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I. Извршно резиме

Во текот на подготовката на првиот извештај во 2012 година, Хелсиншкиот комитет за човекови права 
на Република Македонија – ЛГБТИ Центарот за поддршка (МХК-ЛГБТИ) ги преведе Препораката 
(2010)5 и Прилогот и ги дистрибуира до сите релевантни институции, како и до членовите на 
Собранието на Република Македонија. Иницијативата беше спроведена од страна на МХК-ЛГБТИ, 
затоа што Министерството за надворешни работи не успеа да ја изврши таа задача во тој момент 
и се сметаше дека е од големо значење за пратениците и за институциите на системот да станат 
свесни за насоките дадени во Препораката. За жал, во изминатите години не е забележан значителен 
напредок во спроведувањето на Препораката. Политичката ситуација во последните пет години е 
многу динамична. Во периодот помеѓу 2012 и 2015 година, државата и медиумите контролирани 
од страна на државата беа главни извори на хомофобијата и трансфобијата. Помеѓу 2015 и 2016 
година, за време на политичките протести во земјата, ЛГБТИ активистите беа, исто така, во првите 
редови во борбата против неправдата. Нивното учество во протестите ја зголеми видливоста на ЛГБТИ 
луѓето во јавноста, а исто така и на прашањата што се однесуваат на ЛГБТИ луѓето во општеството. 
Во неколку наврати, ЛГБТИ активистите беа поканети како гости-говорници на јавни дебати за тоа 
како да се обноват демократските вредности во Македонија, а во друга пригода, ЛГБТИ активистите 
предводеа еден од дневните протести што се одржа на 17 мај 2016 година (на меѓународниот ден 
против хомофобија, трансфобија и бифобија) со пораката „Молкот = смрт“.

На изборите одржани на крајот од 2016 година, политичката партија што беше на власт 11 години 
конечно се повлече од функција и (дотогаш) најголемата опозициска партија формираше нова 
влада. Новоформираната влада вети дека ќе се фокусира на реформите во општеството со цел да 
се воспостави владеење на правото во земјата. ЛГБТИ активистите ја искористија оваа можност да 
го предизвикаат владиното раководство јавно да се обврзе на посветеност кон подобрување на 
правата на ЛГБТИ припадниците во нашето општество. Тоа резултираше со неколку јавни изјави на 
поддршка: министерот за култура го отвори Викендот на гордоста во Скопје 2017, а во 2018 година, 
Министерството беше меѓу донаторите за фестивалот и со мал, но многу значаен придонес, по првпат, 
ЛГБТИ настан беше финансиран од државните фондови. Во декември 2017 година, министерот 
за внатрешни работи ја отвори конференцијата „Пристап до правда за ЛГБТИ“ со зборовите дека 
Кривичниот законик мора да се смени и да се препознаат сексуалната ориентација и родовиот 
идентитет (СОРИ) како основи за кривични дела од омраза. Една од најважните јавни изјави беше 
таа што премиерот ја даде на петгодишнината на ЛГБТИ Центарот за поддршка во 2017 година. 
Тоа беше изјава на солидарност со оние што ги преживеаја нападите од омраза и изјава за осуда на 
насилството и дискриминацијата врз ЛГБТИ луѓето.

Една од поконкретните мерки преземени од страна на оваа влада беше прифаќањето на предлог-
законот за спречување и заштита од дискриминација предложен од страна на Министерството 
за труд и социјална политика без какви било значајни промени. Предлог-законот ги вклучува 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација, интерсекционалната 
дискриминација и професионализација на Комисијата за заштита од дискриминација. Во моментот 
на поднесување на овој извештај, предлог-законот беше во парламентарна постапка за прво читање. 
Сепак, државата не ја препозна потребата од вклучување на „полови карактеристики“ како основа за 
дискриминација, а со тоа не успеа да обезбеди правна сигурност за интерсекс луѓето.

Во насока на подобрување на правата на ЛГБТИ луѓето беа преземени чекори и од страна на 
Собранието. Во декември 2017 година беше ратификувана Конвенцијата на Советот на Европа за 
спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство, попозната како Истанбулска 
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конвенција. Истанбулската конвенција како сеопфатен, детален и правно-обврзувачки одговор на 
насилството против жените и родово базираното насилство претставува значаен чекор напред во 
заштитата на правата на ЛГБТИ луѓето, бидејќи постојната одредба за недискриминација вклучува и 
сексуална ориентација и родов идентитет. Ова има уште поголемо значење за трансродовите луѓе, 
бидејќи родовиот идентитет не се споменува во ниту еден од сегашните закони во државата.1 

Друг значаен чекор напред е формирањето на Интерпартиската парламентарна група за 
унапредување на правата на ЛГБТИ луѓето во април 2018 година. Три ЛГБТИ организации, 
вклучително и ЛГБТИ Центарот за поддршка, работеа со група пратеници со цел воспоставување и 
структурирање на групата. Групата сега се состои од 13 пратеници од различни политички партии, 
го усвои својот годишен акциски план и веќе почна да ги претставува интересите на ЛГБТИ луѓето во 
Парламентот.

И покрај позитивните чекори, ЛГБТИ луѓето остануваат на маргините на општеството кога станува збор 
за пристап до права и правда. Кривичниот законик сè уште не ги препознава сексуалната ориентација 
и родовиот идентитет како основи за кривични дела од омраза и говор на омраза. Државата не презема 
мерки за спроведување на соодветна истрага, гонење и казнување на сторителите на кривичните 
дела од омраза и говорот на омраза со цел да се обезбедат соодветни правни лекови за жртвите. 
Недостатокот на правично постапување во кривичните дела од омраза врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет придонесува за уште поголемо насилство. Само во 2017 година, 
Коалицијата „Маргини“ документираше 22 случаи на насилство (физичко и/или вербално насилство, 
вклучувајќи и закани по живот) против ЛГБТИ луѓе, главно трансродови сексуални работнички.2  Исто 
така, државата не успеа да обезбеди систем за регистрација на жалби и собирање податоци за 
кривични дела од омраза и инциденти предизвикани од омраза.

Иако Препораката CM/Rec (2010)5 строго ја повикува државата да го осуди говорот на омраза, во 
изминативе години се забележува токму спротивното. Нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка и 
ЛГБТИ луѓето беа поттикнати и охрабрени од континуирани присуство на говор на омраза на интернет 
и на социјалните мрежи. Според платформата за регистрирање говор на омраза,3 од февруари 
2014 година наваму, регистрирани се 92 инциденти со говор на омраза врз основа на сексуална 
ориентација и/или родов идентитет. Државата потфрли во спроведувањето истрага на кривичните 
делата од омраза и говорот на омраза насочени кон ЛГБТИ луѓето и не покрена обвинение против 
нивните извршители.

Во државата сè уште не е овозможен ефективен пристап за трансродовите луѓе до соодветните 
процедури за правно признавање на родот. Непостоењето законодавство за правно признавање 
на родот придонесува за недоследноста во практиката: во еден случај, службениците ја променија 
ознаката за пол во документите, но во многу други случаи не го направија тоа. Во 2017 година, 
Управниот суд пресуди во корист на две трансродови жени, чиишто барања за промена на ознаката за 
пол претходно беа одбиени. 4 По позитивната пресуда, на жените им беше дозволено да ја променат 
својата ознака за пол. Во друг случај, Управниот суд утврди неправилности во постапката пред 
првостепениот орган и предметот траеше со години.5  За овој случај, Коалицијата „Маргини“ подготви 
и поднесе претставка до Европскиот суд за човекови права.6  Ваквата недоследност во судската 
практика создава правна несигурност за трансродовите луѓе.

1__Предлог-законот за спречување и заштита од дискриминација го препознава родовиот идентитет како основа за дискриминација. Во 
моментов, предлог-законот е во парламентарна постапка за прво читање.
2__Коалиција Маргини, Годишен извештај 2017, стр. 98.
3__www.govornaomraza.mk – платформа за мапирање и регистрирање говор на омраза, управувана од Хелсиншкиот комитет за човекови 
права на Република Македонија.
4__Коалиција Маргини, Годишен извештај за 2017 година.
5__Интервју со адвокат на случајот. 
6__Пријава бр. 29683/16, Х против Поранешна Југословенска Република Македонија.

www.govornaomraza.mk
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Пристапот до здравствените услуги за ЛГБТИ луѓето, особено за трансродовите луѓе, е ограничен. 
Потребните медицински интервенции за трансродовите луѓе кои се во процес на медицинска 
транзиција (хормонска терапија и хируршка интервенција за потврдување на родот) не се признаени 
од страна на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) како потребни 
интервенции за унапредување на животот и здравјето на трансродовите луѓе7  и тие не се достапни 
во медицинските установи во земјата. Кога трансродовите луѓе одат во странство за хормонска 
терапија или хируршки интервенции за потврдување на родот, македонскиот Фонд за здравствено 
осигурување одбива да ги покрие трошоците поради наводна причина дека таквите медицински 
услуги се само козметички.8  Општо земено, македонското Министерство за здравство не успеа да 
развие и да воведе стандарди и протоколи за задоволување на здравствените потреби на транс 
луѓето.9 

Во Република Македонија, Уставниот суд, Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и 
правата на граѓанинот на Собранието на Република Македонија, судовите, Народниот правобранител 
и Комисијата за заштита од дискриминација се национални тела за човекови права што се надлежни 
и имаат должност да се залагаат за слободите и правата на ЛГБТИ луѓето во земјата. Во практиката, 
структурите за човекови права потфрлија во преземање на задоволителни и соодветни мерки за 
обезбедување на целосен пристап за ЛГБТИ луѓето до права и правда.

7__Коалиција Маргини, Годишен извештај 2017, стр. 122.
8__Коалиција Маргини, Годишен извештај 2013, стр. 89.
9__Ибид.; Коалиција, Годишен извештај 2012, стр. 100-101.
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II Препораки до Владата на Република Македонија за 
преземање на приоритетни мерки за спроведување 
на Препораката на КMCE (2010)5

Општи препораки 

1. Министерството за надворешни работи треба да ја преведе, дистрибуира и редовно да го 
следи спроведувањето на Препораката на КMCE (2010)5.

2. Усвојување на среднорочен/долгорочен акциски план за спроведување на сите аспекти од 
Препораката на КMCE (2010)5.

3. Донесување и спроведување на акциски план за спроведување на Истанбулската конвенција.

Кривични дела од омраза

1. Изменување и дополнување на Кривичниот законик со цел изречно препознавање на 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за кривични дела од омраза.

2. Воведување на задолжителни обуки за работа со ЛГБТИ луѓе (со фокус на дискриминација, 
дела од омраза и говор на омраза врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет, родово 
изразување и полови карактеристики) на Академијата за обвинители и судии, Факултетот за 
безбедност и Центарот за обука на полицајци.

3. МВР, судовите и Јавното обвинителство треба да развијат систем за документирање на 
делата од омраза, вклучувајќи дела врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет, родово 
изразување и полови карактеристики.

4. Државата треба да ја забрза истрагата и гонењето на делата од омраза и говорот на омраза 
врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет и треба да се осигури дека жртвите на 
овие кривични дела ќе добијат соодветни правни лекови.

 Говор на омраза

1. Изменување и дополнување на Кривичниот законик со цел изречно препознавање на 
сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување и половите карактеристики како 
основи за говор на омраза.

2. Изменување и дополнување на предлог-законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
со додавање на половите карактеристики и родовото изразување како забранети основи за говор 
на омраза или дискриминација.

3. Усвојување на предлог-законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со кој ќе се 
забранат медиумски програми што содржат говор на омраза или дискриминација на основа на 
сексуална ориентација и родов идентитет и кој ќе ги препознава родовото изразување и половите 
карактеристики како основи за говор на омраза или дискриминација.
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Слобода на здружување

1. Воведување на посебна програма за финансирање организации за човекови права и ЛГБТИ 
организации.

2. Градење и одржување партнерства со ЛГБТИ организациите во однос на креирањето 
политики и донесувањето одлуки.

3. Во ситуации на постојна закана, државата да обезбеди заштита на безбедноста и сигурноста 
на ЛГБТИ организациите.

 

Слобода на изразување и мирно собирање

1. Државата треба да ги преземе сите мерки за заштита на правото на слобода на изразување, 
здружување и собирање преку спречување на кривични дела од омраза што се насочени кон 
ЛГБТИ активистите и активистичките организации.

2. Државата треба да го забрза процесот на истрага и гонење во однос на нападите врз ЛГБТИ 
Центарот за поддршка и да осигури дека жртвите на овие злосторства ќе добијат соодветни правни 
лекови.

Право на почитување на приватниот и семејниот живот

1. Донесување закон за правно препознавање на родот што ќе обезбеди брза, транспарентна, 
едноставна и достапна административна постапка врз основа на самоопределување и без 
инвазивни процедури.

2. Изменување и дополнување на Законот за семејство: исклучување на брачната состојба 
како критериум за избор на посвоител и дополнување на антидискриминаторски одредби за 
да се обезбеди еднаков пристап и за ЛГБТИ луѓето до правото на формирање семејство преку 
посвојување.

3. Изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување со 
антидискриминаторски одредби и изречно препознавање на „сексуалната ориентација“ како 
основа за заштита од дискриминација.

4. Државата треба да го гарантира постоењето на единствениот шелтер за ЛГБТИ луѓето под 
ризик од бездомништво, „Сигурна куќа за ЛГБТИ“ преку обезбедување на финансиска поддршка.

Вработување

1. Приспособување на терминологијата во Законот за работни односи и замена на терминот 
„полова насоченост“ со „сексуалната ориентација“ и додавање на „родов идентитет“, „родово 
изразување“ и „полови карактеристики“ како основи за заштита од дискриминација. 
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Образование

1. Изменување и дополнување на Законот за основно образование и Законот за средно 
образование со цел да се признаат сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување и 
половите карактеристики (СОРИПК) како основи за заштита од дискриминација.

2. Изменување и дополнување на Законот за високо образование со признавање на родовиот 
идентитет и изразување и половите карактеристики како основи за дискриминација.

3. Министерството за образование треба да воведе сеопфатно сексуално образование во 
наставните програми за основно и за средно образование.

4. Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование треба да спроведат 
сеопфатен преглед на сите официјални учебници за основно и за средно образование со цел да се 
отстранат сите дискриминаторски и навредливи содржини кон ЛГБТИ луѓето и тие да се заменат со 
соодветни учебници што ќе промовираат еднаквост, недискриминација и социјална инклузија.

5. Министерството за образование треба да воведе стратегија против малтретирање во 
основните и во средните училишта, што ќе вклучува и мерки против малтретирање на основа на 
СОРИПК.

 

Здравје

1. Вклучување на постапките за потврдување на родот во ДСГ-системот (дијагностичко сродни 
групи), што ќе бидат финансиски покриени од страна на државното здравствено осигурување.

2. Министерството за здравство треба да подготви и усвои Протокол за заштита на здравјето на 
трансродовите луѓе кои се во медицинска транзиција/процес на потврдување на родот.

3. Вклучување на сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување и половите 
карактеристики како основи за дискриминација во Законот за здравствена заштита.

4. Вклучување на родовиот идентитет и изразување и половите карактеристики како основи за 
дискриминација во Законот за заштита на правата на пациентите.

 

Домување

1. Изменување и дополнување на Законот за домување за вклучување на антидискриминаторски 
одредби за заштита на правата на ЛГБТИ луѓето во пристапот до домување.

2. Министерството за труд и социјална политика треба да воведе мерки со кои ќе се гарантира 
дека релевантните социјални услуги се овозможуваат на недискриминаторен начин и со почит кон 
ЛГБТИ луѓето.

3. Министерството за труд и социјална политика треба да воведе задолжителни програми за 
обука за сензибилизација на социјалните работници за работа со почит кон сексуалните и родовите 
малцинства.
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 Спорт

1. Изменување и дополнување на Законот за спорт со цел да се вклучат антидискриминаторски 
одредби, како и сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување и половите 
карактеристики како основи за заштита од дискриминација.

2. Спроведување на сеопфатна анализа на казните против говорот на омраза на спортските 
настани и воведување мерки за ефикасно постапување против говорот на омраза врз основа на 
сексуална ориентација, родов идентитет и изразување за време на спортски настани.

 

Право на азил

1. Министерството за внатрешни работи треба да воведе задолжителна обука за сензибилизирање 
на службените лица да постапуваат на недискриминаторски начин и со почит кон ЛГБТИ бегалците 
и барателите на азил.

 

Национални структури за човекови права

1. Усвојување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, што ja препознава 
потребата од професионализација на Комисијата за заштита од дискриминација и предвидува 
строги критериуми за избор на комесари.

 

Дискриминација по повеќе основи

1. Усвојување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, што препознава 
дискриминација по повеќе основи, вклучувајќи ја и интерсекционалната дискриминација.
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III. Вовед 

Заднина

На 31 март 2010 година, Комитетот на министри на Советот на Европа (КМСЕ) усвои Препорака 
за земјите-членки во однос на „мерките за борба против дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација или родов идентитет“. Препораката CM/Rec (2010)5 и Прилогот кон Препораката нудат 
сеопфатен пристап за надминување на дискриминацијата и социјалното исклучување врз основа на 
сексуална ориентација и родов идентитет преку спроведување на мерките предложени од страна на 
Советот на Европа до земјите-членки.

Оваа препорака претставува многу значаен документ за ЛГБТИ луѓето. Како прв меѓународен правен 
инструмент во светот што исклучиво се однесува на дискриминација врз овие основи, Препораката 
ја признава вековната и континуирана дискриминација, претрпена од страна на ЛГБТИ луѓето 
поради нивната сексуална ориентација или родов идентитет. Препораката, исто така, ја нагласува 
универзалноста на човековите права – тие се еднакви за сите лица, вклучувајќи ги ЛГБТИ луѓето, и 
воедно посочува дека се потребни конкретни чекори од страна на државите со цел на ЛГБТИ луѓето 
да им се гарантира целосно уживање на човековите права.

Цел на извештајот 

Овој извештај ги претставува клучните наоди и препораки од процената на напредокот во 
спроведувањето на Препораката CM/Rec (2010)5 и Прилогот кон Препораката од страна на државата. 
Целта на извештајот е да обезбеди информации за степенот на имплементација на Препораката CM/
Rec (2010)5 и нејзиниот прилог во однос на вториот преглед од страна на Комитетот на министри на 
Советот на Европа. Овој извештај, исто така, може да се користи од страна на ЛГБТИ организации и 
активисти како алатка за застапување во борбата за подобрување на пристапот до правда и еднаквост 
за ЛГБТИ луѓето во општеството.

Методологија

Процена за напредокот дадена во извештајот се базира на прашалникот за конкретни, детални мерки 
за спроведување дадени во Препораката. Овој прашалник со листа на мерки е изведен од текстот на 
Препораката и нејзиниот прилог со дополнителни детали утврдени во Меморандумот за појаснување. 
Прашалникот и податоците собрани од страна на МХК-ЛГБТИ, со цел да се процени напредокот во 
спроведувањето на индивидуалните мерки на Препораката, се дадени во дел IV од овој извештај, 
насловен како „Извештај за усогласеност“.

Прашалникот беше дистрибуиран до 23 релевантни институции, од кои 13 доставија одговор. 
Дополнително, беше одржан состанок со министерот за надворешни работи за подобро да се разбере 
посветеноста на Министерството во обезбедување на соодветен превод и дистрибуирање на 
прашалникот.
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Податоците што се користат за процена на напредокот во спроведувањето се добиени од голем број 
извори:

•	 Одговори	 на	 писмата	 од	 МХК-ЛГБТИ	 од	 одредени	 министерства	 и	 оддели,	 на	 релевантни	
прашања и барања за коментари во однос на преземените активности за спроведување на 
соодветните мерки;

•	 Истражувања	и	документација	на	МХК-ЛГБТИ	и	други	ЛГБТИ	организации	и	организации	за	
човекови права;

•	 Информации	достапни	на	македонските	медиуми	и	на	интернет;

•	 Информации	од	спроведено	истражување	за	правата	и	потребите	на	ЛБК	жените;

•	 Извештаи	од	истражувања	за	ЛГБТИ	луѓето	објавени	од	страна	на	MХК-ЛГБТИ	и	други	ЛГБТИ	
организации и организации за човекови права;

•	 Извештаи	за	напредок	објавени	од	страна	на	Европската	комисија;

•	 Извештаи	и	други	публикации	за	состојбата	на	човековите	права	на	ЛГБТИ	луѓето	објавени	
од страна на ИЛГА-Европа, Трансџендер Европа, Амнести интернешнел и други меѓународни 
организации;

•	 Интервјуа	и	консултации	со	ЛГБТИ	организациите	во	земјата.
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IV. Извештај за усогласеност

Препораката 

Во текот на подготовката на првиот извештај во 2012 година, Хелсиншкиот комитет за човекови права 
на Република Македонија – ЛГБТИ Центарот за поддршка (МХК-ЛГБТИ) ги преведе Препораката 
(2010)5 и Прилогот и ги дистрибуира на сите релевантни институции, како и на членовите на 
Собранието на Република Македонија. Иницијативата беше спроведена од страна на МХК-ЛГБТИ, 
затоа што Министерството за надворешни работи не успеа да ја изврши таа задача во тој момент и 
се сметаше дека е од големо значење за пратениците и институциите на системот да станат свесни за 
насоките дадени во Препораката. За жал, во изминатите години не е забележан значителен напредок 
во спроведувањето на Препораката.

Прилог кон Препораката CM/Rec (2010)5

I. Право на живот, безбедност и заштита од насилство

A. Кривични дела од омраза и други инциденти предизвикани од омраза
Кривичниот законик на Македонија не ги препонава сексуалната ориентација и родовиот идентитет 
како посебни основи за кривични дела од омраза. Сепак, отворената одредба за „која било друга 
основа предвидена со закон или меѓународен договор“ им дава можност на институциите да овозможат 
заштита од кривични дела од омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет.

Хомофобичните и трансфобичните ставови во Македонија во последниве години често резултираа 
во насилни злосторства од омраза и говор на омраза насочени кон ЛГБТИ луѓето поради нивната 
сексуална ориентација и родовиот идентитет. Од претходната процена во 2012 година, бројот на 
злосторства од омраза врз овие основи значително се зголеми.
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Студија на случај

По нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка, кои остануваат нерешени до ден-денес, 
забележано е зголемување на бројот на напади и на поединци.10  Може да се шпекулира дека 
потенцијалните сторители се чувствуваат сигурни, со оглед на фактот што претходните 
напаѓачи (на ЛГБТИ Центарот за поддршка) не се соочија со никакви правни последици. Во еден 
случај,11  на 19 септември 2013 година, трансродова жена беше нападната и повредена со нож. 
Напаѓачот беше идентификуван и повикан на испрашување во полициска станица, но беше 
ослободен по испрашувањето. Постапката е во тек. Во друг случај,12 на 13 октомври 2013 
година беше нападната друга трансродова жена и повредена на главата и стомакот од страна 
на група од тројца напаѓачи, кои никогаш не беа ниту идентификувани, ниту кривично гонети.13  
Случајот беше пријавен во полиција од страна на жртвата на кривичното дело од омраза, но 
сторителите не се идентификувани, ниту, пак, кривично гонети.

На 20 април 2013 година, активисти од ЛГБТИ „Јунајтед“ и Коалицијата „Маргини“ беа физички и 
вербално нападнати од група фудбалски навивачи за време на настанот „Граѓанска иницијатива за 
ЛГБТИ права“ во Битола. Носејќи знаме со виножито и плакати, активистите делеа постери за правата 
на ЛГБТИ луѓето. Иако активистите веднаш го пријавија нападот во полиција, немаше истрага, ниту, 
пак, кривично гонење. Според Амнести интернешнел, по овој напад „слика од активистите беше исто 
така објавена на официјалната страница на ’Фејсбук‘ на навивачката група македонски спорт, со 
пораката: ’Педери никогаш повторно нема да стапнат во Битола‘.14

Во 2017 година, само Коалицијата „Маргини“ документираше 22 случаи на насилство (физичко и/
или вербално насилство, вклучувајќи и закани по живот) против ЛГБТИ луѓе, главно трансродови 
сексуални работнички.15 Особено загрижувачки е фактот дека пет од овие случаи се напади на 
трансродови жени од страна на полициски службеници. Некои од нив се во постапка пред Народниот 
правобранител и Секторот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи и 
Јавното обвинителство. Поради ваквите случаи, тешко е жртвите да имаат доверба во полицијата 
или во правниот систем, а со тоа речиси е невозможно за ЛГБТИ луѓето да пристапат до сите правни 
лекови.

Според документираните информации од страна на ЛГБТИ Центарот за поддршка во 2016 година,16  
61% од ЛГБТИ луѓето во земјата се сметаат себеси за жртви на насилство поради нивната сексуална 
ориентација и/или родов идентитет. Од оние што преживеале насилство врз основа на сексуална 
ориентација и/или родов идентитет, 71% не го пријавиле случајот во ниту една институција или 
организација. Оние што го пријавиле насилството, следствено доживеале дискриминација врз основа 
на сексуална ориентација/родовиот идентитет (42%), ненавремено и неефикасно одложување на 
случајот или недостиг на одговор (37%), како и несоодветен третман од страна на вработените 
поради сексуална ориентација и/или родов идентитет на жртвите (21%).

10__ЛГБТИ Центар за поддршка, Годишни извештаи 2013-2017; Коалиција Маргини, Годишни извештаи 2013-2017; Хелсиншки комитет 
за човекови права на Република Македонија, Криминал од омраза во Република Македонија, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 година. 
11__http://zlostorstvaodomraza.mk/ 
12__http://zlostorstvaodomraza.mk/
13__http://zlostorstvaodomraza.mk/ 
14__Amnesty International, „Macedonia Must Prevent Homophobic Attacks“ (23 април 2013 година), достапно на http://www.amnesty.org/en/
library/asset/EUR65/002/2013/en/80fd552e-1598-4d52-8e53-d7042a7ac558/eur650022013en.html.
15__Коалиција Маргини, Годишен извештај 2017, стр. 98.
16__„Анализа на проблемите и потребите на ЛГБТИ луѓето во Република Македонија“, објавена од страна на ЛГБТИ Центарот за поддршка, 
Скопје, 2016 година. За целите на овој извештај се користат податоците за ЛГБТИ луѓето во недостиг на конкретни анализи и истражувања 
на лезбејките, бисексуалните и транс луѓето.

http://zlostorstvaodomraza.mk/ 
http://zlostorstvaodomraza.mk/
http://zlostorstvaodomraza.mk/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR65/002/2013/en/80fd552e-1598-4d52-8e53-d7042a7ac558/eur650022013en.html.
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR65/002/2013/en/80fd552e-1598-4d52-8e53-d7042a7ac558/eur650022013en.html.
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Член 319 од Кривичниот законик вклучува дела и инциденти од омраза, ако и кога тие се извршени 
на национална, расна или верска основа, но исто така, содржи и отворена одредба што вклучува „која 
било друга основа предвидена со закон или со меѓународен договор“. Со оваа одредба, институциите 
за спроведување закони имаат можност да овозможат заштита од криминалот од омраза врз основа 
на сексуална ориентација и родов идентитет.

Во прашалникот испратен до MХК-ЛГБТИ, Министерството за правда изјави дека, во соработка 
со мисијата на ОБСЕ, во тек е подготовка на предлог-закон за изменување и дополнување на 
Кривичниот законик што ги опфаќа сите меѓународни стандарди од соодветната област. Исто така, 
тие информираа дека одржале неколку дебати во рамките на една затворена група на домашни и 
странски експерти, како и претставници на граѓанските организации, а наскоро предлог-законот ќе 
биде јавно претставен.

Забележана е позитивна промена во практиката на Кривичниот суд во случаи на кривични дела од 
омраза врз основа на СОРИ. Имено, во 2015 година, Кривичниот суд во Скопје донесе одлука во која 
напаѓач на двајца ЛГБТ активисти беше прогласен за виновен за насилство, а во образложението 
за одлуката судот нагласува дека насилството било мотивирано од предрасудите на сторителот кон 
ЛГБТ луѓето. Во 2016 година, истиот суд осуди човек кој извршил кривично дело против транс жена, 
а во одлуката беше наведено дека тоа е злосторство мотивирано од омраза и предрасуди против 
транс луѓето. На жртвата од вториот случај судот ѝ додели надоместок за трошоците за медицинската 
помош добиена поради нападот.17 

Министерството за внатрешни работи, во своите одговори на прашалникот од МХК-ЛГБТИ, истакна 
дека Министерството има посебна интернет-апликација („црвено копче“) за пријавување прекршување 
на службена должност од страна на полициски службеници или кривични дела од омраза до Секторот 
за внатрешна контрола и Народниот правобранител. Сепак, тие не наведоа дали преземаат мерки за 
информирање на граѓаните за постоењето и можностите на таа апликација.

Иако се забележуваат одредени мали подобрувања, државата сè уште потфрла во воведувањето 
на системски промени со кои ќе се гарантира заштита и спречување на кривични дела од омраза и 
инциденти мотивирани од омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, а кога се 
појават, тогаш не се спроведуваат ефективни, брзи и непристрасни истраги.

Кривични дела од омраза против транс луѓето 

Наодите од процената на спроведувањето на Препораката од страна на државата покажуваат дека 
државата потфрли при воспоставување на каков било систем за собирање податоци за извршено 
насилство, ниту, пак, успеа да спроведе анализи за подобро разбирање на ранливоста на одредени 
групи од ЛГБТИ заедницата. Извештаите од ЛГБТИ организациите покажуваат дека трансродовите 
луѓе се најмногу изложени на насилство,18  но исто така и најмалку заштитени од страна на државата, 
бидејќи родовиот идентитет не се признава во ниту еден закон во земјата. Затоа, ратификацијата 
на Истанбулската конвенција во декември 2017 година е од големо значење за транс заедницата, 
бидејќи: а) Конвенцијата е најсеопфатно, детално и законско обврзувачко решение за насилството врз 

17__Интервју со адвокат на жртвите. 
18__Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 2013 година. Годишен извештај 2012. Скопје: Коалиција СЗПМЗ; 
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 2014 година. Годишен извештај 2013. Скопје: Коалиција СЗПМЗ; 
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 2015 година. Годишен извештај 2014. Скопје: Коалиција СЗПМЗ; 
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 2016 година. Годишен извештај 2015. Скопје: Коалиција СЗПМЗ; 
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 2017 година. Годишен извештај 2016. Скопје: Коалиција СЗПМЗ; 
Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, 2018 година. Годишен извештај 2017. Скопје: Коалиција СЗПМЗ.
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жените и родово-базирано насилство; и б) според извештајот за појаснување на Конвенцијата, во однос 
на родовиот идентитет, „трансродовите или транссексуални лица, крос-дресерите, трансвеститите и 
другите групи лица кои не припаѓаат во категориите ’машко‘ или ’женско‘“ се заштитени со одредбата 
за недискриминација.19 

Студија на случај

Коалицијата „Маргини“ има документирано два случаи на насилство против трансродови луѓе во 
2014 и 2015 година. Еден од случаите е напад на неколку трансродови луѓе од страна на таксист 
во 2014 година. Меѓутоа, поради фактот што жртвите биле изложени на понижување и закани 
од страна на полицискиот службеник кога се обиделе да го пријават случајот, тие одлучија да не 
поднесуваат кривични пријави. Вториот случај на насилство против трансродово лице, пријавен 
во 2015 година, беше мотивиран од омраза врз основа на родов идентитет и проследен со 
кривична пријава за телесна повреда и оштетување на физичко и ментално здравје. Повторно, 
Коалицијата „Маргини“ ги повика Јавното обвинителство и МВР „да ги идентификуваат и 
кривично да ги гонат сите претходни сторители на кривични дела од омраза поради сексуална 
ориентација и родов идентитет, со цел да се обесхрабрат хомофобичните напаѓачи и да се 
охрабрат жртвите да го пријавуваат насилството од омраза“. 20

Според неодамна објавеното истражување во заедницата, „Трансродовото искуство: идентитети, 
тела, насилство и социјализација“, сите испитаниците преживеале некаква форма на насилство.21  За 
целите на овој извештај, подолу е дадена една изјава од истражувањето:

Изјава

Па, јас со физичко насилство се имам соочувано уште од многу мала возраст. Прво со домашно 
насилство од страна на мојот татко, кој беше многу насилен. Да е жив и здрав. Така ја се запознав 
нели, со домашно насилство. Ми беше почеток на сè што следуваше после тоа, на насилството 
со кое се среќавав на улиците. Како што растев, така сè повеќе и повеќе. Подоцна, исто така 
неколку потрауматични ствари ми се имаат десено кога имав околу 11 години, кога ме бркаше 
буквално цела група машки, едно 20 до 25 машки особи кои ме бркаа да ме тепаат. Тоа исто 
така ми беше многу страв. Ми беше страв да одам на школо, се сеќавам поради тоа да не бидам 
истепана. Идев со страв, сегде се движев со страв, со трчање и со брзање... Иначе, буквално јас 
каде и да отидев, со мене се случуваше некој проблем. Увек некоја личност имаше по некој проблем 
со мене. Секогаш мораше да има некој кој не ме сака или на кој му пречам и да сака да ме тепа, па 
да се дичат македонските сељаци.

 (Ш., транс жена, 23-32, Македонка)

19__Заштита на транс луѓето според Истанбулска конвенција, Transgender Europe https://tgeu.org/protection-of-trans-people-under-the-
istanbul-convention/ 
20__Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“. Годишен извештај 2015. Скопје, Коалиција СЗПМЗ.
21__“Трансродовото искуство: идентитети, тела, насилство и социјализација“, Славчо Димитров, Коалиција Маргини, Скопје, 2018.
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Поддршка за жртви и затвори 

Според одговорените прашалници од страна на релевантните институции, полициските службеници, 
затворските службеници и правосудните органи немаат специјализирани обуки за соодветен пристап 
во однос на справување со кривични дела, вклучувајќи и дискриминација, насилство и говор на 
омраза, каде што сексуалната ориентација и родовиот идентитет се сметаат за главен мотив; но 
вклучуваат ограничени информации во рамките на одредени обуки.

Од Факултетот за безбедност (Полициска академија) известија дека нивните програми вклучуваат 
предавања за „идентификација на кривични дела мотивирани од сексуална ориентација“ во книгите 
„Психопатологија“ од д-р Драгана Батиќ и д-р Роза Крстевска и „Психологија на комуникација“ од д-р 
Драгана Батиќ. Претставниците од Факултетот, исто така, тврдат дека нивната програма вклучува 
предавања за правата и заштитата на ЛГБТИ заедницата. Во одговорите од Центарот за обука (во 
рамките на Министерството за внатрешни работи), не е наведено точно во која обука, но тие тврдат 
дека се става „посебен акцент“ на „овој вид на кривични дела“. Покрај тоа, програмата што се користи 
од страна на Центарот за обука, според тоа што е наведено во прашалникот, вклучува основна 
обука за човекови права. Обуката е фокусирана на инциденти предизвикани од омраза. Не е јасно 
дали овие обуки го вклучуваат делот за инциденти предизвикани од омраза врз основа на СОРИ. 
Меѓутоа, Факултетот потфрли да извести дека нивната студиска програма исто така ја вклучува и 
книгата под наслов: „Криминолошка психологија“ од авторката проф. Љиљана Баткоска, со изречно 
трансфобична содржина, што го претставува „трансвеститното искуство“ како „неконтролиран импулс“ 
и „незапирлива потреба“ за крос-дресинг, што може да доведе до „многу брутални“ акти на насилство 
против жените ако на лицата им е спречен крос-дресингот. Проф. Баткоска понатаму тврди дека 
овие дела на насилство се насочени против жените како форма на „одмазда“, бидејќи природата ги 
„казнила“ трансвеститите „не давајќи им целосна женска форма“.22 

Министерството за внатрешни работи (МВР), во прашалникот вратен до МХК-ЛГБТИ, наведе дека 
полициските службеници постојано имаат обуки со МВР, како и на децентрализирано ниво со 
секторите за внатрешни работи на МВР, каде што се работи на зголемување на нивните знаења и 
способности при справување со „овие видови на злосторства од омраза“. Повторно, од одговорите на 
МВР не е јасно дали и до кој степен се вклучени сексуалната ориентација и родовиот идентитет како 
основи за злосторства од омраза во овие обуки.

Сепак, извештаите од ЛГБТИ организациите што обезбедуваат правна поддршка на ЛГБТИ луѓето 
имаат регистрирано случаи на различни видови злоупотреба од страна на полициските службеници: 
двојна виктимизација на жртви од кривично дело од омраза, исмевање, кршење на приватноста со 
ширење на нивна фотографија, непријавување на случајот, необезбедување записник за жртвите, па 
дури и директно насилство.23  Поради злоупотреба на службената должност, преку непријавување 
на случаите, полициските службеници им го попречуваат пристапот до правда на жртвите.

Според анализата спроведена од страна на ЛГБТИ Центарот за поддршка,24 78,95% од оние што 
пријавуваат кривични дела директно во полициска станица, не се задоволни од однесувањето на 
полицискиот службеник. Во истата анализа, 15,69% од оние што го пријавиле кривичното дело 
надвор од полициската станица, биле изложени на прекумерна и неоправдана полициска сила. Од 
нив, 45,92% не го пријавиле случајот на полициска бруталност.

22__Коалиција Маргини, Годишен извештај 2012, стр. 98-99.
23__Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“. Годишен Извештај 2017. Скопје, Коалиција СЗПМЗ. 
24__„Анализа на проблемите и потребите на ЛГБТИ луѓето во Република Македонија (во областа на социјалната заштита, правни услуги и 
полицијата)“, Кочо Андоновски, Павле Богоевски, Андријана Гелевска, Дорјана Бојановска, МХК-ЛГБТИ Центар за поддршка.
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Академијата за судии и јавни обвинители изјави дека, во соработка со мисијата на ОБСЕ и Хелсиншкиот 
комитет за човекови права на Република Македонија, организирале курсеви за нивните студенти, 
фокусирајќи се на спречување и заштита од дискриминација (вклучувајќи ја и дискриминацијата 
против ЛГБТИ луѓето), борба против говорот на омраза и пристап до правда за ЛГБТИ луѓето. Обуките 
ја вклучуваат практиката на Европскиот суд за човекови права. Во нивниот прашалник, Академијата 
наведува дека во текот на годините тие организирале „многубројни курсови за предавачи“ на теми 
како што се дискриминација и криминал од омраза, со цел квалификување на домашните судии и јавни 
обвинители како предавачи на овие теми. Исто така, објавиле и публикација за судската практика на 
Европскиот суд за човекови права во врска со случаите на дискриминација. Сепак, во оваа публикација 
не е вклучен ниту еден случај врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет.

Изјава  

„Згора на тоа, специфичната ситуација во судницата покажува висок степен на нетолеранција 
и незнаење од страна на судиите во однос на транс луѓето. За време на судска расправа, во 
која две транс жени го остваруваат своето право на приватност, судијата и адвокатите 
на обвинетите се смеат на одлуката на една од тужителките да го промени своето име во 
официјалните документи. Смеата беше проследена со навредлив коментар што беше поддржан 
од страна на судијата. За барањето за отстранување на судијата од случајот, претседателот 
на судот не најде повреда на принципот на непристрасност од страна на судечкиот судија.“25 

Во доставениот прашалник, од МВР не дадоа информација за постоење на специјални единици во 
рамките на полицијата специјално наменети за справување со инциденти мотивирани од омраза 
врз ЛГБТИ луѓето. Според информациите на МХК-ЛГБТИ, такви единици не постојат во рамките на 
полицијата.

МВР не даде одговор, ниту, пак, MХК-ЛГБТИ има сознанија за постоењето на службени лица конкретно 
назначени за одржување контакт со ЛГБТИ заедниците со цел да се воспостави однос и доверба. МХК-
ЛГБТИ потпишаа општ Меморандум за соработка со МВР есента 2017 година и одржа информативни 
средби со полициски службеници од општините Центар и Карпош во Скопје, каде што дејствува ЛГБТИ 
Центарот за поддршка. Сепак, државата не успеа да обезбеди ниту единици посебно задолжени за 
истражување инциденти предизвикани од омраза кон СОРИ и ниту службеници за контакт кои ќе 
ја зголемат довербата на ЛГБТИ заедницата во полицијата.

Управата за извршување санкции (УИС) во рамките на Министерството за правда (МП), во прашалникот 
изјави дека во затворскиот систем во земјата „не се врши дискриминација на затворениците по која 
било основа, вклучувајќи ги сексуалната ориентација и родовиот идентитет“. Во постапката за прием 
на лица лишени од слобода, во казнено-поправните и воспитно-поправните установи не се собираат 
информации за СОРИ на затворениците. Според УИС, ова е причината што не постои стратегија 
за борба против малтретирање и посебни мерки за намалување на опасноста од физички напад, 
силување и други форми на сексуална злоупотреба врз ЛГБТИ луѓето лишени од слобода.

Врз основа на горенаведените наоди, може да се заклучи дека државниот орган потфрли во 
преземање на мерките што се препорачуваат од страна на Комитетот на министри на Советот 
на Европа за гарантирање на безбедноста и достоинството на ЛГБТИ луѓето лишени од слобода.

Во нивните одговори на прашалници, МП и УИС изјавија дека во периодот од последните пет години, 
не е евидентирано ниту едно трансродово лице лишено од слобода со барање за преместување меѓу 

25__Извор на информации: Изјава од адвокат, застапник на транс жени пред судот, барање за исклучок и одлуката на претседателот на 
судот.
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машки и женски оддели. Според нивните прашалници, тоа е причината зошто во сегашните процедури 
на УИС не се регулира нивната работа на „овој вид на случаи“.

МП изјави дека моментално не постојат заштитни мерки за постапување со ЛГБТИ затвореници, додека 
ставањето во самица се врши во согласност со постојните процедури (еднакви за сите затвореници, 
без исклучок на ЛГБТИ затвореници).

Еден позитивен чекор, според одговорите во прашалникот, е тоа дека во февруари оваа година, 
УИС усвои Кодекс на однесување на затворските службеници. Кодексот на однесување е подготвен 
со поддршка на Советот на Европа и содржи „изречни одредби за почитување на различностите и 
забрана на дискриминација по која било основа, вклучувајќи ги и сексуалната ориентација и родовиот 
идентитет“. Во однос на новиот Кодекс на однесување, беа спроведени обуки за службени лица од 
затворот во текот на април и мај оваа година.

Собирање на податоци за кривични дела од омраза и инциденти предизвикани од омраза

Не постои систем за регистрација на жалби и систематско собирање податоци за кривични дела од 
омраза и инциденти предизвикани од омраза, ниту, пак, јавно достапна, официјална статистика.26  

Единствената платформа што нуди статистика е интернет-страницата http://www.zlostorstvaodomraza.
mk/, креирана и управувана од МХК и поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Платформата се 
користи за мапирање, мониторинг, известување и анализа на кривични дела од омраза и инциденти 
предизвикани од омраза, вклучувајќи ги сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи 
во натамошното известување и анализа на податоци.27 

Анкетите за мерење на општествената прифатеност на ЛГБТИ луѓето главно се спроведуваат од 
страна на ЛГБТИ организации во земјата или меѓународни ЛГБТИ организации и организации за 
човекови права. Во доставените прашалници до МХК-ЛГБТИ не постојат информации дали и до кој 
степен државата ги користи податоците содржани во овие анкети.

Заклучок и препораки

Врз основа на наодите добиени од прашалниците и анализата на постојната законска регулатива и 
нејзиното спроведување, може да се констатира дека Македонија не успеа да постапи во согласност 
со барањата на Препораката (2010)5 во однос на многу аспекти. Кривичниот законик сè уште не 
ги признава сексуалната ориентација и родовиот идентитет како посебни основи за кривични дела 
од омраза и говор на омраза. Покрај тоа, државата потфрли во преземањето соодветни мерки за 
спречување на нападите врз ЛГБТИ луѓето, спроведувањето на соодветна истрага, гонењето и 
казнувањето на сторителите и да осигури дека жртвите добиваат соодветни правни лекови. Исто така, 
државата не воспостави систем за документирање жалби и собирање податоци за кривични дела од 
омраза и инциденти предизвикани од омраза на различни основи.

26__Извештај за напредок на Европската комисија за 2013 година; Извештај за напредок на Европската комисија за 2014 година; Извештај 
за напредок на Европската комисија за 2015 година; Извештај за напредок на Европската комисија за 2016 година.
27__www.zlostorstvaodomraza.mk 

http://www.zlostorstvaodomraza.mk/
http://www.zlostorstvaodomraza.mk/
www.zlostorstvaodomraza.mk 
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Затоа, препораките до државата се следни: 

1. Изменување и дополнување на Кривичниот законик со цел изречно препознавање на 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за кривични дела од омраза.

2. Воведување на задолжителни обуки за работа со ЛГБТИ луѓе (со фокус на дискриминација, 
дела од омраза и говор на омраза врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет, 
родово изразување и полови карактеристики) на Академијата за обвинители и судии, 
Факултетот за безбедност и Центарот за обука на полицајци.

3. МВР, судовите и Јавното обвинителство треба да развијат систем за документирање на 
делата од омраза, вклучувајќи дела врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет, 
родово изразување и полови карактеристики.

4. Државата треба да ја забрза истрагата и гонењето на делата од омраза и говорот на 
омраза врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет и треба да се осигури дека 
жртвите на овие кривични дела ќе добијат соодветни правни лекови.

Б. „Говор на омраза“
Во македонскиот правен систем „говорот на омраза“ е вклучен во неколку закони, вклучително и во 
Кривичниот законик, но државата потфрли да го препознае и да го дефинира говорот на омраза врз 
основа на сексуална ориентација и родов идентитет во Кривичниот законик од 2014 година. Ова е 
случај, и покрај фактот што бројот на случаи на говор на омраза и кривични дела од омраза на основа 
на СОРИ28  се зголеми во периодот пред донесување на овој закон. Во новиот закон, затворената листа 
на заштитени основи што беше ограничена на етничко потекло, раса, националност и пол се заменува 
со отворена одредба, што вклучува и „која било основа“ пропишана со закон или меѓународен договор 
ратификуван од страна на државата.

Во согласност со сегашниот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (член 4), објавувањето, 
односно емитувањето на содржина на медиумите не смее да ја загрозува националната безбедност, да 
повикува на насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, на воена агресија или 
вооружен конфликт, да се поттикнува или да се шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз 
основа на раса, пол, религија или националност. Но, повторно, сексуалната ориентација, родовиот 
идентитет и изразување и половите карактеристики (СОРИПК) не се наведуваат како основи.

Во своите одговори на прашалникот, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(ААВМУ) изјави дека, иако законот е ограничен на само четири основи: раса, пол, религија и 
националност, тие ја базираат својата работа на практиката на Европскиот суд за човекови права и, 
при следење на медиумските содржини, тие секогаш ја имаат сексуална ориентација предвид како 
основа за дискриминација. Исто така, со цел да се обезбедат јасни правила за радиодифузерите за 
тоа како да се открие и да се избегне говорот на омраза, Агенцијата во 2014 година објави „Водич за 
следење на говор на омраза“ од м-р Јелена Сурчулија Милојевиќ и проф. д-р Снежана Трпевска.29  Во 
горенаведениот водич, сексуалната ориентација се споменува само кога авторите даваат информации 
за законодавството во Велика Британија, во Ирска и во Босна и Херцеговина. ААВМУ, исто така, 
потфрли да ги препознае половите карактеристики и родовиот идентитет и изразување како 
основи за говор на омраза.
28__Стојановски Воислав, Исени Дрилон и Богоевски Павле. 2015. „Анализа на состојбата со говор на омраза во Република Македонија“. 
Скопје: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија.
29__http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Guide-to-monitor-hate-speech-FINAL-9.pdf 

http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Guide-to-monitor-hate-speech-FINAL-9.pdf 
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Новиот предлог-закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подготвен на почетокот на оваа 
година, исто така, не ги вклучува СОРИПК како основи за говор на омраза и дискриминација. По 
влегувањето на предлог-законот во парламентарна процедура, Интерпартиската парламентарна 
група за ЛГБТИ поднесе два предлог-амандмана: 1) воведување член со кој се забрануваат 
медиумските програми што содржат говор на омраза или дискриминација врз сите основи, вклучувајќи 
ги и сексуалната ориентација и родовиот идентитет; и 2) да се предвиди парична казна до 5.000 
евра за медиумите, како правни лица, кои ќе емитуваат такви програми. Предлог-законот сè уште 
е во собраниска процедура. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ), како 
регулаторно тело за медиуми, со правосилноста на актуелниот закон, нема надлежност за издавање 
на административни казни против медиумите што користат говор на омраза. Без таквата надлежност, 
ААВМУ може да реагира на следните начини: објавување извештаи за утврдена дискриминација 
или говор на омраза на нивната интернет-страница;30 испраќање на писмено известување до 
радиодифузерите за прекршокот; и воспоставување соработка со Комисијата за заштита од 
дискриминација (КЗД) и Јавното обвинителство. Врз основа на нивното искуство, како што е наведено 
во одговорите на прашалникот, оваа соработка многу ретко има позитивен исход.

Студија на случај 

Во своите одговори на прашалникот, ААВМУ информира за нивното искуство во соработката 
со Комисијата за заштита од дискриминација во однос на еден значаен случај на говор на омраза. 
Откако ААВМУ утврди повреда на член 48 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
и увиде дека националните телевизии ТВ „Канал 5“ и ТВ „Канал 5+“ му дозволиле на авторот 
на емисијата „Миленко Неделковски Шоу“ на 15, 22, 29 јануари, на 5, 12 и 19 февруари 2016 
година да поттикне и да шири дискриминација, нетрпеливост и омраза врз основа на сексуална 
ориентација и да биде извор на хомофобија и говор на омраза врз основа на сексуална ориентација. 
Во март 2016 година, ААВМУ ги информирале радиодифузерите за овој случај и испратиле 
извештај со видеоматеријали од емисиите до КЗД, барајќи да дејствува во рамките на својата 
надлежност. КЗД одговорила на барањето во октомври 2017 година, информирајќи ја ААВМУ 
дека тие не се надлежни во овој случај и, според нив, радиодифузерот не е одговорен за повреда 
затоа што новинарот само го споделува своето лично мислење.31  По притисокот од јавноста, 
КЗД испратила дополнителни информации до ААВМУ, во кои се наведува дека тие не можат да 
утврдат основа за дискриминација, бидејќи „врз основа на приложените материјални докази, 
Комисијата не може со сигурност да одлучува врз основа на фактите на случајот“.32 

Овој пример споделен од ААВМУ не е изолиран случај и јасно посочува на нестручноста и пристрасноста 
на комисионерите.

Исто така, нападите на ЛГБТИ Центарот за поддршка и ЛГБТИ луѓето беа поттикнати и охрабрени од 
континуирано присуство на говор на омраза на интернет и на социјалните мрежи. Според платформата 
за регистрирање на говор на омраза,33  регистрирани се 92 инциденти со говор на омраза од 
февруари 2014 година наваму, на основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет. Оваа 
платформа е администрирана од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република 
Македонија (МХК). Во случаите каде што се присутни повеќе елементи со кои се докажува постоењето 
говор на омраза, МХК поднесува жалба до Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика 
(СККДФ) во рамките на Министерството за внатрешни работи, ако говорот на омраза се појавува 
на веб-портал или на социјалните мрежи или директно до Министерството за внатрешни работи и 
30__www.avmu.mk 
31__http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Izvestuvanje_od_Komisija_za_zastita_od_diskriminacija.pdf 
32__http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/05/Izvestuvanje-od-Komisija-za-zastita-od-diskriminacija-MART-2017-govor-na-omraza.pdf 
33__www.govornaomraza.mk

www.avmu.mk 
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Izvestuvanje_od_Komisija_za_zastita_od_diskriminacija.pdf 
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/05/Izvestuvanje-od-Komisija-za-zastita-od-diskriminacija-MART-2017-govor-na-omraza.pdf 
www.govornaomraza.mk
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Јавното обвинителство (ЈО) ако говорот на омраза се појавува и во јавниот простор. Во 2016 година, 
МХК поднесе четири пријави врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет (СОРИ) 
до ССКДФ, но не беа покренати кривични постапки за ниту една пријава.34  МХК, исто така, поднесе 
две кривични пријави до ЈО за говор на омраза врз основа на СОРИ. Една од нив беше поднесена 
во соработка со Коалицијата „Маргини“ во 2014 година против водител на ТВ-емисија. Со одлука 
од 2015 година, ЈО утврди дека „ова не е кривично дело за кое е прифатливо гонење по службена 
должност“ и ја поништи кривичната пријава.  Оваа првична одлука (дека не постои кривично дело) 
беше двапати вратена од Вишото јавно обвинителство и случајот беше поставен пред ЈО по третпат. 
До денес (по четири години), овој случај останува нерешен.

Втората пријава е поднесена во соработка со Коалицијата „Маргини“ и ХЕРА против кандидатот за 
градоначалник, во врска со случај опишан во следната студија на случај:

Студија на случај 

Случај на говор на омраза против ЛГБТИ е документиран за време на локалните избори во 2017 
година, кога кандидат на една политичка партија изјави дека „хомосексуалците се најопасната 
мафија која сака да се инфилтрира во Општината“36 и со тоа иницираше и дозволи од страна 
на една организација за заштита на семејни вредности да се дистрибуираат брошури, за време 
на јавен собир како дел од кампањата, со обвинувања насочени кон политичкиот противник за 
уништување на семејните вредности, бидејќи тој е „поддржувач на геј-лобито во Македонија“.37  
Со овие активности, кандидатот за градоначалник предизвика нетрпеливост и омраза кон ЛГБТИ 
луѓето и со тоа го прекрши член 319 став 1 точка 2 од Кривичниот законик. ЛГБТИ Центарот 
за поддршка, Коалицијата „Маргини“ и ХЕРА поднесоа кривична пријава против кандидатот. 
Јавниот обвинител сè уште се нема изјаснето во однос на оваа пријава.38 

Бура од говор на омраза и повици за насилство избувнаа на социјалните мрежи како одговор на 
медиумските пораки дека ќе се одржи „геј-парада“ како дел од настаните за време на Неделата на 
гордоста 2013.39  На пример, објавите на социјалните мрежи од групата „Контра геј-парада“, што 
се организираше како протест против настаните во текот на Неделата на гордоста 2013, повика на 
омраза, насилство и ограничување на правата на ЛГБТИ заедницата.40 

Во текот на 2017 година, Коалицијата „Маргини“ спроведе истражување на медиумското покривање 
теми поврзани со ЛГБТИ заедницата во периодот помеѓу 1.1.2017 и 15.7.2017 година. Главните 
заклучоци се дека постои незначително намалување на говорот на омраза и вербално насилство 
против ЛГБТИ во медиумите и дека јавната поддршка и солидарност што доаѓаат од високи 
претставници од извршната власт и законодавството придонесуваат за поголема поддржувачка 
медиумска содржина. Изречно негативно известување насочено кон ЛГБТИ е откриено во 43 прилози, 
со фокус на Македонија (29% од сите медиумски текстови со ЛГБТИ теми во Македонија).41 

34__Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Годишен извештај 2016.
35__Одлука на Јавното обвинителство КО 1 бр. 501/14, Скопје, 2015/12/28.
36__http://govornaomraza.mk/reports/view/913 
37__http://govornaomraza.mk/reports/view/915 
38__http://mhc.org.mk/system/uploads/redactor_assets/documents 
39__Коалиција, Годишен извештај 2013, стр. 67.
40__Коалиција, Годишен извештај 2013, стр. 68.
41__www.coalition.org.mk 
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Во прашалникот за процена на напредокот, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги (ААВМУ) изјави дека тие, во текот на изминативе години, одржале голем број средби, обуки 
и работилници за говор на омраза и почитување на професионалните новинарски стандарди 
во соработка со граѓански организации. Обуките и работилниците биле наменети за персоналот 
на ААВМУ, за радиодифузерите и за сите други заинтересирани страни. Агенцијата, исто така, 
соработуваше со Коалицијата „Маргини“ во спроведување на Анализа на известувачките рамки 
во медиумското покривање теми поврзани со ЛГБТИ заедницата. Покрај тоа, ААВМУ изјави дека 
тие вклучуваат прашања поврзани со ЛГБТИ во своите редовни годишни истражувања за 2017 
година на ставовите на публиката за медиумските програми. Како резултат на гореспоменатата 
соработка, ААВМУ, Етичкиот совет на медиуми, Здружението на новинарите на Македонија и ЛГБТИ 
организациите: Коалиција „Маргини“, ЛГБТИ Центар за поддршка и ЛГБТИ „Јунајтед“ Тетово потпишаа 
Декларација42  за етичко и професионално известување за теми поврзани со ЛГБТИ во медиумите.

КЗД, во одговорите на прашалникот, се изјаснија дека имаат организирано неколку обуки во соработка 
со ХЕРА43  за вработените од локалната самоуправа, неколку со Академијата за судии и обвинители 
и неколку на Правниот факултет во Скопје.

Ниту една од другите релевантни институции не достави информации за организирани работилници, 
обуки или други активности за подигање на свеста.

Заклучок и препораки

Во однос на горенаведеното може да се заклучи дека законодавството во областа на говорот на омраза 
е незадоволително и дека државата потфрли во преземањето на ефективни и ефикасни мерки за 
забрана и јавно осудување при неговата појава. Ова придонесува за уште позачестено присуство на 
говор на омраза во јавноста.

Затоа, препораките кон државата се следниве:

1. Изменување и дополнување на Кривичниот законик со цел изречно препознавање на 
сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување и половите карактеристики како 
основи за говор на омраза.

2. Изменување и дополнување на предлог-законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги со додавање на половите карактеристики и родовото изразување како забранети 
основи за говор на омраза или дискриминација.

3. Усвојување на предлог-законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со кој ќе се 
забранат медиумски програми што содржат говор на омраза или дискриминација на основа 
на сексуална ориентација и родов идентитет и кој ќе ги препознава родовото изразување и 
половите карактеристики како основи за говор на омраза или дискриминација.

42__http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2018/03/declaration_eng-copy.pdf 
43__www.hera.org.mk 
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II. Слобода на здружување

ЛГБТИ организациите за човекови права имаат право на слобода на здружување гарантирано со 
Уставот на државата и не постои регистриран случај на повреда на оваа слобода.

Во јануари 2017 година, граѓанската алијанса „Стоп операција Сорос“ беше основана во главниот 
град на Македонија. Иницијативата повика на „десороизација“ на македонското граѓанско општество. 
Врз основа на тоа, владата во тој период, со користење на државните механизми, спроведе истрага 
во повеќе од 30 организации во земјава што добиваат средства од Фондацијата Отворено општество 
(Open Society Foundation) и/или УСАИД. Истрагите беа спроведени на две нивоа: една од Управата 
за јавни приходи, а друга од Финансиската полиција. Хелсиншкиот комитет за човекови права на 
Република Македонија и ЛГБТИ Центарот за поддршка беа подложени на двете истраги. Првата сè 
уште е во жалбена постапка, а додека за втората, финансиската полиција издаде соопштение дека 
финансиското работење на организацијата е целосно засновано на домашното законодавство и тие 
немаат причина да продолжат со истрагата. И покрај фактот што организациите издадоа ревизорски 
извештаи за финансиското работење подготвени од независни, надворешни ревизии до државните 
органи што ја водеа истрагата, властите одлучија да продолжат со истрагата, попречувајќи ја работата 
на организациите во следните шест месеци.

Не постои законодавство или постапка со која се забранува финансирање на ЛГБТИ организации. 
ЛГБТИ организациите имаат право да се пријават за јавно финансирање исто како и секоја друга 
организација. Сепак, првата воопшто финансиска поддршка за проект посветен на ЛГБТИ заедницата 
беше одобрена оваа година од страна на Министерството за култура за Викендот на гордоста во 
Скопје. Со оглед на тоа што ова е прво и единствено јавно финансирање проект на ЛГБТИ со многу 
низок износ (од 3.000 евра), заклучокот е дека ЛГБТИ организациите во Македонија имаат 
исклучително ограничен пристап до јавното финансирање.

Државата не успеа да ги заштити бранителите на човековите права на лезбејките, геј-мажите, 
бисексуалците и трансродовите луѓе во земјата. Државата потфрли во спречување на криминалот од 
омраза врз активистите од ЛГБТИ Центарот за поддршка. Всушност, пред двата ЛГБТИ настана, што 
подоцна завршија со напад, полицијата беше официјално информирана за заканите на социјалните 
медиуми и за говорот на омраза поврзан со настаните и беше побарано да се обезбеди засилено 
присуство и заштита. Државата потфрли во спроведувањето на соодветна истрага, гонењето и 
казнувањето на сторителите во двата случаи, како и при обезбедувањето правда за жртвите од 
насилството.

По промената на власта, државните функционери почнаа да ги вклучуваат и претставниците на ЛГБТИ 
и организациите за човекови права во работните групи за да ги застапуваат потребите на ЛГБТИ 
луѓето, на пример, во групата за изготвување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. 
Иако сега ЛГБТИ организациите и активистите се поканети да учествуваат во работните групи и 
консултативните состаноци на повисоко ниво, сепак државата нема систем за избор и вклучување 
претставници. Во минатогодишното искуство, претставниците беа избрани ад хок. Во многу пригоди, 
едно исто лице беше покането за повеќе работни групи/консултативни состаноци, што не е одржливо, 
бидејќи, прво, тоа подразбира преоптовареност на едно лице со работа, и второ, не се обезбедува 
поширока застапеност на ЛГБТИ заедницата.
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Заклучок и препораки 

Со оглед на наведеното, може да се заклучи дека, иако Уставот го гарантира правото на здружување, 
државата не обезбеди државни фондови за ЛГБТИ организациите со што би се гарантирала сигурноста 
и безбедноста на ЛГБТИ организациите и не успеа да воспостави јасни и транспарентни постапки за 
избор на претставници во државните работни групи.

Затоа, препораките кон државата се следниве:

1. Воведување на посебна програма за финансирање организации за човекови права и 
ЛГБТИ организации.

2. Градење и одржување партнерства со ЛГБТИ организациите во однос на креирањето 
политики и донесувањето одлуки.

3. Во ситуации на постојна закана, државата да обезбеди заштита на безбедноста и 
сигурноста на ЛГБТИ организациите.

III. Слобода на изразување и мирно собирање

Уставот на Република Македонија гарантира слобода на изразување (член 16) и слобода на мирно 
собирање (член 21). Сепак, во периодот на процена на напредокот беше забележана повреда на овие 
права. За целите на овој извештај, подолу се прикажани два случаи:

Студија на случај 

Случај 1: Нападот врз ЛГБТИ Центарот за поддршка на отворањето на Неделата на гордоста 
2013. Неделата на гордоста се отвори на 22 јуни со проекција на филм и промоција на Прирачник 
за здравствените права на трансродовите луѓе во ЛГБТИ Центарот за поддршка. Околу 40 
луѓе присуствуваа на настанот (35 во собата за презентација на вториот кат и шест лица 
на првиот кат, вклучувајќи и еден полицаец). Кратко време по почнувањето на настанот, 
толпа од околу 30 луѓе се собра во блиската улица, што почна да се приближува кон Центарот, 
извикувајќи хомофобични слогани и закани, фрлајќи шишиња, камења и пиротехнички материјали 
во Центарот (што има стаклена врата и голем, стаклен прозорец за ѕид). Две лица се здобија со 
полесни повреди од искршениот стаклен прозорец. Сите луѓе присутни во центарот за време на 
нападот беа трауматизирани. Полицискиот службеник кој беше во Центарот излезе надвор и се 
обиде (самостојно) да ги спречи напаѓачите (и како последица беше повреден), додека неговите 
колеги однадвор, како што е прикажано на снимките од безбедносните камери, наместо да 
се обидат да ги спречат напаѓачите, ги напуштија своите позиции пред нападот.44 ЛГБТИ 
активистите кои ги следеа социјалните медиуми пред отворањето на Викендот на гордоста, 
предупредија за повисокото присуство на говор на омраза и повиците за насилство врз ЛГБТИ 
луѓето, соодветно ја информира полицијата и побараа поголема заштита. Поголемиот дел 
од полицајците назначени за таа цел, за време на нападот пиеја пиво во блиското кафуле. 
Безбедносните снимки јасно ги откриваат идентитетите на напаѓачите, но до ден-денес 
ниту едно лице не е уапсено, ниту, пак, кривично гонето.

44__ Ибид. стр. 75-76; Amnesty International, Urgent Action, HRW Letter to Prime Minister; МХК-ЛГБТИ. Годишен извештај 2013, стр. 69-70.
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Студија на случај 

Случај 2: Нападот на кафе-барот „Дамар“ за време на прославата на двегодишнината на ЛГБТИ 
Центарот за поддршка во 2014 година. На 23 октомври 2014 година, ЛГБТИ Центарот за 
поддршка ја славеше својата втора годишнина во кафе-барот „Дамар“. Околу 21.30, стампедо 
од триесетина млади луѓе со голема брзина се насочија кон кафе-барот „Дамар“ од двете страни 
на улицата. Ова беше шести напад врз Центарот и неговите активности во рок од две години 
од неговото постоење. Носејќи капи на главите и вооружени со стаклени шишиња и други 
тврди предмети, насилниците го каменуваа кафе-барот и, со иста брзина како што се појавија, 
исчезнаа во околните улички. За време на инцидентот, повеќе од шеесет луѓе присуствуваа на 
прославата во кафе-барот „Дамар“, од кои двајца, еден млад маж и една жена, стоеја надвор, пред 
главниот влез на кафе-барот. Тие беа нападнати од насилната група со стаклени шишиња и 
претрпеа повреди на главите и телата. За време на нападот, напаѓачите им повторувале дека 
треба да заминат и дека педерите не биле добредојдени таму. Постапката сè уште е во тек. 
До денес, ниту еден од напаѓачите не е обвинет и сè уште нема никаква осуда на инцидентот 
од страна на институциите.45

Пристапот до (мејнстрим) медиумите за ЛГБТИ организациите сè уште е многу ограничен. Наодите 
покажуваат високо присуство на негативно претставување на ЛГБТИ заедницата во медиумите. 
Коалицијата „Маргини“ континуирано ја следи медиумската покриеност. Според последниот објавен 
истражувачки извештај, „Framing the rainbow: Анализа на известувачките рамки во медиумското 
покривање теми поврзани со ЛГБТ заедницата“,46  во краткиот период помеѓу 1 јануари и 15 јули 2017 
година, 28,9% од медиумските статии за Македонија, експлицитно изразуваат негативни ставови кон 
ЛГБТИ заедницата или поединци именувани во текстовите. Според извештајот, во речиси сите од 
овие текстови, ЛГБТИ заедницата и нејзините јавни застапници се контекстуализираат на политичко-
манипулативен начин со цел напаѓање или демонизација на опозициска политичка партија, а во таа 
смисла тие се злоупотребени. 

Заклучок и препораки 

Иако политичкиот контекст е благо изменет по промената на власта и мошне често високите владини 
претставници присуствуваат на јавни ЛГБТИ настани, а со тоа е зголемено и нивото на заштита, 
претходните напади врз ЛГБТИ луѓето и ЛГБТИ Центарот за поддршка сè уште не се кривично 
истражени и правдата не е задоволена.

Затоа, препораките кон државата се следниве:

1. Државата треба да ги преземе сите мерки за заштита на правото на слобода на изразување, 
здружување и собирање преку спречување на кривични дела од омраза што се насочени кон 
ЛГБТИ активистите и активистичките организации.

2. Државата треба да го забрза процесот на истрага и гонење во однос на нападите врз 
ЛГБТИ Центарот за поддршка и да осигури дека жртвите на овие злосторства ќе добијат 
соодветни правни лекови.

45__ МХК-ЛГБТИ, Годишен извештај 2014; Коалиција Маргини, Годишен извештај 2014.
46__„Framing the rainbow: Анализа на известувачките рамки во медиумското покривање теми поврзани со ЛГБТ-заедницата“, Игор 
Мицевски, Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници“, Скопје 2017
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IV. Право на почитување на приватниот и семејниот живот

Не постојат одредби во Кривичниот законик што, поради начинот на којшто се формулирани или 
поради опсегот, се дискриминаторски или ги криминализираат истополовите сексуални односи 
помеѓу возрасни лица и возраста на согласност е еднаква за хетеросексуалните и истополовите 
односи. Но, истополовите партнерства не се препознаени во ниту една форма во Законот за 
семејство. Згора на тоа, во 2015 година, кога тогашната владата предложи уставни промени, една 
од измените и дополнувањата (Амандман 33) предлагаше дефинирање брак и граѓанска заедница 
само како заедници составена од еден маж и една жена. Поради притисокот на јавноста од страна 
на ЛГБТИ активисти и активисти за човекови права, како и на одлуката од страна на Венецијанската 
комисија, овој амандман се промени и го дефинираше само бракот. Сепак, поради тогашниот поширок 
политички контекст, пакетот уставни измени никогаш не беше усвоен.

Не постои законска регулатива што вклучува поделба на личните податоци во однос на сексуалната 
ориентација и родовиот идентитет. Ова беше дополнително потврдено со одговорите на прашалникот 
добиени од Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Во Македонија не постои ниту еден конкретен закон, ниту, пак, регулирана постапка за правно 
признавање на родот. Поради овој факт, Македонија е една од ретките земји-членки на Советот на 
Европа во кои не постои правно признавање на родот.47  Недостатокот на законодавството за правно 
признавање на родот резултира со недоследност во практиката.

Во недостиг на јасно утврдена законска постапка, трансродовите луѓе ги користат постојните 
закони за делумно усогласување48 на податоците во документите за идентификација со својот 
родов идентитет:

- Законот за лично име49  им овозможува на трансродовите луѓе да го променат своето име ако 
тие ги исполнуваат условите што се применуваат за сите граѓани, без исклучоци за трансродовите 
луѓе. Трансродовите луѓе можат да изберат име што е историски поврзано со различниот род.
- Законот за лична карта50 овозможува повторно издавање на документот со променети 
информации (член 8) само во случај на промена на името или адресата на лицето. Во овој закон не 
постои јасна постапка за промена на ознаката за пол и единствениот матичен број на граѓанинот 
(што содржи податоци за полот на лицето назначен при раѓање).
- Законот за патни исправи51 овозможува повторно издавање документ со променети 
податоци (член 26-а) во случај на промена на име, датум на раѓање, пол и единствен матичен 
број на граѓанинот. Меѓутоа, Законот не нуди јасна постапка за промена на ознаката за пол во 
единствениот матичен број на граѓанинот.
- Законот за матична евиденција52 го регулира внесувањето на податоците, водењето на 
матичните книги, како и промената или исправката на податоци во матичните книги. Но, исто како 
и другите споменати закони, овој закон не обезбедува јасна процедура за промена на ознаката за 
пол и единствен матичен број на граѓанинот.

47__Trans Rights Europe Index, 2015, http://tgeu.org/trans-rights-europe-map-2015/ 
48__Бошкова Наташа, Раиден Игор, 2017. „Анализа на позитивни практики за правно признавање на родот“. Скопје: Коалиција Маргини. 
49__Службен весник на Република Македонија, бр. 8/1995, 8/1995, 66/2007, 103/2008, 51/2011, 154/2015 и 55/2016. Закон за лично име.
50__Службен весник на Република Македонија бр. 8/1995; 38/2002; 16/2004; 12/2005; 19/2007; 10/2010; 51/2011; 13/2012; 
166/2012; 154/2015 и 55/2016. Закон за лична карта.
51__Службен весник на Република Македонија бр. 67/1992; 20/2003; 46/2004; 19/2007; 84/2008; 51/2011; 135/2011; 106/2014; 
154/2015 и 55/2016. Закон за патни исправи.
52__Службен весник на Република Македонија бр. 8/1995; 38/2002; 66/2007; 98/2008; 67/2009; 131/2013; 43/2014; 148/2015 и 
27/2016. Закон за матична евиденција 

http://tgeu.org/trans-rights-europe-map-2015/ 
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Во рамките на оваа законска регулатива во Македонија, само три трансродови луѓе успеале да ја 
променат ознаката за пол во Матичната книга на родени.53  Коалицијата „Маргини“, како организација 
што обезбедува бесплатна правна помош и поддршка за трансродовите луѓе, покрај консултации со 
трансродовите луѓе, во моментов работи на правно застапување во седум активни случаи. За еден 
од случаите (опишан во студијата на случај дадена подолу), застапуван од страна на Коалицијата од 
2011 година, постапка за правно признавање на родот е поведена пред Европскиот суд за човекови 
права.54 

Студија на случај 

Во 2011 година беа документирани два случаи за промена на ознаката за пол: во еден од нив, 
во помал град во земјата, службениците извршиле промена на ознаката за пол во документите, 
но во другиот случај, трансродовото лице не успеа да го стори тоа. Иако и двата трансродови 
мажи биле во иста фаза на медицинска промена на полот (иако тоа не е услов регулиран со ниту 
еден закон), само службениците во помалиот град постапиле согласно Уставот (член 8)55  и ја 
смениле ознаката за пол во сите документи на транс лицето. Што се однесува до вториот 
случај, Управниот суд најде неправилности во постапката пред првостепениот орган и спорот е 
одолжуван со години помеѓу судот и Управата за матична евиденција во недостиг на мериторна 
одлука од судот (од 2011 година).56  За овој случај, Коалицијата „Маргини“ подготви и поднесе 
апликација до Европскиот суд за човекови права.

Оваа студија на случај ја покажува недоследноста во судската практика што создава правна 
несигурност кај трансродовите луѓе.

Сепак, дури и без јасни законски процедури, еден голем, позитивен исчекор беше преземен во 2017 
година, кога Управниот суд одлучи во корист на две транссексуални жени, чиишто барања за промена 
на ознаката за пол беа претходно одбиени.57 Ваквите судски одлуки, во кои судот се повикува на 
пресудите од Европскиот суд за човекови права, се многу ретки. Важно е да се спомене дека двете транс 
жени ги имаа поминато сите фази на медицинска транзиција пред да побараат промена на ознаката 
за пол. Иако тоа не е конкретно наведено во пресудите, може да се шпекулира дека оваа околност 
придонела за позитивната одлука. По позитивната одлука, тие беа во можност да ја променат 
својата ознака за пол во матичната книга на родените и документите за лична идентификација.

Законот за семејство го регулира посвојувањето деца. Во претходните верзии на Законот е наведено 
дека секој граѓанин може да посвои дете, без оглед на брачниот статус. Но, во 2010 година беше 
воведен амандман во Законот, додавајќи го брачниот статус како еден од критериумите за избор на 
посвоител (член 100-а).58  Со оглед на тоа што државата не ги признава истополовите бракови, 
оваа одредба е дискриминаторска против ЛГБТИ луѓето, бидејќи го ограничува нивниот пристап 
до правото на формирање семејство преку посвојувањето деца.

Во согласност со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување,59  жените кои не се во брак 
или вонбрачна заедница и жените во брак или во вонбрачна заедница (дефинирана во Законот за 
53__Бошкова Наташа, Раиден Игор, 2017. „Анализа на позитивни практики за правно признавање на родот“. Скопје: Коалиција Маргини.
54__Пријава бр. 29683/16, Х против Поранешна Југословенска Република Македонија.
55__Член 8 од Уставот на Република Македонија: „Во Република Македонија слободно е сè што со Уставот и закон не е забрането“. 
56__Интервју со адвокат на случајот. 
57__Коалиција Маргини, Годишен извештај 2017.
58__Службен весник на Република Македонија бр. 80/1992, 9/1996, 19/2000, 79/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2008, 
117/2009, 67/2010, 156/2010 39/2012, 44/2012, 38/2014, 115/2014, 104/2015, 150/2015. Закон за семејство.
59__Службен весник на Република Македонија бр. 37/2008, 164/2013, 149/2014, 192/2015, 37/2016.
Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување.
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семејство како заедница помеѓу еден маж и една жена) имаат право на пристап до биомедицински 
потпомогнато оплодување ако тие ги исполнуваат условите утврдени со Закон (член 3 и член 9). 
Сепак, Законот не вклучува антидискриминаторски одредби и не ја признава „сексуалната 
ориентација“ како забранета основа за дискриминација.

Напредок е постигнат и со усвојувањето на Законот за спречување и заштита од семејно насилство60  

во 2014 година во однос на заштитата на жртвите на семејно насилство во истополови врски. Имено, 
во наведениот Закон се воведува терминологијата „блиски лични односи“ во дефинирањето на 
семејно насилство, без наведување на полот на партнерите во блиски лични односи.

Државата не успеа да обезбеди шелтер за ЛГБТИ луѓето под ризик од бездомништво. Затоа, во 
пролетта на 2017 година, ЛГБТИ Центарот за поддршка отвори шелтер како директен сервис за 
ЛГБТИ луѓето под ризик. Шелтерот обезбедува помош во ситуации на криза и акутно насилство, како 
и долгорочна помош и заштита, програми за реинтеграција и ресоцијализација и друга поддршка. Со 
капацитет за седум лица за долг престој, ова е единствено засолниште за ЛГБТИ луѓето во земјата. 
Шелтерот е акредитирано од страна на Министерството за труд и социјална политика за исполнување 
на потребните критериуми. Но, до моментот на пишувањето на овој извештај, шелтерот не добил 
финансиска поддршка од државата, иако државата не ја обезбедува оваа форма на заштита на 
ЛГБТИ луѓе под ризик од бездомништво на ниту еден друг начин.

Заклучок и препораки 

Може да се заклучи дека државата ги признава истополовите врски во обезбедување на спречување 
и заштита од семејно насилство, но потфрли при обезбедување безбеден простор или финансиска 
поддршка за единствениот шелтер за ЛГБТИ луѓето. Понатаму, државата не успеа да обезбеди 
правна сигурност и пристап до правно признавање на родот за трансродови луѓе кои сакаат да ја 
променат ознаката за пол. Државата исто така потфрли во овозможувањето на пристап до правото 
на формирање семејство преку посвојување за ЛГБТИ луѓето и при гарантирањето на заштита од 
дискриминација во пристапот до потпомогнати репродуктивни третмани.  

Затоа, препораките кон државата се следни: 

1. Донесување закон за правно препознавање на родот што ќе обезбеди брза, транспарентна, 
едноставна и достапна административна постапка врз основа на самоопределување и без 
инвазивни процедури.

2. Изменување и дополнување на Законот за семејство: исклучување на брачната состојба 
како критериум за избор на посвоител и дополнување на антидискриминаторски одредби за 
да се обезбеди еднаков пристап и за ЛГБТИ луѓето до правото на формирање семејство преку 
посвојување.

3. Изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување со 
антидискриминаторски одредби и изречно препознавање на „сексуалната ориентација“ како 
основа за заштита од дискриминација.

4. Државата треба да го гарантира постоењето на единствениот шелтер за ЛГБТИ луѓето 
под ризик од бездомништво, „Сигурна куќа за ЛГБТИ“ преку обезбедување на финансиска 
поддршка.

60__Службен весник на Република Македонија бр. 138/2014; 33/2015; 150/2015. Законот за спречување и заштита од семејно 
насилство.
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V. Вработување

Законот за работни односи61 (член 6) забранува дискриминација во пристапот до вработување 
врз основа на „полова насоченост“. Терминот „полова насоченост“ е ограничен и не ги вклучува 
сите аспекти на „сексуална ориентација“. Законот (член 7) забранува директна или индиректна 
дискриминација на вработените и пријавените кандидати во однос на условите за вработување, 
унапредување, како и пристап до сите форми и нивоа на напредок во образованието, условите за 
работа и сите права во однос на работните односи, вклучувајќи еднакви плати, престанок на договор 
за вработување, пристап до правата за членство во работничко здружение или друга професионална 
организација и колективниот договор. Меѓутоа, Законот не ги признава СОРИПК како основи за 
дискриминација.

Законот за спречување и заштита од дискриминација62  исто така вклучува антидискриминаторска 
одредба во однос на вработувањето. Сепак, не ги вклучува СОРИПК како основи за дискриминација. 
Вознемирувањето е забрането и дефинирано со овој закон. Но, вознемирувањето е исто така 
регулирано со Законот за заштита од вознемирување на работното место,63  што содржи дефиниција 
на два различни вида вознемирување: психичко и сексуално. Законот вклучува и наведување или 
поттикнување вознемирување како забранети дејствувања.

Овие закони не ги штитат ЛГБТИ луѓето и затоа тие немаат доверба во институциите што треба да 
ги заштитат. Според Анализата на потребите и проблемите со кои се соочуваат ЛГБТИ луѓето во 
Македонија,64  речиси 37% од ЛГБТИ луѓето биле дискриминирани на работното место поради СОРИ, 
од кои само 10% го пријавиле случајот во НВО (6%), во синдикат (2%) или до Комисијата за заштита 
од дискриминација (2%).

Заклучок и препораки 

Може да се заклучи дека државата не успеа да обезбеди еднаков пристап и заштита од дискриминација 
во пристапот до вработување за ЛГБТИ луѓето. Затоа, препораките кон државата вклучуваат:

1. Приспособување на терминологијата во Законот за работни односи и замена на терминот 
„полова насоченост“ со „сексуалната ориентација“ и додавање на „родов идентитет“, „родово 
изразување“ и „полови карактеристики“ како основи за заштита од дискриминација.

61__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, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 
129/2015 и 27/2016. Закон за работни односи.
62__Службен весник на Република Македонија бр. 50/2010, 44/2014, 150/2015 и 31/2016 . Закон за спречување и заштита од 
дискриминација.
63__Службен весник на Република Македонија бр. 79/2013 и 147/2015. Закон за заштита од вознемирување на работното место.
64__Андоновски Кочо, Бојановска Дорjана, Богоевски Павле, Гелевска Андријана. „Анализа на проблемите и потребите на LGBTI луѓето 
во Република Македонија (во областа на социјалната заштита, правните услуги и полициското постапување)“. 2016. ЛГБТИ Центар за 
поддршка.
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VI. Образование

Уставот на државата (член 44) го гарантира правото на образование и образованието мора да биде 
достапно на секого под еднакви услови. Сепак, Законот за основно образование65  и Законот за средно 
образование,66  како два од трите клучни закони што го регулираат образовниот систем во земјата, не 
ги препознаваат СОРИПК како недискриминаторски основи. Само Законот за високо образование67 

(член 149) ја вклучува сексуалната ориентација како забранета основа за дискриминација.

ЛГБТИ младината е многу почесто предмет на насилство и силеџиство во училиштата отколку 
нивните хетеросексуални врсници.68  Според истото истражување, тие се речиси петпати почесто 
жртви на сексуално вознемирување и напад. Исто така, депресија, тага, безнадежност и сериозни 
самоубиствени мисли се меѓу најголемите ризици во животот на младите ЛГБТИ. Во исто време, 
Министерството за образование, во неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образование 
2018-2025, не вклучува стратегија против малтретирањето, а ниту, пак, вклучува активности за 
вклучување на сеопфатно сексуално образование во наставната програма, притоа игнорирајќи ги 
предлозите и реакциите од страна на организациите што работат во оваа област.69 

Според неодамнешното истражување70  што беше спроведено меѓу лезбејките, бисексуалните и квир 
(LBQ) жените од страна на ЛГБТИ Центарот за поддршка и „ЛезФем“ во јуни 2018 година, повеќе од 
40% од ЛБК жените доживеале дискриминација на училиште од страна на нивните врсници (23,81%), 
од страна на наставниците (11,11%) или од страна на училишната администрација (5,56%). Уште 
позагрижувачки е фактот што никој од нив не го пријавил случајот во која било организација или 
институција. Во наведените причини поради кои не го пријавиле случајот, мнозинството испитанички 
објаснуваат дека не веруваат дека институциите можат да им помогнат (30,19%), се плашат од 
осуда и предрасуди од околината (24,53%) и се плашат за нивната безбедност (18,87%). Наодите 
потврдуваат дека државата потфрли при обезбедувањето на еднаков пристап до образование 
за сите.

Учебниците што се користат во средните училишта и на универзитетите во Македонија одржуваат 
хомофобични и трансфобични ставови.71 Дискриминаторска содржина што ја патологизира 
хомосексуалноста е присутна во голем број македонски учебници од областите на психијатријата, 
медицинската психологија и психологијата.72  Постои значителен број учебници што промовираат 
дискриминација врз основа на род, родов идентитет и сексуална ориентација, што ги претставуваат 
ЛГБТИ луѓето како болни, девијанти и лица опасни за општеството. Според универзитетскиот 
учебник „Криминолошка психологија“, чијшто автор е д-р Лилјана Баткоска, трансвеститите имаат 
„неконтролирани импулси“ и „несопирливи потреби“ за крос-дресинг, што може да ги доведе до 

65__Службен весник на Република Македонија бр. 103/2008; 48/2009; 53/2009; 82/2009; 88/2009; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 
18/2011; 42/2011; 51/2011; 6/2012; 100/2012; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 135/2014; 10/2015; 98/2015; 145/2015; 30/2016; 
127/2016; 67/2017; 64/2018; Закон за основно образование.
66__Службен весник на Република Македонија бр. 44/1995; 16/1996; 24/1996; 34/1996; 35/1997; 82/1999; 41/2001; 29/2002; 
40/2003; 42/2003; 78/2003; 67/2004; 51/2005; 55/2005; 113/2005; 3/2006; 35/2006; 30/2007; 49/2007; 81/2008; 92/2008; 
88/2009; 33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011; 51/2011; 6/2012; 100/2012; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 135/2014; 
10/2015; 98/2015; 145/2015; 30/2016; 127/2016; 67/2017; 64/2018. Закон за средно образование.
67__Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018. Законот за високо образование. 
68__Ќостарова Унковска Лина. 2017. Скопје. „Колку се еднакви и безбедни младите во Македонија во нивниот сексуален развој и 
сексуални искуства“. Коалиција Маргини.
69__https://hera.org.mk/reakcija-nova-strategija-za-obrazovanie/
70__Извештајот од истражувањето е во процес на подготовка и ќе биде објавен од страна на МХК-ЛГБТИ во 2018 година.
71__Коалиција, Годишен извештај 2013, стр. 64; Видете исто така во Коалиција, Годишен извештај 2012, стр. 68, кои ја посочуваат 
загриженоста изразена од страна на Парламентот на ЕУ.
72__Коалиција, Годишен извештај 2013 стр. 68.

https://hera.org.mk/reakcija-nova-strategija-za-obrazovanie/
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извршување на „многу брутални“ акти на насилство врз жените, ако тие се спречени во крос-дресинг. 
Проф. Баткоска понатаму тврди дека овие дела на насилство се насочени против жените како форма 
на „одмазда“, бидејќи природата ги „казнила“ трансвеститите „не давајќи им целосна женска форма“.73  

Во еден од учебниците, авторот проф. д-р Олга Мургева-Шкариќ ги опишува хомосексуалците како 
„најчести пренесувачи на СИДА-та“ и сугерира дека „хомосексуалноста го уништува природното 
семејство, бидејќи му противречи на половиот диморфизам на луѓето“.74  Нејзините учебници тврдат 
дека „научните“ истражувања покажуваат дека хомосексуалноста не е нормална, здрава алтернатива 
за хетеросексуалност.75  Уште повеќе, овие учебници се дел од задолжителните наставни предмети.

Министерството за образование (МЗО) не одговори на прашалникот од МХК-ЛГБТИ. Во одговорите 
добиени од Бирото за развој на образованието (БРО), што е во рамките на ова министерство, се наведува 
дека правото на образование може да се оствари без дискриминација. И веднаш потоа се наведува 
дека БРО нема овластувања и од тие причини не овозможуваат обуки за антидискриминација или 
поддршка и наставни помагала; информации, заштита и помош за ученици и студенти; почитување 
на самоопределено име и ознака за род на учениците и студентите во форма на адреса, образовни 
документи и употребата на родовите објекти/училници; и училишна еднаквост и безбедносни 
мерки и акциски планови. БРО, исто така, истакна дека наставната програма за основно и за средно 
училиште, учебникот за предметот „Образование за животни вештини“ вклучува информации за 
родов идентитет. МХК-ЛГБТИ нема информации во однос на нивото и квалитетот на спроведувањето 
на наставната програма, бидејќи овој предмет е изборен и оставено е на наставниците да одлучат 
кои теми ќе ги вклучат во нивните предавања. Од друга страна, наставниците не се обучени и немаат 
доволно познавања за сите теми покриени со учебникот, па тие одбираат да зборуваат за она што им 
е најмногу познато или е најприфатливо за нив.

Еден позитивен факт е тоа што оваа година БРО формираше национална работна група за развој 
на систематски модели на сеопфатно сексуално образование (ССО). Целта е БРО да ги предложи 
овие модели на Министерството за образование и извештајот од оваа активност да биде основа 
за спроведување на пилот-програма за ССО во формалното образование. Членови од групата се 
експерти од различни области, кои главно работат во образование, како и претставници од БРО, 
МЗО, институтите по психологија, педагогија, дефектологија, Академијата за педагогија, Центарот 
за стручно образование, претставници од училиштата меѓу кои психолози, педагози, наставници и 
претставници од организации што работат во областа на младите, здравството, образованието и 
ЛГБТИ прашања и други. 

Заклучок и препораки 

Може да се заклучи дека државата не успева да обезбеди правна заштита од дискриминација врз 
основа на СОРИПК во пристапот до образование. Исто така, државата потфрли во обезбедувањето 
заштита од малтретирање/силеџиство за ЛГБТИ учениците во училиштата и во обезбедувањето 
на еднаков пристап до безбедно образование. Сè уште има голем број учебници што се користат 
во задолжителната програма преполни со дискриминаторски содржини што ја патологизираат 
хомосексуалноста. Затоа, препораките кон државата се следниве:

1. Изменување и дополнување на Законот за основно образование и Законот за средно 
образование со цел да се признаат сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување 
и половите карактеристики (СОРИПК) како основи за заштита од дискриминација.

73 Коалиција, Годишен извештај 2012, стр. 98-99.
74 Ибид. стр. 81.
75 Ибид стр. 81-82.
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2. Изменување и дополнување на Законот за високо образование со признавање на 
родовиот идентитет и изразување и половите карактеристики како основи за дискриминација.
3. Министерството за образование треба да воведе сеопфатно сексуално образование во 
наставните програми за основно и за средно образование.
4. Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование треба спроведат 
сеопфатен преглед на сите официјални учебници за основно и за средно образование со цел 
да се отстранат сите дискриминаторски и навредливи содржини кон ЛГБТИ луѓето и да се 
заменат со соодветни учебници што ќе промовираат еднаквост, недискриминација и социјална 
инклузија.
5. Министерството за образование треба да воведе стратегија против малтретирање во 
основните и во средните училишта, што ќе вклучува и мерки против малтретирање на основа 
на СОРИПК.

VII. Здравје

Во согласност со Законот за заштита на правата на пациентите76  (член 5), „Пациентот има право 
на остварувањето на правата, пропишани со овој закон, без дискриминација заснована врз пол, 
раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и да е друго мислење, национално или социјално 
потекло, припадност на национално малцинство, материјална положба, потекло по раѓање, сексуална 
ориентација или кој и да е друг статус“. Законодавецот пропуштил да ги вклучи родовиот идентитет 
и изразување и половите карактеристики на листата на основи за дискриминација, оставајќи ги 
трансродовите луѓе уште повеќе маргинализирани и невидливи. Законот за здравствена заштита,77  

во одредбите за недискриминација (член 9) не ги признава СОРИПК како основи за дискриминација. 
Покрај тоа, Министерството за здравство нема воспоставено функционални механизми предвидени 
со Законот за унапредување и заштита на правата на пациентите.

Пристапот до општата и до специјалната здравствена заштита за трансродовите луѓе е ограничен. 
Министерството за здравство не обезбедило обука за медицинскиот персонал во однос на здравјето 
на трансродовите луѓе. Според една неодамнешна анализа, здравствените работници во Македонија 
немаат знаење, ниту, пак, вештини за работа со трансродови луѓе и тие не се сензитивни ниту свесни 
за здравствените потреби на трансродовите луѓе.78 

Пристапот до здравствените услуги за ЛГБТИ луѓето, особено за трансродовите луѓе, е ограничен. 
Потребните медицински интервенции за трансродовите луѓе кои се во процес на медицинска 
транзиција (хормонска терапија и хируршка интервенција за потврдување на родот) не се признаени 
од страна на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) како потребни 
интервенции за унапредување на животот и здравјето на трансродовите луѓе79  и тие не се достапни 
во медицинските установи во земјата. Кога трансродовите луѓе одат во странство за хормонска 
терапија или хируршки интервенции за потврдување на родот, македонскиот Фонд за здравствено 
осигурување одбива да ги покрие трошоците поради наводна причина дека таквите медицински 
услуги се само козметички.80 
76 Службен весник на Република Македонија бр. 82/2008, 12/2009 и 53/2011. Закон за заштита на правата на пациентите. 
77 Службен весник на Република Македонија бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 
10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17 / 2016 и 37/2016. Закон за здравствена заштита.
78 Бошкова Наташа, Раиден Игор. 2017. „Анализа на здравствените потреби на транс луѓето и достапноста на здравствените услуги во 
Република Македонија“. Коалиција Маргини.
79 Коалиција Маргини, Годишен извештај 2017, стр. 122.
80 Коалиција Маргини, Годишен извештај 2013, стр. 89.
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Ограничениот пристап до здравствени услуги за трансродовите луѓе е очигледен и во неколку случаи 
што го покажуваат искуството на трансродовите луѓе во здравствениот систем. Во еден од нив, 
на почетокот на оваа година, трансродова жена беше одбиена за преглед од страна на уролог во 
врска со операција што требаше да се изврши во Државната клиника во Скопје. Операцијата беше 
наменета за отстранување на атрофирани тестиси што се потенцијална причина за појава на рак. 
Медицинскиот персонал, под претпоставка дека ова е операција за хируршка афирмација на род, не 
ѝ овозможија медицинска нега на жената, а со тоа директно ѝ го загрозија животот. По реакциите од 
страна на ЛГБТИ организации, трансродовата жена доби пристап до здравствените услуги и случајот 
беше затворен.

 

Заклучоци и препораки 

Генерално, македонското Министерство за здравство нема развиено и усвоено стандарди и 
протоколи за задоволување на здравствените потреби на трансродовите луѓе. Државата потфрли во 
признавање на медицинските интервенции што се потребни за унапредување на животот и здравјето 
на трансродовите луѓе.

1. Вклучување на постапките за потврдување на родот во ДСГ-системот (дијагностичко 
сродни групи), што ќе бидат финансиски покриени од страна на државното здравствено 
осигурување.
2. Министерството за здравство треба да подготви и да усвои Протокол за заштита на здравјето 
на трансродовите луѓе кои се во медицинска транзиција/процес на потврдување на родот.
3. Вклучување на сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување и половите 
карактеристики како основи за дискриминација во Законот за здравствена заштита.
4. Вклучување на родовиот идентитет и изразување и половите карактеристики како основи 
за дискриминација во Законот за заштита на правата на пациентите.

VIII. Домување

Законот за спречување и заштита од дискриминација забранува дискриминација во пристапот до 
домување. Овој закон не ја вклучува сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразувањето во 
листата на основите врз кои се забранува дискриминацијата, но нуди отворена листа за други основи, 
утврдени во други закони и ратификувани меѓународни документи. Тоа дава ограничен пристап за 
правна заштита во случај на прекршувања на правото на домување. Сепак, Законот за домување не 
содржи конкретни одредби во врска со правата и потребите на ЛГБТИ луѓето.

Според Министерството за труд и социјална политика (МТСП), државата не обезбедува посебни мерки 
за да се намали ризикот од бездомништво со кој се соочуваат ЛГБТИ луѓето. Исто така, се наведува 
дека „веќе со години не се одобрува буџетот за обука за недискриминација“. Но, МТСП истакна дека во 
следниот период ќе спроведе обуки за социјалните работници во соработка со ЛГБТИ организации. 
Анализите спроведени од страна на организациите покажуваат многу висока застапеност на 
дискриминација врз основа на СОРИ во центрите за социјална работа (ЦСР).81  Според една анализа, 

81 Андоновски Кочо, Бојановска Дорjана, Богоевски Павле, Гелевска Андријана. „Анализа на проблемите и потребите на LGBTI луѓето 
во Република Македонија (во областа на социјалната заштита, правните услуги и полициското постапување)“. 2016. ЛГБТИ Центар за 
поддршка.
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39% од ЛГБТИ луѓето се соочуваат со дискриминација при пристапот до социјалните услуги. Од 
нив, само 17% го пријавиле случајот во ЦСР, додека 75% не го пријавиле случајот во ниту една 
институција или организација. Главната причина за непријавување на случаите на дискриминација 
во пристапот до социјалните услуги е недостатокот на доверба во институцијата (45%), додека други 
причини вклучуваат страв од штетни последици (34%), непријатност да се зборува за сопствената 
сексуална ориентација и/или родов идентитет и други причини (4%). Оваа анализа ја потврдува 
недовербата на ЛГБТИ заедницата во институциите, но исто така укажува на итната потреба од 
воведување мерки со кои ќе се гарантира дека релевантните социјални услуги се овозможуваат 
на недискриминаторен начин и со почит кон ЛГБТИ луѓето.

Државата не успеа да обезбеди шелтер за ЛГБТИ луѓето под ризик од бездомништво. Затоа, во 
пролетта на 2017 година, ЛГБТИ Центарот за поддршка отвори шелтер како директен сервис за 
ЛГБТИ луѓето под ризик. Шелтерот обезбедува помош во ситуации на криза и акутно насилство, како 
и долгорочна помош и заштита, програми за реинтеграција и ресоцијализација и друга поддршка. Со 
капацитет за седум лица за долг престој, ова е единствено засолниште за ЛГБТИ луѓето во земјата. 
Шелтерот е акредитирано од страна на Министерството за труд и социјална политика за исполнување 
на потребните критериуми. Но, до моментот на пишувањето на овој извештај, шелтерот не добил 
финансиска поддршка од државата, иако државата не ја обезбедува оваа форма на заштита на 
ЛГБТИ луѓе под ризик од бездомништво на ниту еден друг начин.

Заклучоци и препораки 

Државата не успеа да ја препознае потребата да се обезбеди заштита од дискриминација врз ЛГБТИ 
луѓето во пристапот до домување и не успеа да ги сензибилизира социјалните работници за работа 
со ЛГБТИ луѓето, ниту, пак, го гарантира постоењето на единствениот шелтер за ЛГБТИ луѓе преку 
обезбедување на финансиска поддршка. Затоа, препораките кон државата се следниве:

1. Изменување и дополнување на Законот за домување за вклучување на 
антидискриминаторски одредби за заштита на правата на ЛГБТИ луѓето во пристапот до 
домување.

2. Министерството за труд и социјална политика треба да воведе мерки со кои ќе се 
гарантира дека релевантните социјални услуги се овозможуваат на недискриминаторен 
начин и со почит кон ЛГБТИ луѓето.

3. Министерството за труд и социјална политика треба да воведе задолжителни програми 
за обука за сензибилизација на социјалните работници за работа со почит кон сексуалните и 
родовите малцинства.
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IX. Спорт

Агенцијата за млади и спорт (АМС) наведе дека тие ја следат Препораката CM/Rec (2010)5 
и Прилогот кон Препораката CM/Rec (2010)5 во нивната работа. Тие изјавија дека АМС и 
Националната федерација за спорт ги преземаат сите мерки за да се „избегне дискриминација врз 
основа на сексуална ориентација или родов идентитет во спортот“. Сепак, Законот за спорт82 не 
вклучува антидискриминаторски одредби. Дополнително, МХК-ЛГБТИ во текот на истражувањето на 
документите од четири национални федерации на спортот не пронајде одредба со која се забранува 
дискриминација во ниту еден документ.

Поттикнувањето насилство и омраза е честа појава на спортските настани. Иако тоа претставува 
кривично дело според член 319 од Кривичниот законик, исто така дефинирано како прекршок во 
Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари,83 каде што 
најчесто е предвидена парична казна. Најголем проблем се јавува во практиката. Иако говорот на 
омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет и изразување често се практикува 
на спортски настани (според онлајн-истражување на порталот queer.mk, 35% од испитаниците 
преживеале или биле сведоци на хомофобично однесување за време на спортски настан84), тоа 
секогаш е санкционирано како прекршок, а не како кривично дело. Не постојат регистрирани случаи 
на кривична пријава за поттикнување омраза или насилство врз основа на сексуална ориентација и 
родов идентитет за време на спортски настани. Со оглед на тоа што ова е постојана и повторлива 
практика, ефективноста на казните е мошне дискутабилна.

АМС наведе дека тие го поттикнуваат дијалогот меѓу спортските организации и навивачките клубови 
со цел да се подигне свеста и да го осудат хомофобичното и трансфобичното однесување на поединци 
од навивачките клубови.

Заклучоци и препораки  

Од горенаведеното може да се заклучи дека државата не успеа да вклучи антидискриминаторски 
одредби во Законот за спортови и да воведе мерки за спречување и заштита од говор на омраза врз 
основа на сексуална ориентација и родов идентитет и изразување за време на спортски настани.

Затоа, препораките кон државата се следниве:

1. Изменување и дополнување на Законот за спорт со цел да се вклучат антидискриминаторски 
одредби, како и сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразување и половите 
карактеристики како основи за заштита од дискриминација.

2. Спроведување на сеопфатна анализа на казните против говорот на омраза на спортските 
настани и воведување мерки за ефикасно постапување против говорот на омраза врз основа 
на сексуална ориентација, родов идентитет и изразување за време на спортски настани.

82 Службен весник на Република Македонија бр. 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 
42/2014, 138/2014, 177/2014, 177/2014, 72 / 2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 61/2016, 106/2016 и 190/2016. Закон за спортот.
83 Службен весник на Република Македонија бр. 89/2004, 142/2008, 135/2011 и 154/2015. Закон за спречување на насилство и 
недостојно однесување на спортските натпревари.
84 https://www.queer.mk/zlatko-andonovski-portparol-na-fudbalskata-federacija-na-makedonija-porachuva-fudbalot-e-sport-za-
site-28-02-2017.html

https://www.queer.mk/zlatko-andonovski-portparol-na-fudbalskata-federacija-na-makedonija-porachuva-fudbalot-e-sport-za-site-28-02-2017.html
https://www.queer.mk/zlatko-andonovski-portparol-na-fudbalskata-federacija-na-makedonija-porachuva-fudbalot-e-sport-za-site-28-02-2017.html
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X. Право на азил

Уставот (член 29) гарантира „право на азил на странците и на лицата без државјанство, прогонети 
заради демократско политичко уверување и дејствување“. Условите се дефинирани со неодамна 
усвоениот Закон за меѓународна и привремена заштита (ЗМПЗ),85 чијашто цел е усогласување на 
националното законодавство со директивите на ЕУ во однос на азил и меѓународна заштита. Во член 
7(1), ЗМПЗ дава јасни дефиниции за причините поради кои едно лице може да има оправдан страв 
дека е гонето или ќе биде гонето или постои ризик да биде гонето. Опишаните основи се раса, вера и 
националност, припадност на одредена социјална група или поради политички убедувања. Член 7(5) 
дава дефиниција за (социјална) „група“ и државата, по првпат, ги препознава и сексуалната ориентација 
и родовиот идентитет како основи за барање азил или заштита: „Во зависност од околностите на државата 
на потекло, една социјална група може да означува и група што се темели на сексуална ориентација. 
Сексуалната ориентација не се смета за дело казниво согласно со националното законодавство. 
Елементите поврзани со родот, што го вклучуваат родовиот идентитет, треба да се земат предвид при 
определување членство или карактеристика на одредена социјална група“.

Според ЗМПЗ, барател на азил, бегалец или лице под супсидијарна заштита не може да биде 
протерано или на кој било начин вратено во границите на државата: а) во која неговиот/нејзиниот 
живот или слобода би биле во опасност поради неговата/нејзината раса, религија, националност, 
припадност на одредена социјална група или политичко убедување, или б) ако тој/таа би бил/била 
подложен/а на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Иако е прогресивен, 
функционалноста на Законот треба да се покаже во иднина, бидејќи беше усвоен во април 2018 
година, а бројот на бегалците и барателите на азил кои поминуваат низ Македонија е значително 
намален.

Според пополнетиот прашалникот добиен од страна на Министерството за внатрешни работи (МВР), 
ЗМПЗ прецизно ги дефинира надлежностите на Одделението за азил и имиграција и документите 
што се потребни во постапката по барањето за азил. Според ЗМПЗ, Одделението нема право да 
бара никакви дополнителни „докази“ или да наметнува психолошки тестови за барателот на азил 
да ја докаже својата сексуална ориентација или родовиот идентитет. Исто така, според ЗМПЗ (член 
7), не е важно дали барателот на азил ги поседува расните, верските, националните, социјалните и 
политичките карактеристики, доколку тие карактеристики му се припишани од страна на прогонителот.

МВР, во своите одговори на прашалникот, не се повика на членовите од ЗМПЗ кои ги штитат правата 
на ЛГБТИ луѓето, но наместо тоа, даде долги, комплицирани и ирелевантни одговори, што го прави 
спроведувањето на Законот загрижувачко и дискутабилно.

Нема посебни мерки за спречување на насилството врз ЛГБТИ луѓето кои бараат азил и се лишени од 
слобода. ЗМПЗ единствено предвидува одредби во однос на исклучителни случаи во кои барателот 
на азил може да биде ограничен во својата слобода на движење, доколку не можат да бидат ефикасно 
спроведени други алтернативни мерки во согласност со националното право (на пример, одземање 
документи за идентификација, редовно пријавување). Слободата на движење може да биде 
ограничена со следните мерки:

– забрана за движење надвор од Прифатниот центар за баратели на азил или друго место за 
сместување определено од Министерството за труд и социјална политика, или
– сместување во Прифатниот центар за странци.

85 Службен весник на Република Македонија бр. 64/2018.  Закон за меѓународна и привремена заштита.
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Не постојат алтернативни мерки наменети посебно за ЛГБТИ луѓето кои бараат азил. Законите и 
мерките не се индивидуализирани за специфичните групи и според нивните потреби за заштита, што 
може да ги изложи ЛГБТИ луѓето кои бараат азил на висок ризик од насилство.

Законот за бесплатна правна помош86  гарантира пристап до правото на бесплатна правна помош за 
барателите на азил. Сепак, само мал број од барателите на азил имаат пристап до ова право. Имено, 
во 2016 година, имало 58 барања до Министерството за правда за одобрување на бесплатна правна 
форма помош на барателите на азил, од кои 36 беа поништени и 22 беа одбиени.87

Заклучок и препораки 

Новиот Закон за меѓународна и привремена заштита е прогресивно законско решение во однос на 
препознавањето на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи. Но, фактот што 
МВР не се повикува на членот што ги препознава сексуалната ориентација и родовиот идентитет е 
загрижувачки. Затоа, препораката кон државата е следнава:

1. Министерството за внатрешни работи треба да воведе задолжителна обука за 
сензибилизирње на службените лица да постапуваат на недискриминаторски начин и со 
почит кон ЛГБТИ бегалците и барателите на азил.

XI. Национални структури за човекови права

Во Македонија, Уставниот суд, Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, 
Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот во рамките на 
Собранието на Република Македонија и Јавното обвинителство, се национални структури за човекови 
права што се справуваат и постапуваат во случаи на дискриминација.

Според член 76 од Уставот на Република Македонија, на Постојаната анкетна комисија за заштита на 
слободите и правата на граѓаните (КЗСПГ) во рамките на Собранието на Република Македонија, има 
директно овластување за заштита на слободите и правата на граѓаните во случаи кога се загрозени 
од страна на државните органи. Наодите на КЗСПГ се основа за поведување постапка за утврдување 
одговорност на државните органи. На покана од КЗСПГ, на последната отворена седница посветена 
на Извештајот за напредок од ЕУ, претставник од МХК-ЛГБТИ презентираше преглед на напредокот 
нотиран од страна од Европската комисија, како и препораки за унапредување на правата на ЛГБТИ 
луѓето. Како резултат на тоа, во заклучоците на седницата, се побара преземање на потребни мерки за 
истражување и решавање на нападите врз „маргинализираните групи“. Иако претставникот на МХК-
ЛГБТИ и координаторот на Интерпартиската парламентарна група за ЛГБТИ, во нивните излагања 
ги споменаа „ЛГБТИ луѓето и ЛГБТИ Центарот за поддршка“, претседателот на КЗСПГ се одлучи за 
„маргинализирани групи“ и не се повлече ни по реакциите од координаторот на Интерпартиската 
парламентарна група за ЛГБТИ.

Уставот препознава дека „сите граѓани“ се „еднакви пред Уставот и законите“, но изостава да ги вклучи 
сексуалната ориентација, родовиот идентитет и изразувањето и половите карактеристики, кога 
86 Службен весник на Република Македонија бр. 161/2009, 185/2011, 27/2014 и 104/2015. Закон за бесплатна правна помош.
87 Министерство за правда, Годишен извештај за бесплатна правна помош, достапен на: http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/
tekst na izvestajot za 2016.pdf

 http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/tekst na izvestajot za 2016.pdf
 http://www.pravda.gov.mk/Upload/Documents/tekst na izvestajot za 2016.pdf
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подоцна се наведува дека: „Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и 
верското уверување, имотната и општествената положба“ (член 9). Исто така, сексуалната ориентација, 
родовиот идентитет и изразувањето и половите карактеристики не се вклучени во дадените основи 
(пол, раса, вера, национална, социјална и политичка припадност) за забрана на дискриминација 
(член 110).

Народниот правобранител и Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД) не се јасно обврзани 
за решавање дискриминација врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет, имајќи 
предвид дека сексуалната ориентација и родовиот идентитет не се вклучени како посебни основи 
за дискриминација во Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) или во Законот 
за народниот правобранител. Сепак, отворената листа на дискриминаторски основи во ЗСЗД нуди 
можност за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет од 
страна на КЗД. Исто така, ова беше потврдено во одговорот добиен од страна на КЗД. Во отсуство на 
јасна рамка за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, 
во 2016 година, КЗД усвои Протокол за утврдување на постапката за постапување во случаи за 
заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет.88 Сепак, 
Протоколот не е целосно промовиран од страна на Комисијата и ЛГБТИ луѓето не се информирани 
за неговото постоење. Затоа, најголемиот дел од случаите на дискриминација врз основа на 
сексуална ориентација или родов идентитет во кои постапуваше Комисијата се покренати од страна 
на граѓански организации. Комисијата не ги исполнува стандардите на независност, стручност 
и професионалност и во очигледни случаи на дискриминација, кога другите тела за еднаквост 
утврдуваат дискриминација, Комисијата не успева да го стори истото.

Студија на случај

Од 2015 година до денот на поднесувањето на овој извештај, членките на Националната 
мрежа против хомофобијата и трансфобијата поднесоа вкупно 18 жалби врз основа на СОРИ до 
КЗД. КЗД утврди дискриминација само во три случаи. Во десет случаи не беше идентификувана 
дискриминација, во два случаи организациите сè уште чекаат одлука, а во три случаи КЗД издаде 
нејасно мислење или ја запре постапката.89

Овластувањето на Народниот правобранител вклучува преземање мерки и активности за 
унапредување на принципот на недискриминација. Народниот правобранител, исто така, е надлежен 
да постапува против државната управа и други државни органи во случаи на дискриминација. 
Дискриминаторските основи не се конкретно наведени во Законот за Народниот правобранител 
и, според тоа, сексуалната ориентација и родовиот идентитет не се вклучени како посебни 
основи за дискриминација. Во практиката, Народниот правобранител постапува по претставки за 
дискриминација врз основа на СОРИ, најчесто поднесени од страна на граѓанските организации. 
Сепак, не постои пример за поведување постапка по службена должност во случаи на дискриминација 
врз ЛГБТИ како група. Во декември 2016 година, ЛГБТИ Центарот за поддршка потпиша Меморандум 
за соработка со Народниот правобранител. Со ова, Народниот правобранител вети посветеност во 
заштита на правата на ЛГБТИ луѓето. Сепак, во годишните извештаи, Народниот правобранител 
ја сумира нивната работа во областа на заштита на човековите права и слободи, без притоа да ги 
спомене основите на нивно прекршување. Недостатокот на оваа информација, од друга страна, ги 
спречи организациите да ја следат и да известуваат за работата на Народниот правобранител во 

88 http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2015/11/Protokol-Zastita-od-diskriminacija-MK.pdf
89 Национална мрежа против хомофобијата и трансфобијата, Аргументи за донесување на нов Закон за спречување и заштита од 
дискриминација, 2018 http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2018/06/Glasaj-za-ednakvost-MK-za -proverka-03.pdf

http://hera.org.mk/wp-content/uploads/2015/11/Protokol-Zastita-od-diskriminacija-MK.pdf
 http://coalition.org.mk/wp-content/uploads/2018/06/Glasaj-za-ednakvost-MK-za -proverka-03.pdf
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однос на заштитата на правата и слободите на ЛГБТИ луѓето. Официјалните барања поднесени од 
МХК-ЛГБТИ до Народниот правобранител за пристап до информации од јавен карактер остануваат 
без одговор. Поради тоа, резултатите од потпишаниот меморандум не можат да се прикажат во овој 
извештај.

Заклучок и препораки 

Заклучокот е дека, освен чекорите во позитивна насока, националните структури за човекови права 
сè уште не успеваат да обезбедат сеопфатна поддршка за ЛГБТИ луѓето. Затоа, препораката кон 
државата е следнава:

1. Усвојување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација што ja 
препознава потребата од професионализација на Комисијата за заштита од дискриминација 
и предвидува строги критериуми за избор на комесари.

XII. Дискриминација по повеќе основи

Законот за спречување и заштита од дискриминација (член 12) дефинира тешки форми на 
дискриминација: дискриминацијата направена кон одредено лице по повеќе дискриминаторски 
основи (повеќекратна дискриминација), дискриминација направена повеќепати (повторена 
дискриминација), што е правена подолго време (продолжена дискриминација) или која со своите 
последици особено тешко го погодува дискриминираното лице. Новиот предлог-закон вклучува и 
интерсекциска дискриминација.

Заклучок и препораки 

Државата нема преземено никакви посебни мерки за проактивно да се идентификуваат, да се 
заштитат и/или да се поддржат ЛГБТИ луѓето кои се погодени од повеќекратна дискриминација, како 
што е наведено во одговорите од страна на Министерството за труд и социјална политика. Затоа, 
препораката кон државата е следнава:

1. Усвојување на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација што препознава 
дискриминација по повеќе основи, вклучувајќи ја и интерсекциската дискриминација.



43

Прилог I

Препорака CM/Rec (2010)5 од Комитетот на министри до земјите-
членки за мерките за борба против дискриминација врз основа на 
сексуална ориентација или родов идентитет
(Усвоена од Комитетот на министри на 31 март 2010 година на 1081-та седница 
на замениците-министри)

Комитетот на министри, во согласност со условите од член 15.б од Статутот на Советот на Европа,

Со оглед на тоа што целта на Советот на Европа е да се постигне поголемо единство меѓу неговите 
членови и со оглед на тоа што оваа цел може да се оствари особено преку заедничко дејствување на 
полето на човековите права;

Потсетувајќи дека човековите права се универзални и ќе се применуваат за сите поединци и ако 
оттука ја нагласиме и неговата заложба за гарантирање на еднаквото достоинство на сите човечки 
суштества и уживањето на правата и слободите на сите поединци без дискриминација по која било 
основа, како што се пол, раса, боја, јазик, вероисповед, политичко или друго мислење, национално 
или социјално потекло, поврзаност со национално малцинство, имот, раѓање или друг статус, 
во согласност со Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи (ETS бр. 5) (во 
понатамошниот текст „Конвенцијата“) и нејзините протоколи;

Согледувајќи дека недискриминаторскиот однос на државните чинители како и, кога е можно, 
позитивните државни мерки за заштита од дискриминаторски третман вклучително и од недржавните 
чинители се основните компоненти на меѓународниот систем на заштита на човековите права и 
основни слободи;

Согледувајќи дека лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите луѓе со векови биле 
и сè уште се предмет на хомофобија, трансфобија и други форми на нетрпеливост и дискриминација 
дури и во рамките на своите семејства – вклучително и криминализација, маргинализација, социјално 
исклучување и насилство – заради сексуалната ориентација или родовиот идентитет и дека се 
потребни посебни активности за да се овозможи целосно уживање на човековите права од страна на 
овие лица;

Земајќи ја предвид судската практика на Европскиот суд за човекови права (во понатамошниот 
текст: „Судот“) и на другите меѓународни судски власти кои ја сметаат сексуалната ориентација за 
забранета основа за дискриминација и придонесуваат за унапредување на заштитата на правата на 
трансродовите луѓе;

Потсетувајќи дека во согласност со судската практика на Судот, каква било разлика во постапката, за 
да не биде дискриминаторска, мора да биде објективно и разумно оправдана, односно да води кон 
легитимна цел и да се користат средства што се разумно пропорционални на сакана цел;

Имајќи го на ум принципот дека ниту културни, традиционални или религиозни вредности, ниту правилата 
на „доминантната култура“ можат да се користат како оправдување за говор на омраза или каква било 
друга форма на дискриминација, вклучително и по основа на сексуална ориентација или родов идентитет;
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Земајќи ја предвид пораката од Комитетот на министри до управните комитети и другите комитети 
инволвирани во меѓувладината соработка во Советот на Европа во однос на еднаквите права 
и достоинството на сите луѓе, вклучително и лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците и 
трансродовите луѓе усвоени на втора јули 2008 година и неговите релевантни препораки;

Земајќи ги предвид препораките од 1981 година на Парламентарното собрание на Советот на 
Европа во врска со дискриминацијата по основа на сексуална ориентација или родов идентитет, 
како и Препораката 211 (2007) на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа 
за „Слободата на здружување и изразување на лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците и 
трансродовите луѓе“;

Ценејќи ја улогата на комесарот за човекови права во следењето на ситуацијата со лезбејките, 
хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите луѓе во земјите-членки во поглед на 
дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација или родов идентитет;

Земајќи ја предвид заедничката изјава дадена на 18 декември 2008 година, на 66 држави на 
Генералното собрание на Обединетите нации, со која се осудуваат повредите на човековите права 
засновани на сексуална ориентација и родов идентитет, како што се убиства, мачење, самоволни 
апсења и „лишување од економски, социјални и културни права, вклучително и правото на здравје“;

Нагласувајќи дека дискриминацијата и социјалното исклучување поради сексуална ориентација или 
родов идентитет најдобро можат да се надминат со мерки наменети како за оние што се предмет на 
таквата дискриминација или исклучување, така и за целото население,

Препорачува земјите-членки:

1. да ги испитаат и да ги преиспитуваат постојните законски и други мерки и да собираат и 
да анализираат релевантни податоци за да се следи и да се исправи каква било директна или 
индиректна дискриминација по основа на сексуална ориентација или родов идентитет;

2. да овозможат усвојување и ефективна примена на законски и други мерки за борба против 
дискриминација по основа на сексуална ориентација или родов идентитет, да обезбедат 
почитување на човековите права на лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите 
луѓе и да промовираат трпеливост кон нив;

3. да обезбедат дека жртвите на дискриминација се свесни за постоењето и да имаат пристап до 
ефективни правни лекови пред националните власти, а мерките за борба против дискриминацијата 
да вклучуваат, секаде каде што е можно, санкции за прекршувањата и соодветно обесштетување 
на жртвите на дискриминација;

4. во своето законодавство, политики и практики да се водат од принципите и мерките содржани 
во Прилогот на оваа препорака;

5. да овозможат преку соодветни мерки и дејства оваа препорака заедно со својот прилог да бидат 
преведени и дистрибуирани колку што е можно пошироко.



45

Прилог кон Препораката CM/Rec (2010)5

I. Право на живот, безбедност и заштита од насилство

А. „Злосторства од омраза“ и други инциденти мотивирани од омраза

1. Земјите-членки треба да обезбедат делотворни, брзи и непристрасни истраги за наводни 
случаи на кривични дела и други инциденти за кои постои разумен сомнеж дека сексуалната 
ориентација или родовиот идентитет на жртвите биле мотив за сторителот; тие треба дополнително 
да обезбедат посебно внимание да се посвети на истрагата на таквите кривични дела и инциденти 
кога наводно се извршени од службени лица на службите на прогонот или од страна на други лица 
кои се во службено својство, а одговорните за таквите дела ефективно да се изведат пред лицето 
на правдата и каде што е потребно да бидат казнети за да се избегне неказнивоста.

2. Земјите-членки треба да обезбедат кога ги утврдуваат санкциите, мотивот на пристрасност 
поврзан со сексуалната ориентација или родовиот идентитет да може да се земе предвид како 
отежнувачка околност.

3. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за охрабрување на жртвите и сведоците 
на „злосторствата од омраза“ поврзани со сексуална ориентација или родовиот идентитет и други 
инциденти мотивирани од омраза да ги пријавуваат овие кривични дела и инциденти; за оваа 
цел земјите-членки треба да ги преземат сите неопходни чекори за да се обезбеди структурите 
што овозможуваат спроведување на законот, вклучително и судството, да го имаат неопходното 
знаење и вештините за идентификување на таквите кривични дела и инциденти и да обезбедат 
соодветна помош и поддршка за жртвите и сведоците.

4. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за да се обезбеди сигурност и достоинство за 
сите лица што се во затвор или на друг начин лишени од својата слобода вклучително и лезбејките, 
геј-мажите, бисексуалците и трансродовите луѓе и особено да преземат заштитни мерки против 
физички напади, силување и други форми на сексуална злоупотреба било да се направени 
од други затвореници или од персоналот; мерки треба да се преземат за соодветна заштита и 
почитување на родовиот идентитет на трансродовите луѓе.

5. Земјите-членки треба да обезбедат да се собираат и да се анализираат релевантни податоци за 
јавноста и природата на дискриминацијата и нетрпеливоста врз основа на сексуална ориентација 
или родов идентитет и особено во однос на „злосторствата од омраза“ и инциденти мотивирани од 
омраза поврзани со сексуалната ориентација или родовиот идентитет.
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Б. „Говор на омраза“

6. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за борба против сите форми на изразување, 
вклучително и на медиумите и на интернет, што можат да бидат разумно сфатени како нешто што 
би можело да предизвика ширење или промовирање омраза или други форми на дискриминација 
против лезбејки, геј-мажи, бисексуалци и трансродови луѓе. Таквиот „говор на омраза“ треба 
да биде забранет и јавно отфрлен секогаш кога ќе се случи. Сите мерки треба да го почитуваат 
основното право на слобода на изразување во согласност со член 10 од Конвенцијата и судската 
практика на Судот.

7. Земјите-членки треба да ја подигнат свеста кај државните власти и јавните институции на сите 
нивоа за нивната обврска да се воздржат од изјави, особено во медиумите што разумно можат да 
се сфатат како легитимирање на таквата омраза или на дискриминацијата.

8. Јавните функционери и други државни претставници треба да се охрабруваат за да промовираат 
толеранција и почитување на човековите права на лезбејките, геј-мажите, бисексуалците и 
трансродовите луѓе секогаш кога тие ќе стапат во дијалог со клучните претставници на граѓанското 
општество, вклучително и медиумите и спортските организации, политичките организации и 
религиозните заедници.

II. Слобода на здружување
9. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за да се обезбеди во согласност со член 
11 од Конвенцијата правото на слобода на здружување да може ефективно да се ужива без 
дискриминација врз основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет; особено треба 
да се спречат и да се отстранат дискриминирачките административни процедури, вклучително 
и претерани формалности за регистрирање и практично функционирање на здруженија; мерки 
треба да се преземат за спречување на злоупотребата на законските и административните 
одредби, како што се оние поврзани со ограничувањата засновани врз јавното здравје, јавниот 
морал и јавниот ред.

10. Пристапот до јавни финансиски средства достапни за невладините организации треба да се 
обезбеди без дискриминација врз основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет.

11. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за ефективна заштита на борците 
за човековите права на лезбејките, геј-мажите, бисексуалците и трансродовите луѓе од 
непријателството и нападите на кои можеби се изложени, вклучително кога наводно ги вршат 
владини службеници, за да им се овозможи слободно да ги спроведуваат своите активности во 
согласност со Декларацијата на Комитетот на министри во однос на дејствувањето на Советот на 
Европа за подобрување на заштитата на борците за заштита на човековите права и за промоција 
на нивните активности.

12. Земјите-членки треба да обезбедат невладините организации што ги бранат човековите права 
на лезбејките, геј-мажите, бисексуалците и трансродовите луѓе соодветно да се консултираат 
при усвојувањето и спроведувањето мерки што можат да влијаат на човековите права на овие 
личности.
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III. Слобода на изразување и мирно собирање
13. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за да обезбедат во согласност со член 
10 од Конвенцијата правото на слобода на изразување да може ефективно да се ужива без 
дискриминација врз основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет, вклучително и 
во однос на слободата да се примаат и да се даваат информации на теми што се занимаваат со 
сексуалната ориентација или родовиот идентитет.

14. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки на национално, регионално и локално 
ниво за да се овозможи правото на слобода и мирно собирање како што е утврдено со член 11 
од Конвенцијата, да може ефективно да се ужива без дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација или родов идентитет.

15. Земјите-членки треба да обезбедат властите на прогонот да преземат соодветни мерки за 
заштитана учесниците во мирни демонстрации во поддршка на човековите права на лезбејките, 
геј-мажите, бисексуалците и трансродовите луѓе од обидите за незаконско прекинување или 
спречување на ефективното уживање на нивното право на слобода на изразување и мирно 
собирање.

16. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за спречување ограничување на ефективно 
уживање на правата на слобода на изразување и мирно собирање како резултат на злоупотреба 
на законски или управни одредби, на пример, по основа на јавно здравје, јавен морал и јавен ред.

17. Државните власти на сите нивоа треба да се охрабрат јавно да осудат, пред сè во медиумите, 
секакво незаконско попречување на правото на поединци и групи поединци да ја уживаат својата 
слобода на изразување и мирно собирање, имено, кога тоа е поврзано со човековите права на 
лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите луѓе.

IV. Право на почитување на приватниот и семејниот живот
18. Земјите-членки треба да обезбедат укинување на сите дискриминирачки закони што ги 
криминализираат истополовите сексуални односи меѓу согласни возрасни лица, а и да се укинат 
сите разлики во однос на возраста за согласност за истополови сексуални односи и хетеросексуални 
односи; исто така, тие треба да преземат соодветни мерки за да се овозможи одредбите од 
Кривичниот законик, што заради својата формулација можат да доведат до дискриминирачка 
примена, да бидат или укинати или изменети или да се применуваат на начин што е во согласност 
со принципот на недискриминација.

19. Земјите-членки треба да овозможат личните податоци што се однесуваат на сексуалната 
ориентација или родовиот идентитет да не се собираат, чуваат или на некој друг начин користат 
од страна на јавните институции, вклучително и особено во рамките на структурите на службите 
на прогонот, освен кога ова е неопходно за спроведување на специфични, законски и легитимни 
цели; постојната евиденција што не е во согласност со овие принципи треба да се уништи.

20. Претходни барања, вклучително и во однос на промени од физичка природа, заради 
законско признавање на промената на полот треба редовно да се разгледуваат за да се отстранат 
навредливите услови.
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21. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за гарантирање на целокупното законско 
признавање на промената на полот од страна на едно лице во сите сфери на животот и особено 
со давањето можност да го смени името и полот во службените документи на брз, транспарентен и 
пристапен начин; земјите-членки исто така треба да обезбедат секаде каде што е можно соодветно 
препознавање и промена од страна на недржавни актери во однос на клучните документи, како 
што се потврди за образование или работа.

22. Земјите-членки треба да ги преземат сите потребни мерки за да се обезбеди дека откако ќе 
се заврши со промената на полот и законски тоа ќе се признае во согласност со горенаведените 
ставови 20 и 21, правото на трансродовите луѓе да се венчаат со лице од пол спротивен на нивниот 
нов пол ефективно да се гарантира.

23. Кога националните закони доделуваат права и обврски за невенчаните парови, земјите-членки 
треба да овозможат тие да се применуваат на недискриминирачки начин, како за истополовите, така 
и за различно половите парови, вклучително и во однос на пензиските бенефиции и станарските 
права на оној што го надживеал својот партнер.

24. Кога националното законодавство признава регистрирани истополови партнерства, земјите-
членки треба да се погрижат да обезбедат нивниот правен статус и нивните права и обврски да се 
еквивалентни на оние на хетеросексуалните парови во слични ситуации.

25. Кога националните закони не ги признаваат ниту доделуваат права или обврски на 
регистрирани истополови партнерства и невенчани парови, земјите-членки се повикуваат да ја 
земат предвид можноста за обезбедување без никаква дискриминација вклучително и против 
паровите од различен пол, истополовите парови со законски или други мерки да ги решат 
практичните проблеми поврзани со општествената реалност во којашто живеат.

26. Земајќи предвид дека она што е најдобро за детето треба да биде најважно при одлучувањето 
во врска со родителската одговорност или старателството за детето земјите-членки треба да 
обезбедат таквите одлуки да се носат без дискриминација заснована на сексуалната ориентација 
или родовиот идентитет.

27. Земајќи предвид дека она што е најдобро за детето треба да биде најважно при одлучувањето 
околу усвојувањето на едно дете, земјите-членки чиишто национални закони дозволуваат сами 
поединци да усвојуваат деца треба да се обезбеди законот да се применува без дискриминација 
по основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет.

28. Кога националните закони дозволуваат потпомогнат репродуктивен третман за жени без 
партнер, земјите-членки треба да обезбедат пристап до таквиот третман без дискриминација по 
основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет.
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V. Вработување
29. Земјите-членки треба да обезбедат воспоставување и спроведување на соодветни мерки 
што обезбедуваат ефективна заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација 
или родовиот идентитет при вработување или занимање како во јавниот така и во приватниот 
сектор. Овие мерки треба да ги опфатат условите за пристап до вработување и унапредување, 
отпуштање, плаќање и други работни услови вклучително и спречување, борба против и 
казнување малтретирање или други форми на виктимизација.

30. Посебно внимание треба да се посвети на обезбедувањето на ефективна заштита на правото 
на приватност на трансродовите луѓе во контекст на вработувањето, особено во рамките на 
апликациите за вработување, за да се избегне секакво нерелевантно обелоденување на нивната 
родова историја или нивното поранешно име на работодавецот или другите вработени.

VI. Образование
31. Соодветно земајќи ги предвид нагласените интереси на детето, земјите-членки треба да 
преземат соодветни законски и други мерки насочени кон образовниот персонал и учениците, за 
да се обезбеди правото на образование да може ефективно да се ужива без дискриминација врз 
основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет, а ова особено вклучува заштита на 
правото на децата и младите на образование во безбедно опкружување, ослободено од насилство, 
малтретирање, социјално исклучување или други форми на дискриминирачки и омаловажувачки 
третман поврзан со сексуалната ориентација или родовиот идентитет.

32. Соодветно земајќи ги предвид нагласените интереси на детето, земјите-членки треба да 
преземат соодветни мерки во оваа насока на сите нивоа заради промовирање на заемна 
толеранција и почитување во училиштата, без разлика на сексуалната ориентација или родовиот 
идентитет. Ова треба да вклучи обезбедување на објективни информации во однос на сексуалната 
ориентација или родовиот идентитет, на пример во наставните програми и образовните материјали 
на училиштата и запознавање на учениците со потребните информации, заштита и поддршка за 
да им се овозможи да живеат во согласност со својата сексуална ориентација или родов идентитет. 
Исто така, земјите-членки можат да дизајнираат и да спроведат политики и акциски планови 
за еднаквост и безбедност во училиштата и можат да обезбедат пристап до соодветни обуки и 
наставни средства за борба против дискриминацијата. Таквите мерки треба да ги земат предвид 
правата на родителите во врска со образованието на своите деца.

VII. Здравје
33. Земјите-членки треба да преземат соодветни законски и други мерки за да се обезбедат 
највисоки можни стандарди во однос на здравјето што ќе можат да се уживаат без дискриминација 
врз основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет; тие особено треба да ги земат 
предвид конкретните потреби на лезбејките, геј-мажите, бисексуалците или трансродовите луѓе во 
развојот на националните здравствени планови вклучително мерки за спречување самоубиства, 
здравствените истражувања, медицински наставни програми, курсеви и материјали за обука, како 
и при мониторингот и процената на квалитетот на услугите во здравствена заштита.
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34. Соодветни мерки треба да се преземат за да се избегне третирањето на хомосексуалноста како 
болест во согласност со стандардите на Светската здравствена организација.

35. Земјите-членки треба да преземат соодветни мерки за да се обезбеди трансродовите луѓе 
да имаат ефективен пристап до соодветните услуги за промена на полот, вклучително и стручна 
психолошка, ендокринолошка и хируршка помош во областа на здравствена заштита без да се 
бараат неразумни услови од нив; ниедно лице не треба да биде подложено на постапки за промена 
на полот без негова или нејзина согласност.

36. Земјите-членки треба да преземат соодветни законодавни и други мерки за да се обезбеди 
сите мерки што ги ограничуваат трошоците покриени со здравственото осигурување за постапките 
заменување на родот да бидат законски, објективни и пропорционални.

VIII. Домување
37. Треба да се преземат мерки за да се обезбеди целосниот пристап до соодветно домување, за да 
може ефективно и еднакво да се ужива од сите лица без дискриминација врз основа на сексуалната 
ориентација или родовиот идентитет; таквите мерки треба особено да се обидат да обезбедат 
заштита од дискриминирачки иселувања и да гарантираат еднакви права при стекнување и 
добивање право на сопственост на земјиште и друг имот.

38. Соодветно внимание треба да се посвети и на ризикот од бездомништво со кој се соочуваат 
лезбејките, геј-мажите, бисексуалците и трансродовите луѓе, вклучително и младите лица и деца кои 
можат да бидат особено ранливи на социјално исклучување, вклучително и од нивните сопствени 
семејства; во оваа насока треба да се обезбедат релевантни социјални услуги врз основа на 
објективна процена за потребите на секоја личност без дискриминирање.

IX. Спорт
39. Хомофобија, трансфобија и дискриминација врз основа на сексуалната ориентација или 
родовиот идентитет во спортот, исто како и расизмот и другите форми на дискриминација, се 
неприфатливи и треба да се бориме против нив.

40. Спортските активности и објекти треба да бидат отворени за сите без дискриминација врз 
основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет; особено ефективни мерки треба да 
се преземат за спречување, спротивставување и казнување на употребата на дискриминирачки 
навреди со упатувања на сексуалната ориентација или родовиот идентитет за време на спортските 
настани и поврзано со нив.

41. Земјите-членки треба да охрабруваат дијалог и поддршка на спортските здруженија и навивачки 
клубови за развивање активности за подигнување на свеста во врска со дискриминацијата на 
лезбејките, геј-мажите, бисексуалците и трансродовите луѓе.
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X. Право на азил
42. Во случаи кога земјите-членки имаат меѓународни обврски во оваа насока тие треба да
согледаат дека оправдан страв од прогон заради сексуална ориентација или родов идентитет
можат да бидат валидна основа за доделување статус на бегалец или азил според националниот
закон.

43. Земјите-членки треба да обезбедат особено барателите на азил да не се праќаат во земја
во која би им биле загрозени животот или слободата или каде што би биле соочени со ризик од
измачување, нечовечко или понижувачко однесување или казнување врз основа на сексуалната
ориентација или родовиот идентитет.

44. Барателите на азил треба да бидат заштитени од секакви дискриминирачки политики или
практики по основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет; соодветни мерки особено 
треба да се преземат за да се спречат ризици од физичко насилство вклучително и сексуална
злоупотреба, вербална агресија или други форми на малтретирање на барателите на азил кои
се лишени од слобода и за да им се обезбеди пристап до информации релевантни за нивната
конкретна ситуација.

XI. Национални структури за човекови права
45. Земјите-членки треба да обезбедат националните структури за човекови права да имаат јасен
мандат за да се осврнат на дискриминацијата заснована на сексуалната ориентација или родовиот
идентитет; особено треба да можат да дадат препораки во однос на законите и политиките, за да ја
подигнат свеста кај општата јавност како и – во согласност со она што го обезбедува националниот
закон – да ги провери поединечните жалби во врска со приватниот и јавниот сектор и да иницираат
или да учествуваат во судски постапки.

XII. Дискриминација по повеќе основи
46. Земјите-членки се поттикнуваат да преземат мерки за да се овозможи законските одредби
во националните закони што забрануваат или спречуваат дискриминација исто така да штитат
од дискриминација по повеќе основи, вклучително и основите на сексуалната ориентација или
родовиот идентитет; националните структури за човекови права треба да имаат широк мандат за
да им се овозможи да се занимаваат со овие прашања.
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Прилог II. Поимник

Родов идентитет се однесува на личното чувство за родот на поединецот, кое може, но и не мора 
да одговара со полот назначен при раѓањето, и го вклучува личниот однос кон телото и другите 
показатели (т.е. „родово изразување“), на пример облеката, говорот и гестовите. Полот на лицето 
обично се назначува при раѓањето и оттаму важи за социјален и правен факт. Меѓутоа, некои луѓе 
не можат да се идентификуваат со полот кој им е назначен при раѓањето – овие лица се нарекуваат 
„трансродови“ лица. Родовиот идентитет не е исто што и сексуалната ориентација, па оттука 
трансродовите луѓе можат да бидат хетеросексуални, бисексуални или хомосексуални.

Родово изразување е манифестацијата на родовиот идентитет на секое лице и/или на оној што се 
воочува од страна на другите.

Постапка за промена на полот опфаќа различни медицински и немедицински третмани што некои 
трансродови луѓе сакаат да ги извршат. Меѓутоа, некои од овие третмани, на пример хормонската 
терапија, хируршките операции (на лице, на гради, на гениталии, хистеректомија), стерилизација 
(што доведува до неплодност), често се услов за признавање на преферираниот род на лицето. Некои 
од овие третмани се сметаат и се доживуваат како напад на телесниот интегритет на лицето.

Вознемирување подразбира дискриминација кога несаканото однесување поврзано со која било 
забранета основа (вклучително и сексуална ориентација или родов идентитет) се случува со цел да 
се повреди достоинството на лицето или да се создаде заплашувачка, непријателска, деградирачка, 
понижувачка или навредлива околина. Вознемирувањето може да биде еден инцидент или повеќе 
инциденти во одреден временски период. Вознемирувањето може да биде во форма на закани, 
заплашувања или вербално насилство, несакани забелешки или шеги за сексуалната ориентација 
или родовиот идентитет.

Кривични дела од омраза кон ЛГБТИ луѓето се однесуваат на кривични дела со мотив предизвикани 
од предрасуди. Овие дела вклучуваат заплашување, закани, оштетување имот, физички напад, 
убиство или кое било друго кривично дело каде што жртвата, просториите или целта на нападот се 
одбираат поради нивната реална или перципирана поврзаност, поддршка или припадност кон ЛГБТИ 
група. Треба да постои разумен сомнеж дека мотивот на сторителот е сексуалната ориентација или 
родовиот идентитет на жртвата.

Инциденти мотивирани од омраза се оние инциденти, чинови или изрази на интолеранција со 
мотив од предрасуди што не ја достигнуваат границата на кривични дела од омраза, поради недостиг 
од докази за кривичното дело или предрасудите како мотив или затоа што самиот инцидент не 
претставува кривично дело според државните закони.

Говор на омраза кон ЛГБТИ луѓето се однесува на јавно изразување што шири, иницира, промовира 
или оправдува омраза, дискриминација или непријателски однос кон ЛГБТИ луѓето, на пример, изјави 
дадени од политичките и верски лидери или други водачи на мислења, што се шират преку печатот 
или интернетот и имаат цел да поттикнат омраза.

Хомофобијата се дефинира како ирационален страв и аверзија кон хомосексуалноста и кон 
лезбејките, геј-мажите, бисексуалните и трансродовите луѓе, врз основа на предрасуди.

Интерсекс луѓе се луѓе кои се родени со хромозомски, хормонски статус или генитални карактеристики 
што не одговараат на дадените стандарди на категориите „машко“ и „женско“ што се однесува до 
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сексуалната и репродуктивната анатомија. Овој збор е замена за терминот „хермафродит“, што многу 
се користел меѓу медицинските лица во 18 и во 19 век. Интерсексуалноста постои во различни форми 
и се однесува на повеќе состојби.

ЛГБТИ луѓе или ЛГБТИ лица е сеопфатен термин за лезбејките, геј-мажите, бисексуалците и 
трансродовите луѓе. Тоа е хетерогена група што често се јавува како ЛГБТИ во општествените и 
политичките случувања. Понекогаш ЛГБТИ се проширува (ЛГБТИК) за да ги вклучи интерсекс и квир 
лицата.

Повеќекратна дискриминација значи дискриминација што се врши на неколку основи поединечно.

НВО е кратенка за „невладина организација“.

Полови карактеристики се однесуваат на хромозомски, полови и анатомски карактеристики на 
лицето, кои вклучуваат основни карактеристики како што се репродуктивните органи и гениталиите 
и/или хромозомски структури и хормони; и секундарни карактеристики како што се мускулната маса, 
застапеност на косата/влакната, градите и/или физиономијата.

Сексуална ориентација е капацитетот на едно лице за длабока емоционална приврзаност и сексуална 
привлечност кон, како и интимни и сексуални односи со поединци од различен пол (хетеросексуална 
ориентација), од ист пол (хомосексуална – лезбејки/геј-мажи) или повеќе од еден пол (бисексуална).

СОРИПК е акроним за сексуална ориентација, родов идентитет и полови карактеристики.

Трансродови луѓе се луѓе кои имаат родов идентитет различен од полот кој им бил назначен при 
раѓањето, како и оние луѓе кои сакаат својот родов идентитет да го прикажат различно од полот кој 
им бил назначен при раѓањето. Тоа се оние луѓе кои чувствуваат дека мораат, преферираат или 
избираат, преку облека, додатоци, гестови, говор, козметика или физички промени, да се претстават 
себеси различно од очекувањата за родовата улога што им била назначена при раѓањето. Оваа група 
ги содржи, меѓу многу други, лицата кои не се идентификуваат со етикетите „машко“ или „женско“, 
транссексуалците, трансвеститите и крос-дресерите.

Трансродов маж е лице кое било означено како „женско“ при раѓањето, но кое има родов идентитет 
на маж или чијшто идентитет е во рамките на спектарот на родови идентитети карактеризирани со 
мажественост.

Трансродова жена е лице кое било означено како „машко“ при раѓањето, но кое има родов идентитет 
на жена или чијшто идентитет е во рамките на спектарот на родови идентитети карактеризирани со 
женственост. Сексуалната ориентација на трансродовите луѓе се одредува според нивниот родов 
идентитет, а не според полот кој им бил назначен при раѓањето.

Хетеросексуален трансродов маж, на пример, е транс маж кој го привлекуваат жени.

Трансродова жена лезбејка ја привлекуваат жени-партнерки. Зборот трансродовост се однесува на 
поседувањето на трансродов идентитет или на трансродово изразување.

Трансфобијата е феномен сличен на хомофобијата, но се однесува конкретно на стравот и аверзијата 
кон трансродови луѓе или родова неконформираност. Хомофобијата и трансфобијата се изразуваат 
преку дискриминација, криминализација, маргинализација, социјално исклучување и насилство врз 
основа на сексуална ориентација или родов идентитет.
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