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 2017 جویلیة
 شاملة ولیس المحكمة تلزم ال النشرة ھذه

 یةالجنس ھویةال
 ".الجنسي التوجھ" نشرة الموضوع انظر

 " Christine Goodwin" جودوین كریستین إلى قضیة " Rees" ریس من قضیة
 "Rees c. Royaume-Uniریس ضد المملكة المتحدة "

 1986 أكتوبر 17
 .حقیقیةال وضعیتھل مطابق قانوني وضع ھیمنح ال البریطاني القانون أن من الدعوى ملتمس اشتكى من المؤنث إلى المذكر،  جنسي متحول
االتفاقیة األوروبیة لحقوق  من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاك لعدم وجود اإلنسان لحقوق األوروبیة المحكمة خلصت
ذلك،  علىزیادة  .السكان بقیةعلى وإداریة  ھامة عواقب لھلالمدني،  سجلال نظام في عمیقة تغییرات تضمنت لتمسمال طلبھا التي التغییرات.اإلنسان
 .الطلبملتمس ل الطبي العالج ساھمت في قد المتحدة المملكة أن حقیقة إلى وزنا المحكمةأعطت 

 طوربت خاصة اھتمام مع فحص دائم"ب وأوصت" بلبلة من حولھموال جنسیا المتحولین تواجھ التي المشاكل خطورة" تدركأنھا  المحكمة بینما أقرت
 ).الحكممن  47 فقرة" (والمجتمع العلم
 إلى یستند للزواج التقلیدي المفھوم أن قدرتو. االتفاقیة من) أسرة وتأسیس الزواج في الحق( 12 لمادةا نتھاكعدم اإلى  المحكمة خلصت كما

 .الزواج في بصالحیة تنظیم الحق أیضاتتمتع  الدول; المعاكس البیولوجي الجنس من أشخاص بین اتحاد

 "Cossey c. Royaume-Uni" كوسي ضد المملكة المتحدة 
 1990 سبتمبر 27

 انظر("  Rees c. Royaume-Uni " المتحدة المملكة ضد ریسب الخاصة  لتلك مماثلة نتائج إلى قضیةال ھذه في المحكمةتوصلت 
 .الحكم ھذا االبتعاد عن إلى تؤدي أن شأنھا من خاصة ظروف أو جدیدة عناصر أي تظھر ولم) أعاله

 ؤديت ال الجنس تغییر جراحة" أن كررتو. االتفاقیة من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 لمادةا انتھاكعدم ة إلى المحكم خلصت
 لن الموالید سجل في تعلیقا توضیحا أن إلى كذلك وأشارت). الحكم من 40 فقرة" (اآلخر للجنس البیولوجیة الخصائص جمیع على الحصول إلى

 .مناسبا حال مثلی
 للزواج التقلیدي المفھومب و كان التمسك. االتفاقیة من) أسرة وتأسیس الزواج في الحق( 12 مادةال عدم انتھاكإلى  كذلك المحكمةخلصت  كما

 في الحق ممارسة تنظیم دول ال إلىیعود و" الزواج لغرض الشخص جنس لتحدید البیولوجیة المعاییر تطبیق لمواصلة كافیا سببا" للمحكمة بالنسبة
 .القانون بموجب الزواج 

) 13343/87"  (الطلب رقم B.c. Franceب. ضد فرنسا "
 1992 مارس 25
 تتعلق قضیة في االتفاقیة من) والعائلیة الخاصة الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاكا األولى للمرة المحكمة وجدت، قضیةال ھذه في

 .جنسیا المتحولینب باالعتراف
 .البت بھالذي ط المدنیة األحوال في ریتغیال منح الفرنسیة السلطات رفض ةملتمست الكتشاأنثى، جنس  إلىجنس ذكر  من تمر اجنسی ةمتحول

ممیزة لقضیة ال عواملال مراعاة االتفاقیة، مع من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 لمادةل انتھاك إلى وجود المحكمة خلصت
 اإلنجلیزیة المدنیة األحوال أنظمة بین االختالفات ذلك في بما) أعاله انظر("Rees et Cossey" وكوسي ریس عن قضیتي".Bب."

 مدى على تحدیثھال میل فرنسا في لدیھم كان المیالد،شھادات  تغییرب خاصة المتحدة المملكة لدى كبرى عقبات الواقع في ھناك كان بینما. والفرنسیة
] ال[ و القانوني جنس] ال[ بین التناقض" الرسمیة الوثائق من العدید كشفت فرنسا في أن المحكمة ، الحظتمن جھة أخرى. المواطنین حیاة

كشف و االجتماعي الضمان صنادیق عن الصادرة الوثائق على أیضا ظھرت الحكم)، والتي من 59 فقرة( جنسي للمتحول" متجليال جنس
 لحیاتھا الواجب االحترام مع یتنافى إجمالي وضع في" یومیا أقحمھا ملتمسةلل المدنیة األحوال تعدیل رفض أن المحكمة رأت منھو. الرواتب

 ."شخصیةال

 يبوروألا سلجملا
Only the English and French versions are authentic. This translation is not an official version. 

Seules les versions anglaise et française font foi. Cette traduction n›est pas une version officielle. 
 یة.للنصین الفرنسي واإلنجلیزي وحدھما قوة التثبیت. ال تشكل ھذه الترجمة نسخة رسم
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. )21830/93"(رقم X, Y et Z c. Royaume -Uniي، ز ضد المملكة المتحدة "اكس، 
 1997 أبریل 22

 لتمسة الطلبم. امرأة ، وھي"Y"، ة ي.الثانی الملتمسة معرا مستق اتحاد شكل لى جنس ذكرإمن جنس أنثى  متحول جنسیا، "X ول اكس "الملتمس األ
 .االصطناعي بوجود مانح التلقیح بعد ةالثانی الملتمسة من ، ولدت"Zز "، ةالثالث

 حیاة بوجود اعترفت ذلك مع ھااالتفاقیة، فإن من) واألسریة شخصیةا الحیاة احترام في الحق( 8 مادةال نتھاكعدم اانتھت إلى  المحكمةكانت  إذا
 ھذه في. ه األخیرةھذ والدة منذ 'Z' .ل ز" األب" مثل النواحي جمیع من تصرفی 'Xاكس ' :"طفل رفیقتھو جنسيال متحولال بین أسریة

 ).الحكم من 37 فقرة"( ثالثة المتقدمین بین توحد ]في الحقیقة[ األسریة الروابط أن المحكمة الظروف، وجدت

 "Sheffield et Horsham c. Royaume-Uniشیفیلد وھورشام ضد المملكة المتحدة " 
 1998 جویلیة 30
 أعاله، ص(انظر Rees et Cossey وكوسي ریس درة عنھااالص األحكام عن بتعاداال بضرورة مقتنعة غیر المحكمة ، كانتقضیةال ھذه في
 المتعاقدة الدول في عادة متبعة  یعتبر موضوع مقاربة ال جتماعیةوا أخالقیة،  قانونیة،  علمیة معقدة تساؤالت ثیری يالجنسالتحول  زال ما): "1
 ).الحكم من 58 فقرة"(

 حظر( 14 و) أسرة وتأسیس الزواج في الحق( 12 و والعائلیة)، شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 وادالم انتھاكعدم إلى انتھت  المحكمة
 الحكم)، في من 60 فقرة" (المتعاقدة الدول قبل من مستمرة مراجعة تكون محل أن ینبغي المسألة ھذه أن" تأكد ذلك ومع. االتفاقیة من) التمییز
 ". جراحیة عملیات الذین أجروا جنسیا المتحولین تواجھ التي المشاكلب متزاید اعتراف] إلى[و الظاھرة لھذه االجتماعي التقبل زیادة" سیاق

 ).Christine goodwin(جودوین  كریستینقضیة 

 "Christine goodwin c. Royaume-Uniكریستین جودوین ضد المملكة المتحدة "
 )الكبرى الدائرة( 2002 جویلیة 11

 العمل مجاالت في معاملتھ بھا تتم التي الطریقةب بصفة خاصة توندد الجدیدة الجنسیة تھاھویب القانوني االعترافعدم  من تاشتك الدعوى ملتمسة
 .تتزوج أن واستحالة المعاشات و االجتماعي والضمان
 دولیاو المستمر  واضحال التوجھ بسبب االتفاقیة، وذلك من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 مادةلل انتھاكوجود خلصت إلى  المحكمة

 عملیاتلذین أجروا ا لھؤالء األخیرین جدیدة الجنسیة الھویةب القانوني االعتراف ونحو جنسیا متحولینلل المعتبر االجتماعي التقبل زیادة نحو
 تحولھاب قانوني اعتراف على لحصولبا فیما یتعلق ملتمسة الطلب مصلحة یمكنھ مزاحمة العامة المصلحةیوجد أي عامل مھم یخص  ال. "جراحیة

 ).الحكم من 93 فقرة"( ملتمسةال لصالح المیزان كفة یرجح قطعا اآلن االتفاقیة في المتأصل عادل توازن مفھوم أن إلى المحكمة ، خلصتيالجنس
حالیا  بوسعنا یزال ال ھبأن مقتنعة غیر" خاصة وكانت. االتفاقیة من) أسرة وتأسیس الزواج في الحق( 12 للمادة انتھاكا المحكمة وجدت كما

على  أنھ وأضافت). 100 فقرة" (بحتة بیولوجیة لمعاییر وفقا تحدیده یتم أن یجب الجنس أن عنيت] 12 المادةأحكام  [االستمرار في قبول أن
 األحوال جمیع في اجنسی ینمتحولال حرمانل مبرر أي] رأت[ال ترى" ھاأن جنسیا، إال المتحولین بزواج المتعلقة واإلجراءات الشروط تحدید لدولةا

 ).103 الفقرة" (الزواج في الحقمن 
الذي وجدت فیھ  الیوم نفس في الكبرى الدائرة )25680/94" (رقم I.c .Royaume-Uniإ. ضد. المملكة المتحدة"  الحكم أیضا انظر

 . االتفاقیة من 12 للمادة انتھاكا و 8 للمادة انتھاكا المحكمة

یستطیع  آلیة المملكة المتحدةوضعت  ،"Christine Goodwin  غودوین كریستینفي قضیة  للمحكمة الكبرى الدائرة عن الصادر الحكم أعقاب في
العملیة الجراحیة  أثناء اتزوج لمتحولین جنسیا القضیتین التالیتین. بجنسھ االعتراف شھادة على للحصول بطلب التقدم جنسيال متحولال خاللھا من

 . الجدید بجنسھم عترافلال اإلجراء ھذا االستفادة من في و رغبوا، الخاصة بتغییر الجنس

"  (رقم F.R.c. Royaume-Uniف.ر. ضد المملكة المتحدة "  و  "Parry c. Royaume-Uniباري ضد المملكة المتحدة "
35748/05( 

 2006) القبول قرارات( نوفمبر 28
 مع الزوجیة حیاتھ واصل و الجنسلتغییر  جراحیة لعملیة خضعقد  رجلال ، كانزوج كل في و. األطفال لدیھم األزواج من اثنین ملتمسونال كان

 ال ، والتيبجنسھم اعتراف شھادة واطلب خضعوا لتحویل جنسي الذین لتمسون، الملجنسبا االعتراف بشأن 2004 عام قانون إدخال بعد. تھزوج
 شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 المواد انطالقا من خاص بشكل الملتمسون اشتكى .متزوجین غیر ما لم یكونوا لھم تسلیمھا یتم أن یمكن

 .الجدید جنسھمب القانوني االعتراف علىإذ یجب علیھم االنفصال للحصول  االتفاقیة من) الزواج في الحق( 12 و) والعائلیة
 شخصین بین الزواجب یسمح ال ألنھ االنفصال لتمسینالم من المطلوب كان). ي التأسیسفخلل واضح ( ةمقبول غیر طلباتال ھذه المحكمة أعلنت

 مدني اتحادإطار في االستمرار في عالقتھم ملتمسینللیمكن و  الجنس تغییرب اقانونی المتحدة المملكة تعترف. اإلنجلیزي القانون في الجنس نفس من
 .الزواجب المتعلقة والواجبات الحقوق بنفستقریبا 

 انظر("Christine Goodwin" ودوینغ كریستینالخاص بقضیة  الحكم جدید، بعد جنسب االعتراف ةیآل وضع عند أنھ إلى المحكمة وأشارت
 في یستمر أن الزواج ھذاب یسمح عن بند عمدا ینص لم ولكن الزواجب مرتبطین جنسیا المتحولین من قلیل ھناك زالی ال ھأن یعرفالمشرع أعاله)، 

 أخذ ترتیبات خاصة الدولة من تطلب أن یمكن ال أنھ ورأت. بجنسھ الجدید االعتراف إجراءاتإلى  اللجوء شأنھ من الزوجین أحدما إذا كان  حالة
 .یجاتالز من الصغیر العدد ھذاب
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وحدة الص  

 للمحكمة أحكام و قرارات حدیثة

  "Van Kück c. Allemagneفان كوك ضد ألمانیا "
 2003 جوان 12
رفعت على  التيو الجنس تغییر واردة عن إضافیة تكالیف تسدید العمل على  إلى أدت التي جراءاتفي اإل إنصاف وجود عدم الطلب ت ملتمسةشك

 احترام في احقھل االمطعون فیھا انتھاكقضائیة ال قراراتال و رأت كذلك في. الخاصة اتالتأمین شركة ضد األلمانیة المحاكم أمامإثرھا دعوى قضائیة 
 .ةخاصال احیاتھ

 من مزیدال التماس القضائیة األلمانیةعلى السلطات كان . االتفاقیة من) منصفة محاكمة في الحق( 1 فقرة 6 للمادة انتھاكا المحكمة وجدت
 شيء أي ھناك أن إثبات یمكن ، الالمعنیة حالة إلى أدت التي سبابلأل االستئناف محكمةلذكر  بالنسبة أما. طبي خبیرطرف  من اتالتوضیح

 صدر حكم عندما العملیة ھذهل بالفعل تخضعقد  ملتمسةال تكان ومن جھة أخرى. الخضوع لعملیة تغییر الجنس الشخص قرار في مندفع أو تعسفي
 .نصافاإل متطلباتل یستجیب اإلجراء، ككل، ال. االستئناف محكمة

 حمیمیة األكثر الجوانب أحد ھو الجنسیة الھویة. االتفاقیة من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاكا المحكمة وجدت كما
 شركة مصالح بینالصحیح  التوازن ریوفتم تی لم. للعالج الطبیة الضرورة ثباتإ ملتمسةال من یطلب أن مجحفا للشخص، یبدو الخاصة الحیاةفي 

 .أخرى جھة من للفرد التابعة وتلك جھة من التأمین

 "Uni-Grant c. Royaumeالمتحدة " غرانت ضد المملكة
 2006 ماي 23

 جنسھا تغییرب القانوني االعتراف عدم من تأنثى، شكجنس  إلىبعملیة جراحیة من جنس ذكر  جنسیا ةمتحول الملتمسة،عاما،  68 بالغة من العمر
 .النساء من غیرھا مثلسنة  60 سن فيلھا  التقاعد معاش دفع بمنعو

 متطابقة تكان الطلب ملتمسة وضعیة أن إلى وأشارت. االتفاقیة من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاكا المحكمة وجدت
 الحكومة أن صحیحا كان ولئن). 3-2 أعاله، الصفحات انظر( " Christine Goodwin" غودوین كریستین كانت علیھا التي لكتمع 

 یمكن جدید، ال قانون تضمن تبنيت التي لخطواتامباشرة و  " Christine Goodwin" غودوین كریستینلحكم  متثالالاان علیھا ك البریطانیة
 Christine" غودوین كریستین الخاص ب الحكمصدور  لحظة من. بالمعنیة ضحیة صفة تعلیقب تأثیرلھا  كان المقصودة العملیة أن اعتبار

Goodwin " ذلك في لم یكن ممكنا لھا الطلب لتمسةم. جراحیة عملیاتب جنسیا متحولینلل الجنس تغییرب االعتراف عدم یبرر م ھناك أي شيءل 
 فقدت أنھا إال. المعني الحكم صدور تاریخ من اعتبارا وذلك الوضع ھذا من رةمتضر اعتبارھا بالتالي االعتراف، ویمكن ھذا من االستفادة الوقت
 العترافباالمحلي،  المستوى على الحصول من اھمكن ذيالجنس، والب االعتراف بشأن التنفیذحیز  2004 عام قانون دخول ندعة ضحیال صفة

 الیوم بدءا من الجدیدة لجنسیةتھا اھویب القانوني االعتراف عدم من تضررت اأنھ دعيت أن ملتمسةلل ، یمكنمن حینھاو. الجدیدة الجنسیة بالھویة
 سبتمبر 5بمعنى بدایة من ، اطلبھ رفضب البریطانیة السلطات قامت فیھ ،" Christine Goodwin" غودوین كریستینصدور حكم  ، بعدالذي

 .الخاصة احیاتھ احترام في الطلب حق ملتمسة كاقام بانتھ ھذا االعتراف عدم. 2002

 )27527/03" (رقم L. c. Lituanieل. ضد لیتوانیا "
 2007 سبتمبر 11

 في ھویتھ الجنسیة تغییرمنھ و الجنس تغییرل جراحیة لعملیة الخضوعب جنسيال للمتحول سمحی أن شأنھ من يتطبیق مرسوم بعدم تبني تتعلق قضیةال
 . الرسمیة الوثائق

. ینمفھوم وإحباط ضیقمن  بالتأكید عانى الطلب ملتمس. االتفاقیة من) المھینة أو الالإنسانیة المعاملة حظر( 3 للمادة انتھاك أي المحكمة تجد لم
 .الحكم ھذا بموجب الشكوى تقییم ، لتبریرالشخص لحیاة مھددة استثنائیة شروط تجتمع مع خطیرة ظروف ھناك تكن ذلك، لم ومع
 جنسیا المتحولین حقب اللیتواني القانون اعترف. االتفاقیة من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاكا المحكمة وجدت كما
التي  جراحیةال العملیات نظمی قانون وجود عدم بسبب انقص تظھر الصلة ذات التشریعات ولكن. مدنیةال الحالة أیضا ولكن الجنسفقط  لیس غییربت

. الحقیقیة ھویتھب واالعتراف الخاصة حیاتھ عن المؤلم من عدم الیقین حالة في الملتمس  تضع التشریعیة الفجوة ھذه. الجنس كلیاتسمح بتغییر 
 بموجب جنسیا المتحولین حقوق انفاذ في األولیة یراتالتأخ بعض بررت یمكن لھا أن  العامة الصحیة الخدمات میزانیة على المفروضةعوائق ال

. مفرط بشكل ثقیاللن یكون  المالي المعنیین، العبء األشخاص من محدودال عددلل نظرا. سنوات أربع من ألكثر االنتظار لیس المدني، ولكن القانون
 .الشخص المعني وحقوق العامة المصلحة بین الصحیح توازنال حققت ال الدولة لذلك، فإن ونتیجة

 "Schlumpf c. Suisseشلومیف ضد سویسرا "
 2009 جانفي 8

 قبل عامین لمدة المراقبة لفترة االمتثال عدم بسبب الجنس تغییر عملیة تكالیف تحملللملتمسة ب المرض على التأمین برفض تتعلق القضیة ھذه
 .الصلة ذات الطبیة التكالیف لدفع ، كشرطيحالال التي ینص علیھا التشریعالجنس،  تغییر عملیاتجراء إ

 تمالمحدد  الوقت بأن اعتقادھا عن وأعربت. االتفاقیة من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاكإلى وجود  المحكمة خلصت
واضعا محل ، الفترة ھذهیتأثر بالخضوع لعملیة جراحیة قد  قرار ذلك في الطلب، بما ملتمسة) عاما 67( سنل خاصة مراعاة دون آلیةبصفة  ھتطبیق

 .الجنسي انتمائھا تقریر شك حریتھا في

 )35159/09"  (رقم P.V. c. Espagneضد اسبانیا " ب.ف.
  2010 نوفمبر 30
 عام في وانفصال. 1998 عام في زوجتھ مع لھ ابن كانجنسھا،  تغییر قبلو التي ، بمتحولة جنسیا من جنس ذكر إلى جنس أنثى تتعلق القضیة ھذه

تسبب ی قد ، الذياجنسھ تغییر العاطفي، بعد ھاستقرارا عدم بسبب، اابنھزیارة  في احقھب القاضي فرضھا التي القیود منوالملتمسة شكت  2002
 .سنوات ستة حوالي یبلغ من العمري الذ الطفل اضطرابفي 

. االتفاقیة من) التمییز حظر( 14 المادة مع مجتمعة) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 لمادةا انتھاكعدم إلى  المحكمة خلصت
 الواقع االسباني التشریع وكان. الطلبملتمسة ل الجنس تغییر أساس على القائم التمییز نتیجة كنی لم الزیارات نظام على المفروضة القیود أن ورأت
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یسمح ،  تقییدا أكثر زیارات نظام تبني خالل ، من لدى الملتمسة الكشف عنھ ظرفي التي تمال العاطفي االستقرار لعدم نظرا الطفل مصلحة قد فضل
 .والدھا جنس تغییر على تدریجیا عتادی أن للطفل

 )56027/09" (رقم P.c.Portugalب. ضد البرتغال "
 )الشطب من سجل القضایا المعروضة قرار( 2011 سبتمبر 6

 القانوني االعتراف عدم من واشتكت. الجنس تغییر جراحةثم لعملیة  لعالج تضعخبالغ،  كشخص. ذكر على أنھا ملتمسةال تسجیل تم الوالدة عند
 . تشریع في ھذا المجال يأل المزعوم غیابإلى جانب ال، بوضعیتھا
 القانوني االعتراف ما یخص طلب في حلھا تم قد القضیة): االتفاقیة من 37 للمادة وفقا( من سجل القضایا المعروضةااللتماس  شطبت المحكمة
 .النجاحب توج قد للملتمسة أمام السلطة القضائیة يالجنس بالتحول

 "Cassar c. Malteكسار ضد مالطا "
 )المعروضةالشطب من سجل القضایا  قرار( 2013 یولیو 9

 في وخاصة المجاالت جمیع في اكتسبوه ذيال الجنس من شخاصبصفتھم كأ جنسیا لمتحولینل عترفی ال المالطي القانون أن شكت ملتمسة الطلب
على الدوام  ضحیة بذلك توكان احقوقھ بانتھاك یتعلق فیما) االتفاقیة من 13 المادة( فعالة انتصاف وسیلة ھالدی یكن لم أنھا وزعمت. الزواج مجال

 .االتفاقیة من) الزواج في الحق( 12 و) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 المادتین النتھاك
 .الملتمسةو المالطیة الحكومة بین تسویة إلى التوصل االتفاقیة)، تم من 37 للمادة وفقا( من سجل القضایا المعروضة الطلب شطبت المحكمة

 "Hämäläinen c. Finlandeضد فنلندا " ھامالیانین
 )الكبرى الدائرة( 2014 جولیة 16
 تغییرل جراحیة لعملیة اخضع، 2009سبتمبر  وفي. 2002 عام في طفل معھا اكان لھ امرأة 1996 عام في تتزوج الملتمسةالوالدة،  عند ذكرا

 یخضع التغییر ھذاجدید، ال األنثى توافق جنسی ماب رسمیةال وثائقال في اھویتھ رقم تغییر ستطعلم ت ولكن 2006 جویلیة في اسمھا غیرت. الجنس
 الحالة المدنیة سجل غییرت طلب. الزوجین طالق بھ، أو القیام رفضت تيالومسجلة،  شراكة تحول إلى ھمازواج على أن تھزوج وافقت أن لشرط

 شراكة إلى زواجھ تحویل طریقإال  جدیدال جنسھب الكامل االعتراف على الحصول على القدرة عدم منالملتمس  ىكتشاو. رفض تقدیمھ تم ذيال
 . مسجلة

 لالعترافمسبق  كشرطوضع  أن واعتبرت. االتفاقیة من) والعائلیة شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة عدم انتھاكإلي  خلصتالمحكمة 
 الجنس نفس من زواجلأل یوفر جادا خیارا مثلت ةاألخیر ھذه،  متناسب غیر یكن لم مسجلة شراكة إلى الزواجن یتحول أ الجنس تغییرب القانوني

 یسمح ال الحالي النظامفإن القانونیة،  األشكالشكلین من  بین الطفیفة االختالفات بسبب أنھ القول یمكن ال. الزواج مع  تقریبا متطابقة قانونیة حمایة
 على تأثیر أي لھ یكونال  التحول ھذا ، فإن إضافة إلى ذلك. االتفاقیة من 8 المادة بموجب التي تقع علیھا اإلیجابیة بالتزاماتھا لوفاءا الفنلندیة دولةلل

النفقة  أو الحضانة، الرعایة بواجباتالمتعلقة  المسؤولیة على  وال ابنتھا تجاه تھابوأ على قانوني أثر أي لھا یكون لن ألنھ ملتمسةلل األسریة الحیاة
 إلى االتفاقیة، وخلصت من) الزواج في الحق( 12 المادة بموجب طرحت منفصلة مسألة أي یوجد ال أنھ أیضا المحكمة قدرتو. الطفل اتجاه

 . تفاقیةمن اال12 والمادة 8 المادة مع جنب إلى جنبا) التمییز حظر( 14 لمادةا عدم انتھاك

 )14793/08" (رقم Y.Y.c. Turquieي.ي. ضد تركیا "
 2015 مارس 10
للقدرة  فاقدا تماما یكن لم الشخص ذلك أن أساس على جنسیا متحول لشخص الجنس تغییر إذن لمنح التركیة السلطات برفض تتعلق القضیة ھذه
 في الحق على تعدیا الخصوص وجھ على اشتكى - أنثىك ةالمدنیالحالة  سجل في الطلب تقدیم تاریخب مسجل – الطلب ملتمس .اإلنجاب على

 صدم أنھ زعمو الطبیة التقاریر بھ اعترفت الفسیولوجیة بنیتھو كرجل لنفسھ إدراكھ الحسي بین التناقض مدعما ذلك بأن. الخاصة حیاتھ احترام
 الموافقةب المطاف نھایة في التركیة المحاكم ، قامت2013 ماي في. اإلنجاب في قدرتھ أساس على التناقض لھذا حد وضع المحلیة السلطات رفضب

 .العملیة بإجراء توأذن ھطلب على
 لملتمسلعدة سنوات  رفض خالل أن، من إلى بالنظر االتفاقیة من) والعائلیة الخاصة الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاكا المحكمة وجدت
 على المحكمة كررت. الخاصة حیاتھ احترام في الشخص المعني حق انتھكت التركیة الدولةالجنس،  تغییر عملیةامكانیة الحصول على ،  الطلب

. للجدل مثیرة قضیة اعتباره یمكن ال والمعنویة البدنیة والسالمة الشخصیة التنمیة في بالحق الكامل التمتع في المتحولین حق أن الخصوص وجھ
 ھذا یعتبر أال ینبغيفال صلة،  وذ دافع على استند الجنس تغییر لجراحةالتوصل للملتمس  األول الطلب رفض أن افتراض على حتى أنھ ورأت

 مجتمع في" ضروریة" كان أنھ اعتبار یمكن ال الخاصة الحیاة احترام في حقھنتج عن ذلك في  الذي التدخل. كافیة دوافع  مبنیا على الرفض
 .دیمقراطي

 )13/10684" (رقم D.Ç. c. Turquieد.س. ضد تركیا "
 )القبول قرار( 2017 فبرایر 7

 تكالیفال تغطیة العدل وزارة من المعنیة السلطات رفض من تاشتك،  ھاجنس تغییرعملیة بعد  تحققت لم يتالو اجنسی ةمتحول يوھ الملتمسة,
 .الرعایة ھذهمن السرعة،  وجھ ، علىاستفادتھاحال ضرورة  بوضوح بینت التي الطبیة األدلة زدراءذلك بإ والجنس،  تغییر الخاصة بعملیة

 .االتفاقیة من) القبول معاییر( 4 و 1 فقرات 35 للمادة المحلیة، وفقا االنتصاف سبل استنفاد لعدم مقبول غیر أن الطلب المحكمة أعلنت

 )12/79885" (رقم A. P., Garçon et Nicot c. Franceأ.ب. غارسو ونیكوت ضد فرنسا "
 2017 ریلفأ 6

 المیالد، والذین شھادة على وأسمائھم جنسھم إلى اإلشارة تغییر یریدون الذین جنسیا المتحولین الفرنسیین الرعایا من ثالثة القضیة ھذه وشملت
الخضوع  الجنسیة الھویةب عترافالل  اشتراط الخصوص وجھ على لتمسین زعمواالم. علیھا المدعى السلطات القضائیة للدولة رفضصدموا بقوة 

 .الخصوصیة في حقھمل اانتھاك لعملیة تؤدي إلى العقم باحتمال كبیر یعد
وجوب  بسبب والثالث، وذلك الثاني بالملتمسین یتعلق فیما االتفاقیة من) شخصیةال الحیاة احترام في الحق( 8 للمادة انتھاكا المحكمة ووجدت
 الثاني، نظرا الملتمس في حقاالتفاقیة،  من 8 المادة عدم انتھاكمن جھة أخرى إلى المحكمة خلصت و. المظھر لیتحوفي  رجعةالال صفة إضفاء

4 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-106402
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-123392
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4821782-5880744
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5032381-6183627
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-5032381-6183627
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172142
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5677503-7199880


الجنسیة الھویة-نشرة الموضوع   
وحدة الصفة  

 وجھ على المحكمة وقدرت .طبي لفحص خضوعلسبب وجوب ال یرجعاألول،  الملتمس في حقجنسي، و متحول متالزمة حقیقة تبیانب لوجو
، لھ تعرض ال في یرغبون ال اعقمأو الخضوع لعالج یسبب  ھو إجراء عملیةو لمتحولینل الجنسیة بالھویة عترافلال وضع شرطحقیقة  أن الخصوص

 .البدنیة السالمة احترام في للحق الكاملة الممارسة إلى التخلي عن  و الخاصة الحیاة احترام في للحق الكاملة الممارسة یرجع إلى اشتراط

 والوثائق النصوص

 خصوصا انظر

 أوروبا مجلس "التوجھ الجنسي و ھویة النوع  التوجیھ" الویب صفحة في -
  2010وكالة الحقوق االساسیة لإلتحاد األوروبي / المجلس األوروبي،  دلیل القانون األوروبي فیما یتعلق بعدم التمییز، -
وكالة ، 2011 )دیسمبر (كانون األول – 2010دلیل القانون األوروبي فیما یتعلق بعدم التمییز: تحدیث اإلجتھادات القضائیة یولیو(تموز)  -

 2012/ المجلس األوروبي ، لإلتحاد األوروبي  األساسیةالحقوق 
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