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Salutació

L’estudi que teniu a les mans, Homofòbia d’Estat, és un clar senyal de la vulneració dels drets
humans que avui encara trobem al món. L’aprovació de la Declaració de les Nacions Unides
sobre drets humans, orientació sexual i identitat de gènere, signada per 66 estats l’any 2008,
va suposar un important avenç pel que fa al reconeixement dels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. Malgrat l’existència del dret d’aplicació universal que garanteix la igualtat de drets i prohibeix la discriminació, encara hi ha massa països amb reticències
a aplicar-los.
El foment que fan alguns estats del món de les pràctiques homòfobes és inacceptable, i cal
que des de la comunitat internacional el denunciem i fem tot allò que sigui al nostre abast per
combatre’l. La inseguretat que provoca per a una persona homosexual viure en un dels 76 estats que penen les relacions entre persones del mateix sexe amb presó (en alguns per tota la
vida) o viure en un dels 7 estats que apliquen la pena de mort és un fet que no podem ignorar.
No podem tancar els ulls a la legalització de la violència i a la vulneració del dret a la llibertat
i a la vida, el dret humà més bàsic.
Una manera de despertar consciències i de sensibilitzar les persones d’aquesta greu vulneració
dels drets humans és, precisament, difondre l’informe que anualment elabora l’ILGA, l’organització internacional més important pel que fa a la defensa dels drets de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals, i de la qual forma part el Govern de Catalunya.
Des del Govern de la Generalitat treballem amb el convenciment que, com a Govern compromès amb els drets i les llibertats de totes les persones, hem de contribuir a la lluita contra l’homofòbia al món, amb les garanties i la força que pot aportar un govern, i treballar perquè
aquest afany s’estengui més enllà de les nostres fronteres.

Carme Capdevila
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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Presentació

A Catalunya i a altres indrets d’Europa ja fa anys que hem aconseguit la igualtat legal de lesbianes i gais, i avenços importants pel que fa a les persones transsexuals. Cal que recordem,
però, que avui encara hi ha molts països que practiquen una homofòbia d’Estat que resta impune a qualsevol declaració de drets humans internacional i fins i tot atempta contra el dret
més elemental: el dret a la vida.
Les lesbianes, els gais i les dones i els homes bisexuals i transsexuals que viuen en països homòfobs i defensen activament els drets humans són especialment vulnerables a la violència
d’Estat. No podem oblidar que aquesta situació també la vam viure a casa nostra fa uns anys
i afortunadament, gràcies a la força del món associatiu i a la constància de les dones i dels
homes que des de tots els àmbits socials defensaven la llibertat, avui vivim una situació legalment normalitzada.
El primer canvi legislatiu important va ser quan el Parlament de Catalunya, l’any 1998, va
aprovar la Llei d’unions estables de parella (LUEP), la primera llei aprovada a l’Estat espanyol
que regulava les parelles de fet.
L’any 2005, la reforma del Codi de família legalitzava el dret d’adopció de les parelles del mateix sexe. Posteriorment, el Congrés dels Diputats reconeixia el dret de matrimoni per a parelles del mateix sexe. El mateix any, Catalunya, de manera pionera, creava el Programa per al
col·lectiu gai, lesbià i transsexual, i el 2006 començava a desenvolupar el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals, una clara aposta
per normalitzar la realitat LGBT al nostre país.
La publicació d’aquest estudi respon a un dels mandats d’aquest Pla interdepartamental referent a la condemna de l’homofòbia en aquells països on l’homosexualitat i la transsexualitat
encara són il·legals o estan perseguits socialment. Només sent conscients del perill a què estan
exposats ciutadans i ciutadanes del món per estimar d’una manera diferent a la tradicionalment establerta estarem en condicions de lluitar i treballar-hi en contra.
Carme Porta
Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania
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Presentació

Des de l’any 2008, Catalunya és membre de l’ILGA (International Lesbian and Gay Association) i també de la Xarxa de Governs Europeus que realitzen polítiques actives LGBT. Anualment assistim a les assemblees que l’ILGA organitza a diferents indrets del món i, semestralment,
seiem al costat dels països més avançats del món pel que fa al reconeixement de drets per a
les persones LGBT. Juntament amb Escòcia, amb els Països Baixos, amb Flandes, amb els països escandinaus, amb Irlanda o amb el Regne Unit, entre d’altres, generem sinergies i dissenyem polítiques públiques que contribueixen al benestar de les persones LGBT i al coneixement
per part de la ciutadania de la realitat homosexual i transsexual.
7

I els països més avançats quant al reconeixement dels drets per a les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals i quant a la realització de polítiques públiques en aquest àmbit també tenim
la responsabilitat de contribuir a l’eradicació de l’homofòbia legal que encara existeix al món.
Per això, enguany, una de les qüestions que hem valorat com a prioritàries des de la Secretaria
de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania i des del Programa per al col·lectiu gai, lesbià i
transsexual ha estat la difusió de la situació de discriminació que encara viuen lesbianes, gais,
bisexuals i transsexuals a molts indrets del món.
Si bé és cert que l’any 2010 hi ha 4 països menys que el 2009 que penen amb presó les relacions entre persones del mateix sexe, encara n’hi ha 76 que ho fan, i la xifra de països que
condemnen a mort gais i lesbianes no ha variat del 2009 al 2010.
Cal que des d’Europa difonguem aquestes dades i pressionem les autoritats internacionals
perquè les llibertats més elementals no es vegin escapçades per a gais, lesbianes, bisexuals i
transsexuals només pel fet de ser-ho. Convé que siguem conscients de les injustícies que encara
practiquen alguns països del món i aportem el nostre granet de sorra per combatre-les.
Marta Molina
Responsable per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual
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Salutació

L’homofòbia és la por, l’aversió o la discriminació de l’homosexualitat i les persones homosexuals. És l’odi, l’hostilitat i la desaprovació envers aquest col·lectiu. L’homofòbia és atroç i
perillosa ―i, de vegades, ﬁns i tot letal― quan es comet sobre dones i homes, ja sigui en grups
formals o informals, perquè converteix la vida de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) en un calvari. Sovint els provoca un sentiment d’inseguretat
devastador, ﬁns i tot en el nucli familiar. L’homofòbia és encara més atroç i perillosa ―i, insistim, letal― quan es troba en textos legals. Quan les lleis elaborades per sancionar el pacte
social que representa un estat es consagren a la discriminació i a l’odi, una persona homosexual sap que no hi ha cap manera possible de demanar ajuda.
Hi ha moltes persones que sabem què signiﬁca viure en un estat així: una barreja de
terror i traïció, de desorientació i d’incredulitat absoluta, mentre intentem entendre allò que,
suposadament, no està bé dins nostre. Aquests sentiments, així com el patiment físic i mental
que es deriva de l’homofòbia d’Estat, són tan insuportables que, per bé que resulti decebedor,
l’única sortida possible gairebé sempre és la pròpia negació.
Encara que ningú hauria de ser discriminat, perseguit o assassinat per la seva orientació
sexual, tothom sap que les probabilitats d’eradicar completament l’homofòbia, el racisme o
altres formes d’odi de la nostra societat són ínﬁmes. Probablement, sempre hi haurà dones i
homes infectats amb el virus de l’odi homòfob, de la mateixa manera que sempre hi haurà
persones que violen, torturen i assassinen. Ara bé, la idea que un estat aprovi, sancioni i fo-

11

menti aquestes pràctiques és inacceptable, sobretot quan aquest Estat subscriu els principis
de la Declaració Universal dels Drets Humans. En el discurs històric pronunciat amb motiu
de la també històrica Declaració de les Nacions Unides contra la criminalització de l’homosexualitat i que van signar 66 països a Nova York el desembre passat, l’alta comissionada de
les Nacions Unides per als Drets Humans, Navanethem Pillay, va dir que “hi ha persones que
argumenten que no es pot considerar que l’orientació sexual o la identitat de gènere estiguin
protegides atès que no ﬁguren explícitament en cap conveni o tractat. La meva resposta és
que aquesta posició és insostenible des del punt de vista legal, la qual cosa conﬁrma l’evolució
de la jurisprudència. El principi d’universalitat no admet excepcions. Els drets humans són
inherents a tots els éssers humans.”
Per tot això, l’ILGA publica, per quart any, un informe anual sobre l’homofòbia d’Estat
al món. Volem fer públics i acusar els estats que, a les acaballes de la primera dècada del segle
XXI, continuen tractant les ciutadanes i els ciutadans LGBTI com si fossin persones inferiors,
que no mereixen cap consideració. Tanmateix, els que no mereixen ni la més mínima consideració són aquests estats, que s’haurien d’avergonyir de denegar a una quantitat signiﬁcativa
de la seva població la dignitat, el respecte i la igualtat de drets.
12

En aquest informe, hi podeu veure com a l’entorn de vuitanta estats d’arreu del món
consideren l’homosexualitat il·legal i que, en cinc d’aquests estats ―l’Aràbia Saudita, el Iemen,
l’Iran, Mauritània i el Sudan― i en regions de Nigèria i Somàlia, els actes homosexuals es
castiguen amb la mort. Tot i que molts dels estats que ﬁguren a l’informe no apliquen sistemàticament lleis homòfobes, l’existència d’aquest marc legal reforça una cultura en què una
proporció considerable de la població s’ha d’amagar de la resta per por. I aquí rau justament
el problema: és possible que molts governs considerin que només causen un patiment individual inﬂigint ―o amenaçant d’inﬂigir― el seu càstig, però no semblen adonar-se de ﬁns a
quin punt la ideologia homòfoba consolidada en les seves lleis duu un nombre creixent de
persones a prendre’s “la llei” pel seu compte i a organitzar-se per actuar contra la vida de les
persones LGBTI. Possiblement, aquests governs es consolin pensant que no són responsables
d’aquest tipus d’actes de violència comesos per agents no governamentals, però sí que ho són.
Es tracta del mateix mecanisme ideològic que els fa proclamar que l’orientació sexual és un
concepte “totalment aliè” a la seva cultura nacional, un “regal enverinat importat de l’Occident
decadent”, sense adonar-se que paradoxalment ―i simultàniament― estan fent complir lleis
homòfobes que representen el pitjor llegat del seu passat colonial o d’una religió importada
d’un altre indret.
És molt probable que les diferències en l’orientació sexual i la identitat o l’expressió de
gènere siguin innates, si no fos així qui faria la bogeria de triar ser lesbiana en un país extremament homòfob? No es pot dir el mateix de l’homofòbia, que sovint és el resultat d’una

època i d’un context en la història, una època i un context marcats en tot moment per una
gran desigualtat entre dones i homes. De fet, com a idea central de l’homofòbia, la lesbofòbia
i la transfòbia es dóna per fet que les dones i els homes no haurien de ser iguals, sinó assumir
papers incompatibles els uns amb els altres i conﬁnar-se en una jerarquia en què els homes
dominin les dones. No és estrany que en un context d’aquest tipus, un home que tracta un
altre home com una dona o una dona que es comporta com un home es consideri una amenaça
per al suposat ordre “natural”, un ordre tan “natural” que constitueix tota la força de les organitzacions, ja siguin tradicionals, religioses o governamentals per tal de no desaparèixer.
Però si l’homofòbia és un fenomen cultural, una cosa que s’aprèn, totes les persones
com cal tenen la responsabilitat de lluitar contra aquells que l’ensenyen i d’aïllar-los.
És per això que l’ILGA continuarà publicant informes anuals i mapes d’homofòbia
d’Estat ―també ben aviat de transfòbia d’Estat― i els penjarà en webs constantment actualitzats tan aviat com s’hagi acabat de renovar el nostre lloc web. L’ILGA continuarà lluitant
pels drets de les persones LGBTI arreu del món ﬁns que el nombre de països que fomenten
l’homofòbia davalli ﬁns a zero.
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Gloria Careaga i Renato Sabbadini
Cosecretària i cosecretari generals
ILGA, l’associació internacional de persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals

L’ILGA és una xarxa mundial de grups nacionals i locals que lluiten per aconseguir la igualtat de drets per
a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) d’arreu del món.
Fundada l’any 1978, compta amb més de 670 organitzacions membres.
Tots els continents i aproximadament 110 estats hi són representats.
Actualment, l’ILGA és l’única associació internacional no governamental i basada en la comunitat que es
dedica a lluitar de forma global contra la discriminació per raons d’orientació sexual i d’identitat de gènere.
www.ilga.org

Presentació

L’any 2008 va culminar amb un moment molt especial per al nostre moviment global:
la Declaració de les Nacions Unides sobre drets humans, orientació sexual i identitat de gènere,
que van signar 66 estats. La Declaració, llegida per la delegació d’Argentina, va ser seguida per
d’altres elaborades al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides els anys 2005 (encapçalada per Nova Zelanda i 32 estats) i 2006 (Noruega i 54 estats). La Declaració, liderada pel
Govern francès, va ser la primera que es va fer a l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Després de la lectura de la Declaració, es va organitzar una taula rodona amb la representació dels governs d’Argentina, Brasil, Croàcia, França, Gabon, els Països Baixos i Noruega.
La Sra. Navanethem Pillay, alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans,
va pronunciar unes paraules en un vídeo preenregistrat. Tot seguit, el text de la Declaració:
Excel·lències, Senyores i senyors, Amigues i amics,
Lamento no poder estar avui amb tots vosaltres, però estic contenta de poder enviar almenys
aquest missatge per expressar el meu ple suport a aquest acte extremament important i oportú.
Aquest mes commemorem el 60è. aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, i és adient recordar l’esperit i la intenció que hi ha al darrere d’aquest instrument tan
fonamental i que exigeix que tots els éssers humans tinguin els mateixos drets alhora que prohibeix la discriminació en el gaudi d’aquests drets.
La Declaració Universal dels Drets Humans no és únicament una aspiració; la majoria
dels drets pertanyen al dret consuetudinari, d’aplicació universal. Malgrat la claredat dels termes que s’hi empren, hi ha hagut resistència a aplicar-la i, malauradament, seixanta anys després, encara ens trobem amb l’argument que, tot i que s’apliqui a tothom, no es faci amb
igualtat; el clixé etern que tothom és igual però que algunes persones són més iguals que d’altres
és inacceptable. A cap ésser humà no se li poden negar els drets humans simplement per la seva
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orientació sexual o la seva identitat de gènere. Cap ésser humà hauria de ser objecte de discriminació, violència, sancions penals o abús per la seva orientació sexual o identitat de gènere.
La protecció dels drets de les persones que s’identiﬁquen com a persones lesbianes, gais
o bisexuals i de les dones i els homes transgènere, transsexuals o intersexuals ha atret formes de
pensar i passions extremes. Així i tot, s’ha progressat signiﬁcativament quant a reconeixement
legal, inclosa la interpretació dels òrgans que supervisen l’aplicació dels tractats internacionals
de drets humans, especialment el Comitè de Drets Humans i el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Actualment, hi ha nombrosos òrgans de decisió que aﬁrmen que la discriminació
en base a l’orientació sexual és contrària a les normes internacionals sobre drets humans.

16

La posició dels tribunals de drets humans és similarment homogènia a la dels tribunals
que defensen els drets a la privacitat, a la llibertat d’expressió i a la integritat física, així com els
principis de no-discriminació. I voldria aturar-me en aquest element. Hi ha persones que argumenten que no es pot considerar que l’orientació sexual o la identitat de gènere estiguin protegides, atès que no ﬁguren explícitament en cap conveni o tractat. La meva resposta és que aquesta
posició és insostenible des del punt de vista legal, la qual cosa conﬁrma l’evolució de la jurisprudència. El principi d’universalitat no admet excepcions. Els drets humans són inherents a
tots els éssers humans.
En els mandats de procediments especials del món del dret indicatiu (soft law), cada vegada hi tenen més consideració aquests temes i, de fet, els titulars i les titulars han identiﬁcat sistemàticament que les violacions dels drets humans basades en l’orientació sexual o la identitat
de gènere reﬂecteixen un buit en matèria de protecció que cal cobrir.
Malauradament, tot i aquest avenç, encara hi ha massa estats que continuen criminalitzant les relacions sexuals amb consentiment entre persones adultes del mateix sexe no fent cas
de les normes establertes en matèria de drets humans. Irònicament, moltes d’aquestes lleis, com
les lleis de l’apartheid que criminalitzaven les relacions sexuals consentides entre persones adultes
de races diferents, són relíquies de l’era colonial i, cada cop més, són reconegudes com a anacròniques i contràries al dret internacional i als valors tradicionals de la dignitat, de la inclusió
i del respecte envers els altres.
A escala mundial, una desena d’estats encara tenen lleis que castiguen amb la mort l’activitat
homosexual. Aquestes lleis legalitzen la violència i s’utilitzen per justiﬁcar amenaces i atacs a la integritat física i moral de les dones i els homes que, ﬁns i tot, s’exposen a la tortura. Les persones
que defensen els drets humans en són especialment vulnerables. L’estigma associat a aquests temes
signiﬁca que la violència i la discriminació sovint queden impunes, perquè les víctimes no s’atreveixen a denunciar els casos i les autoritats no presten suﬁcient atenció a les que sí que ho fan.

A Sud-àfrica, el dret a rebre protecció contra la discriminació basada en l’orientació sexual
està garantit per la Constitució i, com a membre de la Coalició Nacional de Dones, em vaig
sentir orgullosa d’haver contribuït a incloure a la Constitució la clàusula d’igualtat que prohibeix
la discriminació per raons d’orientació sexual, entre d’altres. Caldria recordar les paraules del
ministre de Salut sud-africà pronunciades en la IV Conferència Mundial de la Dona, que va
tenir lloc a Pequín:
“Per demostrar que no tenim poca memòria pel que fa a temes de discriminació, la nostra
Constitució inclou una clàusula no discriminatòria i la discriminació per raons d’orientació sexual està prohibida. Tot i que es tracti d’una minoria, no discriminem aquestes persones, de la
mateixa manera que no discriminem ningú.”
Aquest exemple il·lustra com la llei intenta guiar la societat mostrant la manera d’assolir
la universalitat dels drets humans en la pràctica. No és fàcil fer desaparèixer dècades de prejudici
i d’intolerància amb un cop de ploma de les persones encarregades de legislar, però el canvi ha
de començar. La nostra tasca i el nostre repte és anar més enllà del debat de si tots els éssers humans tenen drets; aquests plantejaments es van fer fa temps i es van dur a la Declaració Universal, i hem de garantir el context per posar-ho en pràctica.
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Estic contenta i animada en veure que hi ha tants estats membres, de diferents regions
del món i perspectives religioses i culturals, que donen suport a aquesta Declaració. Tot plegat
és, precisament, una reﬂexió sobre la Declaració Universal dels Drets Humans i sobre com funciona la protecció dels drets humans, i queda palès que l’Organització de les Nacions Unides ha
de demostrar el seu lideratge per protegir tot allò que ha fet. Les persones lesbianes, gais o bisexuals, així com les dones i els homes transgènere, transsexuals o intersexuals són membres de
ple dret de la família humana i, per tant, tenen dret a ser tractades com a tal.
Dono el meu suport absolut a la Declaració sobre orientació sexual, identitat de gènere
i drets humans que es llegirà a l’Assemblea General, la qual espero que tindrà una gran repercussió en el tema, i garanteixo que la meva Oﬁcina continuarà treballant per mantenir els drets
humans de totes i tots.
Els meus millors desitjos.

Sra. Navanethem Pillay
Alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans
Nova York, 18 de desembre de 2008
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Introducció

La informació és una de les eines més importants i eﬁcaces en la lluita pels drets humans,
ja sigui mitjançant campanyes de protesta, lobbisme, acció parlamentària o diplomàcia. Tanmateix, no sempre és fàcil compilar informació sobre la situació legal de les persones LGBTI,
potser perquè les lleis canvien constantment i les fonts són contradictòries i inexistents. L’objectiu
d’aquest informe és, per tant, intentar consolidar la recerca més recent sobre aquest tema.
L’informe es basa en microestudis i macroestudis dels sistemes legals i de les lleis concretes,
i en aquells casos en què no s‘han pogut aconseguir els textos legals, en fonts secundàries. Atès
que l’informe té l’objectiu de presentar la informació tan actualitzada com sigui possible, la majoria de les dades provenen de llocs web governamentals i no governamentals, i no de material
imprès. L’informe només tracta la legislació en matèria penal relativa a actes sexuals i amb consentiment entre persones del mateix sexe i majors d’edat fets en l’àmbit privat. No inclou, doncs,
lleis sobre actes sexuals en públic, amb persones menors, en situacions de violència o d’altres
aspectes. Tampoc inclou països en què aquests actes són legals.
L’informe d’aquest any conté dues grans novetats. En primer lloc, el 2 de juliol de 2009,
el Tribunal Suprem de Nova Delhi va derogar l’article 377 del Codi penal indi, pel que fa als
actes sexuals consensuals entre persones adultes.1 Aquest veredicte és aplicable a tots els estats
de l’Índia, excepte Jammu i Caixmir.2 En segon lloc, Fiji ha derogat les lleis relatives a la sodomia
i ha adoptat un nou Codi penal, que va entrar en vigor l’1 de febrer de 2010.3

1) Fundació NAZ versus el Govern
del Territori de la Capital Nacional
de Delhi i altres.
2) S’aplicarà a tota l’Índia la
sentència “gai” del Tribunal Suprem
de Delhi?
3) Decret penal de 2009.

L’informe de l’any passat presentava una notícia molt destacada: la Declaració de les Nacions Unides a favor dels drets de les persones LGBTI. Es va presentar a l’Assemblea General de
les Nacions Unides el 18 de desembre de 2008 i compta amb el suport de 66 estats de tots els
continents. Entre altres aspectes, la Declaració reaﬁrma que el principi de no-discriminació s’aplica a tots els éssers humans independentment de l’orientació sexual o identitat de gènere, condemna les violacions dels drets humans del col·lectiu LGBTI i insta tots els estats a despenalitzar
les relacions sexuals amb consentiment entre persones adultes del mateix sexe.
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Les referències a tota la legislació es troben a les notes ﬁnals, a la llista de notes ﬁnals i a
la llista de fonts, al ﬁnal de l’informe.
Per tercer any consecutiu, l’ILGA també ha inclòs en aquest informe una llista d’estats
en relació amb les legislacions sobre les persones LGBTI. Això permetrà a les lectores i als lectors
tenir una visió ràpida i completa de la situació legal al món: des dels països que castiguen l’activitat homosexual amb la pena de mort ﬁns a aquells que permeten adoptar infants a les parelles
homosexuals. L’ILGA també ha publicat un mapa sobre els drets LGBTI que es pot emprar per
conscienciar la població de les nombroses lleis que afecten les persones LGBTI al món. Aquest
mapa es pot consultar a www.ilga.org.
Si disposeu d’informació addicional que no apareix en aquest informe, us agrairem que
ens contacteu a través del correu electrònic information@ilga.org, per poder estudiar el tema en
qüestió.

20

La recerca ha estat realitzada per Daniel Ottosson. Aquest informe de l’ILGA és d’ús i
reproducció lliures sempre que se citin l’autor i l’ILGA, l’associació internacional de persones
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. Hi ha versions digitals gratuïtes de l’informe
en format Word disponibles per als grups que desitgin imprimir-lo. Volem agrair l’esforç de voluntàries i voluntaris que han traduït aquest informe al castellà, al francès i al portuguès.
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Afganistan
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 19764
CAPÍTOL XIII. Adulteri, pederàstia i violacions contra l’honor
Article 427
“1. La persona que comet adulteri o pederàstia es condemna a una pena de presó major.
2. Es consideren agreujants les circumstàncies següents:
a) Quan la persona contra la qual s’ha comès el delicte és menor de divuit anys.
b) …”
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En la terminologia legal afgana, “pederàstia” sembla referir-se a les relacions sexuals entre
homes, independentment de la seva edat, la qual cosa indica que la pedofília o les relacions
sexuals amb persones que estan per sota de l’edat de consentiment s’inscriuen en la lletra a de
l’apartat 2 de l’article 427. Abans, els actes sexuals entre homes adults es qualiﬁcaven de “pederàstia”, tal com ho demostren les traduccions dels codis penals d’Albània (1977) i de Letònia
(1933) i, en l’antiga tradició legal russa, una persona “pederasta” es referia a un home que
practicava el coit anal amb un altre home, independentment de la seva edat.5
La llei islàmica de la xaria, que pot arribar a castigar els actes homosexuals amb la pena de
mort, també s’aplica conjuntament amb el Codi penal documentat. Tanmateix, no es coneixen
casos de sentències de mort per relacions homosexuals des de la caiguda del règim talibà.

Algèria
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal (Ordenança 66-156, de 8 de juny de 1966)6 7
Article 338
“La persona culpable d’un acte homosexual es castiga amb una pena de presó de dos mesos
a dos anys i amb una multa entre 500 i 2.000 dinars algerians.”

Angola
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, de 16 de setembre de 1886, esmenat el 1954 (heretat de l’època colonial portuguesa)8
Els articles 70 i 71 afegeixen mesures de seguretat contra les persones que habitualment practiquen actes contra natura i estableixen que s’han d’enviar a camps de treballs forçats.

4) Codi penal de l’Afganistan.
5) Healey (2001), p. 272.
6) Codi penal d’Algèria.
7) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 6.
8) Informe sobre drets humans
d’Angola de 2005.

Antigua i Barbuda
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Llei de delictes sexuals de 1995 (Llei núm. 9)9
Sodomia
Article 12
“1. La persona que comet sodomia és culpable d’un delicte i es pot castigar amb una pena de
presó:
a) De per vida, si ha estat comesa per un adult amb un menor.
b) De quinze anys, si ha estat comesa per un adult amb un altre adult.
c) De cinc anys, si ha estat comesa per un menor.
2. En aquest apartat, ‘sodomia’ es refereix al coit anal d’un home amb un home o d’un home
amb una dona.”
Ultratge a la moral
Article 15
“1. La persona que comet un ultratge a la moral amb o envers una altra persona és culpable
d’un delicte i es pot castigar amb una pena de presó:
a) De deu anys, si ha estat comès amb o envers un menor de setze anys.
b) De cinc anys, si ha estat comès amb o envers una persona de setze anys o més.
2. L’apartat 1 no s’aplica a ultratges a la moral comesos en privat entre:
a) Un marit i la seva esposa.
b) Un home i una dona, ambdós de setze anys o més.
3. Un ‘ultratge a la moral’ és un acte en què una persona utilitza els genitals amb la ﬁnalitat
de provocar o satisfer el desig sexual, llevat del coit (natural o contra natura).”

Aràbia Saudita
Home/Home Il·legal

9) Llei de delictes sexuals d’Antigua
i Barbuda de 1995.
10) Schmitt/Sofer, 1992, p. 141.

Dona/Dona Il·legal

A Aràbia Saudita no existeix un Codi penal documentat. El país aplica l’estricta llei islàmica
de la xaria. Segons la interpretació de la xaria, la sodomia constitueix un delicte. Per a un
home casat, la pena és la mort per lapidació, mentre que la pena per a un solter són cent fuetades i el bandejament durant un any. La persona no musulmana que comet sodomia amb
una persona musulmana es castiga amb la mort per lapidació. A més a més, d’acord amb la
llei de la xaria, a l’Aràbia Saudita totes les relacions sexuals fora del matrimoni són il·legals,
incloses les relacions sexuals entre dones.10
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Bangla Desh
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal de 1860 (Llei XLV de 1860)11
Article 377. Delictes contra natura
“La persona que manté voluntàriament relacions sexuals contra natura amb un home, una
dona o un animal, es castiga amb una pena de presó de qualsevol tipus, de deu anys a cadena
perpètua, i també es pot castigar amb una multa.
Nota: La penetració és suﬁcient per incórrer en el delicte descrit en aquest article.”

Barbados
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Llei de delictes sexuals de 1992, capítol 15412
Sodomia
Article 9
“La persona que comet sodomia és culpable d’un delicte i es pot condemnar a cadena perpètua.”
24

Ultratge a la moral
Article 12
“1. La persona que comet un ultratge a la moral amb o envers una persona, o que incita una
altra persona a cometre aquest acte amb ella o que el comet amb una tercera persona és culpable d’un delicte i, si la víctima o la persona incitada té setze anys o més, es pot condemnar
a una pena de presó de deu anys.
2. La persona que comet un ultratge a la moral amb o envers un infant menor de setze anys,
o que incita un infant menor de setze anys a cometre aquest acte amb ella o amb una tercera
persona, és culpable d’un delicte i es pot condemnar a una pena de presó de quinze anys.
3. Un ‘ultratge a la moral’ és un acte, natural o contra natura, en què una persona utilitza els
genitals amb la ﬁnalitat de provocar o satisfer el desig sexual.”

Belize
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal [cap. 101] (Edició revisada de 2003)13

11) Codi penal de 1860 (Llei XLV
de 1860) de Bangla Desh.

Delicte contra natura
Article 53
“La persona que manté relacions carnals contra natura amb una persona o un animal es pot
condemnar a una pena de presó de deu anys.”

12) Llei de delictes sexuals de
1992.
13) Codi penal de Belize (edició revisada de 2003).

Bhutan
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 200414
Sexe contra natura
Article 213
“La persona acusada és culpable del delicte de sexe contra natura quan incorre en sodomia o
en qualsevol altra conducta sexual contra natura.”
Classiﬁcació del sexe contra natura
Article 214
“El delicte de sexe contra natura és un delicte menor.”
Tipus de delictes
Article 3
“A l’efecte d’aquest Codi penal, els tipus de delictes són els següents:
c) Un delicte es considera menor, si així ho estableixen aquest Codi penal o altres lleis. Es
condemna la persona acusada a una pena de presó mínima d’un mes i màxima d’un any.”

Botswana
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal [capítol 08:01]15
Article 164. Delictes contra natura
“La persona que:
a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
b) té coneixement carnal d’un animal o
c) permet que una altra persona en tingui coneixement carnal contra natura,
és culpable d’un delicte i es pot condemnar a una pena de presó no superior a set anys.”
Article 165. Intents de cometre delictes contra natura
“La persona que intenta cometre qualsevol dels delictes que preveu l’article 164 és culpable
d’un delicte i es pot condemnar a una pena de presó no superior a cinc anys.”

14) Codi penal de Bhutan de
2004.
15) Codi penal, capítol 08:01.

Article 167. Actes impúdics entre persones
“La persona que, en públic o en privat, comet ultratges a la moral amb una altra persona, o
que incita o intenta incitar una tercera persona a cometre ultratges a la moral amb ella, en
públic o en privat, és culpable d’un delicte.”
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Brunei
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal, capítol 22, edició revisada de 200116
Delictes contra natura
Article 377
“La persona que voluntàriament manté relacions carnals contra natura amb un home, una
dona o un animal es castiga amb una pena de presó de ﬁns a deu anys, i també es pot castigar
amb una multa [art. 12/97].
Nota: La penetració és suﬁcient per constituir la relació carnal necessària
per incórrer en el delicte descrit en aquest article.

Burundi
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Llei 1/05, de 22 d’abril de 2009, relativa a la revisió del Codi penal17
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Article 567
“Tota persona que mantingui relacions sexuals amb una persona del mateix sexe és castigada
amb una pena de presó de tres mesos a dos anys i amb una multa de 50.000 a 100.000 francs,
o amb una d’aquestes penes.”

Camerun
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 1965 i 1967, esmenat el 197218
Article 347. Homosexualitat
“La persona que manté relacions sexuals amb una persona del mateix sexe es castiga amb
una pena de presó de cinc anys i amb una multa entre 20.000 i 200.000 francs.”

Comores
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de la República Federal Islàmica de les Comores19
Article 318
“3. Sense prejudici de les penes més greus que preveuen els apartats anteriors o els articles 320
i 321 d’aquest Codi, la persona que comet un acte impúdic o contra natura amb una persona
del mateix sexe es castiga amb una pena de presó d’un a cinc anys i amb una multa entre 50.000
i 1.000.000 francs. Quan l’acte es comet amb un menor, sempre s’aplica la pena màxima.”

16) Lleis de Brunei, Codi penal.
17) Llei 1/05, de 22 d’abril de
2009, relativa a la revisió del Codi
penal.
18) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 9.
19) Llei 082 P/AF, Llei 95012/AF del Codi penal.

Cook, illes (Estat lliure associat amb Nova Zelanda)
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Llei penal de 196920
Article 154. Actes impúdics entre homes
“1. Es pot castigar amb una pena de presó no superior a cinc anys tot home que:
a) Agredeix sexualment un altre home.
b) Comet un acte impúdic amb o envers un altre home.
c) Indueix o permet un altre home a cometre un acte impúdic amb o envers ell.
2. No es castiga cap menor de quinze anys per cometre o participar en els delictes descrits en
les lletres b o c de l’apartat 1 d’aquest article, tret que l’altre home sigui menor de vint-i-un
anys.
3. El consentiment de l’altra part no eximeix dels delictes tipiﬁcats en aquest article.”
Article 155. Sodomia
“1. Tota persona que comet sodomia es pot castigar:
a) Si ha comès l’acte de sodomia amb una dona, amb una pena de presó no superior a catorze anys.
b) Si ha comès l’acte de sodomia amb un home i, en el moment de cometre’l, la víctima
és menor de quinze anys i la persona que comet el delicte és major de vint-i-un anys, amb
una pena de presó no superior a catorze anys.
c) En qualsevol altre cas, amb una pena de presó no superior a set anys.
2. Aquest delicte es considera complet quan existeix penetració.
3. Quan la sodomia es comet amb un menor de quinze anys, aquesta persona no es castiga
per participar en aquest delicte, però es podria castigar per participar en un delicte tipiﬁcat
per l’article 154 d’aquesta Llei, en el cas que aquest article sigui aplicable.
4. El consentiment de l’altra part no eximeix dels delictes tipiﬁcats en aquest article.”
Nota: Les illes Cook són un Estat lliure associat amb Nova Zelanda, i les lleis de les
illes Cook només s’apliquen a les illes, no a Nova Zelanda.

Dominica
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Llei de delictes sexuals de 199821
20) Llei penal de les illes Cook de
1969.
21) Llei de delictes sexuals de
1998.

Article 14. Ultratges a la moral
“1. La persona que comet un ultratge a la moral amb una altra persona és culpable d’un
delicte i es pot condemnar a una pena de presó de cinc anys.
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2. L’apartat 1 no s’aplica a ultratges a la moral comesos en privat entre un home i una dona
adults, amb el consentiment d’ambdós.
3. A l’efecte de l’apartat 2:
a) Es considera que un acte no es comet en privat quan es comet en un lloc públic.
b) Es considera que una persona no consent cometre tal acte si:
i) El consentiment s’obté per la força, l’amenaça o el temor a lesions físiques, o si
s’obté amb falsedats o fraus pel que fa a la naturalesa de l’acte.
ii) El consentiment s’obté mitjançant l’aplicació o l’administració d’alguna droga,
matèria o objecte amb la intenció d’intoxicar o d’adormir la persona.
iii) La persona pateix un trastorn mental i l’altra part coneix aquest fet o té motius
per suposar-ho.
4. En aquest article, un ‘ultratge a la moral’ és un acte diferent de les relacions sexuals (naturals
o contra natura) en què una persona utilitza els genitals amb la ﬁnalitat de provocar o satisfer
el desig sexual.”
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Article 16. Sodomia
“1. La persona que comet sodomia és culpable d’un delicte i es pot castigar amb una pena de
presó de:
a) Vint-i-cinc anys, si ha estat comesa per una persona adulta amb un menor.
b) Deu anys, si ha estat comesa per una persona adulta amb una altra persona adulta.
c) Cinc anys, si ha estat comesa per un menor.
Si ho considera oportú, el Tribunal pot ordenar que la persona condemnada sigui internada
en un hospital psiquiàtric per sotmetre’s a un tractament.
2. Tota persona que intenta cometre un delicte de sodomia o que és culpable d’una agressió
amb la intenció de cometre-la, és culpable d’un delicte i es pot condemnar a una pena de presó
de quatre anys. Si ho considera oportú, el Tribunal pot ordenar que la persona condemnada
sigui internada en un hospital psiquiàtric per sotmetre’s a un tractament.
3. En aquest apartat, ‘sodomia’ signiﬁca coit anal d’un home amb un home o d’un home amb
una dona.”

Egipte
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Indeﬁnit

Les relacions sexuals amb consentiment entre persones adultes del mateix sexe no estan prohibides com a tal. Ara bé, la Llei 10/1961 que té l’objectiu de combatre la prostitució i, a títol
d’exemple, l’apartat w de l’article 98 del Codi penal sobre “Menyspreu de la religió” i l’article
278 sobre “Escàndol públic”, s’han utilitzat en els darrers anys per empresonar gais.22
Llei 10/1961 sobre “Lluita contra la prostitució, i la incitació i la inducció a la prostitució”23

22) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 8-9.
23) Informe de l’OACNUDH sobre
Egipte.

Article 9
“c) La persona que s’implica habitualment en activitats escandaloses o en la prostitució es
pot castigar amb una pena de presó de tres mesos a tres anys o amb una multa entre 25 i 300
lliures egípcies.”

Emirats Àrabs, Unió dels
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Qualsevol acte sexual fora del matrimoni heterosexual està prohibit a la Unió dels Emirats
Àrabs.24 Ara bé, continua obert el debat sobre si s’ha de castigar la sodomia amb la pena de
mort. El text en àrab de l’article 354 és ambigu i es pot traduir de diferents maneres. Algunes
fonts indiquen que l’article castiga la violació d’una dona o la sodomia forçada amb un home,
mentre que d’altres assenyalen que castiga la violació d’una dona i la sodomia entre homes.
La traducció semioﬁcial a l’anglès que utilitzen els advocats dels Emirats diu que “la persona
que força una dona a la còpula carnal o un home a la sodomia” es castiga amb la pena de
mort.25 En un informe del Parlament alemany, l’article ﬁgura traduït de la manera següent:
“Amb independència de les disposicions de la Llei sobre joves delinqüents i vagabunds, la persona que força una dona a mantenir relacions sexuals o que duu a terme un acte homosexual
amb un homosexual, es castiga amb la pena de mort. Es reconeix la coerció si la persona condemnada tenia catorze anys en el moment de cometre el delicte.”26 D’altra banda, Sofer indica
que l’article es pot traduir altrament: “La persona que comet violació d’una dona o sodomia
amb un home”.27 Finalment, Amnistia Internacional considera que l’article 354 només s’aplica
a violacions i no als actes sexuals consensuals entre persones del mateix sexe. Tanmateix, l’organització aﬁrma que, d’acord amb la disposició relativa a l’acte de Zina de la llei islàmica de
la xaria, a la UEA es podria aplicar la pena de mort per haver mantingut relacions sexuals
fora del matrimoni, tot i no tenir constància de cap pena de mort per actes sexuals consensuals
entre persones del mateix sexe.28

24) Lleis de delictes sexuals, Interpol. Unió dels Emirats Àrabs.
25) Schmitt/Sofer (1992), p. 144.
26) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 29.
27) Schmitt/Sofer (1992), p. 144.
28) L’amor, l’odi i la llei: la despenalització de l’homosexualitat.
29) Schmitt/Sofer (1992), p. 145.
30) Codi penal d’Etiòpia de 1957.

A banda de la llei federal, als emirats de Dubai i d’Abu Dhabi es castiga la sodomia amb consentiment. L’article 80 del Codi penal de Dubai castiga la sodomia amb una pena de ﬁns a catorze anys de presó i l’article 177 del Codi penal d’Abu Dhabi, amb una pena de ﬁns a deu
anys de presó.29

Eritrea
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 1957 (heretat del dret etíop)30
Article 600. Delictes carnals contra natura
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“1. Tota persona que duu a terme amb una persona del mateix sexe un acte que es correspon
a l’acte sexual o un altre acte impúdic es castiga amb una pena de presó menor.
2. Les disposicions de l’article 597 són aplicables quan hi estiguin implicats un infant o un
jove.”
Article 105. Presó menor
“1. La presó menor és una sentència aplicable als delictes no molt greus comesos per persones
que no representen un perill greu per a la societat.
Està concebuda com una mesura de seguretat envers la ciutadania i com un càstig a la persona
que ha delinquit.
Subjecta a qualsevol disposició legal especial i sense prejudici de la llibertat condicional, la
presó menor es pot estendre de deu dies a tres anys; el Tribunal ha d’establir la duració de la
pena.
2. La pena de presó menor s’ha de complir a la presó o a les seccions de la presó que s’estableixen a aquest efecte.”

Etiòpia
30

Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de la República Democràtica Federal d’Etiòpia, Proclamació 414/200431
Article 629. Actes homosexuals i altres actes impúdics
“La persona que duu a terme amb una altra persona del mateix sexe un acte homosexual o
un altre acte impúdic es castiga amb presó menor.”
Article 630. Agreujant general del delicte
“1. La pena és de presó menor no inferior a un any o, en casos greus, de presó major no superior a deu anys, quan la persona acusada:
a) S’aproﬁta injustament del trastorn físic o mental d’una altra persona o de l’autoritat
que exerceix sobre una altra persona d’acord amb la seva posició, oﬁci o càrrec de guarda,
tutoria, protecció, professorat, patronat o empresariat, o en virtut de qualsevol altra relació anàloga, per fer que aquesta persona cometi l’acte o s’hi sotmeti.
b) Exerceix una professió relacionada amb aquestes activitats, de conformitat amb allò
que estableix la Llei (article 92).
2. La pena és de presó major de tres a quinze anys, quan:
a) La persona acusada empra violència, intimidació o coacció, engany o frau, o s’aproﬁta
injustament de la incapacitat de la víctima per resistir-se o defensar-se per la seva limitació
intel·lectual o del seu estat d’inconsciència.
b) La persona acusada sotmet la víctima a actes de crueltat o sadisme, o li transmet una

31) Codi penal de la República Democràtica Federal d’Etiòpia.

malaltia venèria que sap que pateix.
c) La víctima és duta al suïcidi per aﬂicció, vergonya o desesperació.”
Article 106. Presó menor
“1. La presó menor és una sentència aplicable als delictes no molt greus comesos per persones
que no representen un perill greu per a la societat.
Sense prejudici de la llibertat condicional, la presó menor es pot estendre de deu dies a tres
anys.
No obstant això, la presó menor pot arribar als cinc anys quan, atesa la gravetat del crim,
així ho estableixi la part especial d’aquest Codi, quan concorren diversos delictes que es poden
castigar amb presó menor o en el cas de reincidència múltiple.
Cal que el Tribunal estableixi la duració de la presó menor en la seva sentència.
2. La pena de presó menor s’ha de complir a la presó o a les seccions de la presó que s’estableixin a aquest efecte.”

Gàmbia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 1965, esmenat el 200532 33
Article 144. Delictes contra natura
“1. La persona que:
a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
b) té coneixement carnal d’un animal o
c) permet que una altra persona en tingui coneixement carnal contra natura,
és culpable d’un delicte greu i es pot condemnar a una pena de presó de catorze anys.
2. En aquest article, ‘coneixement carnal contra natura d’una persona’ inclou:
a) El coneixement carnal d’una persona via anal o bucal.
b) La inserció d’un objecte o d’una cosa dins la vagina o l’anus d’una persona amb la ﬁnalitat de simular l’acte sexual.
c) Qualsevol altre acte homosexual amb una persona.”

Gaza, Franja de (part de l’Autoritat Palestina)
Home/Home Il·legal
32) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 10-11.
33) Llei del Codi penal (esmenat)
de 2005.
34) Ordenança del Codi penal de
1936.

Dona/Dona Legal

Ordenança del Codi penal de 193634
Article 152. Delictes contra natura
“2. Tota persona que:
a) té una relació sexual contra natura amb una altra persona,
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b) té una relació sexual amb un animal o
c) permet o consent els actes esmentats anteriorment,
ha comès un delicte greu castigat amb una pena de presó de deu anys.”

Ghana
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal de 1960 (Llei 29), esmenat el 200335
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Article 104. Coneixement carnal contra natura
“1. Tota persona que té coneixement carnal contra natura:
a) D’una persona de setze anys o més i sense el seu consentiment, és culpable d’un delicte
de primer grau i es pot castigar amb una pena de presó no inferior a cinc anys ni superior
a vint-i-cinc anys.
b) D’una persona de setze anys o més i amb el seu consentiment, és culpable d’un delicte
menor.
c) D’un animal, és culpable d’un delicte menor.
2. El coneixement carnal contra natura és la relació sexual amb una persona d’una forma no
natural o la relació sexual amb un animal.”

Grenada
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal, esmenat el 199036
Article 435
“Si dues persones són culpables de connexió (sic) no natural o si una persona és culpable
d’una connexió no natural amb un animal, se les pot castigar amb una pena de presó de deu
anys.”

Guinea
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 199837
Article 325
“Qualsevol acte impúdic o contra natura comès amb una persona del mateix sexe es castiga
amb una pena de presó de sis mesos a tres anys i amb una multa entre 100.000 i 1.000.000
de francs guineans. Si l’acte ha estat comès amb una persona menor de vint-i-un anys, es pronuncia la pena màxima.”

35) Codi penal de 1960 (Llei 29).
36) LGBT Shadow Grenada.
37) Llei 98/036, de 31de desembre de 1998, del Codi penal.

Guyana
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Llei del Codi penal (de delictes)38
Article 352. Ultratges a la moral comesos amb un home
“Qualsevol home que, en privat o en públic, comet un ultratge a la moral, hi participa o indueix o intenta induir un home a cometre un ultratge a la moral amb un altre home, és culpable d’un delicte menor i es pot castigar amb una pena de presó de dos anys.”
Article 353. Intent de cometre delictes contra natura
“Qualsevol persona que:
a) intenta cometre sodomia,
b) agredeix una persona amb la intenció de cometre sodomia o,
c) essent un home, agredeix sexualment un altre home,
és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de deu anys.”
Article 354. Sodomia
“Tota persona que comet sodomia, sigui amb una persona o amb qualsevol altre ésser viu, és
culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb cadena perpètua.”

Iemen
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 199439
Article 264
“L’homosexualitat entre homes es deﬁneix com la penetració anal. Els homes solters es castiguen
amb cent fuetades o amb una pena de presó de ﬁns a un any; els homes casats es castiguen amb
la pena de mort per lapidació.”
Article 268
“L’homosexualitat entre dones es deﬁneix per l’estimulació sexual per fricció. La pena per als
actes premeditats és de ﬁns a tres anys de presó; la persona que ha comès el delicte amb coacció, es castiga amb una pena de presó de ﬁns a set anys.”
38) Lleis de Guyana, capítol 8:01;
Llei penal (de delictes).
39) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 31.

Indonèsia
Home/Home Legal*

Dona/Dona Legal*

Les relacions sexuals entre persones del mateix sexe no estan prohibides d’acord amb el Codi
penal nacional. L’única disposició que es refereix a aquestes relacions és l’article 292, que pro-
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hibeix les relacions sexuals entre persones del mateix sexe, si es cometen amb una persona
menor d’edat.40 Ara bé, l’any 2002, el Parlament nacional va atorgar a la província d’Aceh el
dret a instaurar la xaria islàmica. Aquesta llei només s’aplica a les persones musulmanes.
Paral·lelament, a títol d’exemple, la ciutat de Palembang, situada a Sumatra del Sud, ha instaurat penes de presó i multes considerables per castigar les relacions sexuals entre persones
del mateix sexe.41

Iran
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal islàmic de l’Iran de 199142
TÍTOL II. Càstig per sodomia
CAPÍTOL 1. Deﬁnició de sodomia
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“Article 108. La ‘sodomia’ és la relació sexual amb un home.
Article 109. En el cas de sodomia, el subjecte actiu i el subjecte passiu es condemnen a la pena
prevista.
Article 110. La pena per sodomia és la mort; el jutge de la xaria decideix com es duu a terme
l’execució.
Article 111. La sodomia es castiga amb la mort si el subjecte actiu i el subjecte passiu són
adults, estan en el seu seny i tenen voluntat pròpia.
Article 112. Si un home adult i en el seu seny manté una relació sexual amb una persona
menor, el subjecte actiu s’executa i el subjecte passiu es castiga amb una pena menor (Ta’azir)
de 74 fuetades tret que hagi actuat sota coacció.
Article 113. Si una persona menor manté una relació sexual amb una altra persona menor, ambdues es castiguen a una pena menor (Ta’azir) de 74 fuetades tret que hagi actuat sota coacció.”
CAPÍTOL 2. Maneres de provar la sodomia en un tribunal
“Article 114. S’aplica la pena a la persona que confessa quatre vegades haver comès sodomia.
Article 115. La persona que confessa menys de quatre vegades (haver comès sodomia) es castiga amb una pena major (Had), però si confessa, es castiga amb una pena menor (Ta’azir).
Article 116. Una confessió és vàlida únicament si la persona que confessa és adulta, amb seny
i té voluntat i intenció.
Article 117. El testimoni de quatre homes honrats que puguin haver presenciat l’acte prova
la sodomia.
Article 118. Si menys de quatre homes honrats testiﬁquen, la sodomia no està provada i els
testimonis es condemnen per acusació maliciosa (Qazf).
Article 119. El testimoni de dones soles, o fet juntament amb un home, no prova la sodomia.

40) Codi penal d’Indonèsia (darrera
esmena el 1999).
41) Informe especial: Indonèsia,
canvi del pluralisme a un Estat islàmic.
42) Codi penal islàmic d’Iran.

Article 120. El jutge de la xaria pot actuar segons el seu coneixement, obtingut per mètodes
tradicionals.
Article 121. La pena amb què es castiga el Tafhiz (fregament de les cuixes o de les natges) o
un acte similar comès per dos homes sense penetració, és de cent fuetades per a cadascun.
Article 122. Si un home comet el Tafhiz o un acte similar tres vegades sense penetració i se li
aplica la pena corresponent en cada ocasió, la quarta vegada que hi incorri es castiga amb la
mort.
Article 123. Si dos homes sense vincles de consanguinitat estan estirats i nus coberts per una
manta, sense que escaigui, ambdós es castiguen amb una pena menor (Ta’azir) de ﬁns a 99
fuetades.
Article 124. Si un home fa un petó a un altre amb luxúria, es castiguen amb una pena menor
(Ta’azir) de seixanta fuetades.
Article 125. Si l’home que comet el Tafhiz o un acte similar, o un home homosexual, es penedeix abans que els testimonis testiﬁquin, se li revoca la pena; si es penedeix després que els
testimonis hagin testiﬁcat, no se li revoca la pena.
Article 126. Si l’home que confessa la sodomia o el Tafhiz provats es penedeix, el jutge de la
xaria pot sol·licitar al dirigent (Valie Amr) que el perdoni.”
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TÍTOL III. Lesbianisme
“Article 127. El Mosaheqeh (lesbianisme) és l’homosexualitat de les persones amb genitals femenins.
Article 128. Les maneres de provar el lesbianisme en un tribunal són les mateixes que respecte
a l’homosexualitat (masculina).
Article 129. La pena per lesbianisme és de cent fuetades a cada part.
Article 130. La pena per lesbianisme s’aplica a les dones adultes, amb seny i que tenen voluntat
i intenció.
Nota: En l’aplicació de la pena per lesbianisme no es fa cap distinció entre el subjecte
actiu i el subjecte passiu, ni entre musulmanes i no musulmanes.

Article 131. Si una dona comet un acte de lesbianisme tres vegades i se li aplica la pena corresponent en cada ocasió, la quarta vegada que hi incorre es castiga amb la mort.
Article 132. Si una lesbiana es penedeix abans que els testimonis testiﬁquin, se li revoca la
pena; si es penedeix després que els testimonis hagin testiﬁcat, no se li revoca la pena.
Article 133. Si la dona que confessa l’acte de lesbianisme provat es penedeix, el jutge de la
xaria pot sol·licitar al dirigent (Valie Amr) que la perdoni.
Article 134. Si dues dones sense vincles de consanguinitat estan estirades i nues cobertes per
una manta, sense que escaigui, ambdues es castiguen amb una pena menor (Ta’azir) inferior
a cent fuetades. Si una dona reincideix i és castigada, la tercera vegada es castiga amb cent
fuetades.”

Iraq
Home/Home Indeﬁnit

Dona/Dona Indeﬁnit

Després de la invasió nord-americana el 2003, es va reinstaurar el Codi penal de 1969 a Iraq.
Aquest Codi no prohibeix les relacions sexuals entre persones del mateix sexe.43 Tanmateix,
hi ha nombrosos informes que indiquen que les persones que s’han autoproclamat jutges de
la xaria han condemnat a mort persones per cometre actes homosexuals i que sovint les milícies segresten, amenacen i assassinen persones LGBT.
Per exemple, Human Rights Watch va publicar un informe l’agost de 2009 que documentava
una extensa campanya d’execucions extrajudicials, segrestos i tortures d’homosexuals que va
començar a Iraq a principis de 2009.44 45 46 47

Jamaica
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Llei de delictes contra les persones48
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Article 76 (Crim contra natura)
“La persona que es condemna per l’abominable crim de sodomia [penetració anal], ja sigui
amb persones o amb animals, es pot castigar amb una pena de presó no superior a deu anys
amb treballs forçats.”
Article 77 (Intent)
“La persona que intenta cometre el delicte abominable esmentat, que és culpable d’una agressió amb la intenció de cometre’l o d’una agressió sexual contra un home, és culpable d’un delicte menor i, en cas de condemna, es pot castigar amb una pena de presó no superior a set
anys, amb o sense treballs forçats.”
Article 78 (Prova de coneixement carnal)
“Quan calgui demostrar el coneixement carnal durant el judici de qualsevol delicte tipiﬁcat
en aquesta Llei, no és necessari provar l’emissió efectiva de semen perquè es consideri complet
el coneixement carnal; provar la penetració és suﬁcient.”
Article (79) (Ultratges a la moral)
“Qualsevol home que, en públic o en privat, comet un ultratge a la moral amb un home, hi
participa, el facilita o intenta que un altre home el cometi, és culpable d’un delicte menor i, en
cas de condemna, es pot castigar amb una pena de presó no superior a dos anys, amb o sense
treballs forçats.”

43) Codi penal d’Iraq de 1969.
44) Esquadrons de la mort a Iraq
que persegueixen els gais.
45) LGBT d’Iraq.
46) Informe de la UNAMI sobre els
drets humans, 1de novembre a 31
de desembre de 2006.
47) Ens volen exterminar - Assassinat, tortura, orientació sexual i gènere a Iraq.
48) Lleis de Jamaica; Llei de delictes contra les persones.

Kenya
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

CAPÍTOL 63 del Codi penal49
Article 162
“La persona que:
a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona o
b) té coneixement carnal d’un animal,
és culpable d’un delicte greu i es pot condemnar a catorze anys de presó.
Davant un delicte previst en la lletra a, la persona declarada culpable es pot castigar amb
una pena de presó de vint-i-un anys:
i) Si el delicte s’ha comès sense el consentiment de la persona que ha estat carnalment
coneguda.
ii) Si el consentiment al delicte de la persona carnalment coneguda s’ha obtingut per la
força, mitjançant amenaces o intimidacions, per por de patir lesions físiques o mitjançant falses representacions de la naturalesa de l’acte.”
Article 163
“Tota persona que intenta cometre qualsevol dels delictes descrits en l’article 162 és culpable
d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de set anys.”
Article 165
“L’home que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb un home, que indueix
un altre home a cometre un ultratge a la moral amb ell o que intenta induir un home a cometre
aquest acte amb ell o amb un altre home, en públic o en privat, és culpable d’un delicte i es
castiga amb una pena de presó de cinc anys.”
(articles esmenats per la Llei 5/2003)

Kiribati
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal [capítol 67]. Edició revisada de 197750

49) Gaykenya.com.
50) Lleis de les illes Gilbert, Codi
penal [cap. 67].

Delictes contra natura
Article 153
“Tota persona que:
a) comet sodomia amb una persona o amb un animal o
b) permet a un home cometre sodomia amb ell o amb ella,
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és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de catorze anys.”
Intents de cometre delictes contra natura i agressions sexuals
Article 154
“Tota persona que intenta cometre algun dels delictes que preveu l’article anterior, que és culpable d’una agressió amb la intenció de cometre un d’aquests delictes o d’una agressió sexual
envers un altre home, és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de
set anys.”
Actes impúdics entre homes
Article 155
“L’home que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb un home, que indueix
un altre home a cometre un ultratge a la moral amb ell o que intenta induir un home a cometre
aquest acte amb ell o amb un altre home, en públic o en privat, és culpable d’un delicte greu
i es pot castigar amb una pena de presó de cinc anys.”

Kuwait
38

Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal, Llei núm. 16, de 2 de juny de 1960, esmenat el 197651
Article 193
“Els actes sexuals consensuals entre homes majors d’edat (a partir de vint-i-un anys) es castiguen amb una pena de presó de ﬁns a set anys.”
L’article 192 tipiﬁca com a delicte les relacions sexuals amb un home menor de vint-i-un anys.

Lesotho
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

La sodomia està prohibida com a delicte d’acord amb el dret anglosaxó. Es deﬁneix com una
“relació sexual il·lícita i deliberada per l’anus entre dos homes.”52 53
51) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 15.

Líban
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·egal

Codi penal de 194354
Article 534
“Qualsevol acte sexual contra natura es castiga amb una pena de presó de ﬁns a un any.”

52) Informes de política mundial:
orientació sexual i drets humans a
les Amèriques.
53) Conveni internacional sobre
drets civils i polítics.
54) Helem: Llei i pràctica libaneses.

Libèria
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Llei penal, Lleis liberianes revisades55
L’article 14.74 sobre “sodomia voluntària” considera un delicte mantenir una “relació sexual
desviada” en unes circumstàncies diferents de les que preveuen els articles 14.72 o 14.73. El
delicte es classiﬁca com un delicte menor de primer grau.

Líbia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 195356
Article 407. Agressió sexual / violació
“1. Tota persona que manté relacions sexuals amb una altra persona emprant la violència, o
mitjançant amenaces o enganys, es castiga amb una pena de presó de ﬁns a deu anys.
2. També s’imposa aquesta pena a tota persona que ha mantingut relacions sexuals consensuals amb una persona menor de catorze anys o amb una persona que no hi ha oposat resistència a causa d’una incapacitat física o mental. Si la víctima és menor de catorze anys o té
entre catorze i divuit anys, la pena de presó màxima és de quinze anys.
3. Si el subjecte de l’agressió és familiar de la víctima, la persona que la protegeix, tutoritza o
custodia, si la víctima està al servei del subjecte de l’agressió o si hi manté una relació de dependència especial, s’imposa una pena de presó entre cinc i quinze anys.
4. Si una persona manté una relació sexual consensual amb una altra persona (fora del matrimoni), ambdues es castiguen amb una pena de presó de ﬁns a cinc anys.”

55) OACNUDH. Libèria: informació
sobre el tractament de persones
homosexuals, amb trastorns mentals, liberianes amb descendència
nord-americana i criminals deportades a Libèria.
56) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 16.

Article 408. Actes lascius
“1. Tota persona que comet actes lascius amb una persona segons els mètodes descrits en l’article anterior es castiga amb una pena de presó de ﬁns a cinc anys.
2. També s’imposa aquesta pena a tota persona que ha comès aquest acte de forma consensual
amb una persona menor de catorze anys o amb una persona que no hi ha oposat resistència
a causa d’una incapacitat física o mental. Si la víctima té entre catorze i divuit anys, la pena
de presó és d’almenys un any.
3. Si la persona acusada pertany a un dels grups que descriuen els apartats 2 i 3 de l’article
407, se li imposa una pena de presó d’almenys set anys.
4. Si una persona comet un acte lasciu amb una altra persona de forma consensual (fora del
matrimoni), ambdues es castiguen amb una pena de presó.”
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Malàisia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal (versió consolidada de 1998)57
Delictes contra natura
Article 377A. Relació carnal contra natura
“Tota persona que té un contacte sexual amb una altra persona, introduint-li el penis a l’anus
o a la boca, comet una relació carnal contra natura.
Nota: La penetració és suﬁcient per constituir el contacte sexual necessari per incórrer en el
delicte descrit en aquest article.”
Article 377B. Pena per cometre relacions carnals contra natura
“La persona que comet voluntàriament relacions carnals contra natura es castiga amb una
pena de presó de ﬁns a vint anys, i també pot ser fustigada.”
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Article 377C. Relacions carnals contra natura comeses sense consentiment, etc.
“Tota persona que comet voluntàriament relacions carnals contra natura amb una altra persona, sense el seu consentiment o contra la seva voluntat, amenaçant-la de mort o de lesions
o amenaçant una altra persona, es castiga amb una pena de presó entre cinc i vint anys, i
també pot ser fustigada.”
Article 377D. Ultratges a la moral
“Tota persona que, en públic o en privat, comet un ultratge a la moral amb una altra persona,
hi participa o indueix o intenta induir que una altra persona cometi aquest acte amb una altra
persona, es castiga amb una pena de presó de ﬁns a dos anys.”
A més a més, diversos estats de Malàisia han instaurat les lleis de la xaria islàmica, que s’apliquen a dones i homes musulmans, i que castiguen els actes homosexuals i lèsbics amb penes
de presó de ﬁns a tres anys i amb la fustigació.58 El Codi penal de la xaria a l’estat malaisi de
Syriah castiga la sodomia (Liwat) i les relacions lèsbiques (Musahaqat) amb multes de 5.000
ringgits malaisis, amb penes de presó de tres anys i amb sis fuetades. Totes aquestes penes es
poden combinar.59

Malawi
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal
60

Codi penal, capítol 7:01, Lleis de Malawi
Article 153. Delictes contra natura

57) Codi penal de Malàisia (Llei
núm. 574).
58) Condemnes per sodomia pronunciades després de judicis injustos.
59) Jabatan Agama Islam Pulau Pinang.
60) Codi penal, capítol 7:01, Lleis
de Malawi.

“Tota persona que:
(a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
(b) té coneixement carnal d’un animal o
(c) permet que un home tingui coneixement carnal contra natura d’ell o d’ella,
és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de catorze anys,
amb o sense càstigs corporals.”
Article 156. Actes impúdics entre homes
“L’home que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb un home, que indueix
un altre home a cometre un ultratge a la moral amb ell o que intenta induir un home a cometre
aquest acte amb ell o amb un altre home, en públic o en privat, és culpable d’un delicte greu
i es pot condemnar a cinc anys de presó, amb o sense càstigs corporals.”

Maldives
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

El Codi penal de les Maldives no regula la conducta sexual.61 En canvi, està regulada per la llei
islàmica no codiﬁcada de la xaria, que tipiﬁca com a delictes els actes homosexuals entre homes
i dones. Per als homes, s’aplica el bandejament de nou mesos a un any o una pena de deu a trenta
fuetades; per a les dones, una pena d’arrest domiciliari de nou mesos a un any.62 Existeixen informes sobre dones que també han estat condemnades a penes de fustigació per actes lèsbics.63

Marroc
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, de 26 de novembre de 196264

61) Codi penal de les Maldives.
62) Informes nacionals sobre pràctiques relatives als drets humans
de 2005. Maldives, Departament
d’Estat dels EUA.
63) Amnistia Internacional. Informe
de 2003 sobre la República de les
Maldives.
64) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 19.
65) Codi penal de 1838, cap. 195.

Article 489
“Tota persona que comet actes lascius o contra natura amb una persona del mateix sexe es
castiga amb una pena de presó de sis mesos a tres anys i amb un multa entre 120 i 1.000 dírhams, tret que en el cas concorrin circumstàncies agreujants.”

Maurici
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal de 183865
Article 250. Sodomia i bestialitat
“1. Tota persona culpable del delicte de sodomia o bestialitat es castiga amb una pena de treballs forçats no superior a cinc anys.”
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Mauritània
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 198466
Article 308
“Tot home musulmà major d’edat que comet un acte impúdic contra natura amb una persona
del mateix sexe es castiga amb la pena de mort per lapidació pública. Si es tracta de dues
dones, es castiguen d’acord amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 306.”
Article 306
“1. Tota persona que comet un ultratge a la moral pública o a la moral islàmica,
o que viola o ajuda a violar els llocs sagrats, es castiga amb una pena de presó de tres mesos
a dos anys i amb una multa entre 5.000 i 6.000 UM, a condició que l’acte comès no ﬁguri
entre els delictes de la Ghissass o Diya.”

Moçambic
Home/Home Il·legal
42

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, de 16 de setembre de 1886, esmenat el 1954 (heretat de l’època colonial portuguesa)67
Els articles 70 i 71 afegeixen mesures de seguretat contra les persones que habitualment practiquen actes contra natura i estableixen que s’han d’enviar a camps de treballs forçats.
Article 70
(Mesures de seguretat)
Són mesures de seguretat:
“1. L’internament en un manicomi criminal.
2. L’internament en un camp de treball o en una colònia agrícola.
3. La llibertat vigilada.
4. La ﬁança de bona conducta.
5. La prohibició d’exercir professionalment.
Apartat 1. L’internament en un manicomi criminal de persones delinqüents perilloses s’ordena
a la sentència que declara irresponsable i perillosa la persona delinqüent en els termes que estableix l’únic apartat de l’article 68.
Apartat 2. L’internament en un camp de treball o en una colònia agrícola s’entén per un període indeterminat de sis mesos a tres anys. Aquest règim es considera extensiu a qualsevol
mesura d’internament que prevegi la legislació especial.
Apartat 3. La llibertat vigilada s’estableix per un termini de dos a cinc anys i implica el com-

66) Codi penal de Mauritània.
67) Codi penal de Moçambic.

pliment de les obligacions que s’imposen mitjançant una sentència judicial en els termes que
estableix l’article 121.
En el cas d’incompliment de les condicions de llibertat vigilada, se’n poden alterar les condicions o es pot substituir la llibertat vigilada per l’internament en un camp de treball o en una
colònia agrícola per un període indeterminat però no superior, com a màxim, al termini de
llibertat vigilada que encara no s’ha complert.
Apartat 4. Cal presentar la ﬁança de bona conducta dipositant l’import que estableix el jutge
per un termini de dos a cinc anys. Si no es pot prestar la ﬁança, se substitueix per la llibertat
vigilada pel mateix termini. La ﬁança es perd a favor de la Caixa General dels Tribunals si la
persona que la presta té un comportament incompatible amb les obligacions garantides en el
termini establert o, si en el mateix termini, hi ha algun motiu per aplicar una altra mesura de
seguretat.
Apartat 5. La prohibició d’exercir una professió, un oﬁci, una indústria o un comerç priva la
persona condemnada de la capacitat per exercir les professions, els oﬁcis, les indústries o els
comerços per als quals calgui una habilitació especial o una autorització oﬁcial. El Tribunal
aplica la prohibició sempre que existeix una condemna a pena de presó major o presó superior
a sis mesos per crims dolosos comesos per exercir o abusar de la professió, l’oﬁci, la indústria
o el comerç, o per violar greument els deures corresponents. La durada de la prohibició es
ﬁxa a la sentència i oscil·la entre, com a mínim, un mes i, com a màxim, deu anys. Quan el
crim perpetrat es castiga amb la presó, la durada màxima de la prohibició és de dos anys. El
termini de la prohibició es compta a partir del termini de la pena de presó. Un cop ha transcorregut la meitat del temps de la prohibició, i mitjançant una prova convincent de la cessació
de la prohibició, el Tribunal la pot substituir per la ﬁança de bona conducta. L’exercici de la
professió, l’oﬁci, el comerç o la indústria prohibit per decisió judicial es pot castigar amb una
condemna de presó de ﬁns a un any.”
Article 71
(Aplicació de les mesures de seguretat)
Cal aplicar les mesures de seguretat:
“1. A les persones gandules, considerades com a tals les majors de setze anys i menors de setanta que habitualment no exerceixen cap professió o oﬁci amb què es guanyin la vida de manera efectiva i que no provin una raó de força major que justiﬁqui les circumstàncies en què
es troben.
2. A les persones aptes per guanyar-se la vida amb una feina, que es dediquen injustiﬁcadament
a la mendicitat o que exploten la mendicitat aliena.
3. A les persones ruﬁanes que viuen totalment o parcialment a càrrec de dones prostituïdes.
4. A les persones que es lliuren habitualment a la pràctica de vicis contra natura.
5. A les prostitutes que generen escàndol públic o desobeeixen contínuament les prescripcions
policials.
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6. A les persones que mantenen o regenten cases de prostitució o que habitualment freqüenten
prostitutes, en el cas que desobeeixin reiteradament les prescripcions reglamentàries i policials.
7. A les persones que afavoreixen o indueixen habitualment a la depravació o corrupció de
menors, o que es dediquen a induir a la prostitució, tot i que no hagin estat condemnades per
altres actes d’aquesta naturalesa.
8. A les persones sospitoses d’adquirir usualment o de servir d’intermediàries per adquirir o
vendre objectes furtats o robats, tot i que no hagin estat condemnades per persones receptadores en el cas de no haver complert les determinacions legals o les instruccions policials destinades a ﬁscalitzar les persones receptadores.
9. A totes aquelles persones que han estat condemnades per crims d’associació per delinquir
o per crims comesos en associació per delinquir o banda organitzada.
Apartat 1. L’internament en els termes que estableix l’apartat 2 de l’article 70 només es pot
aplicar, la primera vegada, a les persones indicades als apartats 1, 2, 7 i 9.
A les persones indicades als apartats 3, 4, 5, 6 i 8 se’ls imposa, la primera vegada, una ﬁança
de bona conducta o de llibertat vigilada i, la segona, la llibertat vigilada sota ﬁança elevada
al doble o l’internament.
Apartat 2. Les persones delinqüents que són alcohòliques de manera habitual o amb predisposició per a l’alcoholisme per la pràctica de crims o que abusen d’estupefaents, poden complir
la pena a què se’ls ha condemnat i ser internades per aquest compliment en un centre especial,
a una presó-asil, a un camp de treball o a una colònia agrícola durant un període de sis mesos
a tres anys.
L’internament només es pot ordenar en la sentència que ha condemnat la persona delinqüent.
Apartat 3. Amb relació a les persones estrangeres, es poden substituir les mesures de seguretat
per l’expulsió del territori nacional.
Apartat 4. L’aplicació de mesures de seguretat que no calgui imposar en el procés penal conjuntament amb una pena aplicable a qualsevol crim o com a conseqüència de la inimputabilitat
de la persona delinqüent, així com la prolongació o la substitució de mesures de seguretat,
s’han d’efectuar en un procés de seguretat o complementari, en els termes que estableix la legislació processal pertinent.”

Myanmar/Birmània
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal, Llei 45/1860, edició revisada68
Article 377
“La persona que voluntàriament manté relacions carnals contra natura amb un home, una
dona o un animal, es condemna a deportació per tota la vida o a una pena de presó de qualsevol tipus de ﬁns a deu anys, i també es pot castigar amb una multa.”

68) Codi penal de Myanmar.

Namíbia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

La sodomia continua essent un delicte a Namíbia d’acord amb el dret anglosaxó d’origen romanoholandès que van imposar els sud-africans. El dret anglosaxó és una tradició legal basada
principalment en la jurisprudència que emana de les sentències precedents dictades pels tribunals, per això a Namíbia no existeixen disposicions codiﬁcades relatives a la sodomia.69

Nauru
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal de Queensland, aplicable a Nauru l’1 de juliol de 192170 71
Article 208. Delictes contra natura
“La persona que:
1. té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
2. té coneixement carnal d’un animal o
3. permet que una altra persona en tingui coneixement carnal contra natura,
és culpable d’un delicte i es pot condemnar a catorze anys de presó amb treballs forçats.”
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Article 209. Intent de cometre delictes contra natura
“Tota persona que intenta cometre qualsevol dels delictes descrits en l’article anterior és culpable d’un delicte i es pot condemnar a set anys de presó amb treballs forçats. No es pot detenir la persona acusada sense una ordre judicial.”
Article 211. Actes impúdics entre homes
“L’home que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb un home, que indueix
un altre home a cometre un ultratge a la moral amb ell o que intenta induir un home a cometre
aquest acte amb ell o amb un altre home, en públic o en privat, és culpable d’un delicte menor
i es pot condemnar a tres anys de treballs forçats.”

Nigèria
Home/Home Il·legal
69) Informe de Human Rights
Watch (2003), p. 265-266.
70) Nauru. Legislació. Repertori de
legislació escrita.
71) Codi penal de 1899.
72) Lleis de la Federació de Nigèria de 1990; Llei del Codi penal,
capítol 77.

Dona/Dona Legal*

Llei del Codi penal, capítol 77, Lleis de la Federació de Nigèria de 199072
Article 214
“La persona que:
1. té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
2. té coneixement carnal d’un animal o
3. permet que una altra persona en tingui coneixement carnal contra natura,

és culpable d’un delicte greu i es pot condemnar a catorze anys de presó.”
Article 215
“La persona que intenta cometre qualsevol dels delictes descrits en l’article anterior és culpable
d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de set anys. No es pot detenir la persona acusada sense una ordre judicial.”
Article 217
“L’home que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb un home, indueix un
altre home a cometre un ultratge a la moral amb ell o intenta induir un home a cometre aquest
acte amb ell o amb un altre home, en públic o en privat, és culpable d’un delicte greu i es castiga amb una pena de presó de tres anys. No es pot detenir la persona acusada sense una ordre
judicial.”
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Cal destacar que alguns estats del nord de Nigèria han adoptat les lleis de la xaria islàmica,
que tipiﬁquen com a delicte les relacions sexuals entre persones del mateix sexe. La pena màxima que s’aplica als homes que cometen els actes esmentats és la pena de mort, mentre que
les dones es castiguen amb la fustigació o la presó. Aquestes lleis difereixen de la llei federal,
ja que la majoria també prohibeixen les relacions sexuals entre dones.
Els estats que han adoptat aquestes lleis són:73
Bauchi (2001), Borno (2000), Gombe (2001), Jigawa (2000), Kaduna (2001), Kano (2000),
Katsina (2000), Kebbi (2000), Níger (2000), Sokoto (2000), Yobe (2001) i Zamfara (2000).

Oman
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal d’Oman de 197474
Article 33
“Es consideren deshonrosos els crims següents:
I. Tots els delictes greus que es poden castigar per sentència coactiva.
II. Tots els delictes menors que s’enumeren a continuació:
1. Suborn; 2. Desfalc; 3. Fals testimoni; 4. Perjuri; 5. Falsiﬁcació i ús deliberat d’articles
falsiﬁcats; 6. Incitació a la prostitució; 7. Relacions homosexuals i lèsbiques; 8. Tràﬁc
de drogues; 9. Robatori; 10. Violació i agressió; 11. Frau; 12. Gir de xec sense fons;
13. Abús de conﬁança; 14. Falsiﬁcació; 15. Violació de domicili.”

73) El vector de la xaria no desactivat a l’Estat nigerià.
74) Codi penal d’Oman.

Relacions homosexuals i lèsbiques
Article 223
“La persona que comet actes eròtic amb una persona del mateix sexe es condemna a una pena
de presó de sis mesos a tres anys. Les persones sospitoses de relacions homosexuals o lèsbiques
són encausades sense una denúncia prèvia si l’acte causa un escàndol públic. Les dones sospitoses de relacions lèsbiques amb ascendents, descendents o germanes són encausades si un parent o un parent de ﬁns el quart grau per vincle matrimonial les denuncia.”

Pakistan
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal (Llei XLV de 1860)75
Article 377. Delictes contra natura
“La persona que voluntàriament manté relacions carnals contra natura amb un home, una
dona o un animal, es condemna a cadena perpètua o a una pena de presó de qualsevol tipus
de dos a deu anys, i també es pot castigar amb una multa.”

Palau
Home/Home Il·legal
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Dona/Dona Legal

Codi nacional de Palau; Codi penal76
Apartat 2803. Sodomia
“La persona que, de forma voluntària i il·legal, manté relacions sexuals contra natura amb
una persona del mateix sexe o de l’altre sexe, o té qualsevol tipus de contacte carnal amb un
animal, és culpable de sodomia i es pot condemnar a una pena de presó no superior a deu
anys. El terme ‘sodomia’ engloba totes les interpretacions d’allò que sovint es denomina ‘delicte
abominable i detestable contra natura’.”

Papua Nova Guinea
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal de 1974, esmenat el 200277
75) Codi penal de Pakistan (XLV
de 1860).
76) Codi nacional comentat de
Palau.
77) Codi penal de Papua Nova Guinea de 1974.

Article 210. Delictes contra natura
“1. La persona que:
a) penetra sexualment contra natura una altra persona,
b) penetra sexualment un animal o
c) permet que un home el o la penetri sexualment contra natura,
és culpable d’un delicte.
Pena: presó no superior a catorze anys.

2. La persona que intenta cometre un delicte previst en l’apartat 1 és culpable d’un delicte.
Pena: presó no superior a set anys.”
Article 212. Actes impúdics entre homes
“1. L’home que, en públic o en privat,
a) comet un ultratge a la moral amb un home,
b) permet que un home cometi un ultratge a la moral amb ell o
c) intenta incitar un home a cometre aquest acte amb ell o amb un altre home,
és culpable d’un delicte menor.
Pena: presó no superior a tres anys.”

Qatar
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal (Llei 11/2004)78
L’article 281 prohibeix els actes sexuals amb una dona major de setze anys i l’article 284, els
actes sexuals amb un home. En ambdós casos, la pena de presó és de ﬁns a set anys.
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Juntament amb el Codi penal, a Qatar també està en vigor la llei islàmica de la xaria, tot i que
només és aplicable a les musulmanes i als musulmans. El delicte de Zina permet castigar amb
la pena de mort qualsevol acte sexual que una persona casada comet fora del matrimoni. D’altra banda, les persones no casades que cometen actes sexuals es castiguen amb la fustigació.79

República Turca del Nord de Xipre (Estat no reconegut)
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal, capítol 15480
Article 171
“La persona que:
a) manté relacions sexuals contra natura amb una altra persona o
b) consent mantenir relacions sexuals contra natura amb un home,
comet un delicte greu i es castiga amb una pena de presó de ﬁns a cinc anys.”
Article 173
“La persona que intenta cometre un dels delictes esmentats en l’article 171 comet un delicte
greu i es castiga amb una pena de presó de ﬁns a tres anys.”
Es preveu derogar aquests articles, però aquesta reforma encara no s’ha esdevingut en publicar
aquest informe.

78) Lleis de delictes sexuals, Interpol. Qatar.
79) L’amor, l’odi i la llei: la despenalització de l’homosexualitat.
80) Iniciativa contra l’homofòbia.

Saint Christopher i Nevis
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Llei de delictes contra les persones81 82
Article 56
“El delicte abominable de sodomia: pena de presó no superior a deu anys, amb o sense treballs
forçats.”
Article 57
“La persona que intenta cometre el delicte abominable esmentat, o és culpable d’una agressió
amb la intenció de cometre’l o d’una agressió sexual contra un home, és culpable d’un delicte
menor i, en cas de condemna, es pot castigar amb una pena de presó no superior a quatre
anys, amb o sense treballs forçats.”

Saint Lucia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, núm. 9 de 2004 (entrada en vigor: 1 de gener de 2005)83

81) Informes de política mundial:
orientació sexual i drets humans a
les Amèriques.
82) Lleis de delictes sexuals, Interpol. Saint Christopher i Nevis.
83) Codi penal de Saint Lucia.

Ultratge a la moral
Article 132
“1. La persona que comet un ultratge a la moral amb una altra persona comet un delicte. Si
és declarada culpable d’un delicte major, es pot condemnar a una pena de presó de deu anys
i, si es declara culpable d’un delicte menor, a una pena de presó de cinc anys.
2. L’apartat 1 no s’aplica a un ultratge a la moral comès en privat entre un home i una dona
adults, amb el consentiment d’ambdós.
3. A l’efecte de l’apartat 2:
a) Es considera que un acte no es comet en privat quan es comet en un lloc públic.
b) Es considera que una persona no consent cometre aquest acte si:
i) El consentiment s’obté per la força, l’amenaça o el temor a lesions físiques, o si s’obté
amb falsedats o fraus pel que fa a la naturalesa de l’acte.
ii) El consentiment s’obté mitjançant l’aplicació o l’administració d’alguna droga, matèria o objecte amb la intenció d’intoxicar o d’adormir la persona.
iii) La persona pateix un trastorn mental i l’altra part coneix aquest fet o té motius per
suposar-ho.
4. En aquest article, un ‘ultratge a la moral’ és un acte diferent de les relacions sexuals (naturals
o contra natura) en què una persona utilitza els genitals amb la ﬁnalitat de provocar o satisfer
el desig sexual.”
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Sodomia
Article 133
“1. La persona que comet sodomia és culpable d’un delicte i es pot castigar amb una pena de
presó de:
a) Cadena perpètua, si es comet per la força i sense el consentiment de l’altra persona.
b) De deu anys, en qualsevol altre cas.
2. La persona que intenta cometre sodomia o comet una agressió amb la intenció de practicar-la, comet un delicte i es pot castigar amb una pena de presó de cinc anys.
3. En aquest article, ‘sodomia’ signiﬁca coit anal entre dos homes.”

Saint Vincent i les Grenadines
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, edició de 199084
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Article 146
“La persona que:
a) comet sodomia amb una altra persona,
b) comet sodomia amb un animal o
c) permet que una altra persona cometi sodomia amb ell o amb ella,
és culpable d’un delicte i es pot condemnar a deu anys de presó.”
Article 148
“La persona que, en públic o en privat, comet un ultratge a la moral amb una persona del
mateix sexe, o indueix o intenta induir una persona del mateix sexe a cometre un ultratge a
la moral amb ella o ell, és culpable d’un delicte i es pot castigar amb una pena de presó de
cinc anys.”

Salomó
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal (edició revisada de 1996)85
Article 160. Delictes contra natura
“La persona que:
a) comet sodomia amb una persona o amb un animal o
b) permet que un home cometi sodomia amb ell o amb ella,
és culpable d’un delicte greu i es pot condemnar a catorze anys de presó.”

84) Codi penal de Saint Vincent i
les Grenadines.

Article 161. Intents de cometre delictes contra natura

85) Lleis de les illes Salomó; Codi
penal [cap. 26].

“La persona que intenta cometre algun dels delictes que preveu l’article anterior, o és culpable
d’una agressió amb la intenció de cometre un d’aquests delictes o d’una agressió sexual envers
un altre home, és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de set anys.”
Article 162. Actes impúdics entre persones del mateix sexe (afegit per l’article 2 de la Llei
9/1990)
“La persona que, en públic o en privat:
a) comet un ultratge a la moral amb una persona del mateix sexe,
b) indueix una persona del mateix sexe a cometre un ultratge a la moral o
c) intenta induir persones del mateix sexe a cometre un ultratge a la moral,
és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de cinc anys.”

Samoa
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Ordenança penal de 1961, Lleis consolidades de Samoa de 2007-200886
Article 58D. Actes impúdics entre homes
“1. Es pot castigar amb una pena de presó no superior a cinc anys l’home que:
a) Agredeix impúdicament un altre home.
b) Comet un acte impúdic amb o envers un altre home.
c) Indueix o permet a un altre home cometre un acte impúdic amb o envers ell.
2. No es pot acusar cap menor de setze anys d’haver comès un dels delictes tipiﬁcats en les
lletres b o c de l’apartat 1 o d’haver-hi participat, tret que l’altre home sigui menor de vint-iun anys.
3. El consentiment de l’altra part no eximeix dels delictes tipiﬁcats en aquest article.”

86) Ordenança penal de 1961.

Article 58E. Sodomia
“1. La persona que comet sodomia es pot condemnar:
a) Si ha comès l’acte de sodomia amb una dona, a una pena de presó no superior a set anys.
b) Si ha comès l’acte de sodomia amb un home i, en el moment de cometre’l la víctima és
menor de setze anys i la persona que comet el delicte té vint-i-un anys o més, a una pena
de presó no superior a set anys.
c) En qualsevol altre cas, a una pena de presó no superior a cinc anys.
2. Aquest delicte es considera complet quan existeix penetració.
3. Si la sodomia es comet amb un menor de setze anys, no es castiga aquesta persona per participar en aquest delicte, però es pot castigar per participar en un delicte tipiﬁcat per l’article
58D d’aquesta Llei, en el cas que aquest article sigui aplicable.
4. El consentiment de l’altra part no eximeix dels delictes tipiﬁcats en aquest article.”
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São Tomé i Príncipe
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, de 16 de setembre de 1886, esmenat el 1954 (heretat de l’època colonial portuguesa)87
Els articles 70 i 71 afegeixen mesures de seguretat contra les persones que habitualment practiquen actes contra natura i estableixen que s’han d’enviar a camps de treballs forçats.

Senegal
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 196588
Article 319:3
“Sense prejudici de les penes més greus que preveuen els apartats anteriors o els articles 320
i 321 d’aquest Codi, la persona que comet un acte impúdic o contra natura amb una persona
del mateix sexe es castiga amb una pena de presó d’un a cinc anys i amb una multa entre
100.000 i 1.500.000 francs. Quan l’acte ha estat comès amb un menor de vint-i-un anys, sempre s’aplica la pena màxima.”
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Seychelles
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal de 195589
Article 151
“La persona que:
a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
b) té coneixement carnal d’un animal o
c) permet que un home tingui coneixement carnal contra natura d’ell o d’ella,
és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de catorze anys.”

Sierra Leone
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Llei de delictes contra les persones de 186190
L’article 61 de la Llei esmentada tipiﬁca com a delicte la sodomia i la bestialitat, i estableix la
cadena perpètua per a aquests delictes.

87) São Tomé i Príncipe: el petroli i
el turisme amenacen de triplicar en
cinc anys la taxa d’infecció per VIH.
88) Llei fonamental 65-60, de 21
de juliol de 1965, del Codi penal.
89) Lleis de delictes sexuals, Interpol. Seychelles.
90) Thompson, Bankole, 1999.

Singapur
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal [capítol 22]. Edició revisada de 200791
Ultratges a la moral
Article 377A
“L’home que, en privat o en públic, comet un ultratge a la moral, hi participa o indueix o intenta induir un home a cometre un ultratge a la moral amb un altre home, es castiga amb una
pena de presó de ﬁns a dos anys.”
La Llei 51/2007, en vigor des de l’1 de febrer de 2008, esmena el Codi penal i deroga l’article
377 que tipiﬁcava com a delicte el “coneixement carnal contra natura”.

Síria
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 194992
Article 520
“Qualsevol relació sexual contra natura es castiga amb una pena de presó de ﬁns a tres anys.”

Somàlia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, Decret 5/1962 (entrada en vigor: 3 d’abril de 1964)93
Article 409. Homosexualitat
“La persona que:
a) té una relació carnal
b) amb una persona del mateix sexe
es castiga amb una pena de presó de tres mesos a tres anys, si l’acte no constitueix un delicte
més greu.
Si
a) l’acte comès
b) és un acte de luxúria diferent d’una relació carnal,
la pena imposada es redueix en un terç.”
91) Codi penal de Singapur (capítol
224).
92) Parlament alemany, publicació
16/3597, p. 27.
93) Ganzglass, 1971, p. 456-457.

Article 410. Mesures de seguretat
“Es pot afegir una mesura de seguretat a les sentències aplicables als crims que preveuen els
article 407, 408 i 409.”
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Somàlia no té un Govern central des de la caiguda del dictador Mohamed Siad Barre l’any
1991, i l’aplicació del Codi penal nacional és qüestionable. En les regions del sud del país regeix la llei islàmica i s’hi ha imposat la llei islàmica de la xaria que castiga els actes homosexuals amb pena de mort o ﬂagel·lació. No obstant això, Somaliland, al nord, s’ha autodeclarat
independent i continua aplicant el Codi penal.94

Sri Lanka
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 1883, núm. 2 (cap. 19)95
Article 365
“Relació carnal contra natura voluntària amb un home, una dona o un animal: pena de presó
de ﬁns a deu anys.”
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Article 365A
[introduït per la Llei 22/1995 (de modiﬁcació) del Codi penal]96
“La persona que, en públic o en privat, comet un ultratge a la moral amb una altra persona,
hi participa o indueix o intenta induir una persona a cometre aquest acte amb una altra persona, és culpable d’un delicte i es castiga amb una pena de presó de qualsevol tipus de ﬁns a
dos anys o amb una multa, o amb ambdues penes. Si el delicte ha estat comès per una persona
major de divuit anys amb una persona menor de setze anys, la persona major es castiga amb
una pena major d’entre deu i vint anys i amb una multa; també es pot condemnar a pagar
una indemnització per lesions, determinada pel Tribunal, a la persona envers la qual ha comès
el delicte.”

Sudan
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 1991 (Llei 8/1991)97
Article 148. Sodomia
“1. L’home que introdueix el penis, o equivalent, dins l’anus d’una dona o d’un home, o que
permet que un home li introdueixi el penis, o equivalent, dins el seu anus, comet sodomia.
2. a) La persona que comet sodomia es castiga amb una pena de cent fuetades i també es pot
castigar amb una pena de presó de cinc anys.
b) Si la persona que comet sodomia reincideix per segona vegada, es castiga amb una pena de
cent fuetades i amb una pena de presó no superior a cinc anys.
c) Si la persona que comet sodomia reincideix per tercera vegada, es castiga amb la mort o
amb la cadena perpètua.”

94) Llei penal de Somaliland.
95) Lleis de Sri Lanka, capítol 22;
Codi penal.
96) Lleis de delictes sexuals, Interpol. Sri Lanka.
97) Codi penal del Sudan de 1991.

Article 151. Actes impúdics
“La persona que comet un ultratge a la moral envers una altra persona o un acte sexual altre
que l’acte de Zina o la sodomia, es castiga amb menys de quaranta fuetades i també es pot
castigar amb una pena de presó no superior a un any o amb una multa.”
L’any 2003, les regions del sud del Sudan (conegudes també com Nou Sudan) van adquirir
una certa autonomia i van adoptar el seu propi Codi penal. Com el Codi penal federal, aquest
Codi penal tipiﬁca la sodomia com a delicte, tot i que amb penes més moderades, d’acord
amb l’article següent:
Article 318. Delictes contra natura
“La persona que manté relacions carnals contra natura amb una altra persona, que permet
que una persona hi mantingui relacions carnals, comet un delicte i es pot castigar amb una
pena de presó no superior a deu anys i, també, amb una multa. Si les relacions esmentades
són sense consentiment, la persona es pot castigar amb una pena de presó no superior a catorze
anys i, també, amb una multa. S’estableix que el consentiment d’una persona menor de divuit
anys no es considera com a tal a l’efecte d’aquest article.”
Nota: La penetració és suﬁcient per constituir la relació carnal necessària
per incórrer en el delicte descrit en aquest article.98

Swazilàndia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

El dret anglosaxó tipiﬁca com un delicte “la sodomia: el coit anal entre dos homes.”99
El Govern té previst incloure prohibicions de tots els actes homosexuals i lèsbics en la revisió
de les lleis de delictes sexuals. Les penes proposades són de presó de com a mínim dos anys i
una multa mínima de 5.000 E (emalangeni). Tanmateix, aquestes prohibicions encara no s’han
adoptat en publicar aquest informe.100
98) Codi penal de 2003.
99) Lleis de delictes sexuals, Interpol. Swazilàndia.
100) El Govern de Swazilàndia adverteix que els homosexuals o la
sodomia es poden castigar amb
penes de presó.
101) Codi penal (cap. 16).
102) Llei de disposicions especials
relatives a delictes sexuals de Tanzània de 1998.

Tanzània
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 1945 (esmenat per la Llei de disposicions especials relatives a delictes sexuals de 1998)101 102
Article 154. Delictes contra natura
“1. La persona que:
a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
b) té coneixement carnal d’un animal o
c) permet que un home tingui coneixement carnal contra natura d’ell o d’ella,
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comet un delicte i es pot castigar amb cadena perpètua i, en qualsevol cas, amb una pena de
presó no inferior a trenta anys.
2. La persona que comet el delicte descrit en l’apartat 1 d’aquest article amb un menor de
menys de deu anys es condemna a cadena perpètua.”
Article 155. Intent de cometre delictes contra natura
“La persona que intenta cometre qualsevol dels delictes que preveu l’article 154 comet un delicte i, si és declarada culpable, es condemna a una pena de presó no inferior a vint anys.”
Article 138A. Ultratge a la moral
“La persona que, en públic o en privat, comet un ultratge a la moral amb una altra persona,
hi participa o indueix o intenta induir una persona a cometre aquest acte amb una altra persona, és culpable d’un delicte i es pot condemnar a una pena de presó d’un a cinc anys o a
una multa entre 100.000 i 300.000 xílings. La persona de divuit anys o més que comet el delicte envers una persona menor de divuit anys, un alumne o una alumna d’escola primària o
secundària, si és declarada culpable, es pot castigar amb una pena de presó no inferior a deu
anys, amb càstigs corporals, i també es pot condemnar a pagar una indemnització per lesions,
determinada pel Tribunal, a la persona envers la qual ha comès el delicte.”
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Togo
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal, de 13 d’agost de 1980103
“La persona que comet un acte impúdic o un delicte contra natura amb una persona del mateix sexe es castiga amb una pena de presó de tres anys i amb una multa entre 100.000 i
500.000 francs.”

Tonga
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Lleis de Tonga, Delictes penals [cap. 18], edició de 1988104
Sodomia i bestialitat
Article 136
“La persona que és declarada culpable dels delictes de sodomia amb una persona o de bestialitat amb un animal, es pot condemnar, a la discreció del Tribunal, a una pena no superior a
deu anys; un funcionari o una funcionària ha de sacriﬁcar l’animal en qüestió.” (substituït per
la Llei 9/1987)

103) Codi penal de Togo.
104) Lleis de Tonga; Delictes penals [cap. 18].

Intent de sodomia, agressió sexual envers un home
Article 139
“La persona que intenta cometre el delicte abominable de sodomia o que és culpable d’una
agressió amb la intenció de cometre el delicte esmentat o d’una agressió sexual envers un
home, es pot condemnar, a la discreció del Tribunal, a una pena de presó no superior a deu
anys.”
Proves
Article 140
“Durant el judici d’una persona acusada de sodomia o de coneixement carnal, no és necessari
provar l’emissió efectiva de semen; provar la penetració és suﬁcient per considerar el delicte
complet.”
Flagel·lació per a determinats delictes
Article 142
“Quan un home és declarat culpable de qualsevol delicte que preveuen els articles 106, 107,
115, 118, 121, 122, 125, 132, 136 i 139 d’aquesta Llei, el Tribunal pot ordenar, discrecionalment, que sigui ﬂagel·lat, d’acord amb les disposicions de l’article 31, en substitució o addicció
de la pena de presó que estableix aquesta Llei.” (substituït per la Llei 9/1987)

Trinitat i Tobago
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Llei de delictes sexuals de 1986, versió consolidada de 2000105
Article 13
“1. La persona que comet sodomia és culpable d’un delicte i es pot castigar amb una pena de
presó:
a) De per vida, si ha estat comesa per un adult envers un menor.
b) De quinze anys, si ha estat comesa per un adult amb un altre adult.
c) De cinc anys, si ha estat comesa per un menor.
2. En aquest article, ‘sodomia’ signiﬁca coit anal d’un home amb un home o d’un home amb
una dona.”

105) Llei de delictes sexuals de
1986, segons modificació.

Article 16
“1. La persona que comet un ultratge a la moral amb o envers una altra persona és culpable
d’un delicte i es pot castigar amb una pena de presó:
a) Si ha estat comès amb una persona menor de setze anys, amb una pena de presó de deu
anys en la primera ocasió i de quinze anys si reincideix.
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b) De cinc anys, si ha estat comès amb o envers una persona de setze anys o més.
2. L’apartat 1 no s’aplica a ultratges a la moral comesos en privat entre:
a) Un marit i la seva esposa.
b) Un home i una dona, ambdós de setze anys d’edat o més, amb el consentiment d’ambdós.
3. Un ‘ultratge a la moral’ és un acte en què una persona utilitza els genitals amb la ﬁnalitat
de provocar o satisfer el desig sexual, llevat del coit (natural o contra natura).”

Tunísia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Codi penal de 1913 (segons modiﬁcació)106
Article 230
“La sodomia que no preveuen els articles anteriors es castiga amb una pena de presó de tres
anys.”

Turkmenistan
Home/Home Il·legal
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Dona/Dona Legal

Codi penal de 1997 (entrada en vigor: 1 de gener de 1998)107
Article 135
Sodomia
“1. La sodomia, és a dir, les relacions sexuals entre homes, es castiga amb una pena de presó
de ﬁns a dos anys.”

Tuvalu
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Lleis de Tuvalu, Codi penal [cap. 8]. Edició revisada de 1978108
Delictes contra natura
Article 153
“La persona que:
a) comet sodomia amb una persona o amb un animal o
b) permet a un home cometre sodomia amb ell o amb ella,
és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de catorze anys.”
Intents de cometre delictes contra natura i agressions sexuals
Article 154
“La persona que intenta cometre algun dels delictes que preveu l’article anterior, o que és cul-

106) Codi penal de Tunísia.
107) Codi penal de la República de
Turkmenistan.
108) Lleis de Tuvalu, Codi penal
[cap. 8].

pable d’una agressió amb la intenció de cometre’l o d’una agressió sexual envers un altre
home, és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de set anys.”
Actes impúdics entre homes
Article 155
“L’home que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb un home, indueix un
altre home a cometre un ultratge a la moral amb ell o intenta induir un home a cometre aquest
acte amb ell o amb un altre home, en públic o en privat, és culpable d’un delicte greu i es pot
castigar amb una pena de presó de cinc anys.”

Uganda
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Il·legal

Llei del Codi penal de 1950 (capítol 120) (segons modiﬁcació)109
Article 145. Delictes contra natura
“La persona que:
a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
b) té coneixement carnal d’un animal o
c) permet que un home tingui coneixement carnal contra natura d’ell o d’ella,
comet un delicte i es pot castigar amb cadena perpètua.”
Article 146. Intent de cometre delictes contra natura
“La persona que intenta cometre qualsevol dels delictes que preveu l’article 145 comet un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de set anys.”
Article 148. Actes impúdics
“La persona que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb una altra persona,
indueix una altra persona a cometre un ultratge a la moral amb ella o ell o intenta induir una
persona a cometre aquest acte amb ell o ella o amb una altra persona, en públic o en privat,
comet un delicte i es pot castigar amb una pena de presó de set anys.”

Uzbekistan
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Codi penal de 1994110
109) Llei del Codi penal d’Uganda.
110) Codi penal de la República
d’Uzbekistan.

Article 120. Besoqolbozlik* (relacions homosexuals)
“Les Besoqolbozlik ―és a dir, les relacions sexuals voluntàries entre dos homes― es castiguen
amb una pena de presó de ﬁns a tres anys.”
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Zàmbia
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Llei del Codi penal, edició de 1995111
Article 155
“La persona que:
a) té coneixement carnal contra natura d’una altra persona,
b) té coneixement carnal d’un animal o
c) permet que un home tingui coneixement carnal contra natura d’ell o d’ella,
és culpable d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de catorze anys.
(segons esmenat per la Llei 26/1933) Delictes contra natura”
Article 156
“La persona que intenta cometre qualsevol dels delictes descrits en l’article anterior és culpable
d’un delicte greu i es pot castigar amb una pena de presó de set anys.
(segons esmenat per la Llei 26/1933) Intent de cometre delictes contra natura”
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Article 158
“L’home que, en públic o en privat, comet algun ultratge a la moral amb un home, indueix
un altre home a cometre un ultratge a la moral amb ell o intenta induir un home a cometre
aquest acte amb ell o amb un altre home, en públic o en privat, és culpable d’un delicte greu
i es castiga amb una pena de presó de cinc anys.
(segons esmenat per la Llei 26/1933) Actes impúdics entre homes”

Zimbabue
Home/Home Il·legal

Dona/Dona Legal

Llei del Codi penal (codiﬁcació i reforma) (entrada en vigor: 8 de juliol de 2006)112
Article 73. Sodomia
“1. L’home que, amb el consentiment d’un altre home, hi duu a terme el coit anal deliberadament o qualsevol acte que impliqui un contacte físic diferent del coit anal, que una persona
raonable pugui qualiﬁcar d’acte impúdic, és culpable de sodomia i es pot condemnar a una
multa igual o superior al nivell catorze, a una pena de presó de ﬁns a un any o a ambdues.
2. D’acord amb el que preveu l’apartat 3, les dues parts que participen en l’acte referit en l’apartat 1 es poden acusar i condemnar per sodomia.
3. A l’efecte de descartar qualsevol dubte sobre els càrrecs que cal presentar contra un home
que duu a terme el coit anal o comet un acte impúdic amb un menor:
a) Si el menor té menys de dotze anys, s’acusa la persona d’agressió sexual agreujada o d’agressió sexual, segons escaigui.

111) Lleis de Zàmbia, volum 7.
112) Llei 23/2004 del Codi penal
(codificació i reforma) [capítol 9:23]
de Zimbabue.

b) Si el menor té dotze anys o entre dotze i setze anys i l’acte s’ha comès sense el seu consentiment, s’acusa la persona d’agressió sexual agreujada o d’agressió sexual, segons escaigui.
c) Si el menor té dotze anys o entre dotze i setze anys i l’acte s’ha comès amb el seu consentiment, s’acusa la persona de cometre un acte impúdic amb un menor.”

Visió global sobre els drets LGBTI
L’any entre parèntesis fa referència a l’any en què la reforma va entrar en vigor. Si no ﬁgura
cap any, signiﬁca que no s’ha aprovat cap disposició nova en l’àrea en qüestió o que es desconeix aquesta informació.
Actes homosexuals legals (115 estats)
Àfrica

113) Fundació NAZ versus el Govern del Territori de la Capital Nacional de Delhi i altres.

Àsia

Cambodja, Corea del Nord, Corea del Sud, Filipines, Índia (2009),113 Indonèsia,
Israel (1988), Japó (1882), Jordània (1951), Kazakhstan (1998), Kirguizistan
(1998), Laos, Mongòlia (1987), Nepal (2007), Tadjikistan (1998), Tailàndia
(1957), Taiwan (1896), Timor Oriental (1975), Turquia (1858), Vietnam, Xina
(1997)114 i Cisjordània (1951) a l’Autoritat Palestina.

Europa

Albània (1995), Alemanya (1968/69),115 Andorra, Armènia (2003), Àustria
(1971), Azerbaidjan (2000), Bèlgica (1795), Bòsnia i Hercegovina (1998),116 Bulgària (1968), Croàcia (1977), Dinamarca (1933), Eslovàquia (1962), Eslovènia
(1977), Espanya (1979), Estònia (1992), Finlàndia (1971), França (1791), Geòrgia
(2000), Grècia (1951), Hongria (1962), Islàndia (1940), Irlanda (1993), Itàlia
(1890), Kosovo (1994), Letònia (1992), Liechtenstein (1989), Lituània (1993),
Luxemburg (1795), Macedònia (1996), Malta (1973), Moldàvia (1995), Mònaco
(1793), Montenegro (1977), Noruega (1972), Països Baixos (1811),117 Polònia
(1932), Portugal (1983), Regne Unit (vegeu la nota per al Regne Unit i els associats),118 República Txeca (1962), Romania (1996), Rússia (1993), San Marino
(1865), Sèrbia (1994), Suècia (1944), Suïssa (1942), Ucraïna (1991), Vaticà i Xipre
(1998).

114) Els actes homosexuals també
són legals a tots els associats de la
Xina, Hong Kong (1991) i Macau
(1996).
115) Alemanya Oriental (1968) i
Alemanya Occidental (1969).
116) Republika Srpska el 2000.
117) Els actes homosexuals també
són legals a Aruba i a les Antilles
Neerlandeses.
118) Anglaterra i Gal·les (1967), Irlanda del Nord (1982), Escòcia
(1981), Akrotiri i Dhekelia (2000),
Anguilla (2001), Batllia de Guernsey (1983), Bermudes (1994), illes
Verges Britàniques (2001), illes
Caiman (2001), illes Falkland
(1989), Gibraltar (1993), illa de
Man (1992), Jersey (1990), Montserrat (2001), Pitcairn, Geòrgia del
Sud, Saint Helena, illes Turks i Caicos (2001) i tots els altres territoris.

Benín, Burkina Faso, Cap Verd (2004), Congo-Brazzaville, Costa d’Ivori, Gabon,
Guinea Bissau (1993), Guinea Equatorial (1931), Madagascar, Mali, Níger, República Centreafricana, República Democràtica del Congo, Ruanda, Sud-àfrica
(1998) i Txad.
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Amèrica
del Nord

Bahames (1991), Canadà (1969), Costa Rica (1971), Cuba (1979), El Salvador,
Estats Units (2003, vegeu la nota per als estats individuals),119 Guatemala, Haití,
Hondures (1899), Mèxic (1872), Nicaragua (2008), Panamà (2008),120 República
Dominicana, i els associats holandesos d’Aruba i les Antilles Neerlandeses.

Oceania

Austràlia,121 Fiji (2010),122 illes Marshall (2005), Micronèsia, Nova Zelanda
(1986), Vanuatu, i els associats de Nova Zelanda de Niue (2007) i Tokelau (2007).

Amèrica
del Sud

Argentina (1887), Bolívia, Brasil (1831), Colòmbia (1981), Equador (1997), Paraguai (1880), Perú (1836-1837), Surinam (1869), Uruguai (1934), Veneçuela i
Xile (1999).

Cal destacar que les activitats sexuals entre persones del mateix sexe no han estat mai tipiﬁcades com a delicte a: Benín, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Costa d’Ivori, Gabon, Madagascar, Mali, Níger, República Centreafricana, República Democràtica del Congo, Ruanda i
Txad.
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Actes homosexuals il·legals (76 estats)
Àfrica

Algèria, Angola, Botswana, Burundi, Camerun, Comores, Egipte,123 Eritrea, Etiòpia, Gàmbia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Libèria, Líbia, Malawi, Marroc,
Maurici, Mauritània (pena de mort), Moçambic, Namíbia, Nigèria (pena de mort
en alguns estats), São Tomé i Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somàlia,
Sudan (pena de mort), Swazilàndia, Tanzània, Togo, Tunísia, Uganda, Zàmbia i
Zimbabue.

119) Per veredicte del Tribunal Suprem. També va invalidar la llei de
sodomia a Puerto Rico, posteriorment derogada el 2005. Anteriorment a: Alaska (1980), Arizona
(2001), Arkansas (2002), Califòrnia (1976), Colorado (1972), Connecticut (1971), Dakota del Nord
(1975), Dakota del Sud (1977),
Delaware (1973), Georgia (1998),
Hawaii (1973), Illinois (1962), Indiana (1977), Iowa (1977), Kentucky (1992), Maine (1976),
Minnesota (2001), Montana
(1997), Nebraska (1978), Nevada
(1993), Nou Hampshire (1975),
Nova Jersey (1979), Nou Mèxic
(1975), Nova York (1980/2001),
Ohio (1974), Oregon (1972), Pennsilvània (1980/1995), Rhode Island (1998), Tennessee (1996),
Vermont (1977), Washington
(1976), Virgínia de l’Oest (1976),
Wisconsin (1983), Wyoming (1977)
i el Districte de Colúmbia (1993), i
els associats de Guam (1978), les
illes Mariannes del Nord (1983),
les illes Verges Nord-americanes
(1985) i Samoa Nord-americana
(1980). Successivament, Missouri
va derogar la seva llei de sodomia
el 2006, la qual va desaparèixer
dels textos legals.
120) Decret núm. 332, Butlletí Oficial, de 31 de juliol de 2008.

Àsia

Afganistan, Aràbia Saudita (pena de mort), Bangla Desh, Bhutan, Birmània, Brunei, Iemen (pena de mort), Iran (pena de mort), Kuwait, Líban, Malàisia, Maldives,
Oman, Pakistan, Qatar, Singapur, Síria, Sri Lanka, Turkmenistan, Unió dels Emirats Àrabs, Uzbekistan i la franja de Gaza a l’Autoritat Palestina.

121) Austràlia Meridional (1972),
Austràlia Occidental (1990), illa de
Norfolk (1993), Nova Gal·les del
Sud (1983), Queensland (1991),
Tasmània (1997), Territori del Nord
(1984) i Victòria (1981).

Europa

República Turca del Nord de Xipre (no reconeguda internacionalment).

Amèrica
del Nord

Antigua i Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Jamaica, Saint Christopher i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i les Grenadines, i Trinitat i Tobago.

122) El Decret penal de 2009, que
va entrar en vigor l’1 de febrer de
2010, va derogar les lleis relatives
a la sodomia.

Oceania

Kiribati, Nauru, Palau, Papua Nova Guinea, Salomó, Samoa, Tonga, Tuvalu i l’associat de Nova Zelanda de les illes Cook.

Amèrica
del Sud

Guyana.

123) En el Codi penal no hi ha cap
prohibició general dels actes homosexuals. Ara bé, s’empren lleis de
delictes contra la religió, la moralitat i el llibertinatge per perseguir
especialment els homes homosexuals i bisexuals.

Estatus legal indefinit dels actes homosexuals (3 estats)
Àfrica

Djibouti.

Àsia

Bahrain, Iraq (vegeu Iraq).

Europa

Cap.

Amèrica del Nord

Cap.

Oceania

Cap.

Amèrica del Sud

Cap.

Actes homosexuals castigats amb la pena de mort
(5 estats i algunes regions de Nigèria i Somàlia)
Àfrica

Mauritània, Sudan i 12 estats del nord de Nigèria i regions del sud
de Somàlia.

Àsia

Aràbia Saudita, Iemen i Iran.

Europa

Cap.

Amèrica del Nord

Cap.

Oceania

Cap.

Amèrica del Sud

Cap.

Mateixa edat de consentiment per a actes homosexuals i heterosexuals (99 estats)

124) A la Xina continental, des de
la despenalització de 1997; també
a Hong Kong (2005) i a Macau
(1996).

Àfrica

Burkina Faso (1996), Cap Verd (2004), Guinea Bissau (1993), Guinea Equatorial
(1931), Mali (1961), República Democràtica del Congo i Sud-àfrica (2007).

Àsia

Cambodja, Corea del Nord, Corea del Sud, Filipines (1822), Índia (2009), Israel
(2000), Japó (1882), Jordània (1951), Kazakhstan (1998), Kirguizistan (1998),
Laos, Mongòlia, Nepal (2007), Tadjikistan (1998), Tailàndia (1957), Taiwan
(1896), Timor Oriental (2009), Turquia (1858), Vietnam, Xina124 i Cisjordània
(1951) a l’Autoritat Palestina.
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Europa

Albània (2001), Alemanya (1994/1989),125 Andorra, Armènia (2003), Àustria
(2002), Azerbaidjan (2000), Bèlgica (1985), Bòsnia i Hercegovina (1998), Bulgària
(2002), Croàcia (1998), Dinamarca (1976),126 Eslovàquia (1990), Eslovènia
(1977), Espanya (1979), Estònia (2002), Finlàndia (1999), França (1982, vegeu
la nota per als associats),127 Geòrgia (2000), Hongria (2002), Irlanda (1993), Islàndia (1992), Itàlia (1890), Kosovo (2004), Letònia (1999), Liechtenstein (2001),
Lituània (2003), Luxemburg (1992), Macedònia (1996), Malta (1973), Moldàvia
(2003), Mònaco (1793), Montenegro (1977), Noruega (1972), Països Baixos
(1971),128 Polònia (1932), Portugal (2007), Regne Unit (2001, vegeu la nota per
als associats),129 República Txeca (1990), Romania (2002), Rússia (1997), San
Marino (1865), Sèrbia (2006), Suècia (1978), Suïssa (1992), Ucraïna (1991), Vaticà i Xipre (2002).

Amèrica
del Nord

Costa Rica (1999), Cuba (1997), El Salvador, Estats Units, Guatemala, Haití, Hondures, Mèxic (1872), Nicaragua (2008), Panamà (31 de juliol de 2008), República
Dominicana, i els associats holandesos d’Aruba i les Antilles Neerlandeses.

Oceania

Austràlia,130 Fiji (2010), illes Marshall, Micronèsia, Nova Zelanda (1986), Vanuatu (2007), i els associats de Nova Zelanda de Niue (2007) i Tokelau (2007).

Amèrica
del Sud

Argentina (1887), Bolívia, Brasil (1831), Colòmbia (1981), Equador (1997), Perú
(1836-1837), Uruguai (1934) i Veneçuela.
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Edat de consentiment desigual per a actes homosexuals i heterosexuals
(15 estats)
Àfrica

Benín, Congo-Brazzaville, Costa d’Ivori, Gabon, Madagascar,
Níger, Ruanda i Txad.

Àsia

Indonèsia.

Europa

Grècia (només en casos de seducció) i alguns associats del Regne
Unit.131

Amèrica del Nord

Bahames, Canadà, alguns associats del Regne Unit132 i Nevada
(només en casos de seducció) als Estats Units.

Oceania

Estat australià de Queensland.

Amèrica del Sud

Paraguai, Surinam i Xile.

125) Alemanya Oriental (RDA) el
1989 i la resta d’Alemanya el
1994.
126) Les illes Fèroe (1988) i Grenlàndia (1979).
127) Un cop adoptada, la llei s’aplica als departaments i territoris
d’ultramar següents: Guadalupe,
Guaiana Francesa, Martinica, Reunió, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, i Nova
Caledònia, la Polinèsia Francesa i
Wallis i Futuna el 1984, i Mayotte.
128) L’edat de consentiment
també és la mateixa als associats
holandesos d’Aruba (2003) i les
Antilles Neerlandeses (2000).
129) Akrotiri i Dhekelia (2003),
Geòrgia del Sud, illa de Man
(2006), illes Falkland (2005), Jersey (2007), Pitcairn, Santa Helena i
totes les illes més o menys deshabitades.
130) Tots els estats i territoris excepte Queensland: Austràlia Meridional (1975), Austràlia Occidental
(2002), illa de Norfolk (1993),
Nova Gal·les del Sud (2003), Tasmània (1997), Territori del Nord
(2004) i Victòria (1981).
131) Batllia de Guernsey i Gibraltar.
132) Anguilla, Bermudes, illes Caiman, illes Turks i Caicos, illes Verges Britàniques i Montserrat.

Prohibició de la discriminació en l’àmbit laboral per raons d’orientació sexual (49 estats)
133) Aquestes lleis també estan
disponibles a la Republika Srpska
(2000, 2003).
134) La llei no és aplicable a les
illes Fèroe o Grenlàndia. Tanmateix,
la incitació a l’odi per raons d’orientació sexual està prohibida a les
illes Fèroe des de 2007 i a Grenlàndia, des de l’1 de gener de
2010.

Àfrica

Maurici (2008), Moçambic (2007) i Sud-àfrica (1996) (Namíbia va derogar una
llei d’aquest tipus l’any 2004).

Àsia

Israel (1992), Taiwan (2007) i algunes ciutats del Japó.

Europa

Albània (2010), Alemanya (2006), Andorra (2005), Àustria (2004), Bèlgica
(2003), Bòsnia i Hercegovina (2003),133 Bulgària (2004), Croàcia (2003), Dinamarca (1996),134 Eslovàquia (2004), Eslovènia (1998), Espanya (1996), Estònia
(2004), Finlàndia (1995), França (2001), Geòrgia (2006), Grècia (2005), Hongria
(2004), Irlanda (1999), Itàlia (2003), Kosovo (2004), Letònia (2006), Lituània
(2003), Luxemburg (1997), Malta (2004), Noruega (1998), Països Baixos (1992),
Polònia (2004), Portugal (2003), Regne Unit (2003, vegeu la nota per als associats),135 República Txeca (1999), Romania (2000), Sèrbia (2005), Suècia (1999)
i Xipre (2004).

Amèrica
del Nord

Canadà (1996), Costa Rica (1998), Mèxic (2003), Nicaragua (2008) i algunes regions dels Estats Units.136

Oceania

Austràlia,137 Fiji (2007) i Nova Zelanda (1994).

Amèrica
del Sud

Colòmbia (2007), Veneçuela (1999), Rosario (1996) a Argentina i algunes regions
del Brasil.138

135) Batllia de Guernsey (2005),
Gibraltar (2004) i illa de Man
(2007).
136) Estats Units: Califòrnia
(1993), Colorado (2007), Connecticut (1991), Delaware (2009), Hawaii (1992), Illinois (2006), Iowa
(2007), Maine (2005), Maryland
(2001), Massachusetts (1990),
Minnesota (1993), Nevada (1999),
Nou Hampshire (1998), Nova Jersey (1992), Nou Mèxic (2003),
Nova York (2003), Oregon (2008),
Rhode Island (1995), Vermont
(1992), Washington (2006), Wisconsin (1982) i DC (1973), i nombroses ciutats.
137) Austràlia Meridional (1986),
Austràlia Occidental (2002), Nova
Gal·les del Sud (1983), Queensland (1992), Tasmània (1999), Territori de la Capital (1992), Territori
del Nord (1993) i Victòria (1996).
138) Bahia (1997), Districte Federal (2000), Minas Gerais (2001),
Paraíba (2003), Piauí (2004), Rio
de Janeiro (2000), Rio Grande do
Sul (2002), Santa Catarina (2003),
São Paulo (2001) i nombroses ciutats.
139) Estats Units: Califòrnia
(2004), Colorado (2007), Illinois
(2006), Iowa (2007), Maine
(2005), Minnesota (1993), Nova
Jersey (2007), Nou Mèxic (2003),
Oregon (2008), Rhode Island
(2001), Vermont (2007), Washington (2006) i el Districte de Colúmbia (2006), i nombroses ciutats.

Prohibició de la discriminació en l’àmbit laboral per raons d’identitat de gènere
(diversos estats)
Àfrica

Cap.

Àsia

Cap.

Europa

Croàcia (2009), Hongria (2004), Sèrbia (2009), Suècia (2009). A
més a més, la discriminació de persones transgènere està prevista
en les prohibicions de discriminació per raons de gènere a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Letònia, Països Baixos, Polònia i Regne Unit.

Amèrica del Nord

Territoris del Nord-oest (2004) a Canadà i algunes regions dels Estats Units.139

65

Oceania

Austràlia.140

Amèrica del Sud

Ciutat argentina de Rosario (2006).

Prohibició constitucional de discriminació per raons d’orientació sexual
(9 estats)
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140) Austràlia Meridional (1986), Austràlia Occidental (2001), Nova Gal·les
del Sud (1996), Queensland (2003),
Tasmània (1999), Territori de la Capital
(1992), Territori del Nord (1993) i Victòria (2000). Els únics estats que empren el terme “identitat de gènere” són
Queensland i Victòria, mentre que el
Territori de la Capital utilitza els termes
“transgènere” i “intersexual”; Nova
Gal·les del Sud, “transgènere”, i Austràlia Occidental, “història de gènere”. La
resta d’estats empren el terme “transsexualitat”.

Àfrica

Sud-àfrica (1994 i 1997).

141) Berlín (1995), Brandenburg
(1992) i Turíngia (1993).

Àsia

Cap.

Europa

Kosovo (2008), Portugal (2004), Suècia (2003), Suïssa (2000) i algunes regions d’Alemanya.141

142) L’any 2008 es va adoptar per referèndum una nova constitució, que
protegeix les persones de la discriminació per raons d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

Amèrica del Nord

Canadà (1998) i l’associat britànic de les illes Verges (2007).

143) Buenos Aires (1996).

Oceania

Cap (l’anterior Constitució de Fiji, adoptada el 1997, incloïa aquesta
prohibició. Però el 2009 es va derogar aquesta Constitució).

144) Alagoas (2001), Districte Federal
(1993), Mato Grosso (1989), Pará
(2003), Santa Catarina (2002) i Sergipe (1989).

Amèrica del Sud

Bolívia (2009), Colòmbia (2000), Equador (1998),142 i algunes regions de l’Argentina143 i del Brasil.144

Crims d’odi per raons d’orientació sexual considerats una circumstància agreujant
(17 estats)
Àfrica

Cap.

Àsia

Cap.

Europa

Andorra (2005), Bèlgica (2003), Croàcia (2006), Dinamarca (2004),
Espanya (1996), França (2003),145 Països Baixos (1992), Portugal
(2007), Regne Unit (2004-2010),146 Romania (2006) i Suècia (2003).

Amèrica del Nord

Canadà (1996), Nicaragua (2008) i els Estats Units (2009).147

Oceania

Nova Zelanda (2002).

Amèrica del Sud

Colòmbia (2001) i Uruguai (2003).

145) Un cop adoptada, la llei s’aplica
als departaments i territoris d’ultramar
següents: Guadalupe, Guaiana Francesa, Martinica, Nova Caledònia, Polinèsia Francesa, Reunió,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, SaintPierre-et-Miquelon, i Wallis i Futuna, excepte a Mayotte.
146) Només s’han adoptat lleis d’aquest tipus a Irlanda del Nord (2004),
Anglaterra i Gal·les (2005) i Escòcia
(en vigor des del 24 de març de 2010)..
147) També disponible en l’àmbit estatal a Arizona (1995), Califòrnia (1988),
Colorado (2005), Connecticut (1990),
Delaware (1997), Florida (1991), Hawaii (2001), Illinois (1991), Iowa
(1990), Kansas (2002), Kentucky
(1998), Louisiana (1997), Maine
(1995), Maryland (2005), Massachusetts (1996), Minnesota (1989), Missouri (1999), Nebraska (1997), Nevada
(1989), Nou Hampshire (1991), Nova
Jersey (1990), Nou Mèxic (2003),
Nova York (2000), Oregon (1990),
Rhode Island (1998), Tennessee
(2000), Texas (2001), Vermont (1990),
Washington (1993), Wisconsin (1988) i
el Districte de Colúmbia (1990), i Puerto Rico (2005).

Crims d’odi per raons d’identitat de gènere considerats una circumstància agreujant
(3 estats)

148) S’han adoptat lleis d’aquest
tipus a Irlanda del Nord (2004), Anglaterra i Gal·les (2005) i Escòcia
(en vigor des del 24 de març de
2010).
149) Llei federal de 2009, i als estats de Califòrnia (1999), Colorado
(2005), Connecticut (2004), Hawaii (2003), Maryland (2005), Missouri (1999), Nou Mèxic (2003),
Vermont (1999) i el Districte de
Colúmbia (1990), i Puerto Rico
(2005).

Àfrica

Cap.

Àsia

Cap.

Europa

Regne Unit (2004-2010).148

Amèrica del Nord

Estats Units (2009).149

Oceania

Cap.

Amèrica del Sud

Uruguai (2003).150

Prohibició de la incitació a l’odi per raons d’orientació sexual (20 estats)
Àfrica

Sud-àfrica (2000).

Àsia

Cap.

Europa

Bèlgica (2003), Croàcia (2003), Dinamarca (1987),151 Espanya (1996),
Estònia (2006), França (2005),152 Irlanda (1989), Islàndia (1996), Lituània (2003), Luxemburg (1997), Noruega (1981), Països Baixos
(1992), Portugal (2007), Romania (2000), Sèrbia (2009), Suècia
(2003) i Regne Unit (2004-2010).153

Amèrica del Nord

Canadà (2004).

Oceania

Algunes regions d’Austràlia.154

Amèrica del Sud

Uruguai (2003).155
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150) El terme legal utilitzat és
“identitat sexual”.
151) La llei s’aplica a les illes
Fèroe (2007) i a Grenlàndia (1 de
gener de 2010).
152) Un cop adoptada, la llei s’aplica als departaments i territoris
d’ultramar següents: Guadalupe,
Guaiana Francesa, Martinica, Mayotte, Nova Caledònia, Polinèsia
Francesa, Reunió, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-etMiquelon, i Wallis i Futuna.
153) Només s’han adoptat lleis d’aquest tipus a Irlanda del Nord
(2004) i Anglaterra i Gal·les (en
vigor des del 23 de març de 2010).
154) Nova Gal·les del Sud (1993),
Queensland (2003) i Tasmània
(1999).
155) La llei també incloïa “identitat
sexual”.

Matrimoni permès entre persones del mateix sexe (7 estats)

Àfrica

Sud-àfrica (2000).

Àsia

Cap.

Europa

Bèlgica (2003), Espanya (2005), Noruega (2009), Països Baixos (2001)
i Suècia (2009).

Amèrica del Nord

Canadà (2005), algunes regions dels Estats Units156 i el Districte
Federal (2010) a Mèxic.

Oceania

Cap.

Amèrica del Sud

Cap.

Legislació sobre unions civils que confereixen a persones del mateix sexe molts o tots
els drets del matrimoni (11 estats)
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Àfrica

Cap.

Àsia

Israel (1994).

Europa

Alemanya (2001), Àustria (2010), Dinamarca (1989),157 Finlàndia
(2002), Hongria (2009), Islàndia (1996), Regne Unit (2005) i Suïssa
(2007).

Amèrica del Nord

Alguns estats dels Estats Units.158

Oceania

Nova Zelanda (2005) i algunes regions d’Austràlia.159

Amèrica del Sud

Colòmbia (2007-2009).

Alguns drets del matrimoni conferits a persones del mateix sexe (10 estats)
Àfrica

Cap.

Àsia

Cap.

Europa

Andorra (2005), Croàcia (2003), Eslovènia (2006), França (1999),160
Luxemburg (2004), Portugal (2001) i República Txeca (2006).

Amèrica del Nord

Els estats mexicans de Coahuila (2007), i alguns estats i nombroses
ciutats dels Estats Units.161

Oceania

Austràlia (2008-2009).162

Amèrica del Sud

Equador (2009), Uruguai (2008), Buenos Aires (2003), Río Negro
(2003) i Villa Carlos Paz (2007) a Argentina i Rio Grande do Sul
(2004) al Brasil.

156) Connecticut (2008), Districte
de Colúmbia (2010), Iowa (2009),
Massachusetts (2004), Nou
Hampshire (2010) i Vermont
(2009).
157) La llei es va estendre a Grenlàndia el 1996, tot i que encara no
és aplicable a les illes Fèroe.
158) Califòrnia (diverses lleis a
partir de 2000), Nevada (2009),
Nova Jersey (2007), Oregon
(2008), Washington (2007-2009) i
Wisconsin (2009).
159) Territori de la Capital Australiana (2008), Tasmània (2004) i
Victòria (1 de desembre de 2008).
160) Un cop adoptada, la llei s’aplica als departaments i territoris
d’ultramar següents: Guadalupe,
Guaiana Francesa, Martinica, Reunió, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nova
Caledònia i Wallis i Futuna el 2009.
161) Colorado (1 de juliol de
2009), Hawaii (1997), Maryland (1
de juliol de 2008), Nova York (diverses lleis a partir de 2003) i
Rhode Island (diverses lleis a partir
de 1998).
162) Austràlia Meridional (2003,
2007), Austràlia Occidental (2002),
illa de Norfolk (2006), Nova Gal·les
del Sud (diverses lleis a partir de
1999), Queensland (diverses lleis a
partir de 1999), Tasmània (2004),
Territori de la Capital (1994, unions
civils des de 2008), Territori del
Nord (2004) i Victòria (2001,
2008).

Adopció conjunta per parelles del mateix sexe (10 estats)

163) Aquesta llei va entrar en vigor
a Anglaterra i Gal·les el 2005 i a
Escòcia el 28 de setembre de
2010. A altres regions del Regne
Unit no es permet l'adopció conjunta per parelles del mateix sexe..

Àfrica

Sud-àfrica (2002).

Àsia

Israel (2008).

Europa

Andorra (2005), Bèlgica (2006), Espanya (2005), Islàndia (2006),
Noruega (2009), Països Baixos (2001), Regne Unit (2005)163 i Suècia (2003).

Amèrica del Nord

La majoria de les províncies canadenques,164 el Districte Federal
(2010) a Mèxic i algunes regions dels Estats Units.165

Oceania

Austràlia Occidental (2002) i Territori de la Capital (2004) a Austràlia.

Amèrica del Sud

Algunes regions de Brasil.

A més a més, l’adopció per part del segon progenitor en les parelles del mateix sexe també és
legal a Alemanya (2005), Dinamarca (1999) i Finlàndia (2009), a Tasmània (2004) a Austràlia,
i a Alberta (1999) al Canadà.
Cal destacar que, el 17 de març de 2009, el Parlament de Dinamarca va adoptar una resolució
segons la qual instava el Govern a elaborar un projecte de llei que permetés l’adopció conjunta
per parelles del mateix sexe. Tanmateix, aquest projecte de llei encara no s’ha presentat.166

164) Colúmbia Britànica (1996),
Manitoba (2002), Nova Brunsvic
(2008), Nova Escòcia (2001), Ontàrio (2000), Quebec (2002), Terranova i Labrador (2003), Territoris
del Nord-oest (2002) i Saskatchewan (2001).

Legislació en matèria de reconeixement de gènere després d’un tractament de
reassignació de gènere (16 estats)

165) Califòrnia, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Massachusetts, Nevada, Nou Hampshire,
Nova Jersey, Nova York, Oregon,
Vermont i Districte de Colúmbia.

Àfrica

Sud-àfrica (2004).

Àsia

Japó (2004) i Turquia (1988).

Europa

Alemanya (1981), Bèlgica (2007), Espanya (2007), Finlàndia
(2003), Itàlia (1982), Països Baixos (1985), Regne Unit (2005), Romania (1996) i Suècia (1972).

166) “B 36 Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at ansøge
om fremmedadoption for par i registreret partnerskab” (danès).

Amèrica del Nord

Panamà (1975), i la major part del Canadà i dels Estats Units.

Oceania

Austràlia167 i Nova Zelanda (1995).

167) Austràlia Meridional (1988),
Austràlia Occidental (2001), Nova
Gal·les del Sud (1996), Queensland (2004), Tasmània (2000), Territori de la Capital (1998), Territori
del Nord (1997) i Victòria (1997).

Amèrica del Sud

Uruguai (2009).

A més a més, hi ha nombrosos països que reconeixen el “nou” gènere i el dret a contreure
matrimoni després d’un tractament de reassignació de gènere mitjançant lleis generals o la
seva jurisprudència.
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- Codi penal de Saint Vincent i les Grenadines:
http://www.gov.vc/contentmanager/articleﬁles/1278-Copy%20of%20Codes%20Part%201%
20Section%201.pdf
- Codi penal de Somaliland:
http://www.somalilandlaw.com/Criminal_Law/body_criminal_law.html
- Codi penal d’Etiòpia de 1957:
http://mail.mu.edu.et/~ethiopialaws/criminalcode/criminalcodepage.htm
- Codi penal de Togo: http://www.togoforum.com/Societe/DS/DROIT/codepen.htm
- Codi penal de Tunísia: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cp/menu.html
- Codi penal d’Indonèsia (darrera esmena el 1999):
http://www.unhcr.org/ [Teclegeu “Penal Code of Indonesia (last amended 1999)” en el motor de
cerca.]
- Codi penal de l’Iraq de 1969:
http://www.ictj.org/static/MENA/Iraq/iraq.penalcode.1969.eng.pdf
- Codi penal d’Oman:
https://www.unodc.org/tldb/showDocument.do?documentUid=6409&country=OMA&language
=ENG
- Codi penal islàmic de l’Iran:
http://www.freedomhouse.org/religion/country/Iran/Iranian%20Penal%20Code1.pdf
- Codi penal (Llei núm. 574) de Malàisia:
http://www.unhcr.org/ [Teclegeu “Penal Code (Act No. 574)” en el motor de cerca.]
- Condemnes per sodomia pronunciades després de judicis injustos:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA280281998?open&of=ENG-347
- Conveni internacional sobre drets civils i polítics:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/a82535075c74ab54c
1256bd0003080d4/$FILE/0059218e.pdf
- Decret penal de 2009: http://www.paclii.org/fj/promu/promu_dec/cd200995/
- El Govern de Swazilàndia adverteix que els homosexuals o la sodomia es poden castigar
amb penes de presó: http://www.africanveil.org/Swaziland.htm
- El vector de la xaria no desactivat a l’Estat nigerià:
http://www.nigerdeltacongress.com/uarticles/unﬁzzled_sharia_vector_in_the_n.htm
- Ens volen exterminar - Assassinat, tortura, orientació sexual i gènere a Iraq:
http://www.hrw.org/node/85050
- Esquadrons de la mort a Iraq que persegueixen els gais:
http://www.advocate.com/ [Teclegeu “Death squads targeting gays in Iraq” en el motor de cerca.]
- Fundació NAZ versus el Govern del Territori de la Capital Nacional de Delhi i altres:
http://lobis.nic.in/dhc/APS/judgement/02-07-2009/APS02072009CW74552001.pdf
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- Gaykenya.com:
http://www.gaykenya.com [Seleccioneu l’article “The sexual offenses bill/law gazetted”.]
- Helem: Llei i pràctica libaneses: http://www.helem.net/page.zn?id=4
- Informe de la UNAMI sobre els drets humans, 1 de novembre a 31 de desembre de 2006:
http://www.uniraq.org/FileLib/misc/HR%20Report%20Nov%20Dec%202006%20EN.pdf
- Informe de l’OACNUDH sobre Egipte:
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/fda8c19f8d15755bc1256cf40033b7d9?
Opendocument
- Informe especial: Indonèsia, canvi del pluralisme a un Estat islàmic:
http://www.westernresistance.com/blog/archives/002313.html
- Informe sobre drets humans d’Angola de 2005, Ambaixada dels Estats Units d’Amèrica a
Luanda, Angola:
http://luanda.usembassy.gov/wwwhdireitoshumanos05.html
- Informes de política mundial: orientació sexual i drets humans a les Amèriques:
http://www.asylumlaw.org/docs/sexualminorities/worldpolicyinstitute_americas_LGBTrights.pdf
- Informes nacionals sobre pràctiques relatives als drets humans de 2005. Maldives, Departament d’Estat dels EUA: http://www.glaa.org/archive/2006/CountryReports2005.shtml
- Iniciativa contra l’homofòbia:
http://en.queercy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=21
- Jabatan Agama Islam Pulau Pinang: http://jaipp.penang.gov.my/jaipp/enakmen.htm
- L’amor, l’odi i la llei: la despenalització de l’homosexualitat:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL30/003/2008/en/d77d0d58-4cd3-11ddbca2bb9d43f3e059/pol300032008eng.html
- LGBT de l’Iraq: http://iraqilgbtuk.blogspot.com/
- LGBT Shadow Grenada:
http://huachen.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/LGBTShadow_Grenada_annex.pdf
- Llei 082 P/AF, Llei 95-012/AF del Codi penal: http://www.comores-droit.com/code/penal
- Llei 1/05, de 22 d’abril de 2009, relativa a la revisió del Codi penal:
http://www.oag.bi/IMG/rtf/code_penal_burundais-2.rtf
- Llei 23/2004, capítol 9:23 del Codi penal (codiﬁcació i reforma) de Zimbabue:
http://www.kubatana.net/docs/legisl/criminal_law_code_050603.pdf
- Llei 98/036, de 31 de desembre de 1998, del Codi penal:
http://www.unhcr.org/ [Teclegeu “Loi nº 98/306 du 31 Décembre 1998 portant Code pénal”
en el motor de cerca.]
- Llei de delictes sexuals d’Antigua i Barbuda de 1995:
http://www.laws.gov.ag/acts/1995/a1995-9.pdf

- Llei de delictes sexuals de 1986, segons modiﬁcació:
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws/Chs.%2010-13/11.28/11.28%20aos.htm
- Llei de delictes sexuals de 1992: http://www.caricomlaw.org/docs/Sexual%20Offences.pdf
- Llei de delictes sexuals de 1998: http://www.dominica.gov.dm/laws/1998/act1-1998.pdf
- Lleis de delictes sexuals, Interpol:
http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/Default.asp
- Llei de disposicions especials relatives a delictes sexuals de Tanzània de 1998:
http://www.parliament.go.tz/Polis/PAMS/Docs/4-1998.pdf
- Llei del Codi penal de 2005 (esmena):
http://www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/75299/78264/F1686462058/GMB75299.pdf
- Llei del Codi penal d’Uganda:
http://www.ugandaonlinelawlibrary.com/ﬁles/free/The_Penal_Code_Act.pdf
- Llei fonamental 65-60, de 21 de juliol de 1965, del Codi penal:
http://www.justice.gouv.sn/droitp/CODE%20PENAL.PDF
- Llei penal de les illes Cook de 1969: http://www.paclii.org/ck/legis/num_act/ca196982/
- Lleis de Brunei; Codi penal: http://www.agc.gov.bn/pdf/Cap22.pdf
- Lleis de Guyana, capítol 8:01; Llei del Codi penal (de delictes):
http://www.gina.gov.gy/gina_pub/laws/Laws/cap801.pdf
- Lleis de Jamaica; Llei de delictes contra les persones:
http://www.moj.gov.jm/laws/statutes/Offences%20Against%20the%20Person%20Act.pdf
- Lleis de la República Federal de Nigèria de 1990; Llei del Codi penal, capítol 77:
http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables.htm
- Lleis de les illes Gilbert; Codi penal [cap. 67]: http://www.paclii.org/ki/legis/consol_act/pc66/
- Lleis de les Illes Salomó; Codi penal [cap. 26]: http://www.paclii.org/sb/legis/consol_act/pc66/
- Lleis de Sri Lanka, capítol 22; Codi penal: http://www.lawnet.lk/deh/pdf/ch25.pdf
- Lleis de Tonga; Delictes penals [cap. 18]: http://www.paclii.org/to/legis/consol_act/co136/
- Lleis de Tuvalu; Codi penal [cap. 8]:
http://www.tuvalu-legislation.tv/tuvalu/DATA/PRIN/1990-008/PenalCode.pdf
- Lleis de Zàmbia, volum 7:
http://www.hurid.org.zm/downloads/Zambian_Laws/volume7.pdf
- Nauru. Legislació. Repertori de legislació escrita:
http://www.vanuatu.usp.ac.fj/library/Paclaw/Nauru/Indices/Nauru_laws.html
- OACNUDH. Convenció sobre els drets de l’infant:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/e4dd78c773fe4ef2
c1257185002ec353/$FILE/G0642250.pdf
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- OACNUDH. Libèria: informació sobre el tractament de persones homosexuals, amb trastorns mentals, liberianes amb descendència nord-americana i criminals deportades a Libèria:
http://www.unhcr.org/ [Teclegeu “UNHCR - Liberia: Information on the Treatment of Homosexuals, Persons with Mental Illness, Liberians of American Descent, and Criminal Deportees in Liberia” en el motor de cerca.]
- Ordenança del Codi penal de 1936:
http://www.palvoice.com/forums/showthread.php?s=c96a85cce822286085a16eb76521d3c5&p=
1101626#post1101626
- Ordenança penal de 1961: http://www.paclii.org/ws/legis/consol_act/co1961135/
- Parlament alemany, publicació 16/3597:
http://www.volkerbeck.de/cms/ﬁles/16_3597_minor_interpellation.pdf
- São Tomé i Príncipe: el petroli i el turisme amenacen de triplicar en cinc anys la taxa d’infecció per VIH: http://www.irinnews.org/ [Teclegeu “São Tomé and Principe: Oil and tourism
threaten to treble rate of HIV infect in ﬁve years” en el motor de cerca.]
- S’aplicarà a tota l’Índia la sentència “gai” del Tribunal Suprem de Delhi?
http://timesofindia.indiatimes.com/India/Will-Delhi-HC-gay-order-apply-across-India/
articleshow/4731089.cms
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