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БЛАГОДАРНОСТ 

Почитувани, 

Ни претставува голема чест и задоволство да Ви ја претставам 

Анализата на законодавството на Република Македонија во однос 

на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Оваа 

анализа која дава детален преглед на усогласеноста на 

антидискриминациското законодавство на РМ со законодавството на 

ЕУ и со останатите меѓународни документи и стандарди за 

човековите права, ја изработи Здружението за критички пристап кон 

родот и сексуалноста Субверзивен фронт Скопје. 

Македонија сè уште значително заостанува зад земјите во 

Југоисточна Европа во однос на усвојувањето и спроведувањето на 

закони и политики на заштита и спречување на дискриминацијата 

врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, што е 

детектирано во бројни извештаи од различни институции и 

организации, особено откако земјата доби статус на ЕУ кандидат. 

Оваа анализа предлага низа препораки за унапредување на рамката 

на човековите права за заштита од дискриминацијата врз ЛГБТИ-

луѓето. 

Анализата ја изработи м-р Александра Богдановска, извршна 

директорка на Коалицијата „Сите за правично судење“ од Скопје, 

Македонија. Нејзиното сеопфатно познавање на разни документи, 

системи и процеси кои се однесуваат на темата на оваа анализа се 

покажаа клучни за успешната реализација на овој тежок потфат. 

Благодарам и до мојот колега Даниел Митковски за неговите идеи, 

предлози и напори во спроведувањето на оваа макотрпна задача. 

Исто така, би сакал искрено да се заблагодарам и на Саша Гавриќ 

чии напори во почетокот на планирањето и спроведувањето на 

проектот беа непроценливо корисни и инспиративни. 

На крај, би сакал да ја изразам мојата најискрена 

благодарност и до нашите партнери од Сараевскиот отворен 

центар за нивната континуирана поддршка и охрабрување, без кои 

немаше да се изработи оваа анализа. 

Антонио Михајлов 

Претседател на Субверзивен фронт  
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ВОВЕД 

Во дваесеттиот век, по движењето за современите геј-права 

во 1969 година, општествата започнаа да дебатираат за 

хомосексуалноста. Правниот и социјалниот статус на лезбијките, геј-

мажите, бисексуалците, трансродовите, интерсекс и квир лица 

(ЛГБТИК) значително се разликува низ светот и продолжува да биде 

остро оспоруван во политичките и религиозните дискусии на многу 

места.  

На глобално ниво постојат различни мерки што одредени 

земји во светот ги презеле и ги преземаат за и против правата на 

ЛГБТИК. Според годишниот извештај за Државно спонзорирана 

хомофобија, во 72 земји во светот и понатаму се гонат лица поради 

нивната сексуална ориентација и им се негираат човековите права, 

а во 13 земји е предвидена смртна казна за истополова сексуална 

активност.1 Поради тоа, во глобалната ера на демократизација и 

заштита на човековите права, правата  на ЛГБТИК се од особена 

важност. 

Во Европа не постојат закони против хомосексуалноста. 

Сепак, не сите европски земји ја нудат истата заштита за правата на 

ЛГБТИК. Во однос на заштитата на правата на ЛГБТИК во европските 

земји постои разлика барем на две нивоа. Првото ниво - разлики 

меѓу регулативата на земјите членки на Европската унија (ЕУ) и 

второто ниво – разлики меѓу регулативата на земјите членки на ЕУ и 

онаа на земјите кои не се членки на ЕУ. Меѓународната заедница, 

најчесто застапувана од Обединетите нации (ОН), ЕУ и Советот на 

Европа (СЕ) игра голема улога во процесот на демократизација и 

европеизација на европските земји. Промоцијата и заштитата на 

човековите права е еден од главните столбови на овие организации, 

така правата на ЛГБТИК како човекови права се од голема важност 

                                         

1 Меѓународна асоцијација на лезбијки, геј-мажи, бисексуални, транс и интерсекс 
лица: Керол, A., Државно спонзорирана хомофобија 2016 година: Светско истражување 
за законите кои се однесуваат на сексуалната ориентација: криминализација, 
заштита и признавање (Женева; ИЛГА, мај 2016 година). 

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_1
50516.pdf 

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
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за земјите-членки на ЕУ, но дури и од поголема важност за земјите-

кандидати за членство на ЕУ.2 

Оваа анализа ќе го прикаже законодавството за спречување 

на дискриминацијата во Република Македонија во однос на 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Со цел да се добие 

сеопфатна слика, анализата ќе биде поделена на неколку поглавја 

анализирајќи ги меѓународните документи, националното 

законодавство на Република Македонија во однос на неговото 

усогласување со тоа на ЕУ, ќе се изведат заклучоци и на крај ќе 

бидат дадени препораки. 

Ќе се користат многубројни и разновидни извори на податоци. 

Официјалните документи (устави, национална легислатива и 

регулатива, извештаи на државни институции, владини нацрт-

закони), ќе бидат најважните документи со кои ќе се оцени 

подобрувањето или статус кво-то. Извештаите на релевантните 

граѓански организации (ГО), како национални така и меѓународни, 

ќе претставуваат значаен извор на информации за да се увидат 

промените на одредени полиња. Секундарната литература и 

работата на меѓународните и македонски интелектуалци и новинари 

ќе се користат за проучување на неопходните информации.  

                                         

2 Со усвојување на Директивата на Советот 2000/78/EК, недискриминација врз 
основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет при вработување стана услов за 
пристапување кон ЕУ. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML (посетено 
на 04.02.2014 година)  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
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1. МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Човековите права и процесот на демократизација се двете 

лица на една паричка. За да биде демократско, едно општество мора 

да ги почитува човековите права, а почитувањето на човековите 

права е возможно само во едно демократско општество. Начелото на 

недискриминација игра огромна улога како директен индикатор за 

начелото на еднаквост кое е основно и за демократијата и за 

човековите права. Начелото за недискриминација како најважно за 

правата на малцинствата, може да се гледа низ повеќе категории, 

како на пример:националност, етничка припадност, религија, јазик, 

пол, род итн. Сепак, кога станува збор за малцинските права, 

односно сексуалните малцинства, сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет, како категории, се изгледа најмалку 

почитувани. Студиите на случаи што беа спроведени во одредени 

земји покажуваат дека од оние со најразвиени демократии, па сè до 

помалку развиените нации, концептот на признавање на барем едно 

од многуте права на ЛГБТИК е логична последица на примената на 

начелото на недискриминација и на еднаква заштита, дури и кога 

одредени земји немаат желба овие начела да ги прошират со 

целосно правно признавање на истополовите заедници.3 

1.1. Обединети нации 

Универзалната декларација за човековите права (УДЧП) 

претставуваше важна пресвртница за историјата на човековите 

права.4 Поминаа шеесет и шест години од усвојувањето на УДЧП, 

хомосексуалноста тогаш беше многу покриминализирана од денес, 

а ОН дадоа важен придонес во промоцијата и заштитата на 

човековите права и сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 

Почнувајќи со член 1 од УДЧП кој гласи „Сите човечки суштества 

                                         

3 Вилетс, Џејмс Д. Од разидување до приближување? Компаративна анализа на 
меѓународното право во однос на правата на ЛГБТИ во контекст на раса и 
постколонијализам, Дјук весник за компаративно и меѓународно право том 21:631, 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=djcil стр.644-650 

4 ОН Генерално собрание, Универзална декларација за човековите права, 10 
декември 1948 година, 217 A (III), достапна на: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html [ посетено на 14 мај 2016 година] 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=djcil
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
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се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права“,5 без оглед 

на сексуалната ориентација и родовиот идентитет, сè до последниот 

член кој го одредува духот на еднаквоста и недискриминацијата во 

сите области на човековото живеење. И покрај тоа што 

декларацијата по природа е правно необврзувачки документ, сепак, 

таа поттикна значително раздвижување во областа на човековите 

права. 

Така од 1948 година па сè до 1966 година, главната задача на 

Комисијата за човекови права на ОН (сега „Совет“) беше да создаде 

документ што ќе стане меѓународен закон за човекови права, а ќе се 

заснова на Декларацијата, како и да востанови механизми потребни 

за негово спроведување и користење. Комисијата за човекови права 

произведе два клучни документа: Меѓународниот пакт за граѓански 

и политички права (МПГПП)6 и Меѓународниот пакт за економски, 

социјални и културни права (МПЕСКП)7. Во 1976 година и двата 

документа станаа меѓународен закон. Заедно со УДЧП овие два 

договора го сочинуваат она што е познато како „Меѓународна 

повелба за човековите права“. 

Иако дискусиите за правата на ЛГБТИК во ОН главно се 

фокусираа на резолуциите на Генералното собрание на Обединетите 

нации и Советот за човекови права на Обединетите нации (УНХРЦ), 

договорите и другите конвенции, особено оние за жените8, децата9, 

дискриминацијата на маргинализираните групи10, тортурата11 и 

                                         

5 Ibid. 
6 Генерално собрание на ОН, Меѓународен пакт за граѓански и политички права, 

16 декември 1966 година, Обединети нации, Серија договори, том. 999, стр. 171, достапно 
на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html [ посетено на 14 мај 2016 година] 

 7Генерално собрание на ОН, Меѓународен пакт за економски, социјални и 
културни права, 16 декември 1966 година, Обединети нации, Серија договори, том. 993, 
стр. 3, достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html 

8 Генерално собрание на ОН, Конвенција за елиминација на сите форми на 
дискриминација врз жените, 18 декември 1979 година, Обединети нации, Серија 
договори, том. 1249, стр. 13, достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html 

9 Генерално собрание на ОН, Конвенција за правата на детето, 20 ноември 1989 
година, Обединети нации, Серија договори, том. 1577, стр. 3, достапно на: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html 

10 Генерално собрание на ОН, Меѓународна конвенција за елиминација на сите 
форми на расна дискриминација, 21 декември 1965 година, Обединети нации, Серија 
договори, том. 660, стр. 195, достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html 

11 Генерално собрание на ОН, Конвенција против тортура и друг вид сурово, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување, 10 декември 1984 година, 
Обединети нации, Серија договори, том. 1465, стр. 85, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
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друго во својата суштина ја имаат еднаквоста и недискриминацијата 

за сите луѓе.  

Покрај договорите, секоја конвенција има тело кое може да 

одлучува во случај на повреда на некоја од нејзините одредби. Еден 

од најистакнатите случаи изведен пред УНХРЦ беше оној на 

тасманскиот жител Николас Тунен во 1994 година кој направи 

исчекор кон подигање на свеста за правата на ЛГБТИК.  Случајот 

Tунен против Австралија резултираше со укинување на последните 

закони на Австралија за содомијата, кога во одредбите за заштита од 

дискриминација, Комитетот ја вклучи сексуалната ориентација како 

заштитен статус под МПГПП. УНХРЦ заклучи дека никому не може да 

му биде скратено правото да биде заштитен под МПГПП, вклучувајќи 

ја тука и еднаквоста пред законот и еднаквата заштита од законот 

поради сексуална ориентација. Слични заклучоци со кои во начелото 

против дискриминација се подразбира и дискриминацијата врз 

основа на сексуална ориентација, беа усвоени и од страна на 

Комитетот за економски, социјални и културни права, Комитетот за 

правата на детето, Комитетот против тортура и Комитетот за 

елиминација на дискриминацијата врз жените. 

Со усвојување на овие договори земјите членки започнаа да 

ги третираат граѓанските и политичките права, економските, 

социјалните и културолошките права, расната дискриминација и 

правата на децата, работниците емигранти и лицата со попреченост.  

Лоби-групата на лицата на ЛГБТИК бараа да им бидат признати 

правата во рамките на овие, но и во рамки на другите договори за 

човековите права. Сепак, на почетокот ваквите напори не родија 

плод. 

Во една анкета на глобалните и регионални лидери на ЛГБТ, 

„Бразилската резолуција“ беше посочена како пресвртен момент.12 

Во 2003 година на состанокот на Комисијата за човекови права (сега 

„Совет“) Бразил ја претстави резолуцијата со која призна дека 

човековите права и слободи им припаѓаат на сите без разлика на 

                                         

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html 
12 Додо Карсеј, Колку далеку стигна лобирањето за сексуална ориентација и 

родов идентитет  во ОН и каде води тоа? Преглед на сексуалната ориентација, 
родовиот идентитет и активизмот на интерсекс заедницата, клучни случувања во 
ОН, 2003-2014 година (меѓународно, 2014 година), на 8.  

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html
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нивната сексуална ориентација. Иако оваа резолуција не беше 

усвоена, таа значително ги поттикна ЛГБТИК лицата да продолжат 

понатаму. 

Во наредните години, 2005 година13, 2006 година14, 2007 

година15 и 2011 година16 со давање заеднички изјави, земјите 

поддржувачки уште еднаш ја истакнаа потребата од заштита на 

правата на ЛГБТИК. Ваквите заеднички изјави го трасираа патот кон 

креирање услови за создавање резолуција. 

Во 2006 година, како одговор на добро документирани 

примери на злоупотреба, истакната група меѓународни експерти за 

човекови права се состана во Јогјакарта, Индонезија за да креира 

збир меѓународни начела во однос на сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет. Средбата резултираше со „начелата од 

Јогјакарта“ – универзален водич за човекови права кој ги афирмира 

сите обврзувачки меѓународно правни стандарди што сите држави 

мора да ги почитуваат. Овие начела ветуваа поинаква иднина каде 

што сите луѓе родени слободни и еднакви по достоинство и права 

може да го уживаат ова скапоцено право со раѓање.17 

Поддржано од Европската унија, во 2008 година беше 

презентирано едно холандско/француско соопштение за поддршка 

на правата на ЛГБТ пред  Генералното собрание. Иницијално ова 

соопштение требаше да биде усвоено како резолуција, но нему му 

противречеше друго соопштение од Арапската лига. Обете 

соопштенија беа ставени на потпис, но ниедно од нив не беше 

усвоено од страна на Генералното собрание.  

                                         

13 Заедничка изјава за сексуалната ориентација и човековите права, Комисија за 
човековите права, дадена од Нов Зеланд во име на 32 земји 

14 Заедничка изјава за сексуалната ориентација и човековите права, Совет за 
човековите права, дадена од Норвешка во име на54 земји 

15 Заедничка изјава за сексуалната ориентација, родовиот идентитет и човековите 
права, Генерално собрание на ОН, дадена од Аргентина во име на 67 земји 

16 Заедничка изјава за сексуалната ориентација, родовиот идентитет и човековите 
права, Совет за човекови права, дадена од Колумбија во име на 85 земји 

17 Меѓународна комисија на правници (МКП), Начелата од Јогјакарта –Начела за 
спроведување на меѓународното право за човекови права во однос на сексуалната 
ориентација и родов идентитет, март 2007, достапно на: 
http://www.refworld.org/docid/48244e602.html 

http://www.refworld.org/docid/48244e602.html
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Виенската декларација и Програма18 усвоени во Виена на 25 

јуни 1993 година од страна на Светската конференција за човекови 

права, уште еднаш ги потврди УДЧП и Повелбата на Обединетите 

нации.19 Во Преамбулата на овој документ, ставена е следната 

реченица „Светска конференција за човекови права, имајќи 

предвид дека промоцијата и заштитата на човековите права е 

приоритет за меѓународната заедница и дека Конференцијата 

претставува единствена можност за спроведување на сеопфатна 

анализа на меѓународниот систем за човекови права и на 

машинеријата за заштита на човековите права со цел да се 

зајакне и оттука промовира целосно почитување на овие права на 

еден праведен и урамнотежен начин."20 Во 2011 година на сесијата 

на Советот за човекови права беше усвоена првата Резолуција за 

човековите права, сексуалната ориентација и родовиот идентитет 

17/1921 како последователен чекор и спроведување на Виенската 

декларација и Програма. По овој историски момент Канцеларијата 

на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации 

(УНХЦХР), Нави Пилеј, го подготви првиот Извештај на Високиот 

комесар за човекови права на Обединетите нации – 

Дискриминаторски закони и пракси и чинови на насилство против 

лица базирани на нивната сексуална ориентација и родов 

идентитет.22 Овој извештај даде еден општ преглед на 

дискриминаторските закони и пракси во однос на основните 

човекови права, како и препораки за земјите-членки, но и до Советот 

за човекови права (СЧП). 

                                         

18 Генерално собрание на ОН, Виенска декларација и програма, 12 јули 1993 
година , A/CONF.157/23, достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html  

19 Обединети нации, Повелба на Обединети нации, 24 октомври 1945 година, 1 
UNTS XVI, достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html  

20 Генерално собрание на ОН, Виенска декларација и програма, 12 јули 1993 
година , A/CONF.157/23, достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b39ec.html  

21 Совет за човекови права на ОН, Човекови права, сексуална ориентација и 
родов идентитет : резолуција / усвоена од страна на Советот за човекови права, 14 
јули 2011 година, A/HRC/RES/17/19, достапна на: 
http://www.refworld.org/docid/512f0bd22.html  

22 Совет за човекови права на ОН, Дискриминациски закони и пракси и чинови на 
насилство против лица базирани на нивната сексуална ориентација и родов 
идентитет –Извештај на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации, 
17 ноември 2011 година, A/HRC/RES/19/41, достапно на: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf  
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Во 2014 година на сесијата на СЧП беше усвоена уште една 

Резолуција 27/32 – Човекови права, сексуална ориентација и родов 

идентитет, но овој пат од повеќе земји.23 Во оваа Резолуција беа 

споменати позитивните промени на меѓународно, регионално и 

национално ниво во борбата против насилството и дискриминацијата 

врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет, а беа 

споменати и напорите на канцеларијата на УНХЦХР.  

Во 2016 година од страна на Советот за човекови права беше 

усвоена третата резолуција за Заштита од насилство и 

дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет.24 Резолуцијата ја утврди новата позиција на Независниот 

експерт чија улога ќе биде да го процени спроведувањето на 

постоечките инструменти за човекови права во однос на лицата на 

ЛГБТ. 

Според последната светска анкета на Меѓународната 

асоцијација на лезбијки, геј-мажи, бисексуалци, транс и интерсекс 

лица (ИЛГА), најскорешна, но сè уште неистражена можност за 

продлабочување на прашањата за сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет (СОРИ) во рамки на системот за човекови права 

на ОН, е Агендата за одржлив развој 2030.25 Земјите-членки одлучија 

дека преку постоечките механизми треба да се следи успехот на 

Одржливите развојни цели (ОРЦ), а тоа најдобро може да го 

направат Договорните тела. Рамката за човекови права и онаа за 

развој меѓусебно се надополнуваат и заедно може да постигнат 

повеќе од која било од нив поединечно. Практичарите на ЛГБТ за 

човекови права треба да имаат разбирање за економските методи со 

цел да утврдат кога владите ги кршат човековите права, особено да 

                                         

23 Совет за човекови права на ОН, Човекови права, сексуална ориентација и 
родов идентитет : резолуција / усвоена од Советот за човекови права, 14 јули 2011 
година, A/HRC/RES/17/19, достапно на: 
http://www.refworld.org/docid/512f0bd22.html [посетено на 19 мај 2016] 

24 Совет за човекови права на ОН, Човекови права, сексуална ориентација и 
родов идентитет :резолуција / усвоена од Советот за човекови права, 30 јуни 2016 
година, A/HRC/RES/32/2, достапно на: 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/15/PDF/G1615415.pdf?OpenElement 

25 Меѓународна асоцијација на лезбијки,, геј-лица, бисексуални, транс и 
интерсексуални лица: Керол, A., Државно спонзорирана хомофобија 2016: Светско 
истражување на законите во однос на сексуалната ориентација: криминализација, 
заштита и признавање (Женева; ИЛГА, мај 2016 година). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/15/PDF/G1615415.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/15/PDF/G1615415.pdf?OpenElement
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го утврдат нивото на товар врз владата како дел од прогресивно 

реализираните права.26 

1.2.  Совет на Европа 

Советот на Европа игра важна улога во заштита на правата на 

ЛГБТИ. Еден од најважните документи е Европската конвенција за 

човекови права и основни слободи (ЕКЧП), како и заштитата на тие 

права пред Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП). ЕКЧП е правно 

обврзувачки документ за сите земји-членки на Советот. Секое лице 

има право да поднесе жалба до ЕСЧП само откако ќе ги исцрпи сите 

судски инстанции во рамки на националното законодавство. 

Одредбите на ЕКЧП во однос на сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет претежно се поврзуваат со член 1427 - одредби за 

недискриминација, како и сите останати членови кои може да бидат 

во корелација со овој член.28 

Пресудите на ЕСЧП се правно одвоени од мандатот на СЕ и 

стануваат обврзувачки само по индивидуално потпишување на 

Конвенцијата. Со самиот факт што во 1981 година во славниот случај 

Даџен против Велика Британија Судот одлучи дека со 

криминализација на хомосексуалноста во Северна Ирска29 се 

нарушува правото на приватност (член 8 од Конвенцијата),во 

суштина тоа за сите земји-членки подразбираше промена на 

легислативата онаму каде што постоеја слични одредби во 

националните Кривични закони. Со овој историски случај Судот беше 

првото меѓународно тело кое донесе одлука дека законите кои го 

                                         

26 За повеќе информации во однос на ОН и правата на ЛГБТИ види Бек, С.М ван 
Политика на правата на ЛГБТ: Споредба помеѓу Обединетите нации, ОБСЕ и Советот на 
Европа 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/24155/Thesis%20Cees%20Van%20Bee
k.pdf?sequence=1 

27 ЕКЧП член 14 –„Уживањето на правата и слободите прикажани во Конвенцијата 
ќе бидат обезбедени без дискриминација по која било основа, како на пример: пол, раса, 
боја, јазик, религија, политика или друго мислење, национално или социјално потекло, 
припадност на национално малцинство, сопственост, раѓање или друг статус.“ 

28 Совет на Европа, Eвропска конвенција за заштита на човековите права и 
основни слободи, дополнета со Протокол бр. 11 и 14, 4 ноември 1950 година, ETS 
5, достапно на: хttp://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html 

29 Даџен против Велика Британија (бр.7525/76), 22 октомври 1981година 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-
Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCol
lection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]} 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}


 

12 

 

криминализираат истополовото однесување ги кршат и човековите 

права. Во одлуките што следеа Судот ги образложи и го надополни 

ваквиот свој став. Во случајот Салгерио да Силва Мута против 

Португалија,30 Судот јасно укажа дека согласно член 14 од 

Конвенцијата се забранува дискриминација врз основа на сексуална 

ориентација. Членот 14 вели дека „Конвенцијата го гарантира 

уживањето на правата и слободите без дискриминација по ниедна 

основа како на пример: пол, раса, боја, јазик, религија, политичко 

и друго мислење, национално и социјално потекло, припадност на 

национално малцинство, сопственост, раѓање или каков било друг 

статус.“ Според Судот, „листата на наброени основи во таа одредба 

е илустративна и не е конечна, бидејќи се присутни зборовите „која 

било основа како“. 

Сите земји-членки на ЕУ се земји членки на СЕ, но не сите 

земји членки на СЕ се и земји-членки на ЕУ. Се постави прашањето 

дали ЕКЧП треба да биде потпишана и од страна на Европската унија 

што би значело дека Европскиот суд на правдата (ЕСП) би се темелел 

на ЕКЧП и на одлуките на ЕСЧП. Со Лисабонскиот договор и 

Повелбата за основните права, како и идејата за структурни 

договори што во ЕУ преминаа во закон, се актуализира потребата од 

вакво нешто. Сепак, во декември 2014 година, ЕСП донесе одлука со 

која нацрт-договорот за пристапување на ЕУ кон ЕКЧП не е во 

согласност со законот на ЕУ.31 

Еден од најважните документи на СЕ е Препораката КМ/Пре 

(2010)5 на Комитетот на министри за земјите членки во однос на 

мерките за борба против дискриминацијата врз основа на 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет.32 Препораката беше 

усвоена со тајно гласање на 47 земји членки на Советот на Европа. 

                                         

30 Салгерио да Силва Мута против Португалија (бр. 33290/96), 21 декември 1999 
година http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-
%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_parental%20responsibility_.pdf 

31 Судот на правдата го отфрла нацрт-договорот на ЕУ за пристапување кон ЕКЧП, 
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/court-of-justice-rejects-draft-
agreement-of-eu-accession-to-echr/ 

32 Препорака КМ/Пре(2010)5 на Комитетот на министри за земјите членки во 
однос на мерките за борба против дискриминацијата врз основа на сексуалната 
ориентација и родовиот идентитет 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=
original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&dir
ect=true 

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_parental%20responsibility_.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_parental%20responsibility_.pdf
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/court-of-justice-rejects-draft-agreement-of-eu-accession-to-echr/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/court-of-justice-rejects-draft-agreement-of-eu-accession-to-echr/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
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Иако станува збор за Препорака, а не Конвенција и не е правно 

обврзувачки документ, истата се базира исклучително на правно 

обврзувачки меѓународни и европски обврски за човекови права, 

поради што земјите членки имаат јасна обврска за спроведување на 

нејзините главни елементи. 

1.3. Организација за безбедност и соработка во 
Европа 

Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) 

има единствена структура и претставува најголема светска 

организација за безбедност што во себе опфаќа три континенти. 

Спротивно на СЕ и ОН, ОБСЕ нема земји-членки туку „исклучително“ 

земји- учеснички. Нејзиното формирање не беше врз основа на 

формален договор или повелба, туку врз основа на меѓувладина 

конференција која резултираше во свечена изјава наречена 

Хелсиншки финален акт33, потпишан од 35 земји учеснички во ОБСЕ 

(денес 57 земји-учеснички). Согласно оваа конструкција ОБСЕ како 

организација има многу полабава и пофлексибилна структура. 

Земјите-учеснички не се правно обврзани, ниту пак организацијата 

што ја создале ги спроведува обврските кон кои доброволно се 

приклучиле.34 

Правата на ЛГБТИК не се јасно наведени во ниедна обврска на 

ОБСЕ или во некоја од одлуките на Советот на министри усвоена на 

бројните самити и совети одржани од 1975 година до денес. Не 

постои ниедно какво било упатување во однос на хомофобијата или 

сексуалната ориентација. Ова го издвојува ОБСЕ од СЕ и ОН кои во 

официјално усвоените документи на највисоко политичко ниво ги 

имаат утврдено правата на ЛГБТИК. Една од најголемите причини за 

ваквиот став на ОБСЕ лежи токму во нејзините земји-учеснички – 

Светата Столица (Ватикан) која во официјалните обврски или одлуки 

                                         

33 http://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true 
34 Бек, С.M. ван Политика на права на ЛГБТ: Споредба помеѓу Обединетите 

нации, ОБСЕ и Советот на Европа 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/24155/Thesis%20Cees%20Van%20Bee
k.pdf?sequence=1 

http://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/24155/Thesis%20Cees%20Van%20Beek.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/24155/Thesis%20Cees%20Van%20Beek.pdf?sequence=1
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на Министерскиот совет го блокира секое упатување во однос на 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет.35 

Иако не постои јасен мандат на ОБСЕ во поглед на правата на 

ЛГБТ, постојат бројни усвоени документи што ѝ даваат на 

организацијата значајна улога во следењето и борбата против 

нетолеранцијата и дискриминацијата.36 Едно од начелата на 

Виенскиот документ од 1989 година е „секому да обезбеди човекови 

права и основни слободи во рамките на својата територија и во 

рамките на својата јурисдикција без разлика на раса, боја, пол, 

јазик, религија, политичко и друго мислење, националност и 

социјално потекло, сопственост, раѓање и друг статус”.37 

Министерскиот совет во Мастрихт во 2003 година под холандското 

претседателство уште еднаш ја потврди „заложбата за промоција 

на толеранцијата и борбата против дискриминацијата, како и 

заложбата против која било манифестација на агресивен 

национализам, расизам, шовинизам, ксенофобија, 

антисемитизам и насилен екстремизам во сите земји учеснички, 

како и дискриминација врз основа на раса, боја, пол, јазик, религија 

или убедување, политичко или друго мислење, национално или 

социјално потекло, сопственост, раѓање или друг статус“.38 Иако 

на долгиот список забранети основи за дискриминација, сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет (намерно) се изземени, додавката 

„или друг статус“ и „меѓу другото“ може да ги опфати теоретски. 

Сепак, не постои консензус меѓу земјите-членки дали станува збор 

токму за ова.39 

ОБСЕ и Канцеларијата за демократски институции и човекови 

права (ОДИХР) преку своите мисии на терен и соработката со 

                                         

35 Една од изјавите на Светата Столица 
http://www.osce.org/pc/92448?download=true 

36 Бек, С.M. ван Политика на права наЛГБТ : Споредба помеѓу Обединетите 
нации, ОБСЕ и Советот на Европа 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/24155/Thesis%20Cees%20Van%20Bee
k.pdf?sequence=1 

37 Виена 1989 година Документ, прашања во однос на безбедноста во Европа: 
начела (13.7) 

38 Одлука бр. 4/03 за толеранцијата и недискриминацијата, Министерски совет во 
Мастрихт 2003 

39 Некој би можел да го изврти аргументот: Организацијата никогаш јасно нема 
кажано дека сексуалната ориентација и родовиот идентитет не се покриени со нејзиниот 
мандат. 

http://www.osce.org/pc/92448?download=true
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/24155/Thesis%20Cees%20Van%20Beek.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/24155/Thesis%20Cees%20Van%20Beek.pdf?sequence=1
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локалните ГО, ја следат ситуацијата во земјите. Во последно време 

највидливата активност на ОБСЕ и ОДИХР е следење на говорот на 

омраза врз основа на сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет. Секако дека оваа димензија се разликува од земја до 

земја.   

2. ЕВРОПСКА УНИЈА 

Во ЕУ правата на лицата на ЛГБТ се заштитени со договорите 

на ЕУ и законот. Заедничко за сите членки на ЕУ е дека истополовите 

активности се легални во сите земји-членки на ЕУ и 

дискриминацијата при вработување е забранета од 2000 година. 

Сепак, земјите на ЕУ имаат различни закони кога станува збор за 

секоја поголема заштита на правата на ЛГБТИК бидејќи основните 

човекови права за секоја земја се доста чувствителна материја и не 

постои генерална политика за ова прашање.  

Општите карактеристики на законодавството на ЕУ може да 

бидат поставени на две начела. Прво е начелото на превласт – во 

случај на конфликт, европскиот закон доминира над националниот 

закон40; и второто начело е она на директен ефект – европскиот 

закон создава права на кои секој може директно да се повика пред 

своите национални судови41. Овие две начела се вградени во ЕСП 

преку прелиминарна процедура согласно член 267 од Договорот за 

функционирање на Европската унија (ДФЕУ),42 која заедно со 

Договорот за ЕУ (ДЕУ)43 е еден од двата основни договори на ЕУ. 

ДФЕУ содржи одредби кои се во согласност со општите 

обврски на ЕУ за борба против ексклузијата и дискриминацијата (во 

                                         

40 За начелото на надмоќ погледни ја  пресудата 26/62 Ван Генден 
Лос[1963]ECR1;6/64 Коста против ЕНЕЛ 
[1964]ECR585;11/70InternationaleHandelsgesellschaft;106/77Simmenthal[1978]ECR629;C-10-
22/97MinisterodelleFinanzevIN.CO.GE[1998]ECRI-6307 

41 За начелото на надмоќ погледни ја  пресудата 26/62 Ван Генден Лос 
[1963]ECR1,43/75 Дефренев против Сабена [1976]ECR455;41/74VanDuyn[1974]ECR133 

42 Консолидирана верзија на ДФЕУ 
http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN 
43 Консолидирана верзија на ДЕУ http://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF 
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член 10),44 одредби кои ставаат акцент на надлежностите за борба 

против дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација (во 

член 19),45 одредби кои го нагласуваат потенцијалот за признавање 

на браковите и регистрираните партнерства (во член 67 (4) и член 

81).46 Договорот за ЕУ го следи истиот терк, член 2 содржи нова, 

јасна референца за еднаквоста, вклучувајќи ги и правата на лицата 

кои припаѓаат на малцинските групи, нагласувајќи ја тука одредбата 

на еднаквост и недискриминација,47 определбата за борба против 

ексклузијата и дискриминацијата наведена во член 3 (3),48 во член 6 

од ДЕУ е презентирана една нова архитектура на основните права во 

корелација со Повелбата на ЕУ, како и Европската конвенција за 

                                         

44 Консолидирана верзија на ДФЕУ член 10 – „Во дефинирање и спроведување на 
своите политики и активности, Унијата ќе се стреми кон сузбивање на дискриминацијата 
врз основа на пол, расно и етничко потекло, религија и убедување, попреченост, возраст 
или сексуална ориентација.” 

45 Консолидирана верзија на ДФЕУ член 19 – „(1) Без да е во спротивност со 
другите одредби од договорите и во рамки на овластувањата на Унијата, Советот, 
постапувајќи едногласно, а во согласност со посебната законодавна постапка и по 
добивање согласност од Европскиот парламент, може да преземе соодветни мерки за 
борба против дискриминацијата врз основа на пол, расно или етничко потекло, религија 
или убедување, попреченост, возраст или сексуална ориентација. (2) 2. Со отстапување 
од став 1, Европскиот парламент и Советот, постапувајќи во согласност со вообичаената 
законодавна постапка може да усвојат стимулативни мерки, изземајќи хармонизација на 
законите и прописите на земјите-членки, за да поддржат активности  од страна на 
земјите-членки, со цел придонес кон постигнување на целите наведени во став 1.” 

46 Консолидирана верзија на ДФЕУ член 67 (4) „Унијата ќе го олесни пристапот до 
правда, особено преку начелото за заедничко признавање на судските и вонсудските 
одлуки во граѓански области”, член 81 „(1) Унијата ќе развие судска соработка во 
граѓанска област со прекугранично влијание врз основа на начелото заемно признавање 
на пресуди и одлуки во вонсудски предмети. Ваквата соработка може да вклучи 
усвојување мерки за хармонизација на законите и регулативите на земјите членки.(2) За 
целите на став 1, Европскиот парламент и Советот, делувајќи во согласност со 
вообичаената законодавна постапка, ќе усвои мерки, особено за соодветно 
функционирање на внатрешниот пазар, со цел да: (...) (в) Компатибилност на правилата 
применливи во земјите членки во однос на судир на закони и јурисдикција.(3) По 
исклучок на став 2, мерки во однос на законот за семејство со прекугранични импликации 
ќе бидат утврдени од страна на Советот, постапувајќи во согласност со посебната 
законодавна постапка. Советот ќе постапува едногласно по консултација со Европскиот 
парламент.” 

47 Консолидирана верзија на ДЕУ член 2 –„Унијата е основана на вредностите на 
почитување на човековото достоинство, слобода, демократија, еднаквост, владеење на 
правото и почитувањето на човековите права  вклучувајќи  ги правата на лицата кои 
припаѓаат на малцинствата. Овие вредности им се заеднички на земјите-членки во 
општество во кое преовладуваат плурализмот, недискриминацијата, толеранцијата, 
правдата, солидарноста и еднаквоста помеѓу жените и мажите.” 

48 Консолидирана верзија на ДЕУ член 3 (3) –„Унијата ќе се бори против 
социјалната ексклузија и дискриминацијата.“ 
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човекови права и слободи како дел од правото на ЕУ,49 а 

потенцијалот за признавање на браковите и регистрираните 

партнерства е наведен во член 4 (2).50 

Еден од најрелевантните документи на ЕУ е Повелбата за 

основни права на ЕУ. Повелбата беше објавена во 2000 година со 

идеја во еден документ да бидат наведени сите основни права 

заштитени во ЕУ. Повелбата содржи права и слободи под шест 

наслови: достоинство, слобода, еднаквост, солидарност, граѓански 

права и правда. Во декември 2009 година со стапување на сила на 

Договорот од Лисабон, Повелбата стана законски обврзувачка за ЕУ. 

Законот за спречување на дискриминацијата на ЕУ е од 

најголема важност за сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет. Имено, постојат разлики во спроведувањето на правото 

на ЕУ од земја-членка на ЕУ и земјите кои сè уште не се дел од таа 

заедница. На почетокот условите за пристапување кон ЕУ поврзани 

со правата на ЛГБТИК беа едноставни – декриминализација на 

хомосексуалниот чин и поистоветување на старосната граница кај 

хомосексуалните и хетеросексуалните врски. Тој пристап даде 

разочарувачки резултати и почетокот на подготовките за петтото 

проширување беа обележани со целосно игнорирање на правата на 

ЛГБТИК. Сепак, во последните години, во текот на претпристапниот 

период, прашањето на забраната по основа на сексуална ориентација 

беше дел од редовните извештаи (кои започнаа во 2000 година), 

проширувајќи ги условите со измени во националната легислатива 

на земјите-кандидати. Директивата 2000/43/ЕК која го спроведува 

начелото за еднаков третман помеѓу лицата без разлика на расното 

или етничко потекло и Директивата за еднаков третман – Директива 

                                         

49 Консолидирана верзија на ДЕУ член 6 – „(1) Унијата ги признава правата, 
слободите и начелата утврдени во Повелбата за основните права на Европската унија од 7 
декември 2000 година, дополнета во Стразбур на 12 декември 2007 година, со иста правна 
вредност како и Договорите. 2) Унијата ќе пристапи кон Европската конвенција за заштита 
на човековите права и основни слободи. Таквото пристапување нема да влијае на 
надлежностите на Унијата како што е дефинирано во Договорите.3) Основните права кои 
се гарантирани со Европската конвенција за заштита на човековите права и основни 
слободи и произлезени од уставните традиции што се заеднички за земјите-членки, ќе 
претставуваат основни начела на законот на Унијата.” 

50 Консолидирана верзија на ДЕУ член 4 (2) – Унијата ќе ја почитува еднаквоста на 
земјите-членки пред договорите како и нивните национални идентитети, наследени во 
нивните основни политички и уставни структури.“ 
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на Советот 2000/78/EC51 се основата на законот за заштита од 

дискриминација на ЕУ, но тие се од важност само по влегување во 

ЕУ. Сепак, иако правата на ЛГБТИК на почетокот од 2000-те години 

беа дел од правниот дискурс на ЕУ, истите не играа важна улога во 

дефинирање на барањата за проширување во 2004 и 2007 година.52 

По приемот во ЕУ земјите членки се должни преку 

националните судови да ги заштитат субјективните права кои 

произлегуваат од правото на ЕУ, правната заштита мора да биде 

ефикасна и еднаква со заштитата на субјективните права кои 

произлегуваат од националното законодавство. Исто така, судовите 

мора да го толкуваат националното законодавство, вклучувајќи го и 

националниот закон за антидискриминација, во согласност со 

европското.53 Земјите кои сè уште не станале членки на ЕУ туку се 

земји кандидати или во процес на преговори за членство, се 

обврзани да ги усогласат своите национални законодавства со тоа на 

ЕУ.  

3. ЗАКОНОДАВСТВО НА ЛГБТИК И 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 

Mакедонија (ПЈР)54 е мултиетничка држава која стана 

независна република во 1991 година по распаѓањето на Југославија. 

Македонија пристапи кон ОН во 1993 година, а кон Советот на Европа 

и ОБСЕ во 1995 година. Македонија е земја-кандидат за членство во 

                                         

51 Директива на Советот 2000/78/EC од 27 ноември 2000 година утврдувајќи општа 
рамка за еднаков третман при вработување и ангажирање, Службен весник L 303 , 
02/12/2000 P. 0016 - 0022 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML 
( посетено на 05.02.2014 година) 

52 Kоченов, Д. Демократијата и човековите права – не се за геј-лица?: EУ 
Источното проширување и неговото влијание во однос на заштитата на правата на 
сексуалните малцинства. 2007 година. Tексас Веслејн рубрика на правото 13(2), 459-
495. 

53 Шимовиќ Ајнвалтер, Тена Селанец, Горан Усогласување на законот за 
спречување на  дискриминација со законодавството на ЕУ, Сараево, април 2015 година, 
ISSN 2303-6079 

54 Уставното име на земјата е „Република Македонија“. Сепак, останува отворено 
прашањето за договор со Грција во однос на името, под Резолуцијата на ОН A/РЕЗ/47/225, 
земјата беше примена како членка на ОН под привремена референца „Поранешна 
Југословенска Република Македонија“,  термин користен од страна на Европската 
комисија.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
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ЕУ од 2005 година, а има условена покана за пристапување кон 

Северноатлантската алијанса (НАТО) од 2008 година. Европската 

комисија таму препорача на Советот да започне преговори со земјата 

и да премине во втората фаза од спроведување на Договорот за 

стабилизација и асоцијација (ДСА). Македонија сè уште ја чека 

одлуката за отпочнување на пристапните преговори. Членството во 

ЕУ и НАТО сè уште е приоритет за надворешната политика на земјата, 

но и двата процеса и понатаму чекаат разрешување на прашањето со 

името. До 2014 година, проблемот со името беше главната причина 

за неотпочнување на преговори за членство во ЕУ.55 Сепак, 

Извештајот за напредокот на Европската комисија за 2015 година ги 

истакна сериозните проблеми за исполнување на Копенхашките 

политички критериуми, вклучувајќи ги сериозните предизвици во 

однос на владеење на правото (партизација на институциите и 

општеството, независност на судството и слобода на медиумите, 

како и неколку други сериозни наоди забележани во Извештајот).56 

Според ИЛГА – Индекс на европската мапа на виножитото за 

2016 година – која ги отсликува националните правни политики за 

човековите права на лицата на ЛГБТИ во Европа, Македонија се 

здоби со 16% што е најнискиот процент во однос на останатите 

поранешни републики на Југославија.57 

3.1. Правна заштита на правата на ЛГБТИК во 
Македонија 

Повеќе правни и институционални реформи во Македонија 

резултирале низ годините во рамка која наметнува предизвици за 

владеење на правото во однос на правната сигурност.58 Во 

                                         

55 Kотевска Билјана, Извештај за земјата во однос на недискриминација ПЈР 
Македонија Период на известување 1 јануари 2014 година – 31 декември 2014 година 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-
mk-country_report_nd_final.pdf 

56 Поранешна Југословенска Република Македонија Извештај за напредокот за 
2015 година 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yu
goslav_republic_of_macedonia.pdf 

57 ИЛГА – Индекс на европската мапа на виножитото за 2016 година 
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/side_b-

rainbow_europe_index_may_2016_small.pdf 
58 Котевска Биљана, Извештај за земјата во однос на недискиминацијата ПЈР 

Македонија, период на известување 1 јануари 2014 година  – 31 декември 2014 година,  
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последниве години се забележува експанзијата на нови закони и 

амандмани на закони во скратени постапки.59 Сево ова влијае на 

правната и институционална рамка на земјата, спроведувањето и 

праксата поврзана со запазување на начелото на еднаквост и заштита 

од дискриминација. 

Македонија е унитарна, полупарламентарна, граѓанско-

правна држава која го има усвоено начелото на монизам во однос на 

врската меѓу меѓународните и локалните закони, поранешниот се 

смета како дел од последниот и надвладува во однос на домашните 

закони и подзаконски акти,60 и каде што, доколку се смета за 

соодветно, судовите може да користат конечни одлуки на ЕСЧП, 

Меѓународниот кривичен суд (МКС) или кој било друг меѓународен 

суд со јуриздикција во земјата.61 Во судската пракса на домашните 

судови ретки се референциите на меѓународното право, во пракса 

се чини дека за судовите ова прашање не се става високо во 

хиерархијата на правната легислатива во однос на националното 

законодавство.62 

                                         

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-
mk-country_report_nd_final.pdf 

59 Во 2010 година, 13,1% од законите беа донесени во скратена постапка; 
Во 2011година, од 1.01.2011година до 14.04.2011 година, 15,2% и од 25.06.2011 

година до 31.12.2011 година, 16% од законите беа донесени во скратена постапка; 
Во 2012, 26,9% од законите беа донесени во скратена постапка; 
Во 2013, 30,8% од законите беа донесени во скратена постапка; 
Во 2014, 54,3% од законите беа донесени во скратена постапка;48 
Во 2015, од 31. 08. 2015 година (пред да се врати опозицијата во Собранието) 

70.8% од законите биле донесени во скратена постапка, од 1.09.2015 година до 31.12.2015 
година, 30,6% од законите биле донесени во скратена постапка. 

Види повеќе – Проверка и рамнотежа во Република Македонија како да 
профункционираат?  д-р Јордан Шишовски, д-р Калина Лечевска, д-р Викторија Боровска, 
м-р Ана Блажевска, Eфективно собирање, силна демократија:Визија за подобрување на 
системот на проверки и рамнотежи во Република Македонија, 2016 година 

60 Член 118 од Уставот вели: „Меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот претставуваат дел од внатрешното правно уредување и не можат да 
бидат сменети со закон“. Извор: Устав на Република Македонија (Официјална веб- 
страница на Собранието на Република Македонија,  

www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx.0) 
61 Закон за судови (Службен весник на Република Македонија бр. 58/2006, 

35/2008, 150/2010; Одлуки на Уставен суд: У.бр.256/2007 (16.04.2008), У.бр.74/2008 
(10.09.2008), У.бр.124/2008 (14.01.2009), У.бр.12/2011 (29.02.2012). Член (5) 

62 Котевска Биљана, Извештај за земјата во однос на недискиминацијата ПЈР 
Македонија, период на известување 1 јануари 2014 година  – 31 декември 2014 година 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-
mk-country_report_nd_final.pdf 

http://www.equalitylaw.eu/downloads/3709-2015-mk-country-report-ln-final
http://www.equalitylaw.eu/downloads/3709-2015-mk-country-report-ln-final
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Корените на прашањето во однос на правата на ЛГБТИК лицата 

и недискриминацијата, треба да се анализираат од времето на 

Југославија. Имено, во поранешна Југославија, Федералното 

собрание во 1951 година воведе нов Кривичен законик во чиј член 

186 предвиде дека „за неприроден блуд помеѓу две лица од машки 

пол, прекршителот ќе биде казнет со казна затвор до две години“, 

на тој начин машките хомосексуални врски беа нелегални во сите 

републики на поранешна Југославија. Не постоеја предлози за 

лезбиските врски.63 Во 1974 година уставната реформа во 

Југославија резултираше со поништување на федералниот Казнен 

законик, така што се дозволи секоја република да создаде свој. 

Постоеја два новитета во декриминализација на консензуалниот 

хомосексуален машки чин. Првиот беше во втората половина на 1970 

година во Хрватска, Словенија и Црна Гора декриминализирајќи го 

истополовиот машки сексуален однос и вториот во средината на 1990 

година кога тоа го сторија Македонија, Босна и Херцеговина и 

Србија. Во претходниот Кривичен законик не постоеше референца 

за лезбиската врска.64 

Република Македонија ги прифати вредностите на владеење 

на правото како и заштитата на основните права и слободи во 

процесот на станување демократска земја. Ова истовремено го 

вклучи и концептот на недискриминација и еднаквост. Сексуалната 

ориентација, како многу сензитивен проблем тесно поврзан со 

описот на нечиј идентитет, се појави на агендите од етаблираните 

демократии, па оттука Република Македонија, како земја-членка на 

Советот на Европа и земја-кандидат за членство во ЕУ, треба да ја 

усогласи својата легислатива со главните правни концепти и да 

преземе обврска во исполнувањето на Копенхашките критериуми за 

интеграција во ЕУ.65 

                                         

63 Зуко, Мерима,Дискриминацијата некогаш и сега 2012 година 
http://diskriminacija.ba/diskriminacija-nekad-i-sad (пристапено на 05.02.2014 година)  

64 Бехлуловиќ, Мерсиха, Неконститутивните народи од К причини зад 
невидливоста на сексуалните малцинства во Босна и Херцеговина,Магистерски труд 
одбран за публикување 2010-2011 година, Eвропска регионална магистерска диплома во 
демократија и човекови права во Југоисточна Европа стр.30-32 

65 Џенк, Ејуп.Правата на популацијата на ЛГБТ во Република Македонија. PDF 
документ стр.2 

http://diskriminacija.ba/diskriminacija-nekad-i-sad
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Македонскиот партиски систем е организиран по т.н. лево-

десна димензија со две поголеми партии, Внатрешна македонска 

револуционерна организација – Демократска партија за македонско 

национално единство (ВМРО-ДПМНЕ) и Социјалдемократскиот сојуз 

на Македонија (СДСМ)66, прикажувајќи ги основите на централно-

левичарскиот и централно-десничарскиот политички блок. Треба да 

се има предвид фактот дека „лево“ и „десно“ во Македонија, 

особено левата и десничарска ориентација на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ 

се доста дискутабилни.67 Оваа разлика е особено важна најмногу 

поради хомофобичните изјави на владејачката ВМРО-ДПМНЕ што е 

неизбежно одраз на непостоечката легислатива за заштита на 

сексуалните малцинства.68 

На меѓународен план во текот на деведесеттите години 

Македонија стана членка на повеќе меѓународни тела, па така во 

1993 година беше примена во ОН, а членка на СЕ стана во 1995 

година, по што следеше ратификација на ЕКЧП во 1997 година.69 По 

                                         

66 Во Македонија постојат и многу други партии, особено најголемите албански 
партии кои се обележани како лево или десно ориентирани  (Демократската унија за 
интеграција - ДУИ, најголемата партија која претежно ги претставува етничките Албанци 
во Македонија и Демократската партија на Албанците). Сепак, и двете партии досега беа 
дел од владините коалиции со ВМРО и СДСМ. 

67 Иако ВМРО покажуваше јасна склоност кон десничарската, понационалистичка 
реторика, сепак поседува одредени економски решенија кои се типични за левичарските 
реторики, ситуација која го отежнува позиционирањето на партијата според класичното 
значење на лево-десна димензија која во себе ги опфаќа и социјалните и економски 
прашања. Позиционирањето на СДСМ наметнува дури и посилна контраверзност. Како што 
известува еден македонски автор кој спроведе истражување за политичките идентитети 
на електоратот и партиите во Македонија, СДСМ има одредени проблеми со својот 
идеолошки идентитет. Во разговор со професор Христова беше нагласено дека 
позиционирањето на СДСМ е проблематично, партијата искусува тешкотии во нудењето на 
сеопфатна партиска програма. Најчесто се смета за партија на „левиот центар“, 
класификација што потекнува претежно од нејзиното наследство (претходната 
комунистичка партија), и произлегува од својот потолерантен, граѓански ориентиран 
пристап кон етничките прашања. Повеќе за ова – Марчета, Ирена. Градење демократија со 
надворешна помош: Македонија и Србија, Алма Матер Студиорум – Универзитет во Болоња 
2008 стр. 172-181. 

68 Групите за човекови права го обвинуваат македонскиот министер за 
хомофобија   

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-minister-exchanges-law-suits-
with-gay-community 

69 Совет на Европа, Европска конвенција за заштита на човековите права и 
основни слободи, дополнета со протоколите бр. 11 и 14, 4 ноември 1950 година, ETS 5, 
достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html [пристапено на 30 јануари 2014 
година]  

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-minister-exchanges-law-suits-with-gay-community
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-minister-exchanges-law-suits-with-gay-community
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html
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потпишување на ДАС, во март 2004 година Македонија аплицираше 

за членство во ЕУ. Комисијата издаде поволно мислење во ноември 

2005 година, а Советот одлучи во декември 2005 година да ѝ даде на 

земјата кандидатски статус. Во октомври 2009 година, Комисијата за 

првпат препорача отворање на пристапните преговори. Во тој период 

не постоеше конкретна легислатива во однос на правата на ЛГБТИК. 

Член 9 од Поглавјето 2 од Уставот: „Основни слободи и права на 

човекот и граѓанинот“ гарантира дека „Граѓаните на Поранешната 

Југословенска Република Македонија се еднакви во слободите и 

правата независно од полот, бојата на кожа, национално и 

социјално потекло, политичко или религиозно убедување, 

богатство или социјален статус“ независно од сексуалната 

ориентација, родовиот идентитет (или друг статус).70 

Во текот на 2014 година одредбите на Уставот беа 

надополнети со 7 нови амандмани. Предлог-амандманот XXXIII 

воведе уставна дефиниција за бракот како заедница исклучително 

помеѓу жена и маж. Исто така, воведе уставна дефиниција за 

„регистрирана кохабитација“ или која било друга форма на 

„регистрирано животно партнерство“ како „животно партнерство 

помеѓу една жена и еден маж“. Ова поттикна голема дебата и 

протести во земјата, како и многу реакции од страна на 

меѓународната заедница,71 по што вториот став од нацрт-амандманот 

со кој се регулира „регистрираната кохабитација“ или која било 

форма на „регистрирано животно партнерство“ беше отстранет. 

Членовите на парламентот ги дозволија првите четири предлог-

амандмани, а Собранието ќе треба со 82 гласа да го одобри секој 

поединечен амандман, како и законот со кој се усвојуваат уставните 

измени. Постапката досега не беше продолжена. 

Во однос на законите македонското законодавство е доста 

сиромашно во спроведување на недискриминаторските одредби за 

                                         

70 Младеновиќ, Нинослав. Студија за хомофобијата, трансфобијата и 
дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет Правен 
извештај: „Поранешна Југословенска Република Македонија“ 
http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/FYROMLegal_E.pdf (пристапено на 
05.02.2014 година) 

71 Европска комисија за демократија преку правото (Венецијанска комисија), 
Мислење за седумте амандмани на Уставот на „Поранешна Југословенска Република 
Македонија“особено во однос на Судскиот совет, Надлежностите на Уставниот суд и 
посебните финансиски зони,  

http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/FYROMLegal_E.pdf
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сексуална ориентација и родов идентитет во областите: 

образование, пристап до добра и услуги, други сфери од животот, 

војска, здравство, здружување и азил, но пред сè не постојат 

одредби што се однесуваат на ЛГБТИК-лицата.72 

Тука националните закони ќе ги поделиме во три групи: во 

првата група ќе ги ставиме оние закони каде што сексуалната 

ориентација е изречно утврдена73, во втората група ќе бидат 

законите кои содржат отворена клаузула и во третата група ќе ги 

ставиме законите во кои сексуалната ориентација не е изречно 

наведена ниту пак се понудени отворени клаузули. 

3.2. Прва група закони 

Законот за заштита на правата на пациентите во членот 5 (2) 

предвидува дека пациентот има право да го оствари своето право 

предвидено со овој закон, „без дискриминација по основа на пол, 

раса, боја на кожа, јазик, религија, политичка или која било друга 

мисла, национално или социјално потекло, припадност на 

национално малцинство, материјална позиција, потекло со 

раѓање, сексуална ориентација или кој било друг статус”.74 

Законот за јавно здравје во член 16 (5) предвидува 

„…Институтот (за јавно здравје на Република Македонија) треба 

да презема интервенции кои нема да дискриминираат по основа 

на раса, пол, национално и социјално потекло, имотна состојба, 

религиозни убедувања, сексуална ориентација или статус на лице 

со попреченост”75 

Законот за високо образование во член 108 (5) предвидува 

„Универзитетот или независното високо образовно училиште ќе 

ја дефинира селекцијата на кандидатите за упис на начин кој 

гарантира еднаквост за сите кандидати без разлика на раса, боја 

                                         

72 Меѓународна асоцијација на лезбијки, геј-мажи, бисексуалци, транс и 
интерсекс лица: Керол, А., Државно спонзорирана хомофобија 2016: Светско 
истражување на законите кои се однесуваат на сексуалната ориентација: 
криминализација, заштита и признавање (Женева; ИЛГА, мај 2016 година). 

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_1
50516.pdf 

73 Родовиот идентитет не беше вклучен во ниеден закон 
74 Закон за заштита на правата на пациентите (Службен весник бр. 82/08) 
75 Закон за јавно здравје (Службен весник бр.22/10) 

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
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на кожа, род, јазик, религија, политичка или друга припадност, 

етничко, национално или социјално потекло, сопственост, 

раѓање, социјален статус, попреченост, сексуална ориентација 

или возраст.”76 

Законот за аудио и аудиовизуелни услуги во член 53 (4) вели 

дека „Аудиовизуелната комерцијална комуникација нема да биде 

дел во/или промовирањето на каков било вид дискриминација врз 

основа на пол, раса, етничка припадност, националност, религија 

или друго убедување, попреченост, возраст или сексуална 

ориентација“77 

Законот за работни односи има отворена клаузула во која со 

закон се покриени следните основи: расна или етничка припадност, 

род, возраст, здравствени услови каде што влегуваат попреченоста, 

религиското, политичко или друго убедување, членството во 

синдикати, национално или социјално потекло, семеен статус, 

имотна или финансиска состојба, сексуална ориентација или други 

приватни  околности.78 Сепак, иако официјалниот превод од 

македонски на англиски јазик гласи „сексуална ориентација“,во 

македонската јазична верзија на законот истата е дефинирана како 

сексуална „склоност“, терминологија која сама по себе е 

дискриминаторска бидејќи се однесува само на сексуалниот чин,  не 

вклучувајќи ги тука сите аспекти на сексуалната ориентација.  

Законот за волонтерство во член 9 предвидува дека 

„Организаторот на волонтирањето не смее да го доведе волонтерот 

во нечесна позиција врз основа на неговата/нејзината раса, боја на 

кожа, род, возраст, здравствена состојба, попреченост, религиско, 

политичко или кое било друго убедување, национална или социјална 

припадност, семеен статус, имотна состојба, сексуална ориентација 

                                         

76 Закон за високо образование (Службен весник бр.35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 
115/10, 17/11 and 51/11)  

77 Закон за аудио и аудиовизуелни услуги (Службен весник бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/2014 и 132/2014) 

78 Закон за работни односи (Службен весник на Република Македонија бр. 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 
47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014; Одлуки на 
Уставен суд: У. бр. 139/2005, У. бр. 161/2005, У. бр. 134/2005, У. бр. 187/2005, У. бр. 
111/2006, У. бр. 188/2006, У. бр. 170/2006, У. бр. 200/2008, У. бр. 20/2009, У. бр. 
176/2009, У.бр. 263/2009, U. no. 62/2013) 
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или поради други лични околности“.79 Овде ја имаме истата заблуда 

како и во Законот за работни односи, во македонската јазична 

верзија од законот се вели „сексуална склоност“ или „сексуална 

ориентација“, иако овој термин во себе поседува и изразува 

терминолошка нејасност, терминологија сама по себе е 

дискриминаторска бидејќи се однесува само на сексуалниот чин, не 

вклучувајќи ги тука сите аспекти на сексуалната ориентација. 

3.3. Втора група закони  

Кривичниот законик во член 39 (5) во кој се предвидени 

општите правила за одмерување на казната гласи „При одредување 

на казната, судот особено ќе внимава на тоа дали кривичното 

дело било извршено против лице или група  лица или 

сопственост, директно или индиректно поради неговиот или 

нивниот пол, раса, боја на кожа, класа, членство во 

маргинализирана група, етничка припадност, јазик, 

националност, социјална припадност, религиско убедување, друг 

вид убедување, образование, политичка припадност, личен или 

социјален статус, ментална или физичка попреченост, возраст, 

семеен или брачен статус, имотна состојба, здравствена 

состојба или која било друга причина предвидена со закон или 

ратификувани меѓународни документи.“80 И покрај тоа што 

сексуалната ориентација или родовиот идентитет не се споменуваат 

конкретно, истите може да се опфатат под член на маргинализирана 

група или под која било друга основа предвидена со закон или 

ратификуван меѓународен документ. Одредбите кои се однесуваат 

на говорот на омраза не се вклучени во Кривичниот законик и 

говорот на омраза не е осуден од страна на надлежните.81 Член 137 

                                         

79 Закон за волонтерство (Службен весник бр.85/07) 
80 Член 39 од Кривичниот законик (Службен весник на Република Македонијабр. 

114/09) http://legislationline.org/documents/action/popup/id/18559 
81 Единствениот напор за промовирање толеранција и осудување на говор на 

омраза кон лицата на ЛГБТ  беше предложената  Декларација 11 за Осуда на говорот на 
омраза кон лицата на ЛГБТ во Собранието на Република Македонија, поднесена од страна 
на Ивон Величковски, член на Собранието од Либералната партија и дел од опозицијата. 
Но, Собранието не ја усвои предложената Декларација за осуда на говорот на омраза кон 
лицата на ЛГБТ-Извештај во сенка за 2012 година достапен на:  

http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_r
eport_EN.pdf 

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/18559
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
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(1) од Кривичниот законик.82 Кривичниот законик не предвидува 

одредба за говор на омраза во која се опфатени кривичните дела врз 

основа на сексуална ориентација. Членот 137 гласи „Лице кое врз 

основа на разлика во пол, раса, боја на кожа, етничка или 

социјална припадност, политичко или родово убедување, 

богатство или социјален статус, јазик или друга лична 

карактеристика или околност, ги ограничува или оневозможува 

правата утврдени со закон или ратификуван меѓународен договор 

на  лице и граѓанин, или, кој врз основа на таквите разлики 

привилегира граѓанин, ќе биде казнет со казна затвор во траење 

од три месеци до три години“. Иако кривичните дела базирани врз 

„лични карактеристики“ веројатно може да се толкуваат на начин 

што во себе ја вклучуваат и сексуалната ориентација, ЛГБТ 

заедницата е сепак неубедена во тоа, па и понатаму ѝ недостига 

ефективна заштита. Останатите членови од Кривичниот законик кои 

се однесуваат на дискриминацијата не само што не ја споменуваат 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет туку содржат и 

отворена клаузула.83 

Законот за судови во член 3 (1) до (3) по однос на целите и 

функциите на судовите гласи дека судовите имаат цел да обезбедат 

еднаквост, еднакви права и недискриминација по која било основа, 

а во член 6 (1) дека секој има еднаков пристап до судовите. Сепак 

во член 43 (1) се вели дека во текот на постапката за избор и 

разрешување судии не треба да постои дискриминација врз основа 

на пол, раса, боја на кожа, национално и социјално потекло, 

политичко и религиско убедување или имотна или општествена 

состојба.84 

                                         

82 Кривичен законик на Република Македонија (Службен весник бр.37/96, 
бр.80/99, бр.4/02, бр. 43/03, бр. 19/04, бр.81/05, бр. 60/06, бр.73/06, бр.7/08,бр.139/08, 
бр.114/09, бр.51/11, бр.135/11, бр.185/11, бр.142/12, бр.166/12, бр.55/13, бр.82/13, 
бр.14/14, бр.27/14, бр.28/14, бр.115/14, бр.132/14, бр.160/14, бр.199/14, бр.196/15, 
бр.226/15) 

83 Член 319 (1) за поттикнување национална, расна и религиска омраза, поделби 
и нетолеранција опфаќа национална припадност, расно и религиско убедување; Член 394-
г за ширење расистички и ксенофобичен материјал преку компјутерски системи опфаќа 
расна припадност, боја на кожа, национална и етничка припадност или религиско 
убедување; Член 417(1) за расна и друга дискриминација опфаќа раса, боја на кожа, 
национално и етничко потекло. 

84 Закон за судови (Службен весник на Република Македонија бр. 58/2006, 
35/2008, 150/2010; Одлуки на Уставен суд: У.бр.256/2007 (16.04.2008), У.бр.74/2008 
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Исто и Законот за личното име85 предвидува дека секој 

граѓанин има право да го смени своето име и презиме, но во него не 

постојат одредби или процедури за промена на матичниот број.86 

Исто така, не е јасно ни дали македонското законодавство дозволува 

трансродовите лица во своите лични документи да го сменат 

регистрираниот род, ниту пак се јасни условите за подобност 

утврдени со закон. Понатаму, правната дефиниција за пол содржи 

различни степени на специфичност, предмет на повеќекратно 

толкување и пракса. Така законот би можел да им дозволи на 

трансродовите лица да го сменат својот регистриран род откако ќе 

преземат решителни чекори кои може или не мора да вклучат 

медицински третман или посебна хируршка интервенција за да може 

да живеат во спротивниот род.87 

Најголемиот пад во законодавството во однос на лицата на 

ЛГБТИК беше направен кога Собранието на Република Македонија на 

8 април 2010 година усвои нов Закон за спречување на 

дискриминацијата88 кој не ја споменува сексуалната ориентација 

како основа за дискриминација поради што Македонија доби 

негативни поени во сите понатамошни извештаи од ЕУ и СЕ.89 До 2010 

                                         

(10.09.2008), У.бр.124/2008 (14.01.2009), У.бр.12/2011 (29.02.2012). Член 18(5).) 
85 Закон за личните имиња (Службен весник на Република Македонија бр.8/95, 

66/07, 103/08и 51/11) 
86 Извештај во сенка 2012 година достапен на: 

http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN
.pdf 

87 Младеновиќ, Нинослав. Студија за хомофобијата, трансфобијата и 
дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет Правен 
извештај:„Поранешна Југословенска Република Македонија“ 

88 Закон за спречување и заштита од дискриминација(Службен весник на 
Република Македонија бр.50/10, 44/2014, Уставен суд одлука: У.бр.82/2010 (15.09.2010). 

89 Новиот македонски закон за спречување на дискриминацијата предизвика 
контраверзии во петокот кога геј- активистите и Европската унијаго критикуваа законот 
поради невклучување на дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација. Новиот 
закон е усвоен минатиот четврток со тесно мнозинство од 62 пратеника во Собрание со 
120 пратеници и не е во согласност со европските стандарди, изјави претставник на 
Делегацијата на ЕУ за АФП. Законот во себе содржи 20 основи за дискриминација, но ја 
иззема сексуалната ориентација и со тоа ја остава Македонија да биде „единствената 
земја во регионот која нема европски закон за спречување на дискриминацијата“ изјави 
претставникот на ЕУД. Пред гласањето претставниците на најголемата опозициска 
партија, Социјалдемократската партија на Македонија (СДСМ) излезе на протест бидејќи 
амандманите кои ја вклучуваа сексуалната ориентација беа отфрлени. Залудно ЕУ и 
опозицијата ја предупредија македонската влада да го одложи гласањето за да биде 
сменет нацрт-законот. – дел од: Отпорот на геј- мажите кон македонскиот закон за 
спречување на дискриминацијата достапен на 

http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
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година одредбите за спречување на дискриминацијата беа 

расфрлани во различни закони. Законот за спречување и заштита од 

дискриминација не е во согласност со директивите во однос на 

минимум заштитените основи, дефиниции и форми на 

дискриминации, ефективни, пропорционални и  превентивни 

санкции, користење статистички податоци, како и дијалог со НВО 

секторот. Телото за еднаквост основано со акт – Комисија за заштита 

од дискриминација (КЗД) – не може да се каже дека ги исполнува 

условите на Директивата 2000/43.90 Законот за спречување и 

заштита од дискриминација штити по следните основи: боја на кожа, 

род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, 

јазик, државјанство, социјално потекло, образование, политичка 

припадност, личен и општествен статус, семеен или брачен статус, 

имотна состојба и здравствена состојба. Законот не ја исцрпува во 

целост листата со минимум предвидени основи за дискриминација 

утврдени со Директивата бидејќи вклучува ограничена форма на 

убедување, а ја исклучува сексуалната ориентација, сепак остава 

отворена клаузула („која било основа утврдена со закон или 

ратификуван меѓународен договор“, член 3, Закон за спречување на 

дискриминацијата), и содржи неколку други основи што не се 

покриени од страна на директивата .91 

Законот за извршување санкции во член 4 (2) гласи дека се 

забранува дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, пол, 

јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или 

општествено потекло, имотна и општествена положба или друг 

статус. Основите се однесуваат на лице чии санкции се 

извршуваат.92 

Законот за заштита на детето член 12 (1) во отворена клаузула 

предвидува „се забранува која било форма на дискриминација врз 

основа на раса, боја на кожа, пол, јазик, религиско убедување, 

                                         

http://www.eubusiness.com/news-eu/macedonia-rights.42f 
90 Котевска Биљана, Извештај за земјата по однос на недискриминација ПЈР 

Македонија Период на известување  
1 јануари 2014година  – 31 декември 2014 година 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-

mk-country_report_nd_final.pdf 
91 Ibid. 
92 Закон за извршување санкции (Службен везник бр.2/06). 

http://www.eubusiness.com/news-eu/macedonia-rights.42f
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политичко и друго убедување, национално, етничко или 

општествено потекло, културна и друга припадност, имотна 

состојба, попреченост, раѓање или друг статус на детето или 

неговиот/нејзиниот родител или неговиот/нејзиниот законски 

старател”93 

Законот за ментално здравје во член 20 (4) предвидува дека 

„дискриминацијата“ е која било форма на изолација, исклучување, 

оттуѓување или друг третман со ефект на повреда или повреда на 

рамноправноста за уживање на правата, освен во случаи 

дефинирани со овој закон.94 

Законот за еднакви можности на жените и мажите во членот 3 

(6) согласно принципот на еднаков третман во пристапот до 

вработување, ја забранува дискриминацијата врз основа на брачен 

статус, семеен статус, боја на кожа, политичко или друго 

убедување, активност во синдикати, етнички или социјален статус, 

попреченост, возраст, сопственост, општествен или друг статус, и 

во член 4 (3) каде што дефиницијата за дискриминација врз основа 

на род е дефинирана како „која било разлика, исклучување или 

ограничување врз основа на род, резултира во загрозување или 

оневозможување на признавањето, остварувањето или 

практикувањето на човековите права и основни слободи врз 

основа на еднаквоста помеѓу жените и мажите во политичката, 

економска, општествена, културна и граѓанска или друга сфера 

без разлика на нивната раса, боја на кожа, род, припадност на 

маргинализирана група, етничка припадност, јазик, 

државјанство, општествен статус, ментална и физичка 

попреченост, материјална состојба, здравствена состојба или 

која било друга основа“.95 

                                         

93 Закон за заштита на детето (Службен весник на Република Македонија бр. 
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15) 

94 Закон за ментално здравје (Службен весник на Република Македонија бр. 
71/06) 

95 Закон за еднакви можности за жените и мажите (Службен весник на Република 
Македонија бр.06/2012, 30/2013, 166/2014) 
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3.4. Tрета група закони 

Анализирајќи ги законите во кои сексуалната ориентација е 

јасно наведена и оние закони каде одредбите за дискриминација 

нудат отворена клаузула, може да се каже дека сите останати закони 

влегуваат во третата група кои одат на штета на ЛГБТИК заедницата. 

Иако е ова точно, не сите закони се од важност за дискриминацијата. 

Дури и Законот за спречување и заштита од дискриминација кој е lex 

specialis за дискриминација во однос на другите закони кои содржат 

недискриминациски одредби, не ги регулира специфичните одредби 

за сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 

Од останатите закони кои би можеле да бидат релевантни за 

прашањата за сексуалната ориентација и родовиот идентитет, ќе 

споменам само неколку: Законот за социјална заштита, Законот за 

семејство, Законот за средно образование, Законот за доброволно 

финансиско пензиско осигурување, Законот за здравствена заштита, 

Законот за домување итн. 

3.5. Имплементација на правата на ЛГБТИК во 
Македонија 

Во однос на правата на ЛГБТИК законодавството во 

Македонија е на многу ниско ниво, а неговата имплементација скоро 

и да не постои. Земено предвид дека сексуалната ориентација во 

законите се споменува или интерпретира во одредбите многу 

ретко96, а родовиот идентитет пак не се споменува во ниеден закон, 

најголемата улога по однос на имплементацијата паѓа на 

институциите и судовите и се базира врз нивно толкување. 

Во Република Македонија Уставниот суд, Постојаната анкетна 

комисија за заштита на слободите и граѓаните во Република 

Македонија, Народниот правобранител и Комисијата за заштита од 

дискриминација се националните тела за човекови права кои имаат 

јасна надлежност за справување со дискриминацијата. Во пракса 

                                         

96 Член 137 од Кривичниот законик користи една отворена правна норма „лични 
карактеристики или околности“каде што може да влезат сексуалната ориентација и/или 
родовиот идентитет. 
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структурата за човековите права не презема мерки во однос на 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет.97 

КЗД која беше основана во 2010 година со Законот за заштита 

од дискриминација, а започна да функционира во 2011 година, и 

понатаму се соочува со бројни проблеми и пречки во својата работа. 

На пример, во 2015 година КЗД се жалеше на проблеми во однос на 

непостоење на Оддел за финансии на КЗД, недостаток на експерти – 

информатички експерти и проблеми при испраќање и добивање 

електронска пошта. КЗД го има следниот мандат: да дава совет или 

препораки по предмети на дискриминација, да дава информации и 

да иницира постапки кај надлежните државни тела, да известува, да 

овозможува образование и обуки, да предлага измени на закони, 

соработка со локалната власт, НВО-а, други тела за еднаквост и 

меѓународни организации, да собира статистички податоци, да 

формира база на податоци и да прави истражувања. 

Во 2011 година КЗД ја доби првата претставка во однос на 

сексуална ориентација „која било основа утврдена со закон или 

ратификуван меѓународен договор“ на тој начин постапката беше 

прекината поради отстранување на компромитирачкиот знак на 

постерот од страна на дискриминаторот.98 Во 2012 година во КЗД беа 

поднесени три претставки во однос на сексуална ориентација, но сè 

уште ниедна од нив не доби позитивна завршница.99 Во 2013 година 

КЗД реши еден случај во однос на член на маргинализирана група и 

утврди дискриминација, сепак конкретната маргинализирана група 

не е спомената.100 Во 2014 година во еден случај КЗД утврди 

вознемирување врз основа на сексуална ориентација.101 Во текот на 

2015 година соработката на КЗД со граѓанските организации беше на 

високо ниво со цел јакнење на нивните капацитети во справување со 

                                         

97 Извештај во сенка 2012 година достапен на: 
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN
.pdf 

98 Годишен извештај на КЗД 2011 година, 
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2011.pdf 

99 Годишен извештај на КЗД 2012 година, 
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2012.pdf 

100 Годишен извештај на КЗД 2013 година, 
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/mcms-
godisen_izvestaj_kzd2013prereden%20web.pdf 

101 Годишен извештај на КЗД 2014 година, 
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2014.pdf 

http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2011.pdf
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2012.pdf
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/mcms-godisen_izvestaj_kzd2013prereden%20web.pdf
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/mcms-godisen_izvestaj_kzd2013prereden%20web.pdf
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2014.pdf
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случаи од областа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 

Преку своите членови КЗД учествуваше на работилници за односи со 

јавноста каде што информираше за прашања на ЛГБТИК, 

учествуваше на студиско патување во Холандија и учествуваше во 

подготовката на Внатрешниот протокол за постапување по предмети 

за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет. Протоколот и неговите анекси 

беа усвоени во мај и јуни 2015 година.102 

Народниот правобранител е друг вид тело кое се справува со 

дискриминацијата, но досега единствениот регистриран случај во 

однос на сексуалната ориентација и родовиот идентитет е оној 

истиот кој беше поднесен и кај Комисијата во 2011 година.103 

Судовите ретко се соочуваат со одредби во однос на 

дискриминацијата поради недостаток на таквата пракса, како и 

недостаток на директни одредби кои се однесуваат на 

дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет.104Јавното обвинителство сè уште работи на еден случај 

за говор на омраза од 2014 година.105 Пасивноста и 

незаинтересираноста на Обвинителството во овој случај 

резултираше со протести пред зградата на Јавното обвинителство 

под името „Истрагата е во тек...до кога?“106 

Слободата на собирање и здружување првпат беше ставена на 

тест во 2006 година и 2007 година кога Македонската асоцијација за 

слободна сексуална ориентација (МАССО) ги планираше 

фестивалите квир („Квир плоштад“) во Скопје со цел да го оживее 

јавниот простор со улични забави и улични перформанси. Сепак, и 

во двата обида, настаните беа спречени од страна на локалните 

                                         

102 Годишен извештај на КЗД 2015 година, 
http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2015.pdf 

103 Годишен извештај 2011 година 
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2011/Izvestaj%202011-ANG.pdf 

104 Извештај во сенка 2012 година достапен на: 
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN
.pdf 

105 Повеќе информации - http://www.libertas.mk/prodolzhuva-praksata-na-
diskriminatsi/ 

106 http://www.plusinfo.mk/vest/12115/galerija-lgbt-zaednicata-odrzuva-
dvaesetminuten-protest-pred-obvinitelstvoto 

http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvestaj_2015.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2011/Izvestaj%202011-ANG.pdf
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.libertas.mk/prodolzhuva-praksata-na-diskriminatsi/
http://www.libertas.mk/prodolzhuva-praksata-na-diskriminatsi/
http://www.plusinfo.mk/vest/12115/galerija-lgbt-zaednicata-odrzuva-dvaesetminuten-protest-pred-obvinitelstvoto
http://www.plusinfo.mk/vest/12115/galerija-lgbt-zaednicata-odrzuva-dvaesetminuten-protest-pred-obvinitelstvoto


 

34 

 

власти.107 Сè уште немало јавен собир или протест на лицата на 

ЛГБТИК во Република Македонија. Хелсиншкиот комитет за човекови 

права во соработка со партнерски организации го организира 

Маршот на толеранцијата веќе седум години по ред, но во јавност, 

особено во одредени медиуми, и покрај јасната идеја и дневниот ред 

што организаторите на настанот го даваат, се јавуваат намерни 

обиди за искривување на значењето и пораката од овој настан во 

„прикриена геј-парада“. Оваа состојба на невидливост на лицата на 

ЛГБТИК ја става целата заедница во еден празен простор каде што 

многу политички и други структури слободно ја злоупотребуваат 

заедницата и промовираат омраза кон неа. Ситуацијата стана 

особено јасна кога се усвојуваше Законот за спречување и заштита 

од дискриминација. Се појавија знаци на зголемена нетолеранција 

кон ЛГБТИК лицата кои резултираа во повеќекратни физички напади 

на ЛГБТИ Центарот за поддршка во Скопје и ширење материјал со 

хомофобична содржина. Иако полицијата реагираше соодветно на 

насилните напади, и понатаму е потребно да се спроведе целосна 

истрага, додека, пак, надлежните лица и професионалните 

медиуми, сопствениците и организациите да преземат многу повеќе 

со цел јавно да се откажат од нетолеранцијата и незнаењето .108 

ЕУ и СЕ постојано бараат од надлежните да ги спроведат сите 

препораки во однос на сексуалните малцинства и да ги осудат сите 

насилства и нетолеранција кон организациите и лицата на ЛГБТИК, 

но за жал надлежните и понатаму остануваат глуви.109 

Спроведувањето на правата на ЛГБТИК останува предизвик. 

Бидејќи легислативата е првиот чекор од која било реформа, 

имплементацијата е секогаш најтешкиот дел бидејќи ѝ дава на 

легислативата практично значење. Во Македонија имплементацијата 

                                         

107 Официјална веб-страница на ИЛГА Европа 
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/masso_i
s_denied_the_right_to_the_freedom_of_assembly 

108 Годишен извештај за ситуацијата со човековите права на лицата на ЛГБТ  во 
Република Македонија во 2010 година 
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_
report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_
2010 

109 ЧЕП го осудуваат нападот врз центарот на ЛГБТ во македонскиот главен град и 
откажувањето на настаните по повод Неделата на гордоста 

http://www.pinknews.co.uk/2013/06/25/meps-condemn-attack-on-lgbt-centre-in-
macedonias-capital-and-cancellation-of-pride-event/ 

http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/masso_is_denied_the_right_to_the_freedom_of_assembly
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/masso_is_denied_the_right_to_the_freedom_of_assembly
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_2010
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_2010
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_2010
http://www.pinknews.co.uk/2013/06/25/meps-condemn-attack-on-lgbt-centre-in-macedonias-capital-and-cancellation-of-pride-event/
http://www.pinknews.co.uk/2013/06/25/meps-condemn-attack-on-lgbt-centre-in-macedonias-capital-and-cancellation-of-pride-event/
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речиси и не постои поради недостаток на практична легислатива. 

Како позитивен исход може да ја споменеме видливоста на 

заедницата на ЛГБТИК и процесот на креирање мрежа кај 

граѓанското општество. Сепак, геј парадите, како голем индикатор 

на директна примена на слободата на собирање и здружување се на 

ниско ниво. Во Македонија имаше неколку такви обиди кои завршија 

со мал број учесници, осуди од страна на општеството и без 

поддршка од членовите на политичките партии.  

4. ЗАКЛУЧОЦИ 

Хомосексуалноста отсекогаш била дел од човековата култура. 

Разликата во реакциите на општествата кон хомосексуалноста 

варирале од нормално до „неприродно“ однесување, од морално до 

криминално осудување, а во последно време ослободување.110 Со 

немирите во Стонвол во 1969 година, започна револуцијата на 

сексуално изразување охрабрувајќи ја геј-заедницата да се бори за 

себе и за свое ослободување. Историскиот момент почна процес кој 

на повеќе нивоа продолжи во сè поголеми поволности за заедницата 

на ЛГБТИК низ светот. За жал, сите континенти и сите држави имаат 

различни нивоа на толеранција, регулирање и имплементација на 

правата на ЛГБТИК, од осудување со смртни казни до еднакви права 

за сите граѓани. Разликата во легислативата за сексуалните 

малцинства е еден од императивите со кој се мери демократскиот 

систем и степенот на почитување на човековите права во една земја. 

Земјите во Европа имаат нееднаков пристап во регулирање на 

правата на ЛГБТИК, што е резултат на директното влијание на 

препораките од политиката на ЕУ. По големото проширување на ЕУ 

во 2004 година, ЕУ излезе со заклучок дека правата на ЛГБТИК биле 

ставени во сенка и дека во следниот процес на проширување, 

напредокот кај земјите кандидати мора да се гледа на еден построг, 

организиран и директен начин. Во тој процес земјите-кандидати беа 

запознати со Директивата на Советот 2000/78/EК и Повелбата на ЕУ 

                                         

110 Волф, Шери. Сексуалноста и социјализмот. Чикаго, Ill: Хејмаркет, 2009 
година. 
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за фундаментални права која стана еден од обврзувачките услови за 

спроведување на националната легислатива.  

Во 2001 година Македонија го потпиша Договорот за 

стабилизација и асоцијација, а во 2005 година земјата се стекна со 

кандидатски статус. Со Директивата од 2003 година и ЕУ Повелбата 

за фундаментални права која стапи на сила во 2009 година, 

подефинирани правила за правата на ЛГБТИК станаа задолжителен 

услов. Овие нови услови директно влијаеја врз процесот на 

асоцијација. За жал, земјата сè уште ги нема преземено сите мерки 

во законодавството и неговата имплементација согласно заштитата 

на правата на ЛГБТИК. 

Најгорливите прашања во национален контекст вклучуваат: 

 Недостаток на инклузија на сексуалната ориентација како 

јасно заштитена основа во сеопфатното право за спречување 

на дискриминацијата; 

 Недостаток на внатрешна хармонизација на националната 

легислатива со Законот за спречување на дискриминација и 

меѓународните стандарди; 

 Слабо распоредување на ресурсите за двете национални 

институции за човекови права со надлежност за еднаквост и 

недискриминација поради што се попречени да ги извршуваат 

своите надлежности во целост; 

 Неказнивост на кривичните дела од омраза и говорот на 

омраза, особено во однос на сексуалната ориентација; 

 Недостатокот на независност кај судството и партизација на 

државните институции како што е нотирано во Извештајот за 

напредокот на ЕК, претставува сериозен предизвик за 

владеење на правото и за довербата на граѓаните кон 

институциите.111 

 Интерсекциските нееднаквости во голема мера не се 

рефлектираат во правните рамки и во рамките на политиките, 

на тој начин останувајќи нетретирани од системот. Постои 

забележливо отсуство на интерсекциски пристап кон законите 

                                         

111 Котевска Биљана, Извештај за земјата во однос на недискриминација ПЈР 
Македонија Период на известување 1 јануари 2014 година – 31 декември 2014 година 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-
mk-country_report_nd_final.pdf 
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и политиките релевантни  за  областа  на  социјална  

заштита.112 

Со непочитување на препораките на ЕУ и директивите на СЕ, 

Македонија не успева да ги исполни политичките критериуми поради 

што е најлош пример за почитување на правата на ЛГБТИК, 

започнувајќи со легислативата, а завршувајќи со речиси и 

непостоечката имплементација, задржувајќи така status quo на 

земја-кандидат за членство во ЕУ од 2005 година. Тешко е да се 

предвидат следните чекори во Македонија, може само да се каже 

дека постојат одредени промени, па да се надеваме дека ќе се 

движат во позитивна насока. Тоа што се случува со заедницата на 

ЛГБТИК во однос на општата перцепција во општеството во смисла 

на хомофобија и нетолеранција на дневна основа без разлика на 

законодавството и неговата имплементација, може да биде тема на 

некое идно истражување. 

5. ПРЕПОРАКИ 

Проблемите на ЛГБТИК лицата во Македонија претставуваат 

жешка тема во последните години, особено по воведувањето на 

Законот за спречување и заштита од дискриминација. Многу НВОи и 

научници ја истражуваа ситуацијата во Македонија и даваа 

препораки и за законите и за нивната имплементација.  

Општата препорака ќе биде: 

Македонија треба да започне со измена и дополнување на 

Законот за спречување на дискриминацијата, а потоа да 

премине на сите останати закони во кои треба да се воведат 

одредбите во однос на правата на ЛГБТИК, за потоа, со помош 

на ЕУ да се фокусира на процесот на нивна имплементација. 

                                         

112 Котевска Билјана Уметноста на преживувањето : интерсекциски 
нееднаквости во социјалната  

заштита во Македонија : резултати од емпириско истражување / [авторки 
Билјана Котевска, 

Елена Анчевска, Симонида Кацарска, Скопје : Институт за европска      
политика, 2016. 
http://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04603/mk/Country_paper[MK][DT

P].pdf 

http://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04603/mk/Country_paper%5bMK%5d%5bDTP%5d.pdf
http://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04603/mk/Country_paper%5bMK%5d%5bDTP%5d.pdf
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Во овој дел ќе ги изнесам клучните препораки кои 

произлегуваат од оваа анализа, но сепак ќе ги искористам и 

претходните истражувања, како и препораки на ова поле.113 

 Најпрво во Македонија се потребни активности за подигање на 

свеста за подобрување на ситуацијата на заедницата на 

ЛГБТИК. Овие активности треба да бидат преземени од страна 

на државните институции со цел да се спознае за 

националното законодавство и пракса во однос на правата на 

ЛГБТИК, како и меѓународно наметнатите обврски од СЕ 

(препораки) и ЕУ (директиви).  

 Кампањите за подигање на свеста треба итно да бидат 

фокусирани на две целни групи – прво, општата јавност со цел 

да се добие поширока дозвола за легислативата во поддршка 

на лицата на ЛГБТ, и второ, на некој начин да се разбудат 

лицата на ЛГБТ и да се поттикнат да ги уживаат своите права 

и слободи, како и да се заштитат од сите форми на 

дискриминација. 

 Амандмани во Уставот со широка клаузула за дискриминација 

која јасно ќе ги вклучи сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет како посебна основа. Општата забрана за 

дискриминација треба да биде сменета со цел да вклучи 

бројни други основи. Доколку не изрично, може да се користи 

идејата „друг статус“ или „други лични околности“, но само 

доколку се развие една кохерентна пракса во согласност со 

меѓународните одлуки кои без преседан ја вклучуваат 

сексуалната ориентација, како и оние донесени од страна на 

Комитетот за човекови права на ОН, Европскиот суд за 

човекови права и Европскиот суд на правдата. 

 Треба да се иницираат амандмани на Кривичниот законик кои 

ќе вклучат дефиниција за кривично дело од омраза  и ќе 

содржат бројни основи вклучувајќи ја сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет. Две опции може да бидат 

земени предвид – да се предвидат построги казни за 

кривичните дела предизвикани од омраза, или при 

                                         

113 Меѓународната заедница го третира прашањето на лицата на ЛГБТИК доста 
интензивно и многу НВО-а (Хелсиншки комитет за човекови права, ХЕРА, ЛГБТИК Јунајтед 
и др.) како и многу научници и лица од научната сфера (Биљана Котевка, Нинослав 
Младеновиќ и др.) истражувале на темата и дале свои препораки. 
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одредување на казната во законски предвидениот минимум и 

максимум да се земе предвид мотивот како отежнителна 

околност за сторителот на делото. 

 Законот за спречување и заштита од дискриминација треба да 

ја воведе дискриминацијата врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет така што земјата ќе биде 

усогласена со релевантната ЕУ легислатива. Важно е да се 

усвојат комплементарни одредби против дискриминацијата и 

да се обезбедат слични одредби во останатите релевантни 

закони. 

 Законот за работни односи и Законот за волонтерство треба да 

ја сменат терминологијата и да вклучат „сексуална 

ориентација и родов идентитет“, наместо „секс ориентација“ 

 Законот за извршување на санкциите, Законот за заштита на 

детето, Законот за ментално здравје, Законот за еднакви 

можности помеѓу жените и мажите кои содржат одредби за 

спречување на дискриминацијата во еден вид отворена 

клаузула треба да содржат „сексуална ориентација и родов 

идентитет“. 

 Останатите закони кои регулираат многу животни сфери, 

вклучувајќи го здравството, образованието, домувањето, и 

благосостојбата кои имаат отворена клаузула за спречување 

на дискриминацијата, треба да ја вклучат „сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет“.  

 Во блиска иднина да се усвои предлог-законот за 

регистрирани партнерства со кој истополовите двојки би ги 

уживале истите права како и хетеросексуалните. 

 Јакнење на институционалната заштита на лицата на ЛГБТИК 

со афирмирани акциски програми, повлекување од употреба 

на студентските книги, учебници, наставни прирачници и др. 

кои ја објаснуваат „сексуалната ориентација и родовиот 

идентитет“ на начин кој ја загрозува, погрешно толкува или ја 

поттикнува осудата и ѝ противречи на правната заштита. 

 Во основните и средни училишта треба да се воведе едукација 

за сексуалното здравје така што отворено ќе се зборува за 

сексуалноста и прашањата со кои се соочуваат ЛГБТ лицата. 

 Преку обуки, соработка со НВО-и, соработка со меѓународните 

организации и размена на искуства со други закони во 

регионот да се зајакнат капацитетите на КЗД за да може да се 
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справат со случаите на дискриминација врз основа на 

„сексуалната ориентација и родовиот идентитет“. 

 Обуки и работилници за судии кои ќе ја воведат ЕКЧП и 

праксата на ЕСП во случаи поврзани со „сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет“. 

 Обуки и работилници за вработените во институциите за 

подигање на свеста за постоење на нееднаквостите кои се 

генерираат преку интеракција и интерсекција на лични   

карактеристики   и   односи   на   моќ. 

 Примена на интерсекциски пристап кон законите и политиките 

релевантни за  областа  на  социјална  заштита.   
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стр. 13, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html [посетено на 

17 мај 2016 година] 

 Генерално собрание на ОН, Конвенција за правата на детето, 

20 ноември 1989 година, Обединети нации, Серија договори, 

том. 1577, стр. 3, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html  

 Генерално собрание на ОН, Конвенција против тортура и друг 

вид сурово, нечовечко или деградирачко постапување или 

казнување, 10 декември 1984 година, Обединети нации, 

Серија договори, том. 1465, стр. 85, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html  

 Генерално собрание на ОН, Меѓународен пак за граѓански и 

политички права, 16 декември 1966 година, Обединети 

нации, Серија договори, том. 999, стр. 171, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html [ посетено на 

14 мај 2016 година] 

 Генерално собрание на ОН, Меѓународен пакт за економски, 

социјални и културни права, 16 декември 1966 година, 

Обединети нации, Серија договори, том. 993, стр. 3, 

достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html 

[посетено на 14 мај 2016 година] 

 Генерално собрание на ОН, Меѓународен пакт за елиминација 

на сите форми на расна дискриминација, 21 декември 1965 

година, Обединети нации, Серија договори, том. 660, стр. 

195, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html  

 Генерално собрание на ОН, Универзална декларација на 

човековите права, 10 декември 1948 година, 217 A (III), 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html
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достапно на: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html 

[посетено на 14 мај 2016 година] 

 Годишен извештај за 2011 година 

http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-

2011/Izvestaj%202011-ANG.pdf  

 Годишен извештај за состојбата со човековите права на 

лицата на ЛГБТ во Република Македонија за 2010 година 

http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_co

untry/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_huma

n_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_201

0 

 Годишен извештај на КЗДза 2011 година, 

http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvesta

j_2011.pdf  

 Годишен извештај на КЗДза 2012 година, 

http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvesta

j_2012.pdf  

 Годишен извештај на КЗДза 2013 година, 

http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/mcms-

godisen_izvestaj_kzd2013prereden%20web.pdf  

 Годишен извештај на КЗДза 2014 година, 

http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvesta

j_2014.pdf  

 Годишен извештај на КЗДза 2015 година, 

http://www.kzd.mk/sites/default/files/dokumenti/god_izvesta

j_2015.pdf  

 Групи за човековите права го тужат македонскиот министер 

за хомофобија 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonian-

minister-exchanges-law-suits-with-gay-community  

 Даџен против Велика Британија (бр.7525/76), 22 октомври 

1981година http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

57473&version=meter+at+null&module=meter-

Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority

=true&action=click&contentCollection=meter-links-

click#{"itemid":["001-57473"]}  

 Директива на Советот 2000/78/EС–Службен весник Л 303 , 

02/12/2000 P. 0016 – 0022 

http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_2010
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_2010
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_2010
http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/annual_report_on_the_situation_of_human_rights_of_lgbt_people_in_the_republic_of_macedonia_in_2010
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57473&version=meter+at+null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId=&mediaId=&referrer=&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click#{"itemid":["001-57473"]}
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http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:3

2000L0078:en:HTML  

 Додо Карсеј, Колку далеку стигна лобирањето за сексуална 

ориентација и родов идентитет во ОН и каде тоа води? 

Преглед на сексуалната ориентација, родовиот идентитет и 

активизмот на интерсекс заедница, клучни случувања во ОН, 

2003-2014 година (aRc international, 2014), на 8.  

 Европска комисија за демократија преку правото 

(Венецијанска комисија, мислење по однос на седумте 

амандмани за „Поранешна Југословенска Република 

Македонија“ во однос на судскиот совет, надлежностите на 

уставниот суд и посебните финансиски зони,  

 Заедничка изјава за сексуалната ориентација, родовиот 

идентитет и човековите права, Генерално собрание на ОН, 

изјавена од Аргентина во име на 67 земји 

 Заедничка изјава за сексуалната ориентација, родовиот 

идентитет и човековите права, Совет за човекови права, 

изјавена од Колумбија, во име на 85 земји 

 Заедничка изјава за сексуалната ориентација и човековите 

права, Комисија човековите права, изјавена од Нов Зеланд 

во име на 32 земји 

 Заедничка изјава за сексуалната ориентација, родовиот 

идентитет и човековите права, Совет за човекови права, 

изјавена од Норвешка во име на 54 земји 

 Закон за аудио и аудиовизуелни услуги (Службен весник 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/2014 и 132/2014) 

 Закон за високото образование (Службен весник бр.35/08, 

103/08, 26/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11)  

 Закон за волонтерство (Службен весник бр.85/07) 

 Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен 

весник на Република Македонија бр.06/2012, 30/2013, 

166/2014) 

 Закон за заштита на детето (Службен весник на Република 

Македонија бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 

150/15) 

 Закон за заштита на правата на пациентите (Службен весник 

бр. 82/08) 

 Закон за извршување на санкциите (Службен весник 

бр.2/06). 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
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 Закон за јавно здравје (Службен весник бр. 22/10) 

 Закон за личните имиња (Службен весник на Република 

Македонија бр.8/95, 66/07, 103/08 и 51/11)  

 Закон за ментално здравје (Службен весник на Република 

Македонија бр. 71/06) 

 Закон за работни односи (Службен весник на Република 

Македонија бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 

130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 

11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 

113/2014; Одлуки на Уставен суд: У.бр. 139/2005, У.бр. 

161/2005, У.бр. 134/2005, У.бр. 187/2005, У.бр. 111/2006, 

У.бр. 188/2006, У.бр. 170/2006, У.бр. 200/2008, У.бр. 

20/2009, У.бр. 176/2009, У.бр. 263/2009, У.бр. 62/2013) 

 Закон за спречување и заштита од дискриминација (Службен 

весник на Република Македонија бр.50/10, 44/2014, Одлука 

на Уставен суд: У.бр.82/2010 (15.09.2010). 

 Закон за судови (Службен весник на Република Македонија 

бр. 58/2006, 35/2008, 150/2010; Одлуки на Уставен суд: 

У.бр.256/2007 (16.04.2008), У.бр.74/2008 (10.09.2008), 

У.бр.124/2008 (14.01.2009), У.бр.12/2011 (29.02.2012). Член 

18(5) 

 Зуко, Мерима. Дискриминацијата некогаш и сега. 2012 

година http://diskriminacija.ba/diskriminacija-nekad-i-sad  

 Извештај во сенка 2012 година достапен на: 

http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/docu

ments/368/Shadow_report_EN.pdf  

 ИЛГА Европа  

http://www.ilgaeurope.org/home/guide_europe/country_by_co

untry/fyr_macedonia/masso_is_denied_the_right_to_the_freedo

m_of_assembly  

 ИЛГА – Индекс на европската мапа на виножитото 2016 

година http://www.ilga-

europe.org/sites/default/files/Attachments/side_b-

rainbow_europe_index_may_2016_small.pdf 

 Консолидирана верзија на ДЕУhttp://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8 4ab2-

b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1& format=PDF 

http://diskriminacija.ba/diskriminacija-nekad-i-sad
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents/368/Shadow_report_EN.pdf
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/side_b-rainbow_europe_index_may_2016_small.pdf
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/side_b-rainbow_europe_index_may_2016_small.pdf
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/side_b-rainbow_europe_index_may_2016_small.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8


 

45 

 

 Консолидирана верзија на 

ДЕУhttp://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CE

LEX:12012E/TXT&from=EN 

 Котевска Биљана, Извештај за земјата по недискриминација 

ПЈР Македонија Период на известување 1 јануари 2014 

година – 31 декември 2014 година 

 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_coun

try_reports/2015-mk-country_report_nd_final.pdf 

 Котевска Билјана Уметноста на преживувањето: 

интерсекциски нееднаквости во социјалната заштита во 

Македонија: резултати од емпириско истражување / [авторки 

Билјана Котевска,Елена Анчевска, Симонида Кацарска, 

Скопје: Институт за европска  политика, 2016. 

http://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04603/mk/C

ountry_paper[MK][DTP].pdf 

 Коченов, Д. Демократијата и човековите права – не се за 

гејлица?: ЕУ Источно проширување и неговото влијание во 

однос на заштитата на правата на сексуалните малцинства. 

2007. Тексас Веслејн рубрика за правото 13(2), 459-495. 

 Кривичен законик на Република Македонија (Службен весник 

бр.37/96, бр.80/99, бр.4/02, бр. 43/03, бр. 19/04, бр.81/05, 

бр. 60/06, бр.73/06, бр.7/08, бр.139/08, бр.114/09, бр.51/11, 

бр.135/11, бр.185/11, бр.142/12, бр.166/12, бр.55/13, 

бр.82/13, бр.14/14, бр.27/14, бр.28/14, бр.115/14, 

бр.132/14, бр.160/14, бр.199/14, бр.196/15, бр.226/15) 

 Марчета, Ирена. Градење на демократија со надворешна 

помош: Македонија и Србија. Алма Матер Студиорум – 

Универзитет на Болоња 2008 година стр.172-181 

 Меѓународна асоцијација на лезбијки, геј-мажи, 

бисексуалци, транс и интерсекслица: Керол, А. Државно 

спонзорирана хомофобија 2016 година: Светско истражување 

за законите кои се однесуваат на сексуалната ориентација: 

криминализација, заштита и признавање (Женева, ИЛГА, мај 

2016 

година)http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_H

omophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf 

 Меѓународна комисија на правници (МКП), Начелата од 

Јогјакарта –Начела за спроведување на меѓународното право 

за човекови права по однос на сексуалната ориентација и 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-mk-country_report_nd_final.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/ad_2014_country_reports/2015-mk-country_report_nd_final.pdf
http://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04603/mk/Country_paper%5bMK%5d%5bDTP%5d.pdf
http://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04603/mk/Country_paper%5bMK%5d%5bDTP%5d.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
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родовиот идентитет, март 2007 година, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/48244e602.html  

 Младеновиќ, Нинослав. Студија за хомофобијата, 

трансфобијата и дискриминацијата врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет Правен извештај: „Поранешна 

Југословенска Република Македонија“   

http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/FYROMLegal

_E.pdf (accessed on 05.02.2014) 

 Одлука бр. 4/03 за толеранција и недискриминација, 

Министерски совет во Мастрихт,2003 година 

 ОН, Повелба на Обединети нации, 24 октомври 1945 година, 1 

UNTS XVI, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html [посетено на 

19 мај 2016 година] 

 Поранешна Југословенска Република Македонија 2015 година 

Извештај за напредокот 

 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20

151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pd

f 

 Препорака СМ/Преп(2010)5 на Советот на министри на 

земјите членки во однос на мерките за борба против 

дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Lang

uage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&Back

ColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true  

 Пресуда 26/62 Ван Генден Лос [1963] EКО 1;  

 Пресуда 6/64 Коста против ЕНЕЛ [1964] EКО 585;  

 Пресуда 11/70 Меѓународна корпорација;  

 Пресуда 106/77 Симентал [1978] EКО 629;  

 Пресуда C-10-22/97 Министерство за финансиипротив 

IN.CO.GE [1998] EКО I-6307 

 Пресуда 26/62 ВанГенден Лос [1963] EКО 1,  

 Пресуда 43/75 Дефрен против Сабена [1976] EКО 455; 

 Пресуда  41/74 Ван Дин [1974] EКО 133 

 Продолжува праксата на дискриминација и неказнување на 

насилство врз заедницата на ЛГБТ, сексуалните работници и 

корисниците на дроги http://www.libertas.mk/prodolzhuva-

praksata-na-diskriminatsi/  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
http://www.libertas.mk/prodolzhuva-praksata-na-diskriminatsi/
http://www.libertas.mk/prodolzhuva-praksata-na-diskriminatsi/
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 Салгиеро да Силва Мута против Португалија (бр. 33290/96), 

21 декември1999 година 

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%2

0Word%20-

%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_paren

tal%20responsibility_.pdf  

 Совет за човекови права на ОН, Дискриминаторски закони и 

пракси и чинови на насилство против лица базирани на 

сексуална ориентација и родов идентитет–Извештај на 

Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации, 

17 ноември 2011 година, A/HRC/RES/19/41, достапно на: 

ttp://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.

19.41_English.pdf [посетено на 19 мај 2016 година] 

 Совет за човекови права на ОН, Човекови права, сексуална 

ориентација и родов идентитет; резолуција / усвоена од 

Советот за човекови права, 14 јули 2011 година, 

A/HRC/RES/17/19, достапно на: 

http://www.refworld.org/docid/512f0bd22.html [ посетено на 

19 мај 2016 година] 

 Совет за човекови права на ОН, Човекови права, сексуална 

ориентација и родов идентитет: резолуција / усвоена од 

Советот за човекови права, 30 јуни 2016 година, 

A/HRC/RES/32/2, достапно на https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/15/PDF/G1615415.pdf?Op

enElement  

 Совет на Европа, Европска конвенција за заштита на 

човековите права и основни слободи, дополнета со Протокол 

бр.. 11 и 14, 4 ноември 1950 година, ETS 5, достапна на: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html 

 Судот на правдата го отфрла предлог-договорот за пристап 

на ЕУ кон ЕСЧП, https://www.euractiv.com/section/justice-

home-affairs/news/court-of-justice-rejects-draft-agreement-of-

eu-accession-to-echr/  

 Устав на Република Македонија, Официјална веб-страница на 

Собранието на Република Македонија, www.sobranie.mk/the-

constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx. 

 Хелсиншки финален акт http://www.osce.org/helsinki-final-

act?download=true   

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_parental%20responsibility_.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_parental%20responsibility_.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_parental%20responsibility_.pdf
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Microsoft%20Word%20-%20Salgueiro%20Da%20Silva%20Mouta%20v%20Portugal%20_parental%20responsibility_.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/15/PDF/G1615415.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/15/PDF/G1615415.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/154/15/PDF/G1615415.pdf?OpenElement
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/court-of-justice-rejects-draft-agreement-of-eu-accession-to-echr/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/court-of-justice-rejects-draft-agreement-of-eu-accession-to-echr/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/court-of-justice-rejects-draft-agreement-of-eu-accession-to-echr/
http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
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 ЧЕП го осудуваат нападот над центарот на ЛГБТ во 

македонскиот главен град и откажувањето на Парадата 

http://www.pinknews.co.uk/2013/06/25/meps-condemn-

attack-on-lgbt-centre-in-macedonias-capital-and-cancellation-

of-pride-event/  

 Џенк, Ејуп. Правата на популацијата на ЛГБТ во Република 

Македонија. PDF документ 

 Шимовиќ Ајнвалтер, Тена Селанец, Горан Усогласување на 

законот за спречување на дискриминацијата со 

законодавството на ЕУ, Сараево, април 2015 година, ISSN 

2303-6079 

 Шишовски Јордан д-р, Калина Лечевска д-р, Викторија 

Боровска д-р, Ана Блажева м-р, Проверка и рамнотежа во 

Република Македонија, како да профункционираат? 

Ефективно собирање, силна демократија: Визија за 

подобрување на системот на проверки и рамнотежи во 

Република Македонија, 2016 година 

7. ПОИМНИК 

Бисексуалец/ка – Лице кое сексуално и емотивно се 

привлекува од лица од двата пола. 

Геј маж – Маж кој сексуално и емотивно се привлекува 

исклучиво од лице од истиот пол. Поради историското 

обременување на терминот хомосексуалец, се препорачува 

употребата на овој неутрален термин. 

Дискриминација – Секое разликување, исклучување, 

ограничување и секој облик на ставање на лице или на група лица 

во неповолна положба врз некоја основа. Основите или 

карактеристиките по кои лицето или групата на лица се доведува во 

неповолна положба се различни и може да бидат: сексуална 

ориентација, родов идентитет, родово изразување, род, возраст, 

раса, етничка и/или национална припадност, верска припадност, 

политичка определба, и т.н. Дискриминацијата може да биде 

директна или индиректна, институционализирана и дискриминација 

по повеќе основи. Вознемирувањето, сексуалното вознемирување, 

мобингот и сегрегацијата се исто така видови на дискриминација. 

http://www.pinknews.co.uk/2013/06/25/meps-condemn-attack-on-lgbt-centre-in-macedonias-capital-and-cancellation-of-pride-event/
http://www.pinknews.co.uk/2013/06/25/meps-condemn-attack-on-lgbt-centre-in-macedonias-capital-and-cancellation-of-pride-event/
http://www.pinknews.co.uk/2013/06/25/meps-condemn-attack-on-lgbt-centre-in-macedonias-capital-and-cancellation-of-pride-event/
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Интерсексуално лице – Лице кое е родено со хромозомски, 

хормонски или генитални карактеристики кои не одговараат на 

зададените стандарди на машки и женски категории поради својата 

сексуална и репродуктивна анатомија. Овој термин го замени 

терминот хермафродит кој денес се смета за нестручен и 

навредлив. Интерсексуалноста може да добие различни облици и да 

опфати различни положби на интерсексуалните лица. 

Квир – Овој збор првенствено се однесува на сè што се 

разликува од конвенционалното на некој необичен начин (синоним 

за чудно, ексцентрично). На почетокот овој термин имал навредливо 

значење за нехетеросексуалните лица, а денеска се употребува за 

субверзивно разобличување на постоечките, речиси фиксирани 

модели, отфрлувајќи ги разликите и идентитетите. Со ова, сите 

ЛГБТИ лица, без разлика, се опфатени со овој термин, и ниту еден 

од ЛГБТИ идентитетите не ужива повластена и привилегирана 

положба. Овој термин означува пркос кон хетеропатријархалните 

норми. 

Лезбијка – Жена која е сексуално и емотивно привлечена од 

лице од истиот пол. Лезбијка е еден од најстарите и најпозитивните 

термини за хомосексуалните жени, кој во лезбиската феминистичка 

теорија не означува само сексуален идентитет кој се спротивставува 

на конвенционалните родови очекувања од жената, туку и 

општествен и политички идентитет изграден во опозиција кон 

машкиот шовинизам, патријархатот, хетеросексизмот и 

фалоцентризмот.   

ЛГБТ – Сеопфатен термин кој се користи за означување на 

лезбијките, геј мажите, бисексуалните и трансродовите лица. Може 

да биде проширен и да ги вклучува квир и интерсексуалните лица 

(ЛГБТКИ). 

Мизогинија – Омраза кон жените или кон женскиот род 

воопшто. 

Патријархат – Општествен систем во кој мажот има 

доминантна улога во однос на жената. Патријархалниот систем на 

вредности и општествени норми ја чини основата на која се 

одржуваат постоечките системи на односи на моќ и привилегии кои 

се во континуитет доделуваат на мажите. 



 

50 

 

Род – Како општествен конструкт на полот, родот е категорија 

која се однесува на економските, социјалните и културните атрибути 

со кои се стекнуваат биолошки родените тела. Како индивидуален 

конструкт на сопствениот идентитет/изразување, родот ги 

потврдува, негира и/или надминуваопштествено зададените и 

формирани полови и родови улоги на мажите и жените, како и 

целата бинарна основа на машко и женско.   

Родов идентитет – Се однесува на личното чувство и 

сопствената перцепција на родот, кои може, но и не мора да 

кореспондираат со полот доделен при раѓањето. Овде спаѓа и 

личното доживување на телото и другите родови изразувања како 

што се облекувањето, говорот, гестикулациите и карактерните црти.  

Сексизам – Дискриминација и/или ставови и однесување кои 

ги промовираат стереотипите и репресивните општествени улоги и 

норми засновани на нечиј пол/род.  

Сексуална ориентација – Емоционална и/или сексуална 

привлечност кон, како и способност за интимни и сексуални односи 

со лица од ист пол, различен пол или повеќе од два пола.  

Стрејт – Пред сè означува нешто право, без девијација, нешто 

немешано, но и нешто конвенционално, кое не отстапува од нормите 

кои се прифатени како вообичаени, нормални и природни. Инаку, е 

неутрална ознака за хетеросексуалните лица. 

Трансродови лица – Општ термин кој се однесува на лицата 

чиј родов идентитет и/или родово изразување се разликува од 

биолошкиот пол стекнат при раѓањето. Терминот може да вклучува 

и трансексуални и интерсексуални лица, трансвестити и лица со 

други родови различности/варијанти, но не се ограничува само на 

нив. 

Трансфобија - Ирационален страв, нетолеранција, омраза, 

предрасуди и/или дискриминација кон трансродовите лица. 

Хетеронормативност – Претпоставка дека сите луѓе се 

хетеросексуални, т.е. дека хетеросексуалноста е идеална и 

супериорна во однос на хомосексуалноста и бисексуалноста. 

Хетеронормативноста е негативен однос кон хомосексуалноста и 

бисексуалноста, кој се практикува на систематско рамниште 

(политичкиот и економскиот систем, културата, општеството) и 
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резултира со систематско непризнавање, исклучување и опресија на 

нехетеросексуалните идентитети и сексуални однесувања. 

Хетеросексуалец/ка – Лице кое е сексуално и емотивно 

привлечено од лице од спротивниот пол. 

Хомосексуалец/ка – Застарен клинички термин за оние кои се 

сексуално и/или емоционално привлечени кон лица од истиот пол. 

Терминот е несоодветен и навредлив за многу геј мажи и лезбијки.  

Хомофобија - Ирационален страв, нетолеранција, омраза, 

предрасуди и/или дискриминација кон геј мажите и лезбијките. 

Хомофобијата се манифестира како неспорно уверување во 

супериорноста на хетеросексуалноста кое се поттикнува од 

културните и институционални општествени практики. Ова 

уверување раѓа насилство кон нехетеросексуалните лица кое пак, се 

огледува во физичките и вербалните напади врз нив, 

дискриминацијата при вработување, плаќање даноци, пензионирање 

и т.н. 

8. ЗА АВТОРИТЕ 

Александра Богдановска, извршна директорка на 

Коалицијата „Сите за правично судење“, има магистрирано на 

регионалната програма за човекови права и демократија во 

Југоисточна Европа при Универзитетот во Болоња и Универзитетот 

во Сараево. Александра поседува повеќегодишно професионално 

искуство во неколку адвокатски канцеларии во Скопје, е 

сертифицирана обучувачка за решавање конфликти, градење мир и 

помирување, и е посветена активистка за човековите права на ЛГБТИ 

лицата. Александра е исто така авторка на неколку анализи од 

областа на правосудството во Република Македонија. 

Антонио Михајлов е еден од основачите на здружението за 

критички пристап кон родот и сексуалноста Субверзивен фронт 

Скопје и негов сегашен претседател. Пред да стане ЛГБТИ активист 

во 2012 год., Антонио, кој е по професија е-бизнис специјалист, 

работеше во софтверската индустрија во Норвешка и интернет 

маркетинг во Белгија и Финска. Тековно студира родови студии на 

постдипломската програма при Институтот за општествени и 

хуманистички науки – Скопје. Негови интереси се застапувањето за 
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правата на ЛГБТИ лицата, обука и едукација за ЛГБТИ теми и 

истражувања за прашања поврзани со ЛГБТИ. 

9. ЗА СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ 

Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста 

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје, основано во јуни 2013 година, работи 

на промоција на критичен, непатријархален пристап кон родот и 

сексуалноста, на отворање нехомофобична дебата за правата на 

луѓето кои не се идентификуваат со доминантните 

хетеронормативни вредности, на политики и стратегии за создавање 

на поволна општествена и политичка клима за овие луѓе, како и на 

создавање на органска и организирана квир и ЛГБТИ заедница која 

би се мотивирала за активно учество во кампањата и борбата за 

еднакви права.  

Субверзивен фронт работи во 5 стратегиски области: 

 Застапување на правата на ЛГБТИ лицата 

 Истражувања и политики за ЛГБТИ  

 Обука и образование за ЛГБТИ 

 Обезбедување бесплатни услуги на правно советување и 

помош, и психосоцијална помош и советување за ЛГБТИ 

 Прибирање средства за ЛГБТИ проекти и иницијативи 

Повеќе информации за Субверзивен фронт може да најдете на 

следниве локации: 

Веб: www.s-front.org.mk 
Facebook: www.facebook.com/SubversiveFront  

Twitter: @SubversiveFront 

 


	DRL Analiza 2016 MKD
	Analiza-MKD-UberFinal CIP

