე რუ ლ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. 

ბ.  იღე ბენ ყვე ლა სა ჭი რო ზო მებს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის, ასე ვე, 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო
ბის მქო ნე უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თულ მოქ მე დე ბებ
თან ან კამ პა ნი ებ თან საბ რ ძოლ ვე ლად.

გ.  უფ ლე ბა დამ ც ვე ლებს, მა თი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის მი უ ხე და ვად და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა იმ სა
კითხე ბის მი უ ხე და ვად, რომ ელზეც ისინი მუშაობენ, არა დის კ რი მი
ნა ცი ულ სა ფუძ ველ ზე აძ ლე ვენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა დამ ც ველ ნა ცი
ო ნა ლურ და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და ორ გა ნო ებ თან 
და კავ ში რე ბისა და მათ თან მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბას;  

დ.  სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხებ ზე 
მო მუ შა ვე უფ ლე ბა დამ ც ვე ლებს იცა ვენ, მა თი საქ მი ა ნო ბი დან გა მომ დი
ნა რე, ძა ლა დო ბის, მუ ქა რის, შუ რის ძი ბის, დე ფაქ ტო/ დე ი უ რე დის კ რი მი
ნა ცი ის, ზე წო ლის ან ნე ბის მი ე რი სხვა სა ხის მოქ მე დე ბის გან სა ხელ მ წი
ფო ან არა სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი სუ ბი ექ ტე ბის მხრი დან; ასე თი ვე დაც ვა 
უნ და გა ე წი ოს ნე ბის მი ერ სხვა სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე უფ ლე ბა დამ ც ვე
ლებ საც, რო ცა სა უ ბა რია მათ სა კუ თარ სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ა სა და 
გენ დე რულ იდენ ტო ბა ზე;

ე.  მხარს უჭე რენ ისე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აღი ა რე ბას და აკ რე დი ტა ცი ას, 
რომ ლე ბიც ნა ცი ო ნა ლურ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე მუ შა ო ბენ გან ს
ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მქო ნე პი რე ბის უფ ლე ბე ბის წა ხა ლი სე ბა სა და დაც ვა ზე.

ეფექტურისამართლებრივიდაცვისადაზარალის
ანაზღაურებისუფლება

ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი, ვი სი უფ ლე ბაც რა ი მე სა ხით და ირ ღ ვა, მათ შო რის 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო, უფ ლე ბა მო სი
ლია მი ი ღოს ეფექ ტუ რი, ადექ ვა ტუ რი და სა თა ნა დო სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვა. 
ეფექ ტუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის და ზა რა ლის ანაზღა უ რე ბის გა ნუ ყო ფე
ლი ნა წი ლია ის ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც ტარ დე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ
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ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პი რე ბის ზა რა ლის 
ანაზღა უ რე ბის ან ნორ მა ლუ რი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფის მიზ ნით.

სახელმწიფოები:

ა.ქმნი ან აუცი ლე ბელ სა მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზ მებს, მათ შო რის, კა ნონ მ
დებ ლო ბი სა და პო ლი ტი კის გა და ხედ ვის გზით, რა თა იმ პი რებ მა, ვი სი 
უფ ლე ბე ბიც და ირ ღ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ
ტო ბის მო ტი ვით, მი ი ღონ ზა რა ლის სრუ ლი ანაზღა უ რე ბა რეს ტი ტუ ცი
ის, სა ტის ფაქ ცი ის, გა ნუ მე ო რებ ლო ბის გა რან ტი ის და/ან რა ი მე სხვა მი
სა ღე ბი სა ხით;

ბ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის დრო ულ მი
ღე ბას და გან ხორ ცი ე ლე ბას;

გ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ ეფექ ტუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის და სტან დარ ტე ბის შექ
მ ნას სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის და ზა რა ლის ანაზღა უ რე ბის სფე რო ში, 
ასე ვე, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გა მო 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის სა კითხე ბის ცოდ ნას ყვე ლა თა ნამ
შ რომ ლის მი ერ;

დ.  ყვე ლა პირს უზ რუნ ველ ყო ფენ აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ით, რო მე ლიც 
შე ე ხე ბა სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის მოთხოვ ნას თან და ზა რა ლის ანაზღა
უ რე ბას თან და კავ ში რე ბულ პრო ცე დუ რებს;

ე.  ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფენ იმ პი რებს, რომ ლებ საც არა 
აქვთ სა შუ ა ლე ბა თვი თონ გას წი ონ ზა რა ლის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ
ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი. სა ხელ მ წი ფო ე ბი მათ ასე ვე ეხ მა რე
ბი ან ნე ბის მი ე რი სხვა სა ხის, მათ შო რის ფი ნან სუ რი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის 
დაძ ლე ვა ში, რომ ლებ საც შე იძ ლე ბა ად გი ლი ჰქონ დეს მსგავ სი მოთხოვ
ნე ბის წა ყე ნე ბის დროს;

ვ.  ქმნი ან სას წავ ლოსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს, მათ შო რის, სა ხელ
მ წი ფო სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის ყვე ლა დო ნე ზე მას წავ ლებ ლე ბი სა 
და მოს წავ ლე ე ბის თ ვის, პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნო ე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ
ლე ბე ბის პო ტენ ცი უ რი დამ რ ღ ვე ვე ბი სათ ვის, რა თა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე
ბის სფე რო ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
პა ტი ვის ცე მა და დაც ვა აქ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, ასე ვე  
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით გა მოწ
ვე უ ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა და სა ლა ხა ვად.
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ყვე ლა ადა მი ანს, ვი სი უფ ლე ბე ბიც და ირ ღ ვა, მათ შო რის აქ მოყ ვა ნილ პრინ
ცი პებ ში გან ხი ლუ ლი,  აქვს იმის უფ ლე ბა, რომ ამ დარ ღ ვე ვა ზე პირ და პირ ან 
ირი ბად პა სუ ხის მ გე ბე ლი, რო გორც   თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, ისე სხვე ბი,  მა
თი დარ ღ ვე ვე ბის სე რი ო ზუ ლო ბის პრო პორ ცი უ ლად, მი ს ცეს პა სუ ხის გე ბა ში. 
სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან ან გენ დე რულ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ
ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვე ბი არ უნ და დარ ჩეს და უს ჯე ლი.

სახელმწიფოები:

ა.ქმნი ან სის ხ ლის სა მარ თ ლის, სა მო ქა ლა ქო, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და სხვა 
სა თა ნა დო, ხელ მი საწ ვ დომ და ეფექ ტურ პრო ცე დუ რებ სა და მო ნი ტო
რინ გის მე ქა ნიზ მებს იმ პი რე ბის პა სუ ხის გე ბა ში მი სა ცე მის მიზ ნით, 
რომ ლებ მაც სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მი
ზე ზით და არ ღ ვი ეს ამა თუ იმ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა;

ბ.  უზ რუნ ველ ყო ფენ მსხვერ პ ლის რე ა ლუ რი ან გა რე შე თა მი ერ აღ ქ მუ ლი 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მო ტი ვით ჩა
დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის, მათ შო რის, მო ცე მულ პრინ ცი პებ ში ნახ სე ნე ბი 
და ნა შა უ ლე ბის შე სა ხებ შე მო სუ ლი ყვე ლა გან ცხა დე ბის ოპე რა ტი ულ და 
გულ მოდ გი ნე გა მო ძი ე ბას, ასე ვე, სა თა ნა დო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის არ სე
ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ ნას იმ პირ თა მი მართ, 
ვინც ჩა ი დი ნა ასე თი და ნა შა უ ლი, სა სა მარ თ ლოს თ ვის მათ გა და ცე მას 
და შე სა ბა მი სად დას ჯას;

გ.  ქმნი ან კა ნონ მ დებ ლო ბის და პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის 
მო ნი ტო რინ გის და მო უ კი დე ბელ და ეფექ ტურ ინ ს ტი ტუ ტებ სა და პრო ცე
დუ რებს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მო საფხ ვ რე ლად;

დ.  აღ მოფხ ვ რი ან ყვე ლა იმ ხე ლის შემ შ ლელ გა რე მო ე ბებს, რომ ლე ბიც 
ხელს უშ ლის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მო ტი ვით ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დამ რ ღ ვე ვი პი რე ბის პა სუ ხის გე ბა ში 
მი ცე მას.

პრინციპი

29
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დამატებითირეკომენდაციები

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ის სფე რო ში ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აკის რია 
სა ზო გა დო ე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო გა ერ თი ა ნე ბის ყვე ლა წევრს. შე სა ბა
მი სად, ჩვენ რე კო მენ და ცი ას ვუ წევთ:

ა.  გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის უმაღ ლეს მა კო მი სარ მა მხა რი და უ ჭი
როს მო ცე მულ პრინ ცი პებს, ხე ლი შე უწყოს მათ რე ა ლი ზე ბას მთელ 
მსოფ ლი ო ში და მი ი ღოს ისი ნი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის უმაღ ლე სი კო მი
სა რი ა ტის სამ მარ თ ვე ლოს სა მუ შაო დო კუ მენ ტად, მათ შო რის, ად გი ლზე 
მუ შა ო ბის დრო საც;

ბ.  გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის საბ ჭომ მხა რი და უ ჭი როს მო ცე მულ პრინ
ცი პებს და სე რი ო ზუ ლი ყუ რადღე ბა და უთ მოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ
ღ ვე ვებს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით და 
ხე ლი შე უწყოს სა ხელ მ წი ფო ე ბის მი ერ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვას;

გ.  გა ე როს სპე ცი ა ლი ზე ბულ მე ქა ნიზ მებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სფე
რო ში სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე
ვებს სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით და 
იხელ მ ძღ ვა ნე ლონ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბით თა ვი სი მან და ტე ბის შეს
რუ ლე ბის დროს;

დ.  გა ე როს ეკო ნო მი კურ მა და სო ცი ა ლურ მა საბ ჭომ აღი ა როს და აკ რე დი
ტა ცია გა უ წი ოს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო მელ თა საქ მი ა
ნო ბა მი მარ თუ ლია სხვა დას ხ ვა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე
რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პი რე ბის წა ხა ლი სე ბი სა და დაც ვი სა კენ, რო
გორც ეს მი თი თე ბუ ლია მის 1996/31 რე ზო ლუ ცი ა ში;

ე.  გა ე როს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ორ გა ნო ებ მა აქ ტი უ რად იხელ მ ძღ ვა ნე ლონ 
მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბით თა ვი სი მან და ტე ბის შეს რუ ლე ბი სას, მათ შო
რის, პრე ცე დენ ტუ ლი უფ ლე ბის და სა ხელ მ წი ფო თა მოხ სე ნე ბე ბის გან
ხილ ვე ბის დროს, ასე ვე აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში გა მოს ცენ ზო გა
დი კო მენ ტა რე ბი ან სხვა სა ხის გან მარ ტე ბე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბით სარ გებ ლო ბის შე სა ხებ იმ შემ თხ ვე ვებ ში, 
რო ცა საქ მე შე ე ხე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ი სა და 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პი რებს;

ვ. ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ და გა ე როს სა ერ თა შო რი სო გან
ვი თა რე ბის სა ა გენ ტომ  (UNAIDS) შე ი მუ შა ონ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დე ბუ
ლე ბე ბი ჯან დაც ვის სფე რო ში სა თა ნა დო მომ სა ხუ რე ბი სა და შე სა ბა მი სი 
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მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პირ თათ ვის, მა
თი უფ ლე ბე ბი სა და ღირ სე ბის პა ტივ სა ცე მით;

ზ.  ლტოლ ვილ თა სა კითხებ ში გა ე როს უმაღ ლეს მა კო მი სარ მა გა ით ვა
ლის წი ნოს მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბი იმ პირ თა დაც ვის მიზ ნით, რომ
ლე ბიც გა ნიც დი ან დევ ნას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ
ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით ან აქვთ ასე თი დევ ნის საფ რ თხის სე რი ო ზუ ლი 
სა ფუძ ვე ლი, ასე ვე უზ რუნ ველ ყოს, რომ არა ვინ გა ნიც დი დეს დის კ
რი მი ნა ცი ას სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
ნიშ ნით ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბის, სხვა მომ სა ხუ რე ბე ბის 
ან ლტოლ ვი ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი
ღე ბის დროს;

თ.  ადა მი ა ნის  უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე რე გი ო ნულ მა და სუბ რე გი ო ნულ მა 
მთავ რო ბათ შო რის მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, ასე ვე ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ რე გი ო ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის დაც ვის მა კონ ტ რო ლე ბელ მა 
ორ გა ნო ებ მა უზ რუნ ველ ყონ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის აუცი ლე ბე ლი 
გათ ვა ლის წი ნე ბა სხვა დას ხ ვა სა მარ თალ დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე ბის, პრო
ცე დუ რე ბის და სხვა ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის მი ერ მა თი 
მან და ტე ბის რე ა ლი ზა ცი ის თ ვის;

ი.  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის რე გი ო ნულ მა სა სა მარ თ ლო ებ მა აქ ტი უ რად გა
მო ი ყე ნონ ის მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა კითხე ბის შე სა ხებ პრე ცე
დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის ფორ მი რე ბის დროს;

კ.  ნა ცი ო ნა ლურ, რე გი ო ნა ლურ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ხე ლი 
შე უწყონ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვას მა თი მან და ტე ბის უფ ლე ბა
მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში;

ლ.ჰუ მა ნი ტა რულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ნე ბის მი ე რი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ოპე
რა ცი ის და დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნის დროს გა ით ვა ლის წი ნონ მო ცე მუ ლი 
პრინ ცი პე ბი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მქო ნე პირ თა დის კ რი მი ნა ა ცი ის გა რე შე;

მ.  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დამ ც ველ მა ნა ცი ო ნა ლურ მა ინ ს ტი ტუ ტებ მა ხე
ლი შე უწყონ სა ხელ მ წი ფო ე ბი სა და არა სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი სუ ბი ექ ტე
ბის მი ერ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვას და გა ით ვა ლის წი ნონ ისი ნი 
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გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
მქო ნე პირ თა უფ ლე ბა დაც ვი თი საქ მი ა ნო ბის წა ხა ლი სე ბის დროს;

ნ.  პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, მათ შო რის მე დი ცი ნის, სის ხ ლის ან 
სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ წარ მო ე ბის და გა ნათ ლე ბის დარ გ ში გა ნი ხი ლონ 
თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა და მმარ თ ვე ლო ბი თი დე ბუ ლე ბე ბი მო ცე მუ ლი პრინ
ცი პე ბის რე ა ლი ზა ცი ის აქ ტი უ რი ხელ შეწყო ბის მიზ ნით;

ო.  კო მერ ცი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა აღი ა რონ თა ვი სი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო
ლი რო გორც მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის შეს რუ ლე ბის თვალ საზ რი სით 
სა კუ თა რი თა ნამ შ რომ ლე ბის მი მართ, ისე ამ პრინ ცი პე ბის გა სავ რ ცე
ლებ ლად ნა ცი ო ნა ლურ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე და გა ნა ხორ ცი ე
ლონ სა თა ნა დო მოქ მე დე ბე ბი;

პ.  მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ მა თა ვი აარი დონ იმ სტე რე ო ტი
პე ბის გა მო ყე ნე ბას, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბა სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ას ან 
გენ დე რულ იდენ ტო ბას პი რებს და ხე ლი შე უწყონ ამ სა კითხე ბის შე სა
ხებ ცოდ ნის ამაღ ლე ბას;

ჟ.  სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო დო ნო რებ მა ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა გა უ წი ონ 
არა სამ თავ რო ბო და სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პი რე ბის უფ ლე ბე ბის 
წა ხა ლი სე ბი სა და დაც ვის მიზ ნით.

მოცემულიპრინციპებიდარეკომენდაციებიასა ხა ვენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე
ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბას გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სექ
სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე პირ თა ცხოვ რე
ბა ში. ისინი არანაირად არ უნდა ზღუდავდნენ ასეთი პირების უფლებებსა 
და თავისუფლებებს, რაც აღიარებულია საერთაშორისო სამართლის, 
რეგიონული ხელშეკრულების ან ნაციონალური კანონმდებლობის, ასევე 
საერთაშორისო რეგიონული და ნაციონალური სტანდარტების მიხედვით.
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საერთაშორისოექსპერტთაჯგუფისშემადგენლობა

ფილიპალსტონი(ავსტრალია)  გა ე როს სპე ცი ა ლუ რი მომ ხ სე ნე ბე ლი სა
სა მარ თ ლოს გა რე შე დას ჯის პრობ ლე მის სა კითხებ ში, აშშ, ნი უ ი ორ კის 
უნი ვერ სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი.

მაქსიმანმეგიჩიანი (მოლდავეთი)  გე ე ბისა და ლეს ბო სე ლე ბის სა ერ თა
შო რი სო ასო ცი ა ცი ის ევ რო პუ ლი გან ყო ფი ლე ბა.

მაურო კაბრალი (არგენტინა)  მკვლე ვა რი, კორ დო ბის ნა ცი ო ნა ლუ რი 
უნი ვერ სი ტე ტი, გე ე ბისა და ლეს ბო სე ლე ბის უფ ლე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო 
კო მი სი ა.

ედვინქამარონი(სამხრეთაფრიკა)  უმაღ ლე სი სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ
ლოს მო სა მარ თ ლე, ბლო ემ ფონ ტე ი ნი, სამ ხ რეთ აფ რი კა.

სონია ონუფერ კორრეა (ბრაზილია)  ბრა ზი ლი ის სა დის ციპ ლი ნო აივ 
ა სო ცი ა ცი ის მეც ნი ერ  თა ნამ შ რო მე ლი, სექ სუ ა ლო ბის და სო ცი ა ლუ
რი სა კითხე ბის სა ერ თა შო რი სო სა მუ შაო ჯგუ ფის თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე 
(საქსპერტო შეხ ვედ რის თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე).

იაკინერტიურკი(თურქეთი)  ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ ძა ლა დო ბის სა კითხის 
გა ე როს სპეც მომ ხ სე ნე ბე ლი, პრო ფე სო რი, სო ცი ო ლო გი ის კა თედ რა, ახ
ლო აღ მო სავ ლე თის ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი, ან კა რა, თურ ქე თი.

ელიზაბეტ ევატტი (ავსტრალია)  ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ დის კ რი მი ნა ცი ის 
ლიკ ვი და ცი ის გა ე როს კო მი ტე ტის ექ ს  თავ მ ჯ დო მა რე, ექ ს  წევ რი, ადა მი
ა ნის უფ ლე ბა თა გა ე როს კო მი ტე ტის ექ ს  წევ რი და იურის ტე ბის სა ერ თა
შო რი სო კო მი სი ის წევ რი.

პოლჰანტი(ახალიზელანდია)  ჯანმ რ თ ლო ბის უმაღ ლე სი დო ნის მიღ წე
ვის უფ ლე ბის გა ე როს სპეც მომ ხ სე ნე ბე ლი, ესექ სის უნი ვერ სი ტე ტის სა
მარ თ ლის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი, დი დი ბრი ტა ნე თი.

ასმაჯახანგირი(პაკისტანი)  პა კის ტა ნის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მი სი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე.

მაინაკიაი(კენია)  კე ნი ის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ნა ცი ო ნა ლუ რი კო მი სი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე.
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მილუნ კოთჰარი (ინდოეთი)  საკ მა რი სი საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბის გა ე
როს სპეც მომ ხ სე ნე ბე ლი.

ჯუდიტმესკიტა(დიდიბრიტანეთი)  ესექ სის უნი ვერ სი ტე ტის ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ცენ ტ რის უფ რო სი მეც ნი ერ  თა ნამ შ რო მე ლი, დი დი ბრი ტა ნე
თი.

ელისმ.მილერი(აშშ) სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სკო ლის დო ცენ ტი, 
კო ლუმ ბი ის უნი ვერ სი ტე ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა პროგ რა მის თა ნა დი
რექ ტო რი, აშშ.

სანჯიმმასენონომონაგენგი(ბოტსვანა) უმაღ ლე სი სა სა მარ თ ლოს მო
სა მარ თ ლე (გამბიის რეს პუბ ლი კა), ადა მი ა ნის და ხალ ხე ბის უფ ლე ბა თა 
აფ რი კუ ლი კო მი სი ის წევ რი, რო ბე ნის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის იმ
პ ლე მენ ტა ცი ის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე (ადამიანის და ხალ ხე ბის უფ
ლე ბა თა აფ რი კუ ლი კო მი სი ა).

ვიტუტ მუნტარბხორნი (ტაილანდი)  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სი ტუ ა ცი ის 
გა ე როს სპეც მომ ხ სე ნე ბე ლი, ცუ ლა ლონ გ კო რის უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ
თ ლის პრო ფე სო რი, ტა ი ლან დი (საქსპერტო შეხ ვედ რის თა ნა თავ მ ჯ დო მე
რე).

ლოურენს მიუტი (კენია)  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კე ნი ის ნა ცი ო ნა ლუ რი 
კო მი სი ის წევ რი.

მანფრედნოვაკი (ავსტრია)  წა მე ბის და სხვა სას ტი კი, არა ა და მი ა ნუ რი 
ან ღირ სე ბის და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბის გა ე როს სპეც მომ ხ სე ნე ბე ლი, 
იურის ტე ბის სა ერ თა შო რი სო კო მი სი ის წევ რი, ვე ნის უნი ვერ სი ტე ტის ადა
მი ა ნის უფ ლე ბა თა პრო ფე სო რი, ლუდ ვიგ ბოლ ც მა ნის სა ხე ლო ბის ადა მი ა
ნის უფ ლე ბა თა ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი.

ანაელენაობანდომენდოზა(კოსტა-რიკა) ად ვო კა ტი, ქალ თა უფ ლე ბა
თა აქ ტი ვის ტი, სა ერ თა შო რი სო კონ სულ ტან ტი.

მაიკლ ო’ფლაერტი - (ირლანდია)  გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო
მი ტე ტის წევ რი, ნო ტინ გე მის უნი ვერ სი ტე ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სფე როს ცენ ტ რის პრო ფე სო რი და თა ნა დი რექ ტო რი, დი დი ბრი ტა ნე თი 
(მომხსენებელი ჯო კი ა კარ ტას პრინ ცი პე ბის შე მუ შა ვე ბა ზე).

სუნილ პანტი (ნეპალი)  ბლუ და ი მონ დის სა ზო გა დო ე ბის პრე ზი დენ ტი, 
ნე პა ლი.
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დიმიტრინაპეტროვა(ბულგარეთი)  თა ნას წორ უფ ლე ბა თა ფონ დის აღ
მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი.

რუდიმუხამედრეზკი(ინდონეზია)  სა ერ თა შო რი სო სო ლი და რო ბა ზე გა
ე როს მომ ხ სე ნე ბე ლი, პა დი ა ჯა რა ნის უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ თ ლის მეც ნი
ე რე ბე თა ფა კულ ტე ტის უფ რო სი მას წავ ლე ბე ლი და დე კა ნის მო ად გი ლე, 
ინ დო ნე ზი ა.

მერირობინსონი-(ირლანდია)  „უფლებათა რე ა ლი ზე ბა: ეთ ნი კუ რი გლო
ბა ლი ზა ცი ის ინი ცი ა ტი ვა“ დამ ფუძ ვ ნე ბე ლი, ირ ლან დი ის ექ ს  პ რე ზი დენ ტი, 
გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ექ ს უ მაღ ლე სი კო მი სა რი.






