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1. Вовед 

Најчести видови говор на омраза во Република Северна Македонија се говорот на омраза 

заснован на етничка припадност, со кој тесно се поврзани и основите религија, раса, потекло и јазик, 

а веднаш по него е хомофобичниот и трансфобичниот говор на омраза1.  

Со зголемување на видливоста на ЛГБТИ луѓето, особено во месеците мај и јуни, кога се 

организираат повеќе настани помеѓу кои и Парадата на гордоста, се зголемува и говорот на омраза. 

Хомофобичниот и трансфобичниот говор на омраза се нужно поврзани со нционаличстички и етно-

центристички говор и дискурс. Поединците и групите кои ги мразат ЛГБТИ луѓето се истите оние кои 

не толерираат и други различности, особено поврзани со раса, етникум и религија.  

 Говорот на омраза создава непријателска и застрашувачка средина за ЛГБТИ луѓето, која 

негативно влијае на нивното психо-физичко здравје, наметнувајќи чувства на страв, срам, 

неприпаѓање и напуштеност од страна на околината, од каде можат да се развијат сериозни 

психолошки последици. Пораките кои секојдневно ги примаат ЛГБТИ луѓето од социјалните мрежи 

и кои им кажуваат дека се болни, штетни, отфрлени или уште повеќе заслужуваат насилство, дури 

и смрт оневозможуваат еднакво уживање на правата, безбедност и развој на ЛГБТИ младите. 

Говорот на омраза демотивира да се излезе од плакарот, да се побараат и уживаат правата, што ги 

остава ЛГБТИ луѓето на маргините на општетсвото.  

 Говорот на омраза е најчесто првиот чекор до акти на насилство од омраза. Преплавеноста 

од говор на омраза на социјалните мрежи во контекст на Парадата на гордоста, кај остатокот од 

популацијата создава слика дека ЛГБТИ луѓето се непосакувани, дополнително ја разгорува 

омразата и поттикнува акти на насилство и дискриминација. Оваа поврзаност јасно беше видлива 

за време на нападите на ЛГБТИ центарот за поддршка од 2012 до 2014 година, кога говорот на 

омраза беше застапен на интернет медиумите, социјалните мрежи и на јавниот простор на самиот 

ЛГБТИ центар. И во 2021 година, по Парадата на гордоста се случи хомофобичен напад на геј маж, 

ученик во парадата2.  

 Неказнливоста на говорот на омраза, што претставува практика на органите за кривичен 

прогон, дополнително ги мотивира сторителите. И покрај криминализацијата на говорот на омраза 

и бројните пријави на здруженијата на граѓани, до сега нити еден случај не завршил со покренување 

на обвинителен акт нити со санкционирање на сторителот. Оттука, надлежните институции 

соучествуваат во ширењето на говорот на омраза кон ЛГБТИ луѓето и во поттикнувањето на 

насилство и дискриминација.  

 Извештајот во прилог има за цел да го прикаже и анализира хомофобичниот и 

трансфобичниот говор на омраза за периодот од 15 мај до 15 јули 2021 година. Извештајот дава 

преглед и на законската рамка, меѓународните стандарди и контекстот во кој се случува говорот на 

омраза, ги прикажува покренатите постапки од здруженијата на граѓани и резултатите од нив. 

 
1 Податоци на Хелсиншкиот комитет за човекови права од платформата за докумeнтирање случаи на говор 
на омраза www.govornaomraza.mk  
2 Документиран случај на насилство на омраза на платформата на Коалиција Маргини. Медиумски напис за 
случајот, Радио МОФ „Скопје прајд: Малолетници нападнале ЛГБТИ лице по Парадата на гордоста во 
Скопје“, 2.7.2021. Достапен тука 

https://www.radiomof.mk/skopje-prajd-maloletnici-napadnale-lgbti-lice-po-paradata-na-gordosta-vo-skopje/?fbclid=IwAR1veuVJX5x6CGcy7vY3nn4a61tyBTr0R_JnmJRIIXmZYCKTrvTlg1lV8gk
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Извештајот за вршува со препораки до институциите и до останатите засегнати страни со цел 

унапредување на состојбите и овозможување ефикасна заштита од говор на омраза.  

2. Методолошка рамка  

Извештајот содржи приказ и анализа на говорот на омраза за периодот од 15 мај до 15 јули 

2021 година. Се работи за намерно одбран период бидејќи тогаш се случуваат повеќе настани кои 

ја зголемуваат видливоста на ЛГБТИ луѓето, како Меѓународниот ден за борба против хомофобијата 

и трансфобијата, Викендот на городоста и Парадата на гордоста. Во овој период ЛГБТИ прашањата 

заземаат поголем дел од јавниот простор од вообичаено, фокусот на медиумите и јавноста е кон 

Парадата и другите прашања поврзани со ЛГБТИ права со што се поттикнуваат дискусии и 

коментари. Особено за време на Парадата на гордоста, за која известуваат сите медиуми, може 

најсоодветно да се види јавното мислење и да се прикаже хомофобичниот и трансфобичниот говор 

на омраза.  

Во овој период, особено на социјалните мрежи се појави лавина од говор на омраза, кој е 

речиси невозможно целосно да се докуементира и следи. Предмет на овој извештај е говорот на 

омраза документиран на платформата govornaomraza.mk. Платформата во најголем дел ја користат 

ЛГБТИ здруженија, ЛГБТИ лица, правници, параправници, монитори и овозможувачи на услуги кои 

внесуваат случаи на говор на омраза. На платформата се докуемнтира говор на омраза кој се 

случува на социјални мрежи, медиуми, интернет портали и на јавниот простор.  

Во извештајниот период се документирани 111 случаи на говор на омраза врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет од кои, во најголем дел на социјални медиуми (фејсбук, 

твитер, инстаграм) и во помал број на интерент портали. Оттука, не станува збор за 

репрезентативен, туку за случаен примерок, кој е сепак доволен за да се прикаже доминантниот 

дискурс кој го создава ваквиот говор. Најголем дел од докуемнтираните случаи претставуваат 

објави под кои имало бројни коментари со говор на омраза, а во одреден дел се документирани 

поединечни коментари и говор на омраза од интернет медиуми.  

Извештајот содржи приказ на правната рамка за спречување и заштита од говор на омраза. 

Прикажана и анализирана е меѓународната правна рамка за чија цел е направена деск анализа на 

Европската конвенција за човекови права, судската практика на Европскиот суд за човекови права, 

мекото право на Советот на европа, Меѓународната конвенција за граѓански и политички права и 

мекото право на Организацијата на обединетите нации. Направен е приказ и на националното 

законодавство за што се земени предвид следните закони: Кривичен законик; Закон за прекршоци 

против јавниот ред и мир; Закон за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски 

натпревари; Закон за спречување и заштита од дискриминација; Закон за медиуми; Закон за аудио 

и аудиовизуелни медиуми; Закон за политички партии и Закон за здруженија и фондации. 

Прикажан е социјалниот, политичкиот и правниот контекст во кој се случува говорот на 

омраза, за што се прегледани релевантни истражувања од областа, прегледани и анализирани се 

настани и состојби од политичкиот и општетсвениот живот кои влијаат на контекстот и анализирана 

е нивната меѓусебна поврзаност преку дискурсот кој го создаваат. Правниот контект е анализиран 

преку оценување на соодветноста на националната правна рамка, наспроти меѓународните 

стандарди и ефектите од нејзината примена.  
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Понатаму, извештајот содржи компаративен приказ на говорт на омраза докуементиран на 

платформата govornaomraza.mk за истиот период во 2020 и 2019 година.   

 Во извештајот е прикажана и анализирана правната заштита по пријавените случаи на говор 

на омраза. Случаите се прибрани од здруженијата Хелсиншки комитет за човекови права, Коалиција 

Маргини и Субверзивен фронт. Прикажани и анализирани се 14 (четрнаесет) случаи кои се 

пријавени до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, Јавното обвринителство, 

Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика на Министертсвото за внатрешни 

работи и до телото за само-регулација, Совет за етика во медиумите. И во овој случај се работи за 

намерен примерок, но прибран од најактивните здруженија во областа, според кој може да се 

добие релевантна слика за начинот на постапување на институциите.  

 На крај, извештајот содржи препораки со цел унапредување на состојбите и овозможување 

на ефикасна заштита од говор на омраза на повеќе нивоа. Препораките се засновани на анализата 

на контекстот, правната рамка, приказот на говорот на омраза и постапувањето на надлежните и се 

наменети за институциите и за другите заинтересирани страни.  

3. Правна рамка на говорот на омраза  

3.1. Меѓународно право  
Во овој дел од извештајот се прикажани меѓународно-правните аспекти на говорот на 

омраза со цел да се прикажат обврските меѓународните обврски кои ги преземала Република 

Северна Македонија со цел спречување и заштита од говор на омраза врз основа на сексуална 

ориентација и родов идентитет.  

На меѓународно ниво говорот на омраза е регулиран преку правото под конвенциите на 

ООН и на регионално ниво со практиката на Европскиот суд за човекови права, конвенциите и 

мекото право на Советот на Европа.  

Во најголем дел говорот на омраза започнува да се регулира на меѓународно ниво со цел 

да се спречи расистички и антисемитистички говор на омраза, кои претставуваа најава на сериозни 

злосторства како геноцидот од Втората светска војна. Но, денес меѓународните инструменти 

заштитуваат и од говор на омраза кон ЛГБТИ лицата и бараат од дражавите да преземат мерки за 

спречување и заштита од говор на омраза на повеќе нивоа: кривично - правно, административно, 

саморегулација и преку јавна осуда на говорот на омраза од страна на политичарите и надлежните 

институции. 

Во меѓународното право не постои единствена дефиниција за говорот на омраза, но на 

регионално ниво најприфатена е дифиницијата на Советот на Европа, Комитетот на министри:  

„Говорот на омраза ги вклучува сите форми на изразување кои шират, поттикнуваат, 

промовираат или оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на 

омраза заснована на нетолеранција, вклучително и нетолеранција изразена како агресивен 
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национализам и етноцентризам, дискриминација и непријателство кон малцинствата, мигранти и 

луѓе со имигрантско потекло.“3 

Европска конценција за човекови права и Совет на Европа   

Регулацијата на говорот на омраза претставува ограничување на слободата на изразување 

како човеково право. Членот 10 од Европската конвенција за човекови права ја гарантира слободата 

на изразување и ги определува можностите за нејзино ограничување: „Остварувањето на оваа 

слобода, коешто вклучува обврски и одговорности, може да биде предмет на одредени 

формалности, услови, ограничувања и санкции предвидени со закон, кои во едно демократско 

општество претставуваат мерки неопходни за државната безбедност, територијалниот интегритет 

и јавната безбедност, заштитата на редот и спречувањето на нереди и кривични дела, заштитата на 

здравјето или моралот, угледот или правата на другите, за спречување на ширењето на доверливи 

информации или за зачувување на авторитетот и непристрасноста на судството.“ Оттука, не се 

работи за апсолутно право кое може да се користи без да се сносат поседиците од кажаноти. Но 

како кај секое ограничување на правата, санкционирањето на говорот на омраза мора да биде 

пропорционално, односно да има легитимна цел, потребна во демократско опрешство, како на 

пример правата и достоинството на ЛГБТИ луѓето, да биде соодветно на целта, неопходно и 

пропорционално во тесна смисла (т.е. придобивните од ограничувањето да се поголеми или 

поважни од негативните поселдици по личните права). Оттука е и потребата говорот на омраза да 

се регулира на повеќе ниво, со различни последици по сторителите, зависно од сериозноста, 

времетрањето, видливоста и последиците од говорот на омраза. Сепак, со цел да не дојде до 

непропорционали ограничувања, треба да се има предвид дека слободата на изразување е 

исклучително важно право во демократските општетсва, услов за нивен развој и со истото се 

заштитува и говор кој „шокира, навредува или вознемирува“4. Исто така, Европскиот суд за 

човекови права во некои случаи говорот на омраза го смета за злоупотреба на правата (член 17), но 

се работи за исклучителни случаи во кои треба да се исполнат многу високи предуслови, бидејќи 

последицата од повредата на членот 17 е негирање на правата на сторителот5.  

Европскиот суд за човекови права во повеќе случаи одлучувал за говор на омраза врз основа 

на сексуална ориетација и родов идетитет, од кои ќе ги одвоиме три значајни случаи. Случајот 

Вејделан и други против Шведска6, од 2012 година поставува значајни стандарди во заштитата од 

говор на омраза кон ЛГБТИ луѓето.  Во случајот се работи за организација наречена „Национална 

младина“ кој отишла во средно училиште и помеѓу учениците дисктрибуирала лифлети со 

хомофобична содржина во која напорите за унапредување на ЛГБТИ права се претставени како 

хомосексуална пропаганда, а ЛГБТИ луѓето како девијантни, штетни за општеството и како 

пренесувачи на ХИВ/СИДА и се поврзуваат со педофилија. Сторителите биле кривично 

санкционирани на национално ниво за делото „агитирање против национална или етничка група“ 

со парични казни и условна осуда, по што се обратиле до ЕСЧП за повреда на член 10. Судот не 

наоѓа повреда на член 10, и истакнува дека иако лифлетите директно не насочуваат да се сторат 

 
3 Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to member states on “hate speech” adopted on 30 
October 1997  
4 ECtHR, Handyside v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, para.49. 
5 ЕСЧП на пример смета дека негирањето на Холокаустот, промовирање и глорификување на фашистички 
симболи и идеи претставува повреда на член 17  
6Case of Vejdeland and others v. Sweden (Application no.1813/07) достапна тука   

https://bit.ly/2WEB0Wi
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дела од омраза, тие се сериозни обвинувања кои содржат предрасуди7. Судот повтори дека 

„поттикнувањето омраза не мора нужно да подразбира повик за акт на насилство или други 

кривични дела. Нападите врз лица извршени со навреда, потсмевање или клевење на одредени 

групи може да бидат доволни за властите да ја фаворизираат борбата против расистичкиот говор 

наспроти слобода на изразување што се користи на неодговорен начин“8. Судот исто така повтори 

дека дискриминацијата врз основа на сексуална ориетација е подеднакво сериозна како 

дискриминацијата врз основа на раса, потекло или боја.9 

Случајот Беизирас и Левицкас против Литванија10 е особено значаен бидејќи се работи за 

хомофобични коментари на социјалната мрежа Фејсбук, за кои државата одбила да пружи 

соодветна заштита. Апликантите тврдат дека им се повредени правата од ЕКЧП, и тоа сторена е 

дискриминација врз основа на сексуална ориенатција (член 14) во врска по членот 8 (правото на 

приватен живот) и повреден е членот 13, т.е. правото на реална жалба. Апликантите, се геј мажи во 

врска кои објавиле фотографија од бакнеж помеѓу нив со која објавиле дека се во врска. 

Фотографијата била достапна за поширока јавност и предизвикала преку 800 коменатри од кои во 

најгомема мера коментари со говор на омраза, гадење од фотографијата, повици за насилство кон 

ЛГБТИ луѓето, квалификување на хомосексуалноста како болест, неприродна, неморална итн. 

Коментарите биле пријавени до обвинителството кое одбило да постапи, а потоа и судовите ја 

потврдувале одлуката на обвинителството. Поради аргументите на државата, Судот се произнесе и 

околу правото на семеен живот на ЛГБТИ луѓето, кое истакна дека не постои само еден начин 

(хетеросексуален) на живеење на семејниот живот и дека не постои некомпатибилност помеѓу 

заштитата на семејните вредности и општественото прифаќање на хомосексуалноста.11 Судот смета 

дека дури и еден коментар кој содржи омраза, особено коментар во кој се повикува дека некој 

треба да биде убиен, е доволно за да се пристапи сериозно, а во случајот се работи за повеќе од 

800 коментари.12 Бидејќи коментарите несомнено претставуваат напад на физичкиот и психичкиот 

интегритет на апликантите неопходна е заштита од кривичното право, иако, како генерален 

принцип судот смета дека истата треба да се преземе како последна мерка13. Судот одлучи дека е 

сторена дискриминација во врска со правото на приватен и семеен живот како и повреда на 

правото на реална жалба.  

Во случајот Карл Јохан Лилиендал против Исланд14 се работи за коментари околу одлука на 

општински совет за воведување на зајакната програма за едукација за ЛГБТИ и поддршка на ЛГБТИ 

младите во основни училишта. Апликантот учествувал на радио дебата, а потоа и коментирал под 

текст во кој се тврдело дека со радио дебатата се дозволило емитување на говор на омраза кој не 

бил пресретнат од водителот и авторот побарал да го викнат во радиото за соодветно да одговори 

на критиките за одлуката на советот. Апликантот на овој текст напишал коменар со кој ЛГБТИ лицата 

ги нарекува девијантни, обвинува за индоктринација на децата и изразува гадење. Постапката на 

 
7 Параграф 54 Vejdeland and others v. Sweden 
8 Параграф 55 ibid.  
9 Судот го повтори овој исклучително важен наод од случајот Смит и Грејди против Обединетото кралство за 
дискриминација на ЛГБТИ луѓе во британската кралска морнарица  
10 Case of Beizaras and Levickas v. Lithuania (Application no. 41288/15) достапна тука  
11 Параграф 122 Beizaras and Levickas v. Lithuania 
12 Параграф 127 ibid. 
13 Параграф 128 ibid.  
14 Carl Jóhann LILLIENDAHL against Iceland (Application no. 29297/18) достапна тука 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22beizaras%20and%20levickas%20v%20lithuania%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-200344%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203199%22]}
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национално ниво завршила со одлука на Врховниот суд според која апликантот е кривично 

одговорен и треба да плати казна од 800 евра. Апликантот се жалел пред ЕСЧП дека е 

дискриминиран во врска со повреда на слободата на изразување. Судот ги потврди наодите на 

Врховниот суд дека говорот е доволно сериозен, повредува и промовира предрасуди и дека за 

апликантот да учествува во дебатата не морал да се служи со таков говор15. Оттука, Судот ја 

прогласи жалбата за недопуслива.  

Овие случаи наметнуваат високи стандарди за заштита од говор на омраза врз основа на 

сексуална ориетација на национално ниво, кои треба да се спроведуваат и од страна на 

националните институции, сѐ со цел да се обезбеди заштита на еднаквоста и на достоинството на 

ЛГБТИ луѓето.  

Други значајни инструменти на Советот на Европа се Дополнителниот протокол на 

Конвенцијата за киберкриминал16, како и повеќе инструменти од мекото право како Препораката 

на Комитетот на министри за мерки за борба против дискриминација заснована на сексуална 

ориентација и родов идентитет17 и Резолуцијата на Парламентарното собрание за дискриминација 

заснована на сексуална ориентација и родов идентитет18. Дополнителниот протокол бара од 

државите да криминализираат различни форми на расистички и ксенофобичен говор кој вклучува 

пишани материјали, слики или други репрезентации на идеи, содржи расистички мотивирани 

навреди и закани, негирање, минимализирање и одобрување на геноцид и други дела против 

човештвото19. Протоколот го опфаќа и материјалот дистрибуиран преку компјутерски систем и бара 

да се криминализира и помагањето и поттикнувањето на извршување на овие дела20.  

Резулуцијата на Парламентарното собрание ги повикува земјите членки да преземат мерки 

„за осуда на говорот на омраза и дискриминаторските изјави и ефикасно ги штитат ЛГБТ луѓето од 

таквите изјави, почитувајќи ја слобода на изразување, во согласност со ЕКЧП и судска практика на 

Европскиот суд за човекови права“21. Препораката на Комитетот на министри  бара од земјите 

членки „да преземат соодветни мерки за борба против сите форми на изразување, вклучително и 

во медиуми и на Интернет, за кои може разумно да се смета дека најверојатно предизвикуваат  

поттикнување, ширење или промовирање омраза или други форми на дискриминација против 

ЛГБТИ луѓето.“22 Препораката бара осуда на говорот на омраза кон ЛГБТИ луѓето како и 

воздружување од изјави од страна на власите со кои се легитимира омразата и дискриминација врз 

 
15 Параграф 44 Carl Jóhann LILLIENDAHL against Iceland 
16 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning thе criminalisation of acts of a racist and 
xenophobic nature committed through computer systems, Strasbourg, 28.I.2003 
17 Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 
March 2010 at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies) 
18 Parliamentary Assembly’s Resolution 1728 (2010) on Discrimination on the basis of sexual orientation and 
gender identity 
19 Член 2, 4, 5 и 6 од Дополнителниот протокол  
20 Член 3 и Член 7 ibid.   
21 Параграф 16.4 од Резолуцијата 1728 (2010) 
22 Параграф 6 од Препорака CM/Rec(2010)5 
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основа на сексуална ориетација и родов идентитет23. Напротив, се бара од властите да промовираат 

толеранција и почитување на правата на ЛГБТИ луѓето24.  

 Инструменти на Организацијата на обединетите нации  

 Во системот на ООН говорот на омраза се третира во повеќе инструменти, додека заштитата 

под Конвенцијата за елиминација на сите форми на расна дискриминација е најпрецизен и им 

наметнува повеќе позитивни обврски на државите. Но, во рамки на ООН не постои пандан на овој 

инструмент кој ќе ја пружи истата заштита од говор на омраза врз основа на сексуална ориентација 

и родов идентитет.  

„Сексуалната ориентација, уште помалку родовиот идентитет не се експлицитно вклучени 

во текстот на нити една конвенција, како правно обврзувачки инструменти. Општите коментари на 

комитетите, заклучните согледувања и препораките вклучуваат различни аспекти од правата на 

ЛГБТИ луѓето и истите служат за толкување на членовите на конвенциите.“25 Во 2016 година Советот 

за човекови права за прв пат назначи Независен експерт за сексуална ориентација и родов 

идентитет26 чиј мандат е да работи на унапредување на правата на ЛГБТИ луѓето во сите членки, со 

фокус на превенција и заштита од насилство и дискриминација. Независниот експерт со својата 

работа го опфаќа и говорот на омраза кон ЛГБТИ луѓето. Бидејќи се работи за меѓународна 

организација во која е особено тешко да се постигне консензус за ЛГБТИ права, а притоа одредени 

земји и организации активно се застапуваат против прогресот на правата на ЛГБТИ луѓето во рамки 

на ООН, дури и усвојувањето на мекото право се одвива бавно и тешко. 

Но Конвенцијата за граѓански и политички права, нуди заштита од говор на омраза со 

членовите 19(3)(а) и 20(2). Со 19(3) се определуваат можностите за ограничување на слободата на 

изразување помеѓу кои е и „почитувањето на правата и достоинството на другите“ кое мора да биде 

пропорционално. Додека 20(2) бара да се забрани со закон „секое застапување за национална, 

расна или верска омраза што претставува поттикнување дискриминација, непријателство или 

насилство“. Доколку се земе предвид развојот во меѓународото право и фактот што Комитетот за 

човекови права го зема предвид говорот на омраза кон ЛГБТИ луѓето во известувањето за државите, 

можеме да заклучиме дека несомнено заштитата од 20(2) важи и за хомофобичен и трансфобичен 

говор на омраза. Притоа, барањето да се забрани со закон не претставува обврска за кривично 

правна санкција, туку државата има можност да одбере каков било вид на соодветна санкција27.   

3.2. Национална правна рамка  
Домашно казнено законодавство  

 Во македонското законодавство постојат одредби коишто го криминализираат говорот 

заради неговата содржина. Казненоправните забрани на говорот на омраза се фокусирани на 

 
23 Параграф 7 ibid.  
24 Параграф 8 ibid.  
25 Д. Дрндревска, „Стандардите на европското право за спречување и заштита од дискриминација врз 
основа на сексуална ориентација и родов идентитет“ Скопје, 2019, стр. 56.  
26 Resolution adopted by the Human Rights Council on 30 June 2016, 32/2. Protection against violence and 
discrimination based on sexual orientation and gender identity 
27 CCPR General Comment No. 11: Article 20 Prohibition of Propaganda for War and Inciting National, Racial or 
Religious Hatred, параграф 2.  
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инкриминирање на злоупотребите на слободата на изразување што се состојат од омаловажување, 

поттикнување насилство или други повреди на еднаквите слободи и права; или изразување на 

дискриминаторен однос кон другите. Иако терминологијата на КЗ не се служи егзактно со „говор на 

омраза“ криминализираните дејствија претставуваат говор на омраза и истите се додадени со цел 

исполнување на меѓународни обврски, особено од Конвенцијата за граѓански и политички права и 

Конвенцијата зa елиминирање на сите форми на расна дискриминација. Казнените дела во кои е 

инкриминиран говорот на омраза во Кривичниот Законик се: „Загрозување на сигурноста“ од 

чл.144, „Излагање на подбив на македонскиот народ и припадници на заедниците“ од чл.179, 

„Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга 

дискриминаторска основа“ од чл. 319, „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на 

компјутерски систем“ од чл.394-г, „Одобрување или оправдување на геноцид, злосторства против 

човечноста или воени злосторства“ од чл.407- а и „Расна и друга дискриминација“ од чл.417 ст. 3 од 

КЗ.  

Со измените на Кривичниот Законик во 201828  година, беа воведени измени во кои се 

дефинираше кривичното дело од омраза и се интервенираше во КЗ во 20 казнени дела. Со овие 

измени се воведе “сексуалната ориентација и родовиот идентитет” како заштитна карактеристика. 

Иако говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација е втор најзастапен говор во нашата 

држава, сепак,  во повеќето од казнените дела кои го инкриминираат говорот на омраза,  овие 

карактеристики не беа експлицитно набројани. Исклучок е казненото дело „Одобрување или 

оправдување на геноцид, злосторства против човечноста или воени злосторства“ од чл.407- а, каде 

сексуаланата ориентација и родовиот идентитет се  додадени како заштитни карактеристики. 

Законот за прекршоци против јавен ред и мир 

 Во Законот за прекршоци против јавен ред и мир29  се регулира сторување прекршок против 

јавен ред и мир и гласи „секој кој со своето однесување или постапка  го нарушува мирот, работата 

или вообичаениот начин на живеење на граѓаните, на јавно место ја загрозува нивната безбедност 

или создава несигурност, го оневозможува непреченото движење на ѓраѓаните на јавни места или 

го нарушува остварувањето на нивните права и обврски, ја попречува работата и извршувањето на 

надлежностите на државните органи и други институции кои вршат јавни овластувања, или 

вршењето на дејностите на правнитe лица или на друг начин го нарушува јавниот ред и мир“. Во 

член 4 се опишува: „Кој на јавно место со карање, викање или непристојно и дрско однесување го 

нарушува јавниот ред и мир ќе му се изрече глоба во висина од 100 до 400 евра во денарска 

противвредност.“ Прекршочната постапка ја води комисија нa Министерството за внатрешни 

работи. Во член 18, пак се наведува: „Кој неовластено отстрани, искине, замачка, оштети или на 

било кој начин ги изложи на подбив државните симболи на Република Македонија, симболите на 

припадниците на заедницитe или истакне знаме или грб кој не ги содржи обележјата пропишани 

со закон ќе му се изрече глоба во висина од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност.“ 

 
28 Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ брoj 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 

81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 
28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 и 97/17) 
 
29 Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на РепубликаСеверна  Македонија“ брoj 66/2007 
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Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортски натпревари  

Со овој закон се уредуваат прашањата што се однесуваат на насилството и недостојното 

однесување на спортските натпревари, како и мерките за нивно спречување и осигурувањето на 

безбедноста на гледачите. Во членот 330  се опишува насилството и недоличното однесување меѓуо 

станатото и  внесување и истакнување на транспаренти, знамиња и други предмети со текст, слика, 

знак или други обележја, како и пеење на песни или дофрлување на пораки кои предизвикуваат и 

поттикнуваат омраза или насилство врз основа на расна, национална и верска припадност или врз 

основа на други особини.  Глобата за овој прекршок за физичко лице изнесува од 180 до 220 евра 

во денарска противвредност.  

Навивачите и навивачките групи се најголемите генератори на говор на омраза. 

Зачестеноста и интензитетот на говорот на омраза кој се одвива на трибините има сериозен 

потенцијал да предизвика и дела од омраза. Во таа насока, релативно малите парични казни не се 

доволни за превенција и спречување на овој негативен феномен. Потребата за внесување на 

сексуалната ориентација и родовиот идентитет и во овој закон е евидентна, поради фактот што 

омразата во навивачките кругови е присутна кон сите различности, по сите основи. 

Закон за спречување и заштита од дискриминација  

Законот за спречување и заштита од дискриминација од 202031 година, го опишува говорот 

на омраза во член 9 и член 10. Имено, членот 9 го уредува повикувањето, поттикнувањето и 

инструкција за дискриминација, додека член 10 го опишува вознемирувањето како напад на 

достоинството и создавање на застрашувачка средина. Говорот на омраза е забранет со член 41 и 

тоа 41 на Законот: „Став (1) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече 

за прекршокот на правното лице за кое е утврдено од надлежен орган дека извршил 

дискриминација согласно со членовите 4, 8, 9, 10, 11 и 12 од овој закон. Став (2) Глоба во износ од 

30% од одмерената глоба за правното лице ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член, 

на одговорното лице во правното лице. Став (3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член, на функционерот на државен 

орган, градоначалникот на единицата на локалната самоуправа или на службено лице на кое му е 

доверено вршење на јавно овластување. Став (4) Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичкото лице.“ 

Овој закон ја препознава сексуалната ориентација и родовиот идентитет како 

дискриминаторски основ, покрај другите заштитни каракеристики кои беа предвидени во Законот 

за споречување и заштита од дискриминација од 2010 година. 

Закон за медиуми  

 
30 Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на 
Република Северна  Македонија“ број 89/2004, 142/2008, 135/11, 27/14 и 154/15 

 
 
31 Закон за спречување и заштита од дискриминација (Службен весник на Република Северна Македонија“ број 89/2004) 
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Медиуми се средства за јавно информирање, односно каков било вид на комуникација како 

весници, магазини, програми на радио и телевизија, телетекст и други средства за дневно или 

периодично објавување на уреднички обликувани содржини во пишана форма, звук или слика, со 

цел да се информираат и задоволат културните, образовните и другите потреби на пошироката 

јавност. Медиуми не се билтени, каталози и други форми на публикации, независно од средството 

за објавување, наменети исклучиво за огласување, образовниот систем или за деловна 

коресподенција, за работата на трговските друштва, установите, здруженијата, политичките партии, 

државните и судските органи, јавните претпријатија, правни лица со јавни овластувања и верските 

организации. За медиуми не се сметаат и весниците и билтените на образовните институции, 

“Службен весник на Република Македонија“, публикациите на единиците на локалната самоуправа, 

плакатите, летоците, проспектите и транспарентите; 

Членот 4, од Законот за медиуми32  забранува со објавувањето, односно емитувањето на 

содржини во медиумите да се загрозува националната безбедност, да се поттикнува насилно 

уривање на уставниот поредок на Република Северна Македонија, да се повикува на воена агресија 

или на вооружен конфликт, да се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза 

врз основа на раса, пол, религија или националност. Ставот 2 предвидува дека посебните забрани 

треба да бидат во согласност со практиката на Европскиот суд за човекови права. 

Имено, иако ставот 2 предвидува посебните забрани да бидат во согласност со практиката 

на Европскиот суд за човекови права, сепак, сексуалната ориентација и родовиот идентитет не се 

експлицитно наведени како заштитна карактеристика. 

Недефинирањето на интернет порталите во Законот за медиуми, како и во другите закони 

од медиумското право ја оневозможува регулацијата на содржините кои се пласираат во јавноста.  

Оттаму, Агенцијата за за аудио и аудиовизулени медиуми, сѐ до донесување на соодветна законска 

регулатива има врзани раце во постапувањето против порталите, иако, статистички, говорот на 

омраз, во најголем дел се појавува на интернет порталите. 

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги33 : Член 48, Аудио и аудиовизуелните 

медиумски услуги не смеат да содржат програми со кои се загрозува националната безбедност, се 

поттикнува насилно уривање на уставниот поредок на Македонија, се повикува на воена агресија 

или на оружен конфликт, се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз 

основа на раса, пол, религија или националност. Став (2) Посебните забрани треба да бидат во 

согласност со практиката на Европскиот суд за човекови права“.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми е национално регулативно тело, основана 

1994 година, а од 2014 година нејзината работа е регулиранан со Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиуми. При прекршување на член 48, Агенцијата има овластување да реагира но не и да изрече 

 
32 Законот за медиуми (“Службен весник на Република Северна Македонија“ број 184/13) 

 
33 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 

44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 42/20 
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санкција, па тие постапки завршуваат со јавни опомени. Потребна е промена во законодавството и 

пропишување на конкретни санкции за прекршителите.  

Закон за политичка партии и Закон за здруженија и фондациии 

Во законот за политички партии34 , во членот 3 е опишано дека статутот и дејствувањето на 

политичките паритии не можат да бидат насочени кон: насилно уривање на уставниот поредок на 

Република Северна Македонија;поттикнување или повикување на воена агресија; разгорување на 

национална, расна или верска омраза или нетрпеливост. 

Политичките партии имаат големо влијание во креирањето на јавното мислење и 

политичката култура, па оттука, од суштинско значење е партиите да се залагаат за унапредување 

на правата на ЛГБТИ лицата. Поради дијаметралната спротивност на делувањето на одредени 

политички партии, овој член треба да се збогати со забрана за разгорување на омраза лицата со 

различна сексуална ориентација и родов идентитет. 

Во Законот за здруженија и фондации пак, во членот 66 се опишува забраната на работа на 

организациите во случај кога нивното дејствување е насочено кон насилно уривање на уставниот 

поредок на Република Северна Македонија; поттикнување и повикување на воена агресија и 

разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост; активности поврзани со 

тероризам; презема активности кои се спротивни на Уставот или закон и се повредуваат слободите 

и правата на други лица. 

Со оглед на хомофобичното општество во кое живеат лицата од ЛГБТИ заедницата, а 

земајќи го предвид говорот на омраза и дискриминаторскиот однос, секако е важно во забраните 

за работа на здруженијата и фондациите да се вметне изрично и недвосмислено сексуалната 

ориентација и родовиот идентитет.  

4. Приказ и анализа на говорот на омраза за перидот од 15 мај до 15 

јули 2021 година  

4.1. Политички, социјален и правен контекст   
Говорот на омраза кој е земен предвид за овој извештај е од периодот 15 мај до 15 јули 2021 

година, бидејќи во овој период се случуваат настани со кои се зголемува видливоста на ЛГБТИ 

луѓето како што е Меѓународниот ден за борба против хомофобијата и трансфобијата, Неделата на 

гордоста и Парадата на гордоста. Со зголемување на видливоста очекувано е да расте говорот на 

омраза, бидејќи ЛГБТИ луѓето сѐ уште не уживаат пошироко социјално прифаќање од страна на 

општата популација. На пример, во истражувањето на јавното мислење за сексуалната ориентација 

на Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги, на 70% од испитаниците им пречат 

сцени во кои двајца мажи се држат за рака, додека само на 7% им пречат сцени во кои маж и жена 

се држат за рака35. Истражувањето на јавното мислење за правата на ЛГБТИ луѓето на Civil Rights 

 
34Законот за политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ број 76/2004, 5/2007, 8/2007 , 5/2008 и 
23/2013 
35 Истражување на мислењето на публиката во Република Македонија, Агенција за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на Република Македонија, декември 2017, стр. 74.  
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Defenders од 2021 година, иако бележи извесни унапредувањ, сепак покажува дека најчестите 

стереотипи за ЛГБТИ луѓето сѐ уште уживаат значајна поддршка. Така на пример, 59% од 

испитаниците сметаат дека хомосексуалноста е болест, 40% сметаат дека парадата се организира 

за да се провоцира мнозинството што не ги поддржува, па оттука на 53% им пречи Парадата на 

гордоста36.  

Власта во одреден дел е позитивно наклонета кон правата на ЛГБТИ луѓето, па од 2016 

година навака се бележат одредени успеси за кои ЛГБТИ организациите и нивните поддржувачи 

долго се застапуваа и бореа. Исто така, претставници на власта често даваат поддржувачки изјави 

за правата на ЛГБТИ луѓето. Најконкретен успех од овој период е конечното донесување на Законот 

за спречување и заштита од дискриминација, со сексуалната ориентација и родовиот идентитет 

како заштитени основи, вметнувањето на сексуалната ориетација и родовиот идентитет во 

Кривичниот закон во делата од омраза, одржувањето на првата Парада на гордоста во 2019 година, 

започување на реформи во образованиот процес кон промоција на човековите права и воведување 

на сеопфатно сексуално образование итн. Секако, овие чекори сѐ уште имаат ограничени ефекти на 

терен и потребни се дополнителни напори за соодветно спроведување на законите и политиките. 

Конзервативната јавност, во многу наврати поддржана или директно мобилизирана од 

опозициската ВМРО ДПМНЕ37, ги користи овие унапредувања на ЛГБТИ правата за да ја критикува 

власта. Пред сѐ, критиките се мотивирани од хомофобични и трансфобични идеи со кои ЛГБТИ 

луѓето се претставуваат како штетни за општеството, дека се донесени од Западна Европа и дека 

станува збор за група која придонесува за нарушување на семејните вредности и македонскиот 

национален идентитет, кој се дефинира ексклузивно како хетеросексуален, поврзан единствено со 

македонскиот етнос и православното христијанство. Бидејќи хомофобијата и трансфобијата се 

многу често видливи во националистичките дискурси, промената на името со потпишување на 

Преспанскиот договор и поддршката на ЛГБТИ луѓето одат заедно во констукцијата за некакво 

национално предавство од страна на власта. Клучните искази кои го конструираат дискурсот на 

омраза се дека ЛГБТИ луѓето ги уживаат сите права, па оттука со нивната поддршка се наметнува 

хомосексуалноста на остатокот од населението и дека земјата има многу поголеми проблеми од 

правата на ЛГБТИ луѓето, а власта е фокусирана на нив38.  

 
36 Civil Rights Defenders, “Attitudes towards LGBTI+ rights and issues in North Macedonia”, December 2020. 
Достапно тука.  
37 Изјава на ВМРО ДПМНЕ за Парадата на гордоста „ „Само вчера 100 семејства останаа во Штип без леб на 
масата, затоа што добија отказ во штипска ‘Баргала’. За 10 илјади е зголемен бројот на социјални случаи, а 
поради Заев нови 50 илјади граѓани останаа без работа. Ете, тоа е главниот проблем во земјава. Во 
Македонија главниот недостаток е почитувањето на основните и базични човекови права, како правото на 
правда, слобода, добар живот, висок економски стандард, образование, здравство. Лицемерно е Владата, 
партијата која брутално ги крши овие права да зборува за правата на ЛГБТИ заедницата. А кога станува збор 
за тоа, согласно нашата демохристијанска ориентација, ВМРО-ДПМНЕ го нагласува почитувањето и 
негувањето на семејството. За ВМРО-ДПМНЕ семејството е заедница на еден маж и жена кои споделуваат 
грижа за децата“, 360 степени, 2021. Достапна тука 
38 Изјава на Ребека Јанковска-Ристески на протест за правата на лицата со попреченост: „каде се сега сите 
оние политичари, што беа на еден протест, на една парада, застанаа со сите тие што беа на парадата на исто 
место, на истата сцена. Јас не паметам дека некој претстедател дошол на наш протест...“, Сител, 20.6.2021. 
Достапна тука  

https://crd.org/wp-content/uploads/2021/08/N.MKD-Public-Opinion-Poll.pdf
https://360stepeni.mk/ombudsmanot-premierot-ministrite-vmro-dpmne-partiite-na-albantsite-ne-dojdoa-na-paradata-na-gordosta/
https://sitel.com.mk/licata-so-poprechenost-zaboraveni-od-opshtestvoto-izlegoa-na-protest
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Слика 1 и 2: Исечоци од 

коментари со говор на омраза 

под објава на интервју на 

трансродов маж на Фејсбук  
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На креирањето на дискурсот на омраза кон ЛГБТИ луѓето големо влијание има и анти-

родовото движење кое е сѐ повидливо39. Под превезот на барањето да не се воведуваат дигитални 

учебници се организираа серија протести против сеопфатно сексуално образование, против родова 

еднаквост и ЛГБТИ права. Конспирацијата дека ЛГБТИ луѓето сега го контролираат општеството и 

сакаат да ги заведат децата се дополнува со тоа што министерката за образование и наука, Мила 

Царовска, пред партиските ангажмани беше дел од здружението ХЕРА кое работи на сексуално и 

репродуктивно здравје и се залага за воведување на сеопфатно сексуално образование.  

 

 

Исто така, треба да се земе предвид и фактот дека кризата предизвикана од корона вирусот 

негативно влијаеше на социо-економската состојба во земјата. Властите носеа мерки кои не 

секогаш одговараа на потребите на граѓаните, особено не на ранливите групи, што придонесе за 

 
39 Како анти-родови ги сметаме движењата кои имаат за цел да се протистават на агендата за унапредување 
на родовата еднаквост, сексуалните и репордуктивните права, заштитата од дискриминација и правата на 
ЛГБТИ луѓето. Овие конзервативни движења се застапуваат за ваќање назад кон религиозни догми кои се 
модернизирани со јазикот на човековите права, а во најгомел дел се на нетранспарентен начин 
финансирани од религиозни организации и конзервативни политички субјеки. За повеќе погледни ја 
студијата „Power Over Rights: Understanding and countering the transnational anti-gender movement“ Volume I, 
March 2021 издадена од Centre for Feminist Foreign Policy, supported by the German Federal Foreign Office and 
the Ministry for Foreign Affairs of Finland. 

Слика 3 и 4: Фотографии 

од протест против 

дигитализација во 

образованието 
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осиромашување, социјална нееднаквост и невработеност40. Оваа состојба кај хомофобичната 

јавност ја дооформува сликата дека власта не е посветена на вистинските проблеми, па затоа ги 

поддржува ЛГБТИ луѓето.  

Лажните вести кои сѐ повеќе доминираат во дел од интернет медиумите и на социјалните 

мрежи се дополнителен фактор со чија помош се разгорува и оддржува хомофобијата и 

трансфобијата. Преку лажните вести дополнително се создаде недоверба во властите, особено 

околу кризата предизвикана од Ковид 19, и се шират различни теории на заговор кои се директно 

или индиректно поврзани со ЛГБТИ луѓето. На пример, како на сликата горе, владее мислењето 

дека министерката за образование и наука ги заменила или ќе ги замени термините мајка и татко 

со Родител 1 и Родител 2, иако вакво нешто не е најавено, ниту е јасно во кои закони или документи 

ќе се заменат и со која цел, особено ако се земе предвид дека државата е далеку од признавање 

на родителски права за ЛГБТИ луѓето.  

Неказнивоста на говорот на омраза кон ЛГБТИ луѓето во практиката, односно во кривично-

правна смисла, дополнително влијае на неговата широка распространетост. И покрај бројни и 

континуирани пријави од страна на здруженијата на граѓани, до сега ниту еден случај на говор на 

омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет не е прифатен од страна на 

обвинителството и нема ниту еден санкциониран сторител. Ова е фактичката состојба и покрај 

релативно соодветната законска рамка со која говорот на омраза се забранува на кривично-правно 

ниво, административно и преку саморегулација. Клучниот проблем на управно ниво е тоа што 

Законот за медиуми не ги опфаќа интернет медиумите и не постои инструмент со кој се казнува 

говорот на омраза онлајн, на социјалните мрежи и апликации за комуникација. Од друга страна, 

говорот на омраза ретко се појавува на традиционалните медиуми кои се регулирани со овие 

закони. Саморегулацијата ги опфаќа и интернет медиумите, редовно одлучува и го препознава 

говорот на омраза, но одлуките не се правно-обврзувачки, туку спроведувањето се потпира на 

волјата на секој медиум, член на Советот за етика во медиумите.  

Позитивни промени се наѕираат во постапувањето на Комисијата за спречување и заштита 

од дискриминација, која согласно законот има мандат да штити од поттикнување дискриминација 

и од вознемирување засновано на сексуална ориетација и родов идентитет. Комисијата може да 

донесува мислења и препораки за отстранување и спречување на дискриминацијата кои можат да 

се извршат преку предвидените прекршоци. Сепак, институцијата тукушто почна да одлучува по 

претставки, па сѐ уште е рано да се проценат ефектите од нејзината работа кон спречувањето и 

овозможувањето заштита од говор на омраза. Но, во сериозни случаи на говор на омраза кои 

содржат повици на насилство и поттикнуваат омраза и дискриминација, неопходна, кривично 

правната заштита е единствена пропорционална мерка.  

Во обидите да се обезбеди кривично-правна заштита од говор на омраза, здруженијата се 

соочуваат со институции кои не се заинтересирани да го спроведуваат законот и да ја пружат 

соодветната заштита. Бројните пријави до Секторот за компјутерски криминал и дигитална 

форензика на МВР остануваат без одговор. МВР вината ја префрла на Јавното обвинителство, а 

немаме докази дека и од нивна страна делата соодветно се истражуваат и се поднесуваат 

 
40 Човековите права на маргинализираните заедници во услови на Ковид-19: Извештај од истражувањето на 
влијанието што мерките за справување со Ковид-19 го имаат врз човековите права на маргинализираните 
заедници, Коалиција Маргини, Скопје 2021 година, стр 89.  
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соодветни кривични пријави. Кривичните пријави од здруженијата до Основното јавно 

обвинителство обично завршуваат со отфрлање, па враќање на постапување од страна на Вишото 

јавно обвинителство и така неколку пати додека одговорите престанат да доаѓаат41. Неефикасноста 

се должи на недостатокот на волја да се заштити ЛГБТИ заедницата од говор на омраза, но и 

најверојатно поради недостатокот на капацитети и знаења во областа.  

Европската комисија против расизам и нетолеранција, во извештајот од петтиот мониторинг 

круг од 2016 година, детално ги образложува недостатоците во системот и бара преземање на 

конкретни мерки за унапредување на заштитата42. Во продолжение дел од клучите согледувања од 

извештајот:  

- Не постои официјален механизам за мониторинг на хомофобичниот и трансфобичниот 

говор на омраза и истиот е дел од национализстичкиот дискурс со кој ЛГБТИ лицата се 

сметаат за закана за земјата.  

- Говорот на омраза кон ЛГБТИ луѓето на интеренет, на социјалните мрежи, но и од страна 

на политичарите, во последните години се зголемува.  

- Говорот на омраза предизвикува насилство и други кривични дела од омраза, како во 

случајот со нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка за време на Неделата на гордоста 

во 2013 година.  

- „примената на релевантното законодавство кое се однесува на говорот на омраза е 

исклучително слаба. Коренот на проблем, барем делумно, се наоѓа во недостаток на 

волја меѓу надлежните власти да го спроведат законот на делотворен начин. Обуката за 

говорот на омраза на полицијата, обвинителите и судиите е недоволна. Досега, 

судовите не осудиле никого за расистички или хомофобичен/транасфобичен говор на 

омраза. Дотолку повеќе, јавното обвинителство не покренало обвинение во многу 

прилики. И покрај порастот на говорот на омраза во последните години, не се поведени 

судски постапки за случаи на предизвикување на национална, расна или верска омраза, 

раздор и нетрпеливост..“43 

- „Во земјата не постои регулаторно тело за интернетот, а оваа област не спаѓа во 

надлежност на регулаторното тело за аудио-визулените медиуми.“44 

Клучните препораки45 од извештајот кои се однесуваат на говорот на омраза вклучуваат:   

i) унапредување на активностите за обука за говорот на омраза наменети за 

полицијата, јавните обвинители и судиите;  

ii) давање можност на регулаторното тело за аудио и аудио-визуелни медиумски 

услуги да предупредува или да бара извинување во случаите на расистички или 

 
41 „Неказнивост на говор на омраза врз основа на сексуална ориентација“, Годишен извештај Сексуални и 
здравствени права на маргинализираните заедници 2015 година, Коалиција сексуални и здравствени права 
на маргинализираните заедници, стр. 54-56.  
42 Извештај на ЕКРН за „Поранешната Југословенска Република Македонија“ (петти круг на мониторинг), 
Усвоен на 18 март 2016, достапен тука. 
43 Параграф 24, Извештај на ЕКРН за „Поранешната Југословенска Република Македонија“ (петти круг на 
мониторинг), 2016. 
44 Параграф 27 ibid.  
45 Параграф 32 и 33 ibid.  

https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-macedonian-t/16808b590d


 

21 
 

хомофобичен/трансфобичен говор на омраза и слични прекршувања на 

новинарските професионални стандарди и етика;  

iii) воведување на административни казни за говорот на омраза во Законот за аудио и 

аудио-визуелни медиумски услуги 

iv) воспоставување на ефективни регулаторни тела, почитувајќи го начелото на 

независност на медиумите, кои ќе можат да ги следат инцидентите на говор на 

омраза во печатените медиуми и на интернет.  

v) да се спроведе оценка на претходните иницијативи за спречување на говорот на 

омраза, со цел надградување над постоечките напори и проширување на добрите 

практики, особено во областа на медиумите и образованието. 

vi) властите да промовираат осуда на говорот на омраза и контра-говор од страна на 

високи функционери и политичари. Сите политички партии во земјата треба да го 

осудат говорот на омраза да ги повикаат нивните членови и следбеници да се 

воздржат од користење на таков говор. 

Досега целосно е спроведена третата препорака, односно внесена е административна казна 

за говор на омраза во Законот за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги. Притоа, на барање на 

Коалицијата Маргини, која подготви амандман, а го поднесе пратеничка од зелената партија, во 

членот се додадоа сексуалната ориентација и родовиот идентитет46. Остатокот од заклучоците и 

препораките се релевантни и денес.  

4.2. Приказ на говорот на омраза за период од 15.05.2021-15.07.2021 година 

За период од 2 месеци, на веб платформата www.govornaomraza.mk47 забележани се вкупно 
136 пријави, по седум различни заштитни категории.  

Од вкупниот број на пријави,најголемиот број односно 71% или 111 пријави од вкупниот 
број на регистрираниот говор на омраза е по основ на сексуална ориентација и родов идентитет. 

Слика 5: Графички приказ на говорот на омраза документиран во платформата 
govornaomraza.mk 

 
46 Годишен извештај 2018 сексуални и здарвствени права на маргинализираните заедници, Коалиција 
Маргини, 2019 година, стр. 89. 
47 www.govornaomraza.mk 

http://www.govor/
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Говорот на омраза најчесто е предизвикан од политичко-општествени настани. Така, 
пиковите на дијаграмот покажуваат дека во период од 15 мај до 15 јули, забележан е зголемен на 
говорот на омраза на: 

-17ти мај, ИДАХО, Меѓународен ден против хомофобија,бифобија и трансфобија.  

-26 јуни, Парада на гордоста. 

Слика 6: Дијаграм од пријавениот говор на омраза по датуми  

 
 
 

4.3. Aнализа на видовите говор на говорот на омраза и дискурсот кој го создаваат 
Хомофобичниот и трансфобичниот говор на омраза во мониторираниот период 

континуирано се појавува со пикови поврзани со клучните настани за промоција на ЛГБТИ права, 

особено, Парадата на гордоста. Пред Парадата имаше неколку настани кои исто така предизвикаа 

лавина од говор на омраза, како инервјуа на активисти и ЛГБТИ луѓе и ,,излегувањето од плакарот’’ 

на претставникот на Евровизија, Васил Гарванлиев. Објавувањето на датумот за парадата, Викендот 
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на гордоста и поддржувачките пораки од повеќе политичари по повод Меѓународниот ден за борба 

против хомофобијата и трансфобијата, исто така предизвикаа бројни коментари со говор на омраза.  

Притоа, во анализираниот говор на омраза континуирано се повторуваат истите елементи, 

од каде е јасно дека хомофобичниот и трансфобичниот говор е нужно поврзан со национализмот, 

фашизмот, а во повеќе случаи и со сексистички и ксенофобичен говор. Исто така, видливи се 

елементи на теории на заговор во кои унапредувањето на ЛГБТИ правата се прикажува како 

конспирација за уништување на човештвото, заедно со други теории на заговор, кои во изминатиов 

период се поврзани  и со КОВИД 19.  

Во документираниот говор на омраза се афирмира стравот и гадењето кон ЛГБТИ луѓето. Па 

така, тие се нужно гадни и одвратни, претставени преку истополов анален секс и во помала мера 

преку орален секс, проследено со бројни сликички кои претставуваат повраќање. На ваков начин 

се дехуманизираат ЛГБТИ луѓето, борбата за нивните права се сведува во рамка на „перверзни“ 

сексуални односи со кои, според коментаторите, ЛГБТИ луѓето имаат намера сите да ги „заразат“, а 

особено децата. Оттука, преовладува ширењето на страв од ЛГБТИ луѓето. Па така, тие се страшни, 

сите треба да се загрижиме и мобилизираме против нив, имаат намера да го уништат семејството, 

децата, нацијата, човештвото итн. Овие стратегии за портретирање на малцинска група се добро 

познати, документирани и употребувани и против Евреи, мигранти, муслимани итн. Политиките на 

страв и гадење вообичаено се користат од страна на (ектремно) десничарски движења чија цел е 

да го оддржуваат статус квото во кое тие уживаат привилегии, негирајќи го остварувањето на 

правата на различни групи помеѓу кои се и ЛГБТИ луѓето.  

Останати клучни концепти во врамувањето на ЛГБТИ луѓето се болеста и ненормалноста. 

Доминираат коментари во кои се повикува на лечење на ЛГБТИ лица, се објаснува како тоа е болест 

поврзана со хормоните или психолошко заболување. Во овие коментари, иако ретко, може да се 

прочита и сожалување. „Ненормални“ е исто клучен збор во коментарите кои содржат говор на 

омраза. Од друга страна, нормална, природна, дадена, одредена од Бог е хетеросексуалноста, т.е. 

„маж и жена“ или „татко и мајка“.  
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Оттука произлегува и неможноста да се разбере целта на Парадата на гордоста, која во 

мнозинството коментари претставува наметнување на хомосексуалноста, провоцирање и 

парадирање со неа. Бидејќи хетеросексуалноста е норма, таа е сеприсутна, од културата, 

медиумите до законите и политиките кои пропишуваат привилегии на хетеросексуалните парови 

(на пример, наследување, здравствено осигурување помеѓу партнерите, поповолни кредити, 

посвојување итн). Неможноста да се согледа својата привилегија како хетеросексуалец, 

придонесува кон мислењето дека на хомосексуалците ништо не им фали, па затоа тие ,,што сакаат 

нека си прават во четири ѕида’’, небаре  станува збор за борба за правoто да се има сексуален однос.  

Врската помеѓу националистичкиот и хомофобичниот/трансфобичниот говор е јасно 

видлива во случајот на евровизискиот претставник Васил Гарванлиев, кој беше предмет на јавен 

вербален линч, најнапред поради слика во видео-спотот за евровизиската песна на која случајно 

доминираа боите на бугарското знаме, а потоа поради неговата сексуална ориентација. Притоа, 

клучен фактор беше политичкиот контекст, во кој Бугарија ја отежнува ЕУ интеграцијата на Северна 

Македонија, исто така мотивирана од националистичка агенда. Во коментарите, националистите 

кои жолчно ја мразат Бугарија поради тоа што го отежнува процесот на ЕУ интеграции, најчесто се 

и против членството во ЕУ. Оттука, станува збор за јавно линчување и делување во толпа, во која 

луѓето не делуваат разумно, туку се обединуваат преку омразата.  

 

 

Решенијата за одбрана од ЛГБТИ луѓето се протегаат од лекови, до протерување, насилство 

и фашистички третман, односно истребување. Во голем дел од коментарите се среќава повик за 
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гасни комори, мачење, нечовечки третман, „правење сапун“, се повикува Хитлер и слични 

нацистички симболи. Ова се најбруталните и најзагрижувачките форми на говор на омраза, кои 

зборуваат за поддршка на фашистички идеи во општеството. Согласно домашното законодавство и 

меѓународното право, промовирањето на фашистички идеи претставува кривично дело, кое се 

забранува и под член 17 од ЕКЧП, односно претсатвува прекршување на забраната за злоупотреба 

на правата.  

 

Притоа, „поумерените“ бараат ЛГБТИ луѓето да се третираат како во Грузија48 и Турција49, 

каде настаните на ЛГБТИ луѓето беа мета на брутално насилство, или пак, како во Русија и Унгарија. 

Голем дел од коментарите со говор на омраза беа поздравување и воодушевување на постапките 

на овие земји, а осудување на повиците на западноевропските земји кои повикаа на преземање 

мерки против Унгарија по донесувањето на т.н. „анти-ЛГБТИ“ закон50.  

 

 

 
48 Во Грузија поради хомофобичното насилство почина камарман. „ Дали ќе падне владата во Грузија 
поради насилствата против Парадата на гордоста?“, Радио Слободна Европа, 13.7.21. Достапно тука.  
49 За време на Парадата во Турција се случуваше полициска бруталност. „ Турската полиција со солзавец ја 
растури Парадата на гордоста во Истанбул“, Нова Македонија, 26.6.2021. Достапно тука. 
50 „ ЕУ остро се спротиставува на анти-ЛГБТ мерката во Унгарија“, Гласот на Америка, 23.6.2021. Достапно 
тука.  

https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD/31356014.html
https://www.novamakedonija.com.mk/svet/balkan/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D1%98%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://mk.voanews.com/a/5940030.html
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Во коментарите со хомофобичен и трансфобичен говор на омраза, видливи се и анти-ЕУ 

ставови. Клучниот став е дека Унијата ги наметнува правата на ЛГБТИ луѓето, притоа непочитувајќи 

ја волјата и традицијата на поединечните земји. Пролонгирањето на процесот на ЕУ интеграции, 

особено се користи за дополнително ширење на омразата кон ЕУ и кон ЛГБТИ заедницата. 

 

 Правата на ЛГБТИ во коментарите со омраза се претставени како неприродни и поради 

религиозни догми. Како причина за мразење на ЛГБТИ луѓето се наведува христијанската религија, 

па според коментаторите, тие не смееат да се прифатат бидејќи христијанството тоа го забранува. 

Тука се видливи ефектите од поттикнувањето на омраза од страна на верските лидери кон ЛГБТИ 

луѓето. Иако е тешко да се замисли православната црква како поддржувач на ЛГБТИ луѓето, тоа не 

и дава право да шири и поттикнува омраза. Ваквото однесување од страна на црквата претставува 

религиски фундаментализам дефиниран како „авторитарна манипулација со религијата и употреба 

на екстремни толкувања на религијата од страна на одредени држави или не-државни актери со 

цел да дојдат до моќ, пари или да ја прошират контролата над општеството“ 51. 

 
51 Shameem, N. (2017). Rights at Risk Observatory on the Universality of Rights Trends Report 2017. Toronto: 
Association for Women’s Rights in Development (AWID), p.8. 
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Во коментарите многу често се сретнува и обвинување на граѓанскиот сектор за 

зголемување на видливоста на ЛГБТИ луѓето и нивно прикажување како анти-национален, 

„предавнички“ елемент, кој е многу богат и моќен, наспроти „народот“ кој е сиромашен и чија 

традиција и вредности се загрозени. Овој анти-НВО дискурс ескалираше за време на власта на 

ВМРО ДПМНЕ предводена од Никола Груевски. Анти-НВО пропагандата имаше за цел да го прикаже 

граѓанскиот сектор како клучен непријател на нацијата и виновник за сите неуспеси. Овие анти-

демократски прикази се видливи и денес, а особено опстојуваат при оправдување на омразата кон 

ЛГБТИ луѓето.  
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Клучната перцепција е дека се загрозува семејството. При вакво тврдење се негира правото 

на семејство на ЛГБТИ луѓето и истото се перцепира исклучиво како хетеросексуално. Стратегијата 

на ширење на страв за некаква си загрозеност на децата и семејството од страна на ЛГБТИ луѓето е 

една од клучните стратегии и на анти-родовото движење кое засилено се мобилизира и кое ужива 

поддршка од опозицијата. На овие прикази се надоврзуваат коментарите во кои ЛГБТИ луѓето се 

поврзуваат со педофилијата.  

       

Голем дел од говорот на омраза се појавува на објави на политичари кои изразуваат 

поддршка на ЛГБТИ луѓето во контекст на Парадата на городоста и Меѓународниот ден за борба 

против хомофобијата и трансфобијата. Во своите изјави премиерот, претседателот, министерката 

за образование и наука, пратеници и други, пратија пораки за еднаквост и почитување на 

различностите и беа дочекани со стотици коментари со говор на омраза. И во нив е видлив 

националистичкиот дискурс, па перцепцијата дека СДСМ се „предавници на нацијата“ поради 

промена на името сега се надополнува со осуда на поддршката која ја даваат за ЛГБТИ луѓето. Голем 

дел од овие коментари доаѓаат и од поддржувачи на конзервативната опозиција ВМРО ДПМНЕ, а 

често содржат и повици за насилство. Со поддршката која ја даваат клучни политичари и институции 

се креира сликата дека ЛГБТИ луѓето се привилегирани, моќни и богати, наспроти сиромашниот 

народ, кој овие политичари не го слушаат. 
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Говорот на омраза кој доминира, особено на социјалните мрежи, во период кога ЛГБТИ 

луѓето прават напори да се афирмираат нивните права и да се сензибилизира јавноста, поминуваат 

неказнето. Овие коментари претставуваат сериозен говор на омраза кој поттикнува насилство и 

дискриминација и кој согласно позитивното право треба да биде предмет на кривично-правна 

санкција. Оттука, спротивно на популарното верување, ЛГБТИ луѓето сѐ уште не уживаат соодветна 

поддршка преку фактичка заштита на нивните права особено од органите за кривичен прогон.  

4.4. Компаративен приказ на говорот на омраза во однос на 2019 и 2020 година 
Одржувањето на првата Парада на гордоста беше најавено од страна на Националната 

мрежа против хомофобија и трансфобија (НМХТ) на 20 мај 2019 година. Веднаш по најавата 
предрасудите, презирот и нетолеранцијата кон различните исплива на површина. Најзабележлив 
беше говорот на омраза на социјалните мрежи. На платформата govornaomraza.mk за период од 15 
мај до 15 јули беа регистрирани вкупно 159 пријави, од кои 52% или 98 пријави по сексуална 
ориентација и родов идентитет. 

Приказ на регистриран говор на омраза за период 15 мај - 15 јули 2019 година 

 

  

 

Приказ на говорот на омраза во месецот на гордоста 1 јуни-30 јуни 2019 година 
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Најголем пораст на говорот на омраза врз сексуална ориентација и родов идентитет, односно 50% 
од вкупниот број на сите пријави  е забележан во периодот на организирање на Парадата на гордост 
во 2019 година, во месецот на гордоста – јуни. 52 

 

 

Втората Парада на гордоста во 2020 година, поради глобалната пандемија со Ковид 19  се 
одржа виртуално.  Оваа Парада на гордоста поради околностите беше медиумски помалку 
застапена. Регистрираниот говор на омраза поради сексуална ориентација и родов идентитет за 
период од 15 мај до 15 јули 2020 изнесува 70 пријави или  22% од вкупниот број 
регистрирани  пријави. 

Приказ на Регистриран говор на омраза за период 15 мај - 15 јули 2020 година 

 
52 https://mhc.org.mk/wp-content/uploads/2019/08/Mesechen-izveshtaj-za-chovekovite-prava-JUNI.pdf 
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Слично како и во јуни 2019 година, и во 2020 година, во последните три дена од месецот на 

гордоста, Хелсиншкиот комитет за човекови права утврди зголемен тренд на говор на омраза по 

основ на сексуална ориентација и родов идентитет  по повод серијата настани поврзани со 

одбележувањето на Месецот на гордоста53 

 

 

 

 
53 https://mhc.org.mk/reports/mesechen-izveshtaj-za-chovekovite-prava-vo-republika-severna-makedonija-juni-
2020/ 
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4.5. Правна заштита од говор на омраза 

Поради зголемениот говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет на социјалните медиуми организациите за заштита на човековите права, Хелсиншки 
комитет за човекови права, Субверзивен фронт и Коалиција Маргини за период од два месеци 
иницираа вкупно 14 (четиринаесет) постапки. 

Од иницираните 14 (четирнаесет) постапки пред надлежните органи, 10 (десет) постапки се 
иницирани пред органите на прогон, од кои 4 (четири) пред Основното јавно обвинителство, 7 
(седум) пред МВР, Сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика, додека 2 (две) 
постапки се иницирани пред телото за еднаквост, односно Комисијата за спречување и заштита од 
дискриминација и 1 (една) претставка до Советот за етика во медиумите. 

 

Датум на 
извршено 
кривично дело 

Датум на 
поднесување на 
пријава/претста
вка 

Каде е 
извршено 
кривичното 
дело 

Правен основ  Орган до кој е 
поднесена 
пријавата/претс
тавката 

Одговор од 
институцијата 
до 31.08.2021 

21.05.2021 31.05.2021 Фејсбук 
коментари 
насочени кон 
поединци, 
прападници на 
заедницата 

Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал; 
Загрозување на 
сигурноста; 
Насилство. 

Основно јавно 
обвинителство 
Скопје 

Отфрлена; 

Поднесена 
жалба до Вишо 
јавно 
обвинителство  

03.06.2021 22.06.2021 Инстаграм Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал 

МВР-Сектор за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика 

Нема одговор 

13.06.2021 22.06.2021 Инстаграм Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал; 
Загрозување на 
сигурноста 

МВР-Сектор за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика 

Нема одговор 

13.06.2021 22.06.2021 Коментари на 
фејбук страна 
Кајгана 

Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал;  

МВР-Сектор за 
компјутерски 
криминал и 

Нема одговор 
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дигитална 
форензика 

22.06.2021 22.06.2021 Приватен 
профил на јавна 
личност; 

Инетрент 
медиум 
Република 

Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал;  

МВР-Сектор за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика 

Нема Одговор 

22.06.2021 22.06.2021 Интернет 
медиум 
Република  

Потикнување 
говор на омраза 

Здружение 
Совет на етика 
на медиумите 
на Македонија 
(СЕММ) 

Жалбата е 
основана.   

Утврдено 
прекршување на 
Кодексот на 
новинари. 

22.06.2021 23.06.2021 Коментари на 
фејбук на 
порталот 
Skopjeinfo 

Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал; 

МВР-Сектор за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика 

Нема Одговор 

23.06.2021 26.06.2021 Коментари на 
фејсбук на 
порталот ТВ 
Сител 

Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал; 

МВР-Сектор за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика 

Нема одговор 

24.06.2021 24.06.2021 Официјален 
емаил на Скопје 
Прајд 

Загрозување на 
сигурноста. 

МВР-Сектор за 
компјутерски 
криминал и 
дигитална 
форензика 

Нема одговор 

25.06.2021 26.08.2021 Фејсбук 
страница на 
„Слободен 
Печат“ по 
инетрвју на 
трансродов маж 

Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал; 
Загрозување на 
сигурноста; 
 

Основно јавно 
обвинителсто 
Скопје 

Нема одговор 
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26.06.2021 02.07.2021 Колумна 
објавена на 
порталите 
Темите.мк“, 
„Трибуна.мк“ и 
„Мисли.мк и 
нивните Фејсбук 
страници 

Вознемирување 
врз основа на 
сексулна 
ориентација и 
родов 
идентитет  

Комисија за 
спречување и 
заштита од 
дискриминација 

Позитивно 
мислење 

-утврдено 
вознемирување 

26.06.2021 26.08.2021 Фејсбук 
страница на 
„Види Вака“ по 
интервју на пар 
лезбејки 

Ширење 
ксенофобичен и 
расистички 
материјал;  

Основно јавно 
обвинителсто 
Скопје 

Нема  

одговор  

27.06.2021 28.06.2021 Официјален 
фејсбук профил 
на Offroad Club 
Pelister Bitola 

Директна 
дискриминација 
врз основа на 
сексуална 
ориентација и 
родов идентитет 

Комисија за 
спречување и 
заштита од 
дискриминација 

Позитивно 
мислење - 
утврдена 
дискриминација 

17.06.2021 02.07.2021 Објава на 
Официјален 
фејсбук профил 
на Offroad Club 
Pelister Bitola 

Расна и друга 
дискриминација 

Основно  Јавно 
обвинителство 
Битола 

Нема 

Одговор 

Табела 1: Приказ на постапките за заштита од говор на омраза 

 

 

При анализа на овие податоци прикажани на табелата, може да констатираме дека органите на 
прогон продолжуваат со пракса на отфрлање на кривичните пријави поднесени за говор на омраза, 
навремено непостапување во насока на спречување на сериозни повреди на човековите права и 
слободи. Досегашното искуство со процесирање на пријавите на говор на омраза кои содржат 
експлицитно повикување на насилство на лица, припадници на група, кои се мета на 
омаловажување, презир и насилство поради своите заштитни карактеристики, резултирале со 
отфрлање на пријавите. Образложението е дека нема да се покрене постапка за утврдување на 
кривична одговорност поради немање основи на сомневање на кривично дело кое се презема по 
службена должност. Исто така, недостатокот на воспоставена судска пракса ја отежнува борбата со 
говорот на омраза.  
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Во кривичните пријави поднесени до Секторот за компјутерски криминал и дигитална 
форензика и до Основното јавно обвинителство пријавените преку компјутерски ситем со своите 
коментари повикувале и потикнувале на насилство и омраза кон ЛГБТИ заедница. Еден мал дел од 
коментарите по повод одржување на Парадата на гордоста насочени кон ЛГБТИ заедницата гласат 
вака: 

 

Во една демократска држава важно е навремено да се идентификува говорот на омраза, да 
се воспостави правен механизам за спречување на говорот на омраза, како и да се гонат 
сторителите на вакви дела, затоа што тоа придонесува за ефектот на одвраќање од сторување на 
делото како на сторителот така и потенцијалните сторители и праќа позитивна порака до жртвите. 
Ефикасен и навремен прогон на сторителите помага во превенцијата на дела од одмазда и ги 
исполнува меѓународните обврски и заложби на државите за кривично гонење на криминалот од 
омраза. Имено, како што веќе посочивме, во нашата држава недостасува судска пракса, односно 
нема ниту една пресуда за говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и/или родов 
идентитет. 

Од друга страна пак, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација ја препознала  
директната дискриминација врз основа за сексуална ориентација и родов идентитет и зазела 
проактивен став по поднесените претставки, кои резултирале со позитивни мислења и  утврдена 
директна дискриминација. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во рок 4 дена 
донесе мислење со кое утврди директна дискриминација врз основа на сексуална ориенатација и 
го задолжи клубот во иднина да дозволува еднаков пристап и членство на сите лица без разлика на 
нивната сексуална ориентација.54 

         Oбјавата на официјалната фејсбук страна на Мото клубот Пелистер од Битола: 

 
54 https://www.facebook.com/kszd.mk/posts/143688754519481 

-bas me interesira kako ke pominete da ne placate ko pichkici posle gordi nakaza.Samo 

Hitler. 

-Edna bomba I tamu da ostanat 

-Koja gordost be pedercista se toa samo gasna komora 

-ke pravime Molotov koktel parti 

-dva tri dinamiti vrsat rabota tuka  

-so civ pishtol ke gi tepame 

-ke vi doam so dinamit ke ve bombandiram site do eden 

-da vi ebam majka pederska za vas samo smrt 
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За оваа објава Хелсиншкиот комитет за човекови права испрати и кривична пријава до 
Основното јавно обвинителство во Битола за говор на омраза, по член 417, Расна и друга 
дискриминација од Кривичниот законик. Хелсиншкиот комитет ценеше дека  дискриминаторската 
изјава објавена на нивниот официјален фејбук профил е умислена и клубот има намера за повреда 
на правата и слободите на лицата од ЛГБТИ заедницата. Со оглед на влијанието на Мото клубот 
Пелистер, кој има приближно 2000 следбеници на Фејсбук, Хелсиншкиот комитет сметаше дека 
стореното дејствие е говор на омраза во својата најтешка форма-дискриминација и оневозможува 
користење на човековите слободи и права од страна на ЛГБТИ заедницата.  

 

Простапувајки по претставката против професорката која објави текст „Простете геј 

другари, не е до хормоните, до логиката е!“кој беше објавен на порталите Темите.мк, Трибуна.мк, 

и Мисли.мк, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди вознемирување врз 

основа за сексуална ориентација како од страна на професорката, така и од сопствениците на 

интернет порталите. Комисијата во својата одлука и препорача на  авторката на текстот да се извини 

за напишаниот текст и извинувањето да биде објавено на порталите tribuna.mk, temite.mk и misli.mk 

кои го објавија вознемирувачкиот текст. Воедно, на авторката ѝ се препорачa во иднина да се 

воздржи од пишување текстови кои во себе содржат вознемирувачка содржина врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет или која било друга дискриминаторска основа. На 

регистрантите и корегистрантите на порталите tribuna.mk, misli.mk и temite.mk им се порачa да го 

објават јавно извинувањето на авторката на текстот и да објават свое јавно извинување на нивните 

портали и Фејсбук страни. Исто така и ним им се препорачa во иднина да се воздржат од објавување 

текстови кои во себе содржат вознемирувачка содржина врз основа на сексуална ориентација и 

родов идентитет или било која друга дискриминаторска основа.55 

До Советот за етика во медиумите (СЕММ), покрај поднесена кривична пријава до Секторот 
за компјутерски криминал, беше испратена претставка за објавата на интернет порталот Република, 
за реобјавен текст напишан од страна на јавна личност, актер. Имено, Постапувајки по претставката 
Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите едногласно утврди прекршување на 

 
55 https://www.facebook.com/kszd.mk 
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новинарскиот кодекс56 од страна на порталот Република. Основот на прекршувањето го најде  во 
членот 10 кој гласи „Новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги 
загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата и нема да 
поттикнува на насилство и дискриминација по која било основа (национална, верска, расна, полова, 
социјална, јазична, сексуалнаориентација,политичка...).“ Комисијата, најнапред, утврди дека се 
работи за текст кој пренесува фејсбук статус на македонскиот актер Сашо Тасевски, кој изнесува 
лични ставови во однос на ЛГБТИ заедницата во земјава. Порталот „Република.мк“ статусот на 
актерот го пренесува дословно и без никакви интервенции, што, секако, не го ослободува од 
одговорност доколку содржината е дискриминаторска или може да поттикне дискриминација. (во 
случајов, врз основа на сексуална ориентација и род). 

 Слика бр. 7 

  

 

5. Заклучок и препораки  

Извештајот ја прикажува состојбата со говорот на омраза во Република Северна 

Македонија, со посебен фокус на говорот на омраза врз основ на сексуална ориентација и родов 

идентитет, за период од 15 мај до 15 јули 2021 година. Со зголемување на видливоста на ЛГБТИ 

заедницата низ повеќе настани, меѓу кои и Парадата на гордоста, се забележува и пропорционално 

зголемување на говорот на омразата. Говорот на омраза доминантно се појавува на социјалните 

мрежи, а поретко на интернет медиумите. Хомофобичниот и трансфобичниот говор на омраза 

нужно се поврзани со националистички, а често и фашистички говор со кој се промовираат 

тоталитаристички идеи и повици за истребување на општествени групи.  Со коментарите се 

афирмира стравот и гадењето кон ЛГБТИ луѓето како клучни стратегии кои поттикнуваат омраза, а 

ЛГБТИ лицата се претставуваат како анти-национален, предавнички елемент против кој треба да се 

здружиме за да ги обраниме традицијата, нацијата, религијата, семејството, децата итн. Исто така, 

 
56 56 https://znm.org.mk/kodeks-na-novinarite-na-makedonija/ 
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присутни се екстремистички толкувања на религијата спроед кои поради неодобрување на ЛГБТИ 

луѓето од страна на црквата тие треба да се мразат, истребат, убијат итн.   

 Хомофобичниот и трансфобичниот говор на омраза е втор по застепеност во Северна 

Македонија, веднаш по говорот на омраза заснован на етничка припадност. Меѓународното право 

и националната законска рамка пропишуваат кривично-правни санкции за ваквиот говор, односно 

истиот не е заштитен со слободата на изразување. Во кривичните дела „Загрозување на сигурноста“ 

од чл.144, „Излагање на подбив на македонскиот народ и припадници на заедниците“ од чл.179, 

„Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга 

дискриминаторска основа“ од чл. 319, „Ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на 

компјутерски систем“ од чл.394-г, и „Расна и друга дискриминација“ од чл.417 ст. 3  експлицитно не 

се наведени сексуалната ориентација и родовиот идентитет како заштитни карактеристики. Но 

повеќето од овие дела содржат отворени клаузули во листите на основи, па ЛГБТИ луѓето 

несомнено можат да се заштитат под „која било друга основа предвидена со закон и меѓународен 

договор“, особено ако се земе предвид дека и самиот КЗ во делата од омраза екплицитно ги 

предвидува овие основи.   

Организациите кои се бават со човекови права иако навремено ги алармираат институциите 

за говорот на омраза, како и за потенцијалните дела од омраза во различни периоди, но органите 

на прогон ниту во 2021 година, ниту пак во предхдните години немаат покренато ниту едно 

обвинение за говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Во 

недостаток за судска пракса пресуди за говорот на омраза, сторителите и потенцијалните сторители 

се охрабруваат, па оттаму е и зголемувањето на говорот на омраза од година во година. 

Сепак, говорот на омраза мора да се регулира на повеќе нивоа, освен кривично правното. 

На административно ниво, социјалните мрежи и интерент просторот не се регулирани. Законот за 

медиуми и Законот за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги не ги опфаќаат интернет 

медиумите. Законот за медиуми има и други бројни недостатоци, особено во поглед на 

недостатокот на ефикасни механизми за контрола, мониторирање и санкционирање на говорот на 

омраза на медиумскиот интернет простор. Саморегулацијата исто така има ограничен ефект поради 

проблеми во спроведувањето на одлуките, што е оставено на волја на медиумите. Сепак во 

мониторираниот перидо се бележи поголема афирмација на ЛГБТИ правата во изјави на повеќе 

политичари и институции кои повикуваат на еднаквост, недискриминација и почитување на 

различностите.  

За говорот на омраза во извештајниот период се покренати 14 постапки, 10 (десет) постапки 

се иницирани пред органите на прогон од кои 4 (четири) пред Основното јавно обвинителство,  

7(седум) пред МВР, Сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика, додека 2 (две) 

постапки се иницирани пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и 1 (една) 

претставка до Советот за етика во медиумите. Позитивни одговори односно утврдување на повреда 

има само од постапките пред Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и Советот за 

етика во медиумите. Непостапувањето на органите за прогон сѐ уште е клучен проблем, особено 

кога станува збор за сериозен говор на омраза, кој поттикнува и повикува на насилство и говор 

преку кој се промовираат фашистички идеи.  

 

Оттука, препорачуваме:  

1. Во Kривичниот Законик, во делата „Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз 

национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа“од чл. 319, „Ширење на расистички и 



 

39 
 

ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем“ од чл.394-г, и „Расна и друга 

дискриминација“ од чл.417 ст. 3  да се додадат двете заштитни категории, сексуална ориентација и 

родов идентитет. 

2. Органите на прогонот, односно Министерството за внатрешни работи и Основното јавно 

обвинителство да заземат проактивна улога во насока на препознавање и процесирање на случаите 

на говор на омраза. 

3. Спроведување на континуирани обуки за Секторот за компјутерски криминал и дигитална 

форензика и за обвинителствата за постапување во случаи на говор на омраза, особено за 

хомофобичен и трансфобичен говор.  

4. Засилена и континуирана контрола над постапувањето на МВР и обвинителствата во овие случаи 

од страна на Советот на јавни обвинители, Секторот за внатрешна контрола, инспекциите, 

Народниот правобранител и други надлежни органи.  

5. Измени и дополнувања на Законот за медиуми со цел регулација на интерент медиумите и 

воспоставување на пропорционални санкции и механизми за мониторинг и контрола на говорот на 

омраза заснован на сексуална ориетација и родов идентитет.  

6. Изнаоѓање на механизми, преку регионална соработка, за систематска и ефикасна контрола на 

социјалните мрежи и интернет просторот.  

7. Зајакнување на механизмите за заштита и спречување од хомофобичен и трансфобичен говор во 

Законот за политички партии и Законот за здруженија и фондации.  

8. Континуирана промоција на еднаквоста на ЛГБТИ луѓето, промоција на ниивните права од страна 

на политичарите и институциите.  

9. Информирање на јавноста и клучните субјекти за казнивоста и говорот на омраза кон ЛГБТИ 

луѓето.  

10. Иницирање на постапка пред Европскиот суд за човекови права од страна на здруженијата на 

граѓани, во случаите на неповедување кривични постапки за хомофобичен и трансфобичен говор 

на омраза. 
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https://www.radiomof.mk/skopje-prajd-maloletnici-napadnale-lgbti-lice-po-paradata-na-gordosta-vo-skopje/
https://www.radiomof.mk/skopje-prajd-maloletnici-napadnale-lgbti-lice-po-paradata-na-gordosta-vo-skopje/
https://360stepeni.mk/ombudsmanot-premierot-ministrite-vmro-dpmne-partiite-na-albantsite-ne-dojdoa-na-paradata-na-gordosta/
https://360stepeni.mk/ombudsmanot-premierot-ministrite-vmro-dpmne-partiite-na-albantsite-ne-dojdoa-na-paradata-na-gordosta/
https://sitel.com.mk/licata-so-poprechenost-zaboraveni-od-opshtestvoto-izlegoa-na-protest
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