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 Методолошката рамка на публикацијата поврзана со 
стандардите на Советот на Европа за заштита од дискриминација 
на ЛГБТИ луѓето, со фокус на оживување на улогата на Европската 
комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРН), се базира врз деск-
истражување што опфаќа дискурзивна анализа на главните поими 
и практики опфатени со публикацијата и компаративна анализа на 
релевантни документи од домашното и европското законодавство, 
како и од мониторинг-активностите на домашни и меѓународни 
организации. Како основа на публикацијата, предвид беше земена 
една од двете итни препораки според Извештајот од 2016 година на 
Комисијата, чие спроведување ЕКРН повторно го разгледа во 2019 
година: Во својот извештај за Северна Македонија објавен на 7 јуни 
2016 година, ЕКРН препорача спроведување од страна на властите 
на независна сеопфатна студија за сите форми на дискриминација 
на ЛГБТ лицата заедно со ЛГБТ заедницата. Оваа студија, исто така, 
треба да го поплочи патот кон изработка и усвојување Акциски план 
за ставање крај на таквите форми на дискриминација. Во фокусот 
на публикацијата ќе бидат препораките на ЕКРН, посебно водејќи 
се од информативната листа на Комисијата за прашањата на ЛГБТИ, 
објавена на 1 март 2021 година. Преку дискурзивна и феноменолошка 
анализа ќе се направи обид да се врами ЛГБТИ дискриминацијата 
во поширока смисла на мапирање на политичката и општествената 
модерна динамика, како и третманот на ЛГБТИ луѓето во современ 
контекст. Компаративната анализа ќе опфати голем број документи 
на Советот на Европа, како што се, на пример:
- резолуции на Комитетот на министри и на Парламентарното 
собрание; 

1. МЕТОДОЛОГИЈА
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- информативни листи (fact sheets) на Европскиот суд за човекови 
права за: хомосексуалност, сексуална ориентација и родов идентитет; 
- извештаи/мислења на Комесарот за: човековите права и 
родовиот идентитет, човековите права и интерсекс-лицата и 
дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет во Европа;
- резолуции на Конгресот на локални и регионални власти во 
Советот на Европа;
- резолуции, одлуки и наоѓања на Европскиот комитет за 
социјални права;
- сумарна анализа на Препораките на ЕКРН според државните 
извештаи од 5-тиот круг на мониторинг, а кои се однесуваат на ЛГБТИ 
луѓето.

Дополнително, со цел публикацијата да ги постави стандардите 
на Советот на Европа во релевантна рамка, со посебен фокус 
на препораките на ЕКРН, нужно ќе биде направен и преглед на 
релевантните акти на други меѓународни чинители, како што се: 
Обединети нации, Европска Унија, ЕКВИНЕТ, ИЛГА – Европа и др. 
Покрај компаративната анализа на релевантното законодавство 
и мониторинг-документите, при подготовката на публикацијата ќе 
бидат консултирани и релевантни студии, анализи, истражувања, 
прирачници и теоретски текстови. 
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Правно-политичката поставеност на институционална борба за 
поправедно и еднакво општество, во нашиот локален контекст, 
во голем дел се однесува на подготовката и донесувањето на lex 
specialis, кој ќе овозможи заштита и спречување дискриминација 
директно, индиректно или интерсекциски сторена на различни 
групи и поединци. И покрај тоа што граѓанскиот сектор уште во 
2006 година имаше изработено предлог законско решение, во 
Република Северна Македонија за првпат посебен закон за заштита 
од дискриминација или Законот за спречување и заштита од 
дискриминација1 е донесен во 2010 година. Почетната имплементација 
на овој закон не се сообразува со заштитата и правната сигурност на 
сексуалните и родовите малцинства, со оглед на тоа што сексуалната 
ориентација и родовиот идентитет (СОРИ) не се алоцирани како 
заштитени карактеристики во законското решение од 2010 година, 
а Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во однос 
на претставките што ги опфаќаат основите на СОРИ постапува 
несоодветно, оневозможувајќи целосна заштита и погрешно 
поставувајќи го институционалниот третман на сексуалните и 
родовите малцинства, сместувајќи ги во „која било друга основа“. 
Несоодветната законска поставеност и институционален третман 
на сексуалните и родовите малцинства придонесе за зголемена 
недоверба од страна на ЛГБТИ луѓето или како што стои во Извештајот 

1 Службен весник на РСМ, бр. 101/2019.

2. НАМЕСТО ВОВЕД: ДИСКУРЗИВНА 
РАМКА НА ЛГБТИ ДИСКРИМИНАЦИЈАТА



10

за потребите и проблемите на ЛГБТИК луѓето во Република Северна 
Македонија: „Колективните искуства на ЛГБТИК луѓето покажуваат 
високо ниво на изложеност на дискриминација, вознемирување 
и насилство поради нивната сексуална ориентација, родовиот 
идентитет или родовото изразување. И покрај тоа, најголемиот дел 
од нив не го пријавуваат тоа кај одговорните институции најчесто 
поради недоверба дека случајот ќе се реши и поради страв дека 
тоа може да предизвика штетни последици за нив. Тие малкумина 
што се охрабриле да пријават најчесто се соочиле со дополнителна 
дискриминација или несоодветен однос поради нивната сексуална 
ориентација, родовиот идентитет или родовото изразување или 
со ненавремено и неефикасно постапување, а тоа дополнително 
придонесува за веќе големата недоверба во институциите“.2 Во 
октомври 2020 година беше изгласано ново и значително подобрено 
законско решение за борба против дискриминација, и новиот Закон за 
спречување и заштита од дискриминација3 експлицитно ги вклучува 
сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Во секој случај, 
генерирањето институционална практика на спречување и заштита 
од дискриминација не произлегува само од еден lex specialis, посебно 
затоа што структурната дискриминација, и понатаму – различните 
форми на микронасилство што го обликуваат политичкото искуство 
на ранливите, е вградена во клучните области на заедничкото 
живеење, како што се образованието, здравствените и социјалните 
услуги. Дополнително, македонскиот контекст бележи периоди на 
набиени повреди на ЛГБТИ заедницата преку дискриминација, говор 
на омраза и дела од омраза (2010-2017) забележани во домашните и 
меѓународните извештаи. Посебно со оглед на органскиот стремеж 
на тогашната владејачка структура да ја понижи, да ја подреди и да 
ја дехуманизира ЛГБТИ заедницата во јавниот простор, процесот на 
политичко одлучување и националното законодавство, дури и со 
обид да се промени уставниот поредок на нашата државата преку 
Амандманот 33, кој беше предложен во 2015 година. 
  Отпорот на движењето на ЛГБТИ кон сите форми на 
патријархално и хетеронормативно насилство и натаму треба да се 
поддржува и во тој правец да се следат ориентациските точки што 
ги обезбедуваат меѓународните стандарди за заштита и правна 

2 Гинова Биљана. 2021. Извештај од истражувањето: Потреби и проблеми на ЛГБТИК луѓето во Република 
Северна Македонија. Скопје: Хелсиншки комитет за човекови права и ЛГБТИ Центар за поддршка, стр. 8.

3  Службен весник на РСМ, бр. 258/2020.
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сигурност на сексуалните и родовите малцинство. Посебен фокус ќе 
биде ставен на стандардите на Советот на Европа, потоа потенцирајќи 
ја и улогата на Европската комисија против расизам и нетолеранција 
со оглед на тоа што во нејзината информативна листа објавена на 
1 март 2021 година се посветува внимание и на ЛГБТИ прашањата. 
Пред да води текстот на оваа публикација кон нужниот преглед на 
достапните алатки и механизми што ја овозможуваат борбата за 
поправедно и еднакво општество, вниманието ќе се задржи на кратко, 
дискурзивно поставување на квир дискриминацијата. 
  И покрај тоа што правната регулација на сексуалноста и родовите 
идентитети настојува да ја формализира и политички да ја испразни 
смислата на впишаните разлики, различните начини, стилови и 
форми на живот, неминовна е забелешката за тоа дека токму преку 
родот и сексуалноста се открива платформата на субјективизација, 
каде што правото и моќта се спојуваат во продуцирачки ефект, 
имено, ефектот на правно означување и произведување субјекти на 
правото чии различни начини, стилови и форми на живот треба да се 
нормираат и да се нормализираат. Сексуалните и родовите заедници, 
оттука, не претендираат на специјален статус во однос на другите 
прекарни популации, иако дисциплинарниот обрач на модерните 
политички, широкоформални заедници или модерните (нации-)
држави, со посебна тензија се стеснува околу претходно лоцирани 
закани и опасности против моделите што гарантираат традиција 
и вечност или моделите на нуклеарно семејство и прокреациска 
сексуалност. Политичкото алоцирање закана и опасност се одвива 
по линија на шематско разграничување на „ние“ и „вие“, „добро“ и 
„лошо“, „поволно“ и „одвишно“, „пријател“ и „непријател“, „здраво“ 
и „болно“, „нормално“ и „перверзно“ и, конечно, „правилно“ и 
„криминално“. Во врска со последната раситнетост на пристапот 
кон животот заедно во едно општество („правилно“ и „криминално“), 
интересно е да се истакне дека меѓу заштитените карактеристики 
опфатени со антидискриминациското законодавство, токму 
различната или геј-сексуалноста, пред да ја постигне својата правна 
сигурност, јуридичкиот поредок ја третира како криминална, ја 
криминализира. Оваа траекторија на една заштитена карактеристика 
од антидискриминациското законодавство, несомнено, ја открива 
фузијата помеѓу правната регулација и политичкото управуваштво. 
И покрај тоа што криминализацијата на геј-сексуалноста сè повеќе 
упатува на застарено законодавство, поставено во метаисториска 
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перспектива, таквиот правен гест што се сообразува со политичката 
одлука за тоа кои во општеството се добри, здрави, нормални, 
наспроти тоа кои се лоши, перверзни, криминални, останува присутен 
и се впишува во историјата на квир-популациите, дополнително 
во нашата современост се огласува како антидемократски аларм. 
Криминализацијата на инаквата сексуалност и родовост или воопшто – 
криминализацијата на другоста припаѓа на десничарскиот политички 
(ре)сентимент што ја антагонизира политиката, од политичката 
арена прави поле на непријателство, а слабите, маргинализираните 
поединци и групи ги користи како жртвени јарци (scapegoats). 

 Ваквиот поредок во кој политиката интервенира во полето на 
правото со цел доминантната култура да ја издигне на објективно, 
органско, монолитно ниво и, од друга страна, да исклучи и да ги 
изложи на насилство различните сингуларни животи, политички 
и општествени здружувања и прекарни популации, креира нова 
„антропологија на нееднаквост“. Кривичен популизам е поим со кој 
се објаснуваат ваквите политички поредоци, каде што целта е да се 
„деформира колективниот имагинариум за девијантните појави“. 
Опасната платформа на субјективизација, која ја понудува кривичниот 
популизам, го насочува кривичното право кон сторителите, а не 
кон самите кривични дела. Идентитетот на сторителот е претходно 
кристализиран низ политичка постапка на одредување и означување 
политички непријатели, односно правото ја губи наводната 
неутрална вредност и се здобива со прогонувачки карактер. 
Специфичниот политички резервоар на кривичниот популизам е 
злоупотреба на идентитетски линии (заштитени карактеристики) што 
го пресекуваат посакуваниот идентитет на означениот непријател 
во политичката арена, со цел потоа правно да го прогонуваат 
и да го овозможат неговото постоење преку криминализација. 
Или, како што пишува за тоа еден познат италијански правник, кој 
повторно го сврте вниманието на кривичниот популизам, Луиџи 
Ферајоли: „[мутира] кривичната феноменологија, поддржана само 
од идеологија на исклучување што ги криминализира сиромашните, 
маргинализираните и пострашно различните... и тоа под знакот на 
една расистичка антропологија на нееднаквоста“.4 Повторно, и покрај 
тоа што криминализацијата на геј-сексуалноста, посебно на локално 

4  Ferrajoli Luigi. 2008. L’illusione della sicurezza. Piacenza: Intervento al Festival del Diritto. Поимот кривичен 
популизам го популаризира Денис Салас со неговата книга La volonté de punir: Essai sur le populisme pénal (2013).
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ниво, е застарена, а во 1996 година е декриминализирана, кривичниот 
популизам не е нужно определен од текстот на Кривичниот законик. 
Напротив, ехото на деснопопулистичката реторика, која и натаму 
го овозможува непријателското позиционирање на сексуалните 
и родовите малцинства, ги актуелизира прогонот и репресијата, 
тие се излеваат од задачата на правото кон задачата на органското 
единство или доминантната култура, која понатаму, следејќи го 
еквиваленцијалниот синџир на владетелот, повикува на прогон, 
затворање и смрт на квир-луѓето. Белегот на траума што го носат цели 
популации, предизвикана од прогон и репресија, а која непречено 
се содржи во хиерархијата на правото или политичкиот дискурс, 
предизвикува длабока себенегација. Независно од сторувањето 
кривично дело и лоцирање на прагот на правото, односно 
формалистичката подлога на претходниот Кривичен законик и 
неговата современа екстензија во абразивни говори, дејства и 
антидемократска политичка мобилизација. Кога здобивањето со 
правен статус се поклопува со самиот агенс за акција или животот 
како таков (кој содржи потреби, желби, мисли, емоции и чувства), 
ефектот на вина (во поширока смисла, не само во кривичноправна) 
се распространува на целото политичко поле и понира во себството, 
имено, вината – како интерпелациска правна категорија – има 
„внатрешен живот“5, кој понатаму го определува животот на квир-
луѓето и нивната материјална историја. 

 Следењето на нишката на прогон и репресија, од аспект на 
трауматската историја на квир-заедницата, упатува на една поширока 
и покомплексна обработка на траумата, генерално, кај ЛГБТИ лицата. 
„Поради трајниот отпечаток што траумата го создава во личноста и 
телото, секоја асоцијација, знак, доживување, насетување можна 
слична закана или повреда, го активира севкупното преживување 
на трауматското искуство. Односно, независно колку актуелната 
ситуација е различна од претходните, доживувањето, односно 
интензитетот на искуството се исти како и во ситуациите кога 
настанала првичната трауматизација. Интензитетот на искуството 
најчесто се согледува преку афективната димензија, доживувањето 
силни емоции и чувство на преплавеност најчесто од страв, срам или 
неподнослива нелагодност, или преку искуство на десензитизација 

5 За интерсубјективниот карактер на вината повеќе пишува Карл Шмит во неговата докторска дисертација 
Über Schuld und Schuldarten во 1910 година.
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или дисоцијација.“6 Во таа смисла, формално-правната димензија 
на дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет е тесна констатација за длабинската повреда што се 
доживува во случаи на директна или индиректна дискриминација и 
деградирачки говор. Неправдата што произлегува од нееднаквиот 
третман има и силна афективна димензија. Во едно неодамнешно 
истражување за секојдневниот и емоционалниот живот на неколку 
целни групи, меѓу кои и геј-мажи, лезбијки и бисексуалци, стои: 
„Последната форма на опресија што ја идентификувавме помеѓу 
лезбијките, геј-мажите и бисексуалците е афективната неправда 
[курзивот е додаден]... Првото ниво на кое афективната неправда 
е искусена помеѓу ЛГБ е неуважувањето на нивните интимни, 
афективни, еротски и љубовни животи, на нивните врски и релации, 
како и непризнавањето и непрепознавањето на љубовните страдања 
и загуби. Дополнително, голем дел од овие интимни и емоционални 
страдања се предизвикани токму од хетеронормативната забрана 
и делегитимација на хомосексуалната љубов како човечки 
неинтелегибилна и невредна. Другото ниво на афективна неправда 
се исчитува во афективната експлоатација на ЛГБ, односно во 
нивното континуирано, истоштувачко и прекумерно емоционално 
инвестирање и трошење психичка енергија за одржувањето на 
емоционалната удобност и привилегиите на хетеронормативниот 
живот. Ваквата афективна експлоатација е најпарадигматично 
читлива во прекумерната претпазливост и развивањето своевидна 
драматуршка вештина за анализа и декодирање на секојдневните 
интерактивни ситуации и можни места на конфликт, а со цел 
справување и контролирање на информациите што може да бидат 
носители на знаци за стигматизираниот статус и може да го откријат 
нивниот сексуален идентитет, кој мора да остане скриен и неискажан. 
Но, криењето и постојаното испробување стратегии за криење 
информации во врска со сопствената сексуална ориентација не служи 
само како заштитен механизам од можни насилства, засрамување, 
навреди и непризнавање. Во исто време, ваквиот молк и скриените 
афекти и желби овозможуваат да се одржи немаркираната позиција 
на универзалност и привилегијата на хетеросексуалноста како 
единствена легитимна и јавно препознаена и вредна сексуалност. 

6 Димитров Славчо, Блажева Ана. 2021. Секојдневниот и емоционалниот живот на неправдата: 
дискриминација, здравје и релации. Скопје: Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните 
заедници, стр. 99.
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Парадоксот и веројатно емоционално најисцрпувачката ситуација 
во овој контекст произлегува од таканаречената ’епистемологија на 
плакарот‘ или ’претставата на плакарот‘ (Sedgwick 1990)“.7
  Зазорните заедници, определени како такви од доминантната 
култура и политичкото управуваштво, интервенираат и во 
политичката арена и во полето на правото на парадоксален начин: 
од една страна, се мисли на трауматската историја и апелот за 
ефектите на јуридичко-политичката моќ врз животите на луѓето, 
а од друга страна, политичкиот полнеж на квир-практиките и 
ЛГБТИ движењата поттикнува или лесно се вградува во вистински 
контрахегемониски политички акции, имено, во воопштена борба 
за еднаквост и правда во современите општества во кои живееме. 
Задржувајќи го вниманието на првиот аспект, со оглед на постојниот 
зазор на модерните формално-политички единици, модерните 
држави, без овде да биде исклучен локалниот контекст, кон инакви 
стилови, начини, форми на живот организирани околу инаква 
сексуалност и родовост – такви што замислено се закануваат на 
хетеронормативната и патријархалната општествена подлошка, 
може да се тврди дека односот на доминантната култура кон 
ЛГБТИ луѓето заедно со институционалниот третман претставува 
вистински демократски лакмус, мерејќи ја подготвеноста на едно 
општество за воспоставување поправедни и еднакви услови што го 
поддржуваат животот во заедница. Односно, антидискриминациското 
законодавство што ги заштитува сексуалноста и родовиот идентитет 
или, воопшто, афирмативното законодавство во однос на ЛГБТИ 
луѓето може да се цени, како што предлага и Лоренцо Бернини, 
како антифашистички минимум. За што станува збор? – Правото 
не може да има абјектен однос кон определени групи и поединци. 
Имено, во текстот на правото не треба да бидат содржани елементи 
од т.н. прафашизам (Умберто Еко), како што е, на пример, стравот 
од различност. Фашизмот како категорија може да биде применета 
и на модерните режими од 20 и 21 век во метаисториска смисла 
со оглед на „положбата на политички ’архетипи‘, кои отсекогаш 
претставувале опасност за вредностите на еднаквост и слобода ... 
Дехуманизацијата и абјекцијата согледана во другиот или расизмот, 
мачоизмот, хомолезбобитрансфобијата (...) се случува кога на другиот 
му се проектира негативитетот на сексуалноста“.8 Според мислењето 

7 Исто, стр. 80-81.

8 Bernini Lorenzo. 2021. Much Ado about Nothing? DDL ZAN, Eternal Fascism and the Ghosts of Sexuality. Revista 
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на Бернини, борбата против дела од омраза сторени врз сексуални и 
родови малцинства не ги тангира само сродните страдања на другите 
малцинства (пр. жени), дури и не станува збор само за одбрана на 
принципот на еднаквост, дотолку повеќе се однесува на демократска 
одбрана од фашизмот. 
 Другиот аспект на квир-практиките и движењето на ЛГБТИ 
луѓето, кој упатува на политичкиот капацитет за здружување или 
иницирање контрахегемониски борби за поправедно и еднакво 
општество, потенцира една неспоредлива сила што ја отелотворуваат 
сексуалните и родовите малцинства – трансформацијата, која од 
квир начини, стилови и форми на живот изнедрува важна актуелна 
фигура на политичкото. Поради економија на просторот, не може 
да се продолжи со обработка на ефектите врз говорот, социјалниот 
имагинариум и акцијата во нашиот, но и, генерално, во секој 
современ контекст, кои ги носи токму трансформациската сила на 
квир практиките и движењата на ЛГБТИ заедницата. Во секој случај, 
се отвора дилема во врска со политичката интервенција за која веќе 
стана збор и таа се однесува на полето на правото. Дали политичката 
борба на ЛГБТИ луѓето, која неретко понира во формалистичкото 
поле на законодавството барајќи правично правораздавање и 
владеење на правото, е ризична постапка за претходно лоцираната 
трансформативна квир-сила? Попрецизно, некои легалистички 
исходи од тие борби подразбираат ли раздружување од политичкиот 
капацитет на ЛГБТИ движењета? Повредата што се случува со 
антагонизирање на ЛГБТИ луѓето преку дискриминација, говор на 
омраза и дела од омраза содржи „политички и историски складови 
на дискурзивна моќ“ и литигациските решенија носат кон ризична 
трансакција: ако „современите анскиозности (...) се стуткани во 
регулаторна сила на државата во форма на распространети 
кодирања на повреда и заштита, дали не сакајќи ја зголемуваме 
моќта на државата и нејзиниот регулирачки дискурс на сметка на 
нашата политичка слобода?“9 Политичката историја на државите 
упатува на тоа дека и самите повредуваат цели популации, меѓу кои и 
ЛГБТИ, имено, „кога социјалната повреда му се доверува на правото 
за разрешница, политичкото поле се заменува со моралистичко и 
јуридичко“. Движењата на ЛГБТИ луѓето, со целата своја внатрешна 
комплицираност и разнородност, всушност, се измолкнуваат на 

euro-americana de teoría e historia de la política y del derecho vol. 8.2., стр. 283.

9  Brown Wendy. 1995. States of Injury. New Jersey: Princeton University Press, стр. 28.
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оваа легитимно лоцирана опасност преку создавање (суп)култри 
од отпорот кон доминацијата. Имено, недовршеноста на субјектите, 
нивната контингентност, ризикување и, конечно, релационост се 
содржи во борбата на квир луѓето, кога се трансформира и самиот 
приод кон правото, кое станува поле на посредство, а не отелотворена 
моќ што има цел да го регулира, да го надзира, да го контролира 
и да го казнува животот. Тоа значи дека антидискриминациското 
законодавство, борбата против говорот на омраза и дела од омраза 
со фокус на сексуалноста и родовиот идентитет како заштитени 
карактеристики и воопшто афирмативното законодавство што го 
подобрува животот на ЛГБТИ луѓето во социјалната, образовната, 
здравствената, економската и културната област се сообразуваат 
со борбата за еднаквост и правда, значи не се раздружува 
политичкиот капацитет за контрахегемониски мобилизации, туку 
се поставува тоа што Сандра Фридман го нарекува позитивна 
обврска за унапредување на еднаквоста. „Со цел позитивните 
обврски навистина да бидат ефективни, потребно е (...) барање за 
суштествено унапредување не само на еднаквите шанси, туку и на 
способноста тие да бидат искористени.“10 Социолошки гледано на 
јуридичкиот поредок, трансформативниот приод кон правото, кое не 
е само систем на впишано насилство, исклучување и напуштање, го 
пресоздава самото право. „Субверзивните обиди на некоја јуридичка 
avant garde, на крајот, ќе придонесат правото да се адаптира на 
новите состојби во кои се одвиваат општествените врски, оттука 
извира и самата легитимација на тој нов воспоставен поредок и на 
тие социјални врски.“11 
 Конечно, ако сексуалната и родовата различност се вдомуваат во 
телото на квир-луѓето како збир на негативни себеидентификувачки 
интензитети, во отсуство на прифаќање и уважување од страна на 
доминантната култура, истовремено напуштени од правото, тогаш 
трансформативната сила треба да биде распространета низ секое 
поле што овозможува интервенција во самиот живот. Ако овој исказ 
на 16-годишно геј-момче се земе како ориентациска точка, тогаш 
станува повеќе од нужно секоја стратегија на борба да води кон 
доверба. 

„Да бидеш сексуално различен е исто како кога имаш некој што 

10 Fredman Sandra. 2001. Equality: A New Generation. Acta Juridica n.214, стр. 236.

11 Bourdieu Pierrе. 1987. The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. 38 Hastings L.J. 814, стр. 852.
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лесно и постојано те потчукнува по рамото, повторувајќи го тоа без да 
престане. На почетокот не ти се допаѓа и малку негодуваш, по некое 
време силно те иритира и, конечно, почнуваш постојано да мислиш 
на тоа. Стресот во справувањето со тоа чувство, секојдневно, почнува 
да се вградува во твоето тело, како негов нераскинлив дел.“12

Текстот на правото или неговата воопштеност во стандарди што 
инсистираат на живот заедно во општества во кои треба да бидат 
можни правдата и еднаквоста може да ја содржи довербата како 
негово јадро. „Да се признае дека правото има хоризонтална 
димензија, огледана во признавањето на другиот, е единствената 
можност за вклучување на релационоста, солидарноста и братството 
во него[,] јуридичката политика на уважување и доверба го пронижува 
и го освестува законодавството, кое може да биде јасно [и] блиско до 
потребите на луѓето.“13 
 Станува збор за живеење заедно, во поправедно и еднакво 
општество. 

 

12 Цитирано кај Унковска Ќостарова Лина. 2019. Нееднаквости во здравјето и правата на ЛГБТ- младите 
на 13 и 15 години во Република Северна Македонија. Скопје: Коалиција Сексуални и здравствени права на 
маргинализираните заедници, стр. 44.

13 Greco Tommaso. 2021. La legge della fiducia. Bari: Laterza, стр. 153, 82.
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3. СТАНДАРДИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА 
(СЕ) ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА 
СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ 
ИДЕНТИТЕТ (СОРИ)
 Советот на Европа (СЕ) е најстарата европска меѓувладина 
организација и еден од главните творци на современиот европски 
систем за заштита на правата на човекот. Основана во 1949 година 
заради обезбедување демократија и спречување повторна појава 
на големите повреди на човековите права од Втората светска војна, 
денес таа брои 47 земји членки, обединети во остварувањето на 
основните цели на Организацијата: промовирање демократија, 
владеење на правото и заштита на човековите права.1 Советот на 
Европа се состои од различни институции, вклучувајќи го Комитетот 
на министри, Парламентарното собрание, Комесарот за човекови 
права и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП). Секој од нив игра 
важна улога во борбата против дискриминацијата врз основа на 
сексуална ориентација и родов идентитет. 

1 Михајлова Стратилати, Елена, Мехмед Резарт, Човекови права: Прирачник за пратениците и собраниската 
стручна служба, Мисија на ОБСЕ во Скопје, 2021 година, стр. 29.
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 Стандардите и механизмите на Советот на Европа се обидуваат 
да промовираат и да обезбедат почитување на човековите права 
на секој поединец. Тие вклучуваат еднакви права и достоинство 
за сите човечки суштества, вклучувајќи ги и лезбијките, геј-мажите, 
бисексуалците, трансродовите и интерсекс-лицата (ЛГБТИ).2 Во оваа 
смисла, СЕ одигра водечка улога во инкорпорирање на правата на 
ЛГБТИ лицата во европскиот режим за човекови права. Неговите 
многубројни меѓународни правни инструменти и стандарди за борба 
против дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација или 
родов идентитет „ја илустрираат основната порака на организацијата, 
а тоа е дека стандардите на СЕ за толеранција и недискриминација 
важат за сите европски општества, а дискриминацијата врз основа 
на сексуална ориентација или родов идентитет е некомпатибилна со 
овие стандарди“.3
  Заложбата на СЕ за борба против дискриминацијата врз основа 
на сексуална ориентација е долготрајна. Таа датира уште од 1981 година, 
кога Парламентарното собрание усвои Препорака со која се бара од 
земјите членки да престанат со кршењето на човековите права на 
хомосексуалците.4 Во 1989 година, оваа Препорака беше дополнета 
со Препорака за „состојбата на транссексуалците“5 и во 2000 година 
со Препорака за „состојбата на лезбијките и хомосексуалците“. 
6Оттогаш, Собранието, Комитетот на министри и Конгресот на локални 
и регионални власти ова прашање го третираат во повеќе текстови. 
Улогата на СЕ во создавањето нормативна рамка за промовирање 
еднаков третман на ЛГБТИ луѓето се зајакнува од 2010 година, кога 
е направен историски исчекор со усвојувањето на Препораката 
CM/Rec(2010)5 од страна на Комитетот на министри до земјите 
членки за мерките за борба против дискриминација врз основа на 
сексуална ориентација и родов идентитет. Оваа Препорака е првиот 
инструмент во светот што се занимава конкретно со прашањето за 
дискриминација врз основа на СОРИ. Само неколку недели подоцна, 
на 29 април 2010 година, Парламентарното собрание го поддржа 

2 Sexual orientation and gender identity - Homepage (coe.int)

3 https://www.coe.int/en/web/sogi/council-of-europe-standards

4 CoE Parliamentary Assembly (1981), Recommendation 924 on Discrimination against homosexuals, 
http://assembly.coe.int

5 CoE Parliamentary Assembly (1989), Recommendation 1117 on the Condition of transsexuals, 
http://assembly.coe.int

6  CoE Parliamentary Assembly (2000), Recommendation 1474 on the Situation of lesbians and gays in Council of 
Europe member states, http://assembly.coe.int
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ставот на Комитетот на министри и усвои нова Резолуција 1728 
(2010)7 и нова Препорака 1915 (2010) за дискриминација врз основа на 
СОРИ8. Овие две иницијативи го отворија патот до првата значајна 
публикација на Советот на Европа за правата на ЛГБТИ, насловена 
како „Дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет“.9  Јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права 
е суштинска во борбата против дискриминацијата. Таа редовно, уште 
од раните 80-ти години, ги признава повредите на човековите права 
на лезбијките, хомосексуалците, бисексуалните и трансродовите 
лица од различни аспекти.

 Комесарот за човекови права, Европската комисија против 
расизам и нетолеранција (ЕКРН), Одделението за сексуална 
ориентација и родов идентитет на СЕ (СОРИ) и Венецијанската 
комисија во нивните соодветни документи допреа до различни 
аспекти на правата и еднаквоста на ЛГБТИ луѓето. Конгресот на 
локални и регионални власти на Советот на Европа (Конгресот) усвои 
резолуции за локалните власти и препораки за земјите членки во 2007, 
2015 и 2021 година, привлекувајќи внимание на дискриминацијата 
и зголемениот говор на омраза за ЛГБТИ и предизвиците со кои се 
соочуваат ЛГБТИ луѓето, нагласувајќи дека должност на локалните 
власти е да ги заштитат овие права и ги повикува да ги забележат 
примерите и стратегиите на добри практики со докажан успех во 
оваа област. 

 Насловите и содржината на текстовите на мекото право 
усвоени од СЕ од раните 1980-ти години го рефлектираат двојниот 
тренд кон промена на речникот и групирање на правата. На пример, 
Парламентарното собрание во 1980-тите години ја усвои Препораката 
924 (1981) за дискриминација на хомосексуалците и Препораката 1117 
(1989) за состојбата на транссексуалците; потоа во 2000-тите години, 
Препораката 1474 (2000) за лезбијките и геј-лицата; а во 2010 година 
ја усвои Препораката 1915 (2010) за дискриминација врз основа на 

7 CoE Parliamentary Assembly (2010), Resolution 1728 on the Discrimination on the basis of sexual orientation and 
gender identity, http://assembly.coe.int

8  PACE - Recommendation 1915 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (coe.
int). Види и: Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity: Council of Europe standards, 
Council of Europe Publishing, Council of Europe, June 2011, p. 5. Достапно на: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon-
SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047f2a6

9 Ова е публикација на Комесарот за човекови права на Советот на Европа: CoE Commissioner for Human 
Rights (2011), Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, http://book.coe.int
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сексуална ориентација и родов идентитет, во која се појавува изразот 
ЛГБТ. Истиот тренд е очигледен во текстовите усвоени од Комитетот на 
министри во истиот период, а последна е Препораката CM/Rec(2010)5 
на Комитетот на министри до земјите членки за мерките за борба 
против дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација 
или родов идентитет.10 Истото се однесува и на терминологијата во 
јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права. Имајќи ги 
предвид социјалните и јазичните еволуции во областа на човековите 
права применети на сексуалната ориентација, родовиот идентитет 
или изразување и половите карактеристики, терминологијата што ја 
користи Судот во некои од неговите пресуди можеби не ги одразува 
тековните форми на изразување. Како и со судската практика, и 
терминологијата исто така се развива. 

 Во продолжение ќе бидат приложени релевантните акти 
(Препораки и резолуции) на мекото право, усвоени од Комитетот 
на министри, Парламентарното собрание и Конгресот на локални 
и регионални власти на Советот на Европа, со посебен фокус на 
Препораката CM/Rec(2010)5 на Комитетот на министри. Понатаму, 
ќе биде направен и преглед на јуриспруденцијата на Европскиот 
суд за човекови права што се однесува на правата на ЛГБТИ лицата. 
Тој преглед треба да ни даде увид во еволуцијата на еднаквоста на 
ЛГБТИ лицата низ case law на Европскиот суд за човекови права. Исто 
така, ќе биде посветено внимание и на тематските извештаи (issue 
papers) на Комесарот за човекови права на Советот на Европа, како и 
Одлуките на Европскиот комитет за социјални права. 

10  Edel, Frédéric, Case Law of the European Court of Human Rights relating to discrimination on grounds of sexual 
orientation or gender identity: LGBT rights are human rights, Council of Europe, March 2015, pp. 7-8.
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3.1. ОДБРАНИ АКТИ НА КОМИТЕТОТ 
НА МИНИСТРИ И ПАРЛАМЕНТАРНОТО 
СОБРАНИЕ
Комитет на министри 
  Комитетот на министри, составен од министрите за надворешни 
работи на секоја земја членка, е тело за одлучување на СЕ. На 31 
март 2010 година, Комитетот на министри ја усвои Препораката CM/
Rec(2010)5 за мерки за борба против дискриминацијата врз основа на 
сексуална ориентација или родов идентитет. Договорена едногласно 
од 47-те земји членки на Советот на Европа, Препораката CM/
Rec(2010)5 на Комитетот на министри1 е првиот и единствен договор 
меѓу владите за борба против дискриминацијата на ЛГБТ луѓето во 
Европа, која го воспостави „златниот стандард на правата на ЛГБТ 
во Европа“. Таа е широко користена од државите и од граѓанското 
општество во обид да се подобри животот на ЛГБТ луѓето во Европа.2 
Препораката се состои од преамбула и краток оперативен дел, 
поткрепени со подолг детален Додаток (Appendix):

Преамбула

1 Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, достапна на: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

2 Recommendation of the Committee of Ministers on LGBT rights | ILGA-Europe
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• Го препознава проблемот што треба да се адресира: „дека лезбијките, 
хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите лица биле со 
векови и сè уште се предмет на хомофобија, трансфобија и други 
форми на нетолеранција и дискриминација дури и во рамките на 
нивното семејство – вклучувајќи криминализација, маргинализација, 
социјална исклученост и насилство...“.3
• Посочува на два особено релевантни принципи за човековите права: 
дека, како што е признаено од Европскиот суд за човекови права, 
сексуалната ориентација е „забранета основа за дискриминација“; 
дека „ниту културните, традиционалните или религиозните 
вредности, ниту правилата на ’доминантна култура‘ не може да бидат 
повикани за да се оправда говорот на омраза или која било друга 
форма на дискриминација“ врз основа на сексуална ориентација или 
родов идентитет.
• Ја нагласува улогата што треба да ја играат владите во борбата 
против таквата дискриминација: „недискриминаторскиот третман од 
државните актери, како и, онаму каде што е соодветно, позитивните 
државни мерки за заштита од дискриминаторски третман, 
вклучително и од недржавните актери, се основни компоненти на 
меѓународниот систем што ги штити човековите права и основните 
слободи“.
 Оперативниот дел е изразено збиен и се однесува на потребата на 
земјите членки:

i. Да ги испитаат постојните законски и други мерки и да се 
елиминира каква било дискриминација во нив (став 1); 
ii. Да собираат и да анализираат податоци за користење во 
борбата против дискриминацијата (став 1); 
iii. Да усвојат законодавни и други мерки за борба против 
дискриминацијата, да се обезбеди почитување на ЛГБТ луѓето и да 
се промовира толеранција кон нив (став 2); 
iv. Да се осигури дека жртвите на дискриминација поради 
сексуална ориентација и родов идентитет може да добијат правда 
(став 3).

Препораката потоа продолжува со совети до земјите членки да се 
водат според принципите и мерките содржани во додатокот и дава 

3 Ибид.
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упатства препораката да се преведе и да се дистрибуира колку 
што е можно пошироко.4 Главната порака на Препораката е дека 
дискриминацијата и социјалното исклучување поради сексуална 
ориентација или родов идентитет најдобро може да се надминат со 
мерки насочени како кон оние што доживуваат таква дискриминација 
или исклучување, така и кон населението во целина. За таа цел, како 
што гледаме погоре, на земјите членки им се препорачуваат три 
активности: i) да ги испитаат постојните законодавни и други мерки, 
да ги имаат под постојан преглед и да собираат и да анализираат 
релевантни податоци, со цел да следат и да исправат каква било 
директна или индиректна дискриминација врз основа на СОРИ; ii) да 
осигурат дека законодавни и други мерки насочени кон борба против 
дискриминацијата врз основа на СОРИ ќе бидат усвоени и ефективно 
имплементирани за да се обезбеди почитување на човековите права 
на лезбијките и геј-мажите, бисексуалните и трансродовите лица и 
да се промовира толеранцијата кон нив; iii) да осигурат дека жртвите 
на дискриминација се свесни и имаат пристап до ефективни правни 
лекови пред националните органи и дека мерките за борба против 
дискриминацијата вклучуваат, онаму каде што е соодветно, санкции и 
обезбедување соодветна репарација за жртвите на дискриминација. 
5  
 Додатокот ги наведува деталните активности потребни за 
спроведување на широките препораки наведени во оперативниот 
дел во областите на животот каде што сексуалната ориентација и 
дискриминацијата на родовиот идентитет се проблем, како што се: 
правото на живот, безбедноста и заштитата од насилство, слободата 
на здружување, изразување и собирање, правото на почитување 
на приватниот и семејниот живот, вработувањето, образованието, 
здравјето, домувањето, спортот и азилот. Тој, исто така, ја акцентира 
и улогата на националните структури за човекови права (во кои 
спаѓаат и телата за еднаквост и омбудсманите) што „треба да 
добијат најширок можен мандат за справување со проблемите на 
дискриминацијата врз основа на СОРИ“. Внимание е посветено 
и на повеќекратната дискриминација, која, како што ќе покаже и 
извештајот за спроведување на Препораката, е различно толкуван 

4 Преземено од: A short guide to the Committee of Ministers Recommendation and its Explanatory Memorandum, 
4_-_guide_to_the_committee_of_ministers_recommendation_and_its_explanatory_memorandum.pdf (ilga-europe.org)

5 STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS CDDH Combating discrimination on grounds of sexual orientation 
or gender identity Examination of the issue of follow-up to Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers, 
p. 2.
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концепт низ државите, ретко истражуван и за кој недостига домашна 
судска практика.
Меморандумот за објаснување дава детални објаснувања и основни 
информации за Препораката и нејзиниот додаток. Се осврнува на 
секој од нивните параграфи, давајќи дефиниции, поставувајќи ги 
применливите принципи и извори за човекови права и давајќи 
дополнителни примери за активности што треба да ги преземат 
земјите членки. Тоа е многу важен ресурс и вреди да се проучува 
внимателно.6 Дополнително, во Меморандумот за објаснување 
на Препораката се забележува дека иако списокот на основи на 
дискриминација забранети со член 14 од Европската конвенција 
за човекови права и нејзиниот Протокол бр. 12 експлицитно не ги 
споменува сексуалната ориентација и родовиот идентитет, „листата 
е отворена и ништо не може да го спречи нивното вклучување 
во практиката“.7 Па така, се напоменува дека Европскиот суд за 
човекови права признава дека членот 14 ја покрива сексуалната 
ориентација и објаснувачкиот извештај на Протоколот бр. 12 укажува 
дека овој инструмент за човекови права ќе обезбеди заштита од 
дискриминација врз основа на сексуална ориентација. Во оваа 
смисла, Препораката CM/Rec(2010)5 на Комитетот на министри е 
документ што претставува дополнително експлицитно именување 
на ЛГБТ лицата во европскиот систем за човекови права. Иако не 
е правно обрзувачка, Препораката CM/Rec(2010)5 на Комитетот 
на министри е цврсто заснована врз постојните меѓународни и 
европски правни обврски во однос на човековите права. Таа ги 
поставува принципите што произлегуваат од постојните европски 
и меѓународни инструменти, со посебен акцент на Европската 
конвенција за човекови права и во светлото на судската практика 
на Европскиот суд за човекови права. Според тоа, земјите членки 
имаат јасна должност да ги спроведат/имплементираат нејзините 
мерки.8  

 Што се однесува, пак, до надгледувањето на нејзиното 
спроведување, договорено е редовно разгледување на напредокот 

6 Достапно на: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1570957&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3 
&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

7 Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat 
discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, стр. 1. Достапна на: https://search.coe.int/cm/Pages/re-
sult_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

8 Recommendation of the Committee of Ministers on LGBT rights | ILGA-Europe
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во спроведувањето на Препораката од страна на земјите членки 
на Советот на Европа. Како што се истакнува, „прегледите се клучно 
движење за да се процени постигнатиот напредок, но и за да се 
идентификуваат празнините во имплементацијата што треба да се 
решат посеопфатно. Прегледите не само што се важен потсетник за 
земјите членки, туку и ја информираат работата на Советот на Европа 
во поддршката на заштитата на правата на ЛГБТИ преку неговото 
дејствување“.9 Три години по нејзиното усвојување, Управниот 
комитет за човекови права на Советот на Европа (CCDH) 10 на својот 
77-ми состанок, кој се одржа од 19 до 22 март 2013 година, го усвои 
својот Извештај за спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 
на Комитетот на министри до земјите членки за мерките за борба 
против дискриминацијата врз основа на СОРИ (CM(2013)36-add2) 
и го достави до Комитетот на министри.11 Вториот Извештај за 
спроведување на Препораката (CDDH(2019)R92Addendum) беше 
усвоен на 92-от состанок на CDDH, кој се одржа од 26 до 29 ноември 
2019 година.12  

 Она што може да се заклучи од овие Извештаи е тоа дека 
од усвојувањето на Препораката во 2010 година, значителен 
број земји членки постигнаа значителен напредок во однос 
на правното и социјалното признавање на ЛГБТ лицата, иако 
често во предизвикувачки контекст. Политичкото лидерство и 
поголемата видливост на движењето на ЛГБТ во комбинација 
со поддршката и насоките на СЕ (Судот, ЕКРН, Парламентарното 
собрание, Конгресот) беа меѓу движечките сили зад овој напредок. 
Признавањето на човековите права на трансродовите и интерсекс-
лица доби значителна видливост, а некои земји членки ги надминаа 
минималните стандарди поставени со Препораката или преку 

9 Ибид.

10 Управниот комитет за човекови права (CDDH), формиран од Комитетот на министри кон крајот на 1976 
година, ја спроведува меѓувладината работа на Советот на Европа на полето на човековите права во светлината, 
особено, на правните стандарди на Советот на Европа и релевантната судска практика на Европскиот суд за 
човекови права. Тој го советува и ја дава својата правна експертиза на Комитетот на министри за сите прашања од 
неговата област на надлежност. Преземено од: Steering Committee for Human Rights (CDDH) (coe.int)

11 Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report on the implementation of Recommendation CM/
Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member States on measures to combat discrimination on grounds 
of sexual orientation or gender identity, CM(2013)36-add2, 2 May 2013. Достапно на: _2013_CM2013_36_add2_
SteeringCommHumRights_coe.doc (transx.at)

12 STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS (CDDH), CDDH Report on the implementation of Recommendation 
CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member States on measures to combat discrimination on grounds of sexual 
orientation or gender identity, CDDH(2019)R92Addendum4, 6/1/2020. Достапно на: 168099685d (coe.int)
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усвојување законодавни и политички мерки или пресуди на 
националните јурисдикции.13 Сепак, климата на спротивставување 
на човековите права на ЛГБТ лицата истовремено доби место во 
одредени европски земји, поврзана со популистичката хомофобична 
и трансфобична реторика и со новото антиродово движење. Како 
пример може да се наведат активностите, како што се референдуми 
за измена на уставите што бараат ограничување на дефиницијата за 
брак, говор на омраза од политичари од висок профил, власти што 
забрануваат или не ги штитат јавните настани на ЛГБТ и нападите 
против бранителите на човековите права. Дополнително, Извештаите 
покажуваат дека недостигот на расчленети податоци, финансиски 
ресурси и свесност, како и неуспехот систематски да се ревидира 
законодавството го попречува напредокот во еднаквоста на ЛГБТИ 
лицата. Постојат различни толкувања на концептот на повеќекратна 
дискриминација низ државите и мал број го имаат обработено ова 
во националното право. Недостигот на домашна судска практика за 
импликациите на дискриминацијата по повеќе основи, вклучително 
и СОРИ, е дополнителен предизвик. Истражувањата за повеќекратна 
дискриминација се ретки и главно се спроведуваат преку граѓанското 
општество и академските иницијативи.14 Стерилизацијата како услов 
за правно признавање на полот сè уште е реалност во 13 земји членки. 
Бездомните ЛГБТ млади што ја изгубиле родителската поддршка 
поради аутирање е актуелен проблем во многу земји. Континуираниот 
пристап до здравствена заштита за трансродовите баратели на азил 
главно останува нерешен.  

 Во 2014 година беше формирано Одделението (UNIT) за 
сексуална ориентација и родов идентитет (SOGI) на Советот на 
Европa за да се справи со предизвиците со човековите права 
врз основа на мандатот даден со Препораката CM/Rec(2010)5 на 
Комитетот на министри до земјите членки за мерките за борба против 
дискриминацијата врз основа на СОРИ. Конкретно, тоа обезбедува 
техничка поддршка и експертиза за земјите членки, на нивно барање, 
преку активности за соработка чија цел е подобрување на законските 
и институционалните рамки, ги гради капацитетите на персоналот на 

13 Ибид.

14 Види подеално: Combating discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Council of 
Europe Member States - Review of the CM/Rec(2010)5 (2020). Достапно на: https://rm.coe.int/combating-discrimination-on-
grounds-of-sexual-orientation-and-gender-i/16809fb2b8
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администрацијата и органите за спроведување на законите, но, исто 
така, промовира споделување добри практики и ја подигнува свеста. 
Специфичните теми се движат од правно признавање на полот, 
вклучување на SOGIESC15 различноста на работното место, борба 
против делата од омраза засновани врз SOGIESC, говор на омраза 
и малтретирање/булинг, како и повеќекратна дискриминација (на 
пр. ЛБТ жени, ЛГБТИ етнички малцинства, ЛГБТИ баратели на азил и 
бегалци, ЛГБТИ лица лишени од слобода).16  

Парламентарно собрание  
  Парламентарното собрание е „делиберативен орган на СЕ“, 
кое се состанува редовно и, меѓу другите функции, издава резолуции 
наменети за унапредување и заштита на човековите права. 
Резолуциите и препораките усвоени од Парламентарното собрание 
се политички обврзувачки (иако не се правно обврзувачки), а 
тоа значи дека тие може да бидат повикани во активностите на 
застапување во секоја земја членка. Парламентарното собрание на 
СЕ има важна улога во следењето на состојбата со човековите права 
во земјите членки и во земјите што бараат членство во СЕ. Тоа веќе 
повеќе децении зазема став дека заштитата на човековите права во 
рамките на Советот на Европа ги вклучува и ЛГБТ лицата.17 Собранието 
усвои неколку резолуции и препораки во однос на сексуалната 
ориентација и стандардите на Советот на Европа. Препораката 924 од 
1981 година беше прва и имаше цел да стави крај на дискриминацијата 
на лезбијките, геј-мажите и бисексуалците18 и беше проследена 
со неколку резолуции со кои се повикуваат земјите членки да ги 
гарантираат правата поврзани со азил на оние што се гонети врз 

15 Сексуални ориентации, родови идентитети, родови изрази и полови карактеристики

16 Sexual orientation and gender identity - Homepage (coe.int)

17 Во раните 2000-ти години, Парламентарното собрание усвои резолуција во која се вели: 
„Дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација е во спротивност со Европската конвенција за човекови 
права и нејзиниот Протокол бр. 12, член 1 за општата забрана на дискриминација и не е прифатлива во земјите 
членки на Советот на Европа“, Council of Europe, Parliamentary Assembly (2003). Recommendation 1635. Lesbians and 
gays in sport, PACE - Recommendation 1635 (2003) - Lesbians and gays in sport (coe.int)).

18 Препораката 924 започнува со следните воведни реченици: 1. Потсетувајќи се на неговата цврста 
посветеност за заштита на човековите права и за укинување на сите форми на дискриминација; 2. Имајќи 
предвид дека и покрај некои напори и ново законодавство во последните години насочени кон елиминирање на 
дискриминацијата на хомосексуалците, тие продолжуваат да страдаат од дискриминација и дури, понекогаш, од 
угнетување, Council of Europe, Parliamentary Assembly (1981). Recommendation 924 on discrimination against homosexu-
als https://pace.coe.int/en/files/14958/html, параграф 1 и 2. Види и Holzhacker, R. (2014). “GAY RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS”: 
THE FRAMING OF NEW INTERPRETATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS NORMS. 1-62. Paper presented at Interna-
tional Political Science Association, Montreal, Canada, pp. 26-27. Available at: ‘Gay Rights are Human Rights’ (rug.nl)
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основа на нивната сексуална ориентација, да се одобрат права на 
престој и имиграција на двонационални истополови двојки и права 
на регистрирано партнерство од ист пол. Тука ќе направиме преглед 
на неговите најскорашни резолуции и препораки во областа. 

Резолуција 1728 (2010) – Дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет  
 На 29 април 2010 година, Парламентарното собрание на СЕ 
ја усвои својата Резолуција 1728 во врска со дискриминација врз 
основа на СОРИ.19 Резолуцијата 1728 на Парламентарното собрание 
се состои од седумнаесет нумерирани параграфи, од кои првите 
петнаесет се релативно општи забелешки за потребата од поголема 
заштита на ЛГБТ лицата низ државите членки на Советот на Европа. 
На пример, став 1 истакнува дека „сексуалната ориентација, која ги 
опфаќа хетеросексуалноста, бисексуалноста и хомосексуалноста, 
е длабок дел од идентитетот на секое човечко суштество“ и дека 
„[р]одовиот идентитет се однесува на длабоко почувствуваното 
внатрешно и индивидуалното искуство на родот на секоја личност“. 
Став 2 предвидува дека „[спо]ред меѓународното право, [с]ексуалната 
ориентација и родовиот идентитет се признаени како забранети 
основи за дискриминација“. Повеќето од овие 15 параграфи опишуваат 
различни аспекти на правните проблеми на ЛГБТ луѓето во државите 
на СЕ. Ставот 5, меѓу другото, забележува дека „дискриминацијата 
врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет може да 
се зголеми врз основа на пол и род, при што особено лезбијките, 
бисексуалците и трансродовите жените имаат зголемен ризик од 
насилство. Ставот 6 ја изразува загриженоста „поради кршењето на 
правата на слобода на собирање и слобода на изразување на ЛГБТ 
лицата во голем број земји членки на Советот на Европа, бидејќи 
овие права се столбови на демократијата“, додека, пак, ставот 7 
се осврнува на (прашањето на) говорот на омраза од страна на 
одредени политички, религиозни и други лидери на граѓанското 
општество, како и говорот на омраза во медиумите и на интернет. 
Ставовите 8 и 9 ги истакнуваат особено сериозните последиците од 
хомофобијата и трансфобијата за младите ЛГБТ лица, потенцирајќи 
дека „секое искористување на нивниот воочен или деклариран 
сексуален идентитет, или какво било понижување или понижувачко 

19 PACE - Resolution 1728 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (coe.int)
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постапување по таа основа, може да биде и погрешно само по себе 
и потенцијално штетно за благосостојбата и личниот раст на овие 
млади луѓе, и во таа фаза, и подоцна во животот“. Ставот 10 забележува 
дека „негирањето на правата на де факто ’ЛГБТ семејствата‘ во многу 
земји членки, исто така, мора да биде адресирано, вклучително и 
преку правно признавање и заштита на овие семејства“.20 Ставот 16 
од Резолуцијата, пак, се состои од шеснаесет конкретно наведени 
препораки што Парламентарното собрание ги упатува до земјите 
членки на СЕ. На пример, во точката 16.5 ги повикува земјите членки 
да донесат и да спроведат антидискриминаторска легислатива што 
ги вклучува сексуалната ориентација и родовиот идентитет меѓу 
забранетите основи за дискриминација, како и санкции за прекршоци; 
во 16.6 ги повикува да ги отповикаат законодавните одредби што не 
се во согласност со практиката на Европскиот суд за човекови права; 
во 16.7, пак, повикува да се обезбеди дека дискриминацијата врз 
основа на сексуална ориентација и родов идентитет може ефективно 
да се пријави до судските и несудските тела и да се осигури дека 
националните структури за човекови права и телата за еднаквост 
ефективно ги решаваат овие прашања; точката 16.11 дава детални 
препораки што се однесуваат на справувањето со конкретната 
дискриминација и кршење на човековите права со кои се соочуваат 
трансродовите лица, додека, пак, во точката 16.13 земјите членки се 
повикуваат да „промовираат истражување за дискриминација врз 
основа на сексуална ориентација и родов идентитет“ и да се вклучат 
во слични активности за утврдување факти и консултации. Останатите 
препораки се однесуваат на прашања, како што се обезбедување 
можност за заедничка родителска одговорност на децата на секој 
партнер, имајќи ги предвид интересите на децата; поттикнување 
толеранција, почитување и разбирање на ЛГБТ лицата преку 
воведување или развивање програми за антидискриминација и 
подигнување на свеста; охрабрување на дијалог помеѓу националните 
институции за човекови права и бранителите на човековите права 
на ЛГБТ луѓето и верските институции; признавање на прогонот на 
ЛГБТ лицата како основа за давање азил и друго.21 

20 PACE - Resolution 1728 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity (coe.int). 
Види и Winer, Anthony S. (2015) “Levels of Generality and the Protection of LGBT Rights Before the United Nations General 
Assembly,” William Mitchell Law Review: Vol. 41: Iss. 1, Article 4., pp.119-121. Available at: http://open.mitchellhamline.edu/wmlr/
vol41/iss1/4.

21 Ибид.
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Препорака 1915 (2010) – Дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет  
  Заедно со Резолуција 1728, на 29 април 2010 година, 
Парламентарното собрание ја усвои и Препораката 1915 (2010), водено 
од јасно изразениот став дека „Советот на Европа има должност 
да промовира јасна порака за почитување и недискриминација“ и 
особено добрата поставеност да ги развива стандардите за човекови 
права, да нуди експертиза и совети и да служи како форум за 
дискусија за прашања поврзани со дискриминација врз основа на 
СОРИ“.22 Со неа се препорачува Комитетот на Министри: а) да го следи 
спроведувањето на неговата Препорака CM/Rec(2010)5 за мерките за 
борба против дискриминацијата врз основа на СОРИ; б) да дефинира 
понатамошни активности на Советот на Европа на ова поле, особено 
преку обезбедување ресурси за релевантните тела во оваа област, 
дисеминирање на судската практика на Европскиот суд за човекови 
права за сексуалната ориентација и родовиот идентитет; осврнување 
на прашањето на хомофобичното и трансфобичното малтретирање 
на училиште; и организирање кампањи и понатамошно развивање 
програми за антидискриминација и поттикнување толеранција, 
почит и разбирање на лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците 
и трансродовите лица; и в) да преземе активности во насока на 
признавање дека лезбијките, бисексуалните и трансродовите жени 
се соочуваат со зголемен ризик од родово базирано насилство 
(особено силување, сексуално насилство и вознемирување, како и 
присилни бракови), како и да обезбеди заштита пропорционална со 
овој зголемен ризик.23 

Резолуција 1948 (2013) и Препорака 2021 (2013) – Справување со 
дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет 
  На 27 јуни 2013 година, Парламентарното собрание на СЕ 
ги усвои Резолуцијата 1948 и Препораката 2021 за справување со 
дискриминацијата врз основа на СОРИ. Поттикнато од конкретните 
негативни развои, односно активности насочени кон засилување 
на предрасудите, непријателството и дискриминација врз основа 

22 PACE - Recommendation 1915 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity 
(coe.int)

23 PACE - Recommendation 1915 (2010) - Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity 
(coe.int)
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на СОРИ, со Резолуцијата 1948 (2013) Парламентарното собрание ги 
повикува земјите членки да ги преземат конкретно наброените мерки 
во областите на еднаквоста и недискриминацијата и поттикнувањето 
вознемирување или насилство врз основа на сексуална ориентација 
или родов идентитет. Покрај тоа, Парламентарното собрание повикува 
и конкретни земји членки на преземање конкретни мерки, како што 
се спроведување одделни пресуди на Европскиот суд за човекови 
права и одбивање или укинување на воведувањето законодавство 
или нацрт-закони за забрана на т.н. хомосексуална пропаганда на 
локално, регионално и национално ниво.24 Во Препораката 2021 
(2013), Парламентарното собрание повторно ја акцентира својата 
загриженост за насилството, предрасудите, непријателството и 
дискриминацијата кон ЛГБТ лицата и јасното назадување на некои 
земји членки во оваа област „поради воведувањето закони и предлог-
закони за забрана на т.н. хомосексуална пропаганда, како и постојаното 
прекршување на правата на слобода на собирање и слобода на 
изразување во однос на ЛГБТ лицата“. Тргнувајќи од премисата дека 
„акцијата на СЕ во областа на дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет е од суштинско значење за да се 
осигури дека тие стандарди за човекови права се применуваат во 
сите земји членки на Советот на Европа“, Парламентарното собрание 
на Комитетот на министри му упатува повеќе конкретни препораки.25 
Препораката 2021 (2013) од Комитетот на Министри, меѓу другото, бара 
да обезбеди редовно следење на својата Препорака CM/Rec(2010)5 
за мерките за борба против дискриминацијата врз основа на СОРИ 
и да врши периодични прегледи на нејзината имплементација; да 
посвети посебно внимание на усвојувањето законодавство во врска 
со т.н. хомосексуална пропаганда; да ја засили својата работа против 
хомофобијата и трансфобијата со посебен акцент на превенцијата во 
училиштата и спортот, да воспостави модел на онлајн курс за обука за 
хомофобија, трансфобија и дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет за полицијата, обвинителството и 
судството, кој потоа би можел да се приспособи на национално ниво; 
како и да осигури дека пресудите на Европскиот суд за човекови 
права, вклучително и оние што се однесуваат на дискриминација 

24 PACE - Resolution 1948 (2013) - Tackling discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity 
(coe.int)

25 PACE - Recommendation 2021 (2013) - Tackling discrimination on the grounds of sexual orientation and gender 
identity (coe.int)



34

врз основа на СОРИ, ефикасно се спроведуваат без одлагање, 
вклучително и преку усвојување општи мерки за спречување 
понатамошни прекршувања.26

Резолуција 2048 (2015) – Дискриминација на трансродовите луѓе во 
Европа 
  На 22 април 2015 година, Парламентарното собрание на 
Советот на Европа ја усвои својата Резолуција 2048 посветена 
на дискриминацијата на трансродовите луѓе во Европа.27 Ова е 
значаен документ што ги третира проблемите на трансродовите 
лица во целата нивна комплексност со повикување соодветни 
активности на државите во однос на секоја од нив. Резолуцијата 2048 
(2015) на Парламентарното собрание се состои од 6 нумерирани 
параграфи, од кои првите пет ги опишуваат различните аспекти 
на широко распространетата дискриминација со која се соочуваат 
трансродовите луѓе во Европа, а даваат и примери на добри практики. 
Дискриминацијата на трансродовите луѓе има различни форми, 
вклучувајќи тешкотии во пристапот до работа, домување и здравствени 
услуги, а трансродовите луѓе честопати се мета на говор на омраза, 
дела од омраза, малтретирање и физичко и психичко насилство и, исто 
така, се изложени на особен ризик од повеќекратна дискриминација. 
Ставот 1 ја дава важната констатација дека „фактот што состојбата 
на трансродовите лица се смета за болест според меѓународните 
прирачници за дијагноза е непочитување на нивното човечко 
достоинство и дополнителна пречка за социјалната вклученост“. 
Ставот 2 укажува на високите нивоа на предрасуди и непријателство 
што произлегуваат и од недоволната свест кај пошироката јавност 
за ситуацијата на трансродовите лица и од отсуството на точни и 
непристрасни информации во медиумите. Ставот 3 се осврнува на 
прекршувањето на основните права (особено правото на приватен 
живот и физички интегритет) со кои се соочуваат трансродовите 
лица при поднесувањето барање за законско признавање на полот, 
како и на отсуството на одредби за признавање на полот во голем 
број европски земји, а тоа на трансродовите лица им оневозможува 
да ги променат името и родовата ознака во личните документи за 
идентификација и јавните регистри. Сепак, како што се истакнува во 
ставот 4: „голем број земји членки на СЕ неодамна го реформираа 

26 Ибид.

27 PACE - Resolution 2048 (2015) - Discrimination against transgender people in Europe (coe.int)



35

своето законодавство за правно признавање на полот или се во 
процес на тоа“ и Парламентарното собрание во овој контекст „ја 
поздравува појавата на правото на родовиот идентитет, најпрво 
содржано во законодавството на Малта, кое на секој поединец му 
дава право на признавање на својот родов идентитет и право да биде 
третиран и идентификуван според овој идентитет“ (став 5).28 Ставот 6 
од Резолуцијата се состои од 4 конкретно прецизирани препораки 
што Парламентарното собрание ги упатува до земјите членки на 
СЕ, кои поради нивната важност тука ќе ги наведеме целосно. Така, 
точка 6.1., која се однесува на националното антидискриминаторното 
законодавство и политики, ги повикува државите членки во своите 
национални закони за недискриминација експлицитно да ја забранат 
дискриминацијата врз основа на родов идентитет и да ја вклучат 
состојбата со човековите права на трансродовите лица во мандатот 
на националните институции за човекови права, со експлицитно 
упатување на родовиот идентитет; како и да донесат закони/одредби 
за дела од омраза што овозможуваат специфична заштита на 
трансродовите лица од трансфобични злосторства и инциденти и да 
обезбедат специфична обука за органите надлежни за спроведување 
на правото и судството, понатаму, да ги спроведуваат меѓународните 
стандарди за човекови права, вклучително и судската практика на 
Европскиот суд за човекови права во оваа област, без дискриминација 
врз основа на родов идентитет, како и да обезбедуваат ефикасна 
заштита од дискриминација врз основа на родов идентитет при 
пристапот до вработување во јавниот и приватниот сектор и во 
пристапот до домување, правда и здравствена заштита; и да собираат 
и да анализираат информации и податоци за состојбата со човековите 
права на трансродовите лица заради дизајнирање и спроведување 
на законодавството и политиките за антидискриминација и следење 
на нивното влијание, со консултирање на трансродовите луѓе и 
нивните организации. Точка 6.2. се однесува на правното признавање 
на полот и со него државите членки се повикуваат: 
- да развијат брзи, транспарентни и достапни процедури, засновани 
врз самоопределување, за промена на името и регистрираниот пол 
на трансродовите лица во изводите на родените, личните карти, 
пасошите, образовните потврди и други слични документи; и да ги 
направат овие процедури достапни за сите луѓе што сакаат да ги 

28 Ибид.
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користат, без оглед на возраста, здравствената состојба, финансиската 
состојба или полициското досие;
 - да ја укинат стерилизацијата и другиот задолжителен медицински 
третман, како и дијагнозата за менталното здравје, како неопходен 
законски услов за признавање на родовиот идентитет на лицето 
во законите што ја регулираат постапката за промена на име и 
регистриран пол;
- да ги отстранат сите ограничувања на правото на трансродовите 
лица да останат во постоен брак по признавањето на нивниот пол и 
да осигурат дека сопружниците или децата не губат одредени права; 
- да размислат за вклучување на опцијата трет пол во документите за 
идентификација за оние што ја бараат; и
- да осигурат дека најдобриот интерес на детето е примарна 
консидерација при сите одлуки што се однесуваат на децата. 

 Во однос на третманот за промена на полот и здравствената 
заштита, точката 6.3. ги повикува државите членки: 
- да ги направат процедурите за промена на полот (како што се 
хормонски третман, хирургија и психолошка поддршка) достапни 
за трансродовите лица и да осигурат дека тие се надоместуваат 
од шемите за јавно здравствено осигурување (ограничувањата за 
покривање на трошоците мора да бидат законски, објективни и 
пропорционални);
- да ги вклучат трансродовите лица експлицитно во истражувањата, 
плановите и мерките за превенција од самоубиства; да истражуваат 
алтернативни транс-модели за здравствена заштита врз основа на 
информирана согласност; и
- да ги изменат класификациите на болестите што се користат на 
национално ниво и да се залагаат за модификација на меѓународните 
класификации, осигурувајќи дека трансродовите лица, вклучително 
и децата, не се етикетирани како ментално болни, истовремено 
обезбедувајќи пристап без стигма до потребниот медицински 
третман. 

 Последната точка од став 6, точката 6.4. се однесува на потребата 
за воведување програми за едукација и обука за човекови права, како 
и информираност и подигнување на свеста на пошироката јавност, 
повикувајќи ги државите да обезбедат и информации и обуки за 
образовните професионалци, службениците за спроведување на 
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законот и професионалците во здравствените услуги, вклучително 
и психолози, психијатри и општи лекари, во однос на правата и 
специфичните потреби на трансродовите лица, со посебен фокус на 
барањето за почитување на нивната приватност и достоинство.29 

Резолуција 2191 (2017) – Промовирање на човековите права и 
елиминирање на дискриминацијата на интерсекс-лица
 Уште во 2013 година, Резолуцијата 1952 на Парламентарното 
собрание на Советот на Европа изрази загриженост за нарушувањето 
на физичкиот интегритет на децата, меѓу другото, преку „медицински 
интервенции во раното детство“.30 На 12 октомври 2017 година, 
Парламентарното собрание ја усвои Резолуцијата 2191 за промовирање 
на човековите права и елиминирање на дискриминацијата на 
интерсекс-лица, која, меѓу другото, експлицитно ги повикува државите 
членки на СЕ да ги забранат операциите за „нормализирање“ на полот 
и други медицински третмани што се практикуваат на интерсекс-
деца без нивна информирана согласност. Парламентарното 
собрание смета дека ваквиот пристап на медицинска или хормонска 
интервенција „вклучува сериозни повреди на физичкиот интегритет 
чија цел е да се избегнат или да се минимизираат перципираните 
социјални, а не медицински проблеми. Тој пристап често е проследен 
со доживотни хормонски третмани и медицински компликации, 
надополнети со срам и тајност“. Дополнително, „Собранието нагласи 
дека е од клучно значење да се осигури дека законот не создава 
или ги продолжува бариерите за еднаквост на интерсекс-лицата“.31 
Покрај експлицитното повикување на државите на СЕ да ги забранат 
операциите и третманите за „нормализирање“ на полот и да ги одложат 
медицински непотребните промени на половите карактеристики 
(вклучително гонадите, гениталиите и внатрешните полови органи) 
додека детето не стане доволно возрасно за да одлучи самото, а со 
цел ефективна заштита на правото на децата на физички интегритет 
и телесна автономија и со цел зајакнување на интерполовите лица 
во однос на овие свои права, Парламентарното собрание ги повика 
државите членки:

29 Ибид.

30 Парламентарно собрание на Советот на Европа, „Резолуција 1952 (2013): „Правото на децата на физички 
интегритет“, PACE - Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int)

31 Парламентарно собрание на Советот на Европа, „Резолуција 2191 (2017): Промовирање на човековите права 
на и заптита од дискриминација кон интерсекс лицата“, PACE - Resolution 2191 (2017) - Promoting the human rights of 
and eliminating discrimination against intersex people (coe.int)
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- да им обезбедат на сите интерполови лица специјализирана и 
мултидисциплинарна здравствена заштита врз основа на упатства 
развиени заедно со организациите за интерполови лица и 
засегнатите професионалци; да осигурат дека интерполовите лица 
имаат ефективен пристап до здравствена заштита во текот на нивниот 
живот и целосен пристап до нивните медицински досиеја;  
- како и да им обезбедат сеопфатна и ажурирана обука за овие 
прашања на сите засегнати медицински, психолошки и други 
професионалци, вклучително и пренесување јасна порака дека 
интерсексуалните тела се резултат на природните варијации во 
развојот на полот и, како такви, не треба да се менуваат.32 

 Понатаму, со цел да им се помогне на интерсекс-лицата, нивните 
родители и луѓето околу нив во справувањето со предизвиците што 
произлегуваат од социјалните ставови кон варијациите во половите 
карактеристики, Парламентарното собрание ги повика државите да 
обезбедат достапност на соодветни механизми за психосоцијална 
поддршка за овие лица и нивните семејства во текот на нивниот 
живот; како и да ги поддржат граѓанските организации што работат 
на прекинување на молкот околу ситуацијата на интерсекс-лица и 
создавање средина во која тие се чувствуваат безбедно да зборуваат 
отворено за своите искуства.33 Во однос на прашањето на граѓанскиот 
статус и правното признавање на полот, Парламентарното собрание 
со оваа Резолуција упатува на низа конкретни мерки, повикувајќи 
ги државите членки да осигурат дека законите и практиките за 
регистрација на раѓањата, особено во однос на евидентирањето 
на полот на новороденчето, соодветно го почитуваат правото на 
приватен живот со тоа што дозволуваат доволна флексибилност за 
справување со ситуацијата на интерсекс-децата без присилување на 
родителите или медицинските работници да го откријат непотребно 
интерсекс-статусот на детето; да ги поедностават правните 
процедури за признавање на полот и да обезбедат дека овие 
постапки се брзи, транспарентни и достапни за сите и се засновани 
врз самоопределување; да обезбедат дека родовите класификации 
користени од страна на јавните власти ги вклучуваат и оние интерсекс-

32 Парламентарно собрание на Советот на Европа, „Резолуција 1952 (2013): Правото на децата на физички 
интегритет“, PACE - Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), точка 7.1.

33 Парламентарно собрание на Советот на Европа, „Резолуција 1952 (2013): Правото на децата на физички 
интегритет“, PACE - Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), точка 7.2
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луѓе што не се идентификуваат ниту како машки, ниту како женски; 
да размислат регистрацијата на полот во изводите од матичната 
книга на родените и другите документи за идентификација да биде 
опционална за секого; и да обезбедат дека, во согласност со правото на 
почитување на приватниот живот, интерсекс-лицата не се спречени 
да склучат или да останат во граѓанско партнерство или брак како 
резултат на законското признавање на нивниот пол.34 

 Борбата против дискриминацијата на интерсекс-лицата бара 
државите да осигурат дека законодавството за антидискриминација 
ефективно ги заштитува интерсекс-лицата, или со вметнување на 
половите карактеристики како специфична забранета основа во 
сите закони за недискриминација или користење на забранетата 
основа „пол“ или „друга“ (неодредена) основа онаму каде што постои 
отворена листа на забранети основи во националните одредби за 
недискриминација.35 Државите се повикуваат и да собираат повеќе 
податоци и да спроведуваат натамошни истражувања за состојбата 
и правата на интерсекс-лицата преку истражување на повредата 
предизвикана со минатите инвазивни третмани за „нормализирање 
на полот“, со можност за доделување компензација за лицата што 
страдале поради таквиот третман спроведен врз нив и со водење 
евиденција на сите интервенции извршени во врска со половите 
карактеристики на децата.36 Конечно, Парламентарното собрание ги 
повикува државите членки да спроведуваат кампањи за подигнување 
на свеста, како помеѓу засегнатите професионалците, така и кај 
пошироката јавност, за состојбата и правата на интерсекс-луѓето и ги 
покани националните парламенти, со учество на интерсекс-лицата 
и нивните репрезентативни организации, активно да работат на тоа, 
како и на применување на препораките опишани погоре.37 

Резолуција 2239 (2018) – Приватен и семеен живот: постигнување 
еднаквост без оглед на сексуалната ориентација 

34 Парламентарно собрание на Советот на Европа, „Резолуција 1952 (2013): Правото на децата на физички 
интегритет“, PACE - Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), точка 7.3

35 Парламентарно собрание на Советот на Европа, „Резолуција 1952 (2013): Правото на децата на физички 
интегритет“, PACE - Resolution 1952 (2013) - Children’s right to physical integrity (coe.int), точка 7.4

36 Ибид., точка 7.5.

37 Ибид., точка 7.6 и точка 8.
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 На 10 октомври 2018 година, со големо мнозинство, 
Парламентарното собрание на СЕ ја усвои Резолуцијата 2239 (2018) 
година за приватниот и семеен живот: постигнување еднаквост 
без оглед на сексуалната ориентација. Таа дава минимална листа 
на правата на партнерите што треба да им бидат достапни на 
истополовите парови во сите земји членки на Советот на Европа.38 
Правото на почитување на приватниот и семејниот живот е основно 
право, вградено во членот 8 од Европската конвенција за човекови 
права. Ова право има еднаква важност во животот на сите/во сечиј 
живот, но сепак, напредокот кон постигнување еднаквост на ова 
поле, без оглед на сексуалната ориентација, е нерамномерен. Ова 
поставува реални и сериозни проблеми во секојдневниот живот 
на обичните луѓе. Дискриминацијата, за жал, останува реалност за 
многу семејства на виножитото. Откако Парламентарното собрание 
последен пат го испита ова прашање во 2010 година, имаше 
значителен развој во европската судска практика, а во земјите 
членки беше постигнат важен напредок кон поголема еднаквост за 
семејствата на виножитото. Овие случувања покажуваат дека сепак сè 
уште се потребни повеќе напори од земјите членки за да се постигне 
еднаквост на полето на приватниот и семејниот живот, без оглед на 
сексуалната ориентација. Со цел да ја исполнат својата одговорност да 
ги заштитат и да ги промовираат човековите права на сите оние што 
се во нивна јурисдикција и да ја елиминираат дискриминацијата по 
сите основи, вклучително и сексуалната ориентација, земјите членки 
треба да избегнуваат продолжување на дискриминаторскиот третман 
и треба да промовираат активности насочени кон елиминирање на 
предрасудите во општеството што овозможува да опстојува таквата 
дискриминација.39 

 Со Резолуцијата 2239, Парламентарното собрание ги повикува 
земјите членки да обезбедат дека нивните уставни, законодавни 
и регулаторни одредби и политики, кои ги уредуваат правата на 
партнерите, родителите и децата, се применуваат без дискриминација 

38 Резолуцијата 2239 (2018) година: Приватен и семеен живот: постигнување еднаквост без оглед на 
сексуалната ориентација, достапна на: PACE - Resolution 2239 (2018) - Private and family life: achieving equality regardless 
of sexual orientation (coe.int).

39 Резиме на Извештајот: Приватен и семеен живот: постигнување еднаквост без оглед на сексуалната 
ориентација на Комитетот за еднаквост и недискриминација, Doc. 14620 (2018), врз кој се заснова Резолуцијата 2239 
(2018) на PACE, достапен на: PACE - Doc. 14620 (2018) - Private and family life: achieving equality regardless of sexual 
orientation (coe.int). Види исто и точки 1,2,3 и 5.
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врз основа на СОРИ, елиминирајќи ги сите неоправдани разлики 
во третманот врз основа на овие основи; како и да се воздржат 
од усвојување измени на нивните устави со кои би се спречило 
признавање истополови бракови или други форми на семејства.40 
Усогласувањето на законодавството и политиките на државите членки 
во оваа област со судската практика на Европскиот суд за човекови 
права е важно прашање, и во оваа смисла, Парламентарното собрание 
ги повикува земјите членки да обезбедат дека истополовите партнери 
имаат на располагање специфична правна рамка што обезбедува 
признавање и заштита на нивните синдикати; да гарантираат еднакви 
права на истополовите парови и хетеросексуалните парови во однос 
на наследувањето на закупнината и да осигурат дека истополовите 
партнери што живеат заедно, без оглед на правниот статус на нивното 
партнерство, се квалификуваат како издржувани лица за целите 
на покривање на здравственото осигурување. Кога се занимаваат 
со барања за дозволи за престој за целите на обединување на 
семејството, државите треба да осигурат дека доколку истополовите 
парови не се во можност да стапат во брак, постои некој друг начин 
странскиот истополов партнер да се квалификува за дозвола за 
престој.41 Резолуцијата предвидува и низа конкретни препораки до 
државите членки за да осигурат дека другите основни потреби што се 
фундаментални за регулирање на врската помеѓу двојка во стабилна 
и посветена врска се обезбедени без дискриминација врз основа на 
сексуална ориентација и, соодветно, и тоа по прашањата за правата 
за престој и барањата за државјанство на истополовите партнери; 
во однос на ситуациите што предизвикуваат потреба од медицинска 
нега; во однос на имотот; разделбата; смртта и наследувањето; како и 
заштитата од семејно насилство.42 

 Понатаму, Резолуцијата посветува посебно внимание и 
на заштитата на правата на родителите и децата во семејствата 
на виножитото, како што се, на пример, сите права во врска со 
родителското овластување, посвојувањето од самохрани родители 
и едноставното или посвојувањето од втор родител што државите 

40 Резолуцијата 2239 (2018) година: Приватен и семеен живот: постигнување еднаквост без оглед на 
сексуалната ориентација, точка 4.1. и 4.2., достапна на: PACE - Resolution 2239 (2018) - Private and family life: achieving 
equality regardless of sexual orientation (coe.int)

41 Ибид., точка 4.3.

42 Ибид., за повеќе детали види точка 4.4.
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членки треба да ги доделуваат без дискриминација врз основа 
на СОРИ; да обезбедат заедничко посвојување од истополови 
парови, без дискриминација по основ на сексуална ориентација; 
да го прошират автоматското препознавање на кородителство на 
истополовиот партнер на родителот што родил во сите случаи кога 
тоа би се проширило и на машкиот брачен другар на мајката; онаму 
каде што на самохраните жени им е одобрен пристап до медицински 
потпомогната прокреација, да се обезбеди дека таквиот пристап 
е даден без дискриминација врз основа на СОРИ; а каде што на 
невенчаните хетеросексуални парови им е дозволен пристап до 
медицински потпомогнато размножување, да се обезбеди дека 
таквиот пристап им се дава на истополовите парови.43 Од државите 
членки се бара и да осигурат родовиот идентитет на трансродовите 
родители правилно да се евидентира во изводите од матичната 
книга на родените на нивните деца, како и да обезбедат дека лицата 
што користат правни ознаки за пол, освен машки или женски, имаат 
можност нивните партнерства и односи со нивните деца да бидат 
признаени без дискриминација.44 Конечно, државите треба да работат 
активно, во консултација со граѓанското општество, за промовирање 
на прифаќањето и почитувањето на семејствата на виножитото во 
нашите општества.45 

43 Ибид., точка 4.5.

44 Ибид., точка 4.6.

45 Ибид., точка 4.7.
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Во 1999 година, СЕ ја основа независната институција на Комесарот за 
човекови права, со мандат да промовира свесност за почитувањето 
на човековите права во земјите членки на Советот на Европа. Во 
вршењето на своите активности, Комесарот одржува постојан дијалог 
со земјите членки, остварува посети на земјите, објавува тематски 
препораки и го промовира развојот на националните структури 
за правата на човекот.1 Комесарот може да прима индивидуални 
поплаки и во своите извештаи и посети на земјите членки се осврнува 
на прашањата за сексуалната ориентација и родовиот идентитет 
и е активно вклучен во промовирање на правата на ЛГБТИ. Во 
натамошниот дел ќе се осврнеме на тематските извештаи (issue papers) 
на Комесарот за човекови права во областа на правата на ЛГБТИ, како 
важни документи, односно анализи што ги презентираат главните 
фактички и правни податоци од тие теми; поставуваат прашања, 
предлагаат совети за која било идна работа и содржат препораки и 
можни предупредувања. Тие имаат цел да ја информираат јавноста, 
како и властите и членовите на невладините организации што работат 
на полето на човековите права и да придонесат во дебатата.2  

 Во 2009 година беше објавен Извештајот (Issue Paper) 

1 Михајлова Стратилати, Елена, Мехмед Резарт, Човекови права: Прирачник за пратениците и собраниската 
стручна служба, Мисија на ОБСЕ во Скопје, 2021 година, стр. 36.

2 Сите изданија се достапни на веб-страницата на Комесарот: www.commissioner.coe.int.

3.2. ЕВРОПСКИ КОМЕСАР ЗА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА
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за човековите права и родовиот идентитет.3 Извештајот 
започнува со нагласувањето дека „родовиот идентитет е еден од 
најфундаменталните аспекти на животот“. Воведниот дел ја објаснува 
состојбата со човековите права на трансродовите лица, која долго 
време е игнорирана и занемарена, иако проблемите со кои се 
соочуваат се сериозни и често специфични само за оваа група. 
Трансродовите лица доживуваат висок степен на дискриминација, 
нетолеранција и директно насилство. Нивните основни човекови 
права се прекршени, вклучувајќи го правото на живот, правото 
на физички интегритет и правото на здравје. Воведниот дел, исто 
така, укажува на недостигот на податоци, истражувања и извештаи 
на темата, поради што канцеларијата на Комесарот за човекови 
права започна компаративна студија за ситуацијата во врска со 
хомофобијата, трансфобијата и дискриминацијата врз основа на 
СОРИ во сите земји членки на СЕ, која уште од самиот почеток 
укажува на мрачна ситуација и повикува на преземање итни мерки 
за решавање на идентификуваните грижи.4 Извештајот понатаму 
детално се осврнува на конкретни прашања за човековите права, 
како што е родовиот идентитет, како основа за дискриминација во 
земјите членки на Советот на Европа; правното признавање на 
преферираниот пол; пристапот до здравствена заштита и до пазарот 
на труд; трансфобијата и насилството врз трансродовите лица и 
трансродовите бегалци и мигранти, а дава и примери на добри 
практики. Извештајот завршува со следниве препораки до земјите 
членки на СЕ за:

1. Спроведување на меѓународните стандарди за човекови права 
без дискриминација и забрана на експлицитна дискриминација врз 
основа на родовиот идентитет во националното законодавство за 
недискриминација;

2. Носење законодавство за дела од омраза што овозможува 
специфична заштита на трансродовите лица од трансфобични 
злосторства и инциденти;

3. Развивање брзи и транспарентни процедури за промена на името 
и полот на трансродово лице во изводите на родените, личните карти, 

3 Commissioner for Human Rights, CommDH/IssuePaper(2009)2, HUMAN RIGHTS AND GENDER IDENTITY, 
Strasbourg, 29 July 2009, достапно на: Human Rights and Gender Identity: (coe.int)

4 Ибид., стр. 3-4.
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пасошите, образовните потврди и други слични документи;

4. Укинување на стерилизацијата и другиот задолжителен медицински 
третман како неопходно законско барање за признавање на родовиот 
идентитет на лицето во законите што го регулираат процесот за 
промена на името и полот; 

5. Правење на процедурите за промена на полот, како што се 
хормонски третман, хирургија и психолошка поддршка достапни за 
трансродовите лица и обезбедување дека тие се надоместуваат од 
шемите за јавно здравствено осигурување; 

6. Отстранување на сите ограничувања на правото на трансродовите 
лица да останат во постоен брак по признаена промена на полот;

7. Подготвување и спроведување политики за борба против 
дискриминацијата и исклученоста со кои се соочуваат трансродовите 
лица на пазарот на трудот во образованието и здравствената заштита; 

8. Вклучување и консултирање на трансродовите лица и нивните 
организации при развивање и спроведување политики и правни 
мерки што се однесуваат на нив; 

9. Адресирање на човековите права на трансродовите лица и 
дискриминацијата врз основа на родов идентитет преку програми за 
едукација и обука за човекови права, како и кампањи за подигнување 
на свеста;

10. Обезбедување обука за здравствените работници, вклучително 
и психолози, психијатри и општи лекари, во однос на потребите и 
правата на трансродовите лица и барањето за почитување на нивното 
достоинство;

11. Вклучување на грижите за човековите права на трансродовите лица 
во делокругот на активностите на телата за еднаквост и националните 
структури за човекови права;

12. Развивање истражувачки проекти за собирање и анализа на 
податоци за состојбата со човековите права на трансродовите 
лица, вклучително и дискриминацијата и нетолеранцијата со кои 
се соочуваат, со должно почитување на правото на приватност на 
засегнатите лица.5  

5 Ибид., стр. 18-19.
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 Во 2011 година, Комесарот за човекови права го објави големиот 
Извештај за дискриминацијата врз основа на СОР во Европа, кој 
своето второ издание го имаше во 2014 година.6 Критички важниот дел 
од Извештајот, наречен правни стандарди и нивна имплементација, 
конкретно ја адресира перспективата на човековите права и ЛГБТ, 
посочувајќи дека: „во дебатите за човековите права на ЛГБТ лицата 
понекогаш се претпоставува дека заштитата на човековите права на 
лезбејките, хомосексуалците, бисексуалците и трансродовите лица 
е еднакво на воведување нови права или ’посебни‘ права. Оваа 
насока на размислување е погрешна, бидејќи меѓународното право 
за човекови права јасно признава дека сите човечки суштества, без 
оглед на нивната сексуална ориентација или родов идентитет, имаат 
право на сите права и слободи што произлегуваат од вроденото 
достоинство на човечката личност без дискриминација. Законските 
и судските случувања во последните децении доведоа до доследно 
толкување дека сексуалната ориентација и родовиот идентитет 
се признаени како забранети основи на дискриминација според 
главните договори и конвенции за човекови права, вклучително и 
меѓународните пактови на ОН и Европската конвенција за човекови 
права“.7

 Извештајот прави важни согледувања, како што е, на пример, 
тоа дека: пристрасните, застарени и неточни информации за тоа што 
претставува сексуалната ориентација и родовиот идентитет, како и 
стереотипните прикази на ЛГБТ лицата во медиумите и во учебниците 
придонесуваат за формирање негативни ставови и распламтувачки 
и агресивен дискурс против ЛГБТ лицата, кои често се прикажуваат 
како закана за нацијата, религијата и традиционалните поими за 
полот и семејството, а ваквиот говор ретко кога е официјално осуден.8 
Тој продолжува со анализа на меѓународните и европски стандарди, 
како и на националните стандарди и структури за промовирање 
еднаквост и националните иницијативи за политики, со цел потоа да 
премине на конкретни области во кои детектира сериозни проблеми. 
Па така, се идентификува дека ЛГБТ лицата имаат сериозен ризик да 

6 Овој Извештај го имаше своето второ издание во 2014 година. Commissioner for Human Rights, 
Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe 2nd edition, Council of Europe, September 
2011 Reprinted November 2014, достапно на: ES89954_Prems 175814 GBR 1700 DiscriminationOnGrounds 7257 Web 16x24.
pdf (coe.int)

7 Ибид., стр. 35.

8 Ибид., стр. 7
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станат жртви на дела од омраза или инциденти мотивирани од омраза 
и честопати не го пријавуваат таквото насилство до надлежните 
органи поради недостиг на доверба во органите за спроведување 
на законите. Тие се соочуваат со посебни тешкотии во процесот 
на барање азил9, насилни и дискриминаторски реакции кога 
колективно се обидуваат да ги изразат своите ставови, слободно да 
се здружат или да се соберат на јавни демонстрации. Трансродовите 
лица се соочуваат со значителни проблеми во процесот на нивното 
правно признавање на полот. Недостигот на пристап до брак или 
регистрирано партнерство ги лишува истополовите парови од 
правата и придобивките што им се доделени на оние од различен 
пол.10 ЛГБТ лицата, исто така, доживуваат проблеми при пристапот до 
здравствена заштита, предизвикани од недовербата меѓу пациентите 
и лекарите, проблематичните ставови на медицинскиот персонал, 
како и застарените пристапи кон хомосексуалноста и трансродовоста. 
Малтретирањето на ЛГБТ лицата во образовниот систем е реалност, а 
дискриминација и вознемирување на ЛГБТ лицата има и во секторот 
за вработување. 

 Врз основа на овие и други наоди, Комесарот за човекови 
права прави низа конкретни препораки до земјите членки на Советот 
на Европа во областите на: ставовите и перцепциите; правните 
стандарди и нивната имплементација; заштитата од насилство и 
заштитата во однос на правото на азил; почитување на слободите 
на собирање изразување и здружување; почитување на правото 
на приватност (признавање на полот и правото на семеен живот); 
пристапот до здравствена заштита, образование и вработување; и 
истражувањето и собирањето податоци. Препораките на Комесарот 
обезбедуваат совети за земјите членки ориентирани кон политиките 
за спречување и справување со хомофобијата, трансфобијата и 
дискриминацијата врз основа на СОРИ.11 

9 Ова се случува главно поради несоодветното знаење од страна на имиграциските власти за условите 
за ЛГБТ лицата во земјите на потекло, но и поради ставот на некои власти дека доколку ЛГБТ лицата ја чуваат 
својата сексуална ориентација или родов идентитет во тајност, нема да бидат изложени на ризик од прогонување. 
ЛГБТ барателите на азил, исто така, се соочуваат со тешкотии во центрите за азил и може да бидат изложени на 
вознемирување од други апликанти. Ибид., стр. 8.

10 Тоа, исто така, има последици за истополовите парови што имаат деца, бидејќи еден од партнерите можеби 
нема право на старателство, наследство и статус на близок член на семејството што треба да се обезбеди во најдобар 
интерес на детето. Ибид., стр. 9.

11 За детален увид во препораките види: Ибид., стр. 11-15.
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 Во 2015 година, Комесарот за човекови права го објави 
својот Извештај посветен на интесекс-лицата („Човековите права 
и интерсекс-луѓе“).12 Извештајот уште на почетокот посочува дека 
европското општество сè уште главно е несвесно за реалноста на 
интерсекс-луѓето. Меѓутоа, преку пионерската работа на сè поголем 
број интерсекс-групи и поединечни активисти, заедницата за 
човекови права и меѓународните организации стануваат сè посвесни 
за оваа ситуација и работат на зацврстување на стандардите за 
човекови права за адресирање на таквите грижи.13 Извештајот има цел 
да го стимулира развојот на рамка на дејствување преку предлагање 
двонасочен пристап. Од една страна, ги повикува земјите членки да 
го прекинат медицински непотребниот „нормализирачки“ третман 
на интерсекс-лицата кога тој се спроведува или се администрира без 
слободна и целосно информирана согласност на засегнатото лице. 
Од друга страна, обезбедува можни начини за напредување во однос 
на заштитата од дискриминација на интерсекс-лицата, соодветно 
признавање на нивниот пол во официјалните документи и пристап 
до правдата.14

12 Commissioner for Human Rights, Human rights and intersex people, Issue paper published by the Council of Eu-
rope Commissioner for Human Rights, Council of Europe First edition: April 2015, Second edition: September 2015, Reprinted 
June 2017, достапно на: *Conseil de l’Europe - brochure A4 portrait (coe.int)

13 Ибид., стр.7.

14 Ибид., стр. 8. Повеќе за конкретните препораки види стр. 9-10.
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3.3. КОНГРЕС НА ЛОКАЛНИ И 
РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ
Конгресот на локални и регионални власти е паневропско политичко 
собрание што ги претставува локалните и регионалните власти од 
четириесет и седумте земји членки на СЕ. Неговата улога е да ја 
промовира локалната и регионалната демократија, да го подобри 
локалното и регионалното управување и да ја зајакне самоуправата 
на властите според принципите утврдени во Европската повелба 
за локална самоуправа. Денес, Конгресот е главен играч во 
поттикнувањето на вистинската грасрут демократија во 47-те земји 
членки на СЕ.1 Длабоко загрижен поради забраната или обидот за 
забрана на мирни собири или демонстрации од страна на ЛГБТ 
лицата и нивните поддржувачи, како и отворената или премолчената 
поддршка што некои локални политичари им ја дадоа на насилните 
контрадемонстрации во голем број земји членки на СЕ, во 2007 година 
Конгресот ја усвои Резолуцијата 230 (2007) за слободата на собирање 
и изразување за лезбијките, хомосексуалците, бисексуалците и 
трансродовите лица.2 Напоменувајќи дека правата на ЛГБТ лицата на 
слобода на изразување и собирање се во сржта на едно демократско 
општество3, Резолуцијата ја истакнува фундаменталната улога на 

1 Повеќе за Конгресот на локални и регионални власти види на: Origins and history (coe.int)

2 THE CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES, Resolution 230 (2007): Freedom of assembly and 
expression for lesbians, gays, bisexuals and transgendered persons, достапно на: DisplayDCTMContent (coe.int)

3 Правата на ЛГБТ лицата на слобода на изразување и собирање се „суштински не само за нивниот сопствен 
личен развој, достоинство и исполнување како граѓани, туку и за промоција и заштита на еднаквоста и демократијата 
и за напредокот на општеството како кохезивна целина“, Ибид.
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локалните власти во нивото одржување, која, меѓу другото, подразбира 
и воздржување од говор што може да ја озакони дискриминацијата 
или омразата врз основа на нетолеранција, како и овозможување 
легалните собири да се одвиваат мирно, меѓу другото, и преку 
обезбедување соодветни мерки за спречување напади од насилни 
противници. Резолуцијата содржи низа конкретни препораки со 
кои Конгресот ги повикува локалните власти да преземат соодветни 
чекори за борба против говорот на омраза; да го ограничуваат 
правото на мирно собирање само како последна опција и откако се 
исцрпени сите други средства за постигнување договор за настанот, 
а по отворена, објективна и транспарентна процена на сите достапни 
информации; да ги консолидираат и да ги подобрат односите меѓу 
локалната полиција и заедницата за да се намали потенцијалот за 
ескалација на јавните демонстрации; да не бараат од организаторите 
на настани да ангажираат сопствено обезбедување или покривање 
на трошоците за полициското обезбедување (што самото по себе е 
форма на претходно ограничување што ја поткопува позитивната 
обврска на властите да го заштитат остварувањето на овие права); 
како и да користат обучени и независни ментори за објективен приказ 
за настаните на ЛГБТ, да ги надгледуваат полициските аранжмани 
што вклучуваат контрадемонстранти или чувствителни локации 
и да остварат врски со ОБСЕ/ОДИХР за развивање и пилотирање 
програма за мониторинг во врска со настани на ЛГБТ.4  

 На својата 28-ма сесија, 24-26 март 2015 година, Конгресот 
на локални и регионални власти ја донесе Резолуцијата 380 
(2015) за Гарантирање на правата на лезбијките, хомосексуалците, 
бисексуалците и трансродовите (ЛГБТ): одговорност за градовите и 
регионите во Европа.5 Резолуцијата започнува со важната констатација 
на Комитетот на министри дека „ниту културните, традиционалните 
или религиозните вредности, ниту правилата на ’доминантна култура‘ 
не може да бидат повикани за да се оправда говорот на омраза или 
која било друга форма на дискриминација“ врз основа на СОРИ.6 

4 Детално за сите препораки види на: DisplayDCTMContent (coe.int)

5 THE CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES, Resolution 380 (2015): Guaranteeing lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) people’s rights: a responsibility for Europe’s towns and regions, достапно на: *Chambre des 
pouvoirs locaux (coe.int)

6 Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of 
sexual orientation or gender identity.
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Понатаму, Резолуцијата потсетува на тоа дека поради блиските 
односи меѓу граѓаните и нивните избрани претставници на овие 
нивоа, локалните и регионалните тела се најдобро поставени да ја 
анализираат состојбата со човековите права, да ги идентификуваат 
релевантните проблеми што се појавуваат и да преземат активности 
за нивно решавање, истовремено констатирајќи дека локалните и 
регионалните администрации ретко се занимаваат експлицитно со 
борбата против дискриминацијата на ЛГБТ луѓето.7

 Сепак, како што се наведува, овие празнини може да се 
отстранат со соработка и размена на добри практики меѓу локалните 
и регионалните власти, но, исто така, и преку соработка на повеќе 
нивоа помеѓу централната власт, локалните и регионални власти, 
специјализираните агенции, групите за застапување и доброволните 
организации. Соработката со ЛГБТ групите за застапување е особено 
важна за усвојување информирани и добро приспособени политики 
во кои се интегрирани прашањата на ЛГБТ, а информираните и добро 
приспособени политики ќе го подобрат пристапот на ЛГБТ лицата до 
нивните социјални права, како што се образованието, вработувањето, 
здравствената заштита, домувањето и пристапот до други добра и 
услуги. Резолуцијата напоменува дека локалното ниво е таму каде што 
најжестоко се чувствуваат последиците од криминалот и несигурноста 
и локалните власти се во најдобра позиција да водат политики и 
пристапи за спречување на криминалот и за промовирање безбедна 
средина за ЛГБТ луѓето, кои често се жртви на насилство во домот 
и на други места. Тие, исто така, може да дадат важен придонес за 
подигнувањето на свеста на граѓаните за прашањата на ЛГБТ и за 
водењето кампањи за промовирање на меѓусебното почитување и 
разбирање, како и за воспоставување култура на човековите права 
помеѓу децата на рана возраст преку воведување на образованието 
за човекови права во формалното и неформалното образование. 
Резолуцијата завршува со низа конкретни мерки што Конгресот 
ги поканува да ги преземат локалните и регионални власти: а) во 
однос на развојот на културата на човековите права; б) во однос 
на обезбедувањето ефикасна заштита на човековите права; и в) 
во однос на обезбедувањето испорака на политики и услуги без 

7 Иако се достапни малку податоци, постојните студии покажуваат дека релативно малку власти ги 
вклучуваат прашањата на ЛГБТ во нивните политички агенди. Политиките на ЛГБТ значително отсуствуваат од 
политиките во руралните области. Ибид.
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дискриминација.8

 На 17 јуни 2021 година, Конгресот ги усвои Резолуцијата 470 (2021) и 
Препораката 458 (2021) за улогата на локалните и регионалните власти 
во заштитата на ЛГБТИ лицата во контекст на зголемениот говор на 
омраза и дискриминација на ЛГБТИ.9 Во Резолуцијата и Препораката, 
Конгресот ги потсетува локалните и регионалните власти за нивната 
улога во борбата против омразата и дискриминацијата против ЛГБТИ 
луѓето и повредите на нивните права. Тој ги повикува да ја вклучат 
еднаквоста на ЛГБТИ во нивните политики и да воведат законодавство 
што забранува говор на омраза и дела од омраза, повикувајќи ги да го 
следат напредокот на овие политики преку собирање податоци. Во 
Препораката, пак, Конгресот ги поканува владите на земјите членки 
да развијат национални акциски планови за антидискриминација 
и за инклузија на ЛГБТИ и да собираат податоци за овие прашања, 
покрај спроведувањето на препораките, резолуциите и пресудите на 
телата на Советот на Европа. Резолуцијата следува по Извештајот10, 
кој го привлече вниманието за ситуацијата на ЛГБТИ луѓето и 
зголеменото оспорување на признавањето на нивните права и 
идентитет, потсетувајќи ги локалните и регионалните власти дека 
заштитата на овие права е од суштинско значење за зајакнувањето 
на социјалната кохезија и на демократијата. Извештајот истакнува 
различни начини на кои се случува назадување на меѓународните 
обврски или усвоената легислатива во овој поглед и испитува како овој 
негативен тренд влијаел врз животите на ЛГБТИ луѓето, посветувајќи 
особено внимание на здравјето и благосостојбата на ЛГБТИ младите. 
Извештајот, исто така, дава примери за добри практики од градови и 
региони што усвоиле политики и законодавство и презеле активности 
во одбрана на правата на ЛГБТИ луѓето.11

8 Конкретните препораки види ги на: Chambre des pouvoirs locaux (coe.int).

9  Result details (coe.int). На истата седница Конгресот усвои уште една Резолуција, Резолуцијата 471 (2021) за 
улогата на локалните власти во однос на состојбата и правата на ЛГБТИ луѓето во Полска, The role of local authorities 
with regard to the situation and rights of LGBTI people in Poland, достапно на: Result details (coe.int).

10 Chambre des pouvoirs locaux (coe.int)

11 Преземено од: The Congress of the Council of Europe adopts resolutions on the role of local and regional 
authorities in protecting LGBTI persons - SOGI Newsroom (coe.int).
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4. ЈУРИСПРУДЕНЦИЈА НА ЕВРОПСКИОТ 
СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ВРСКА 
СО СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА И 
РОДОВИОТ ИДЕНТИТЕТ
 Една година по основањето на СЕ, неговите земји членки ја 
усвоија Европската конвенција за заштита на човековите права и 
слободи, вообичаено наречена Европска конвенција за човекови 
права (ЕКЧП). Дел II од ЕКЧП, во неговата сегашна форма, го 
основа Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), кој е задолжен 
да „обезбеди почитување на обврските што за Високите страни 
договорнички произлегуваат од Конвенцијата“.1 Судот е составен од 
47 судии избрани од Парламентарното собрание, еднакво на бројот 
на државите страни на Конвенцијата. Неговите пресуди се правно 
обврзувачки (за земјите) и водат до промени на националните 
закони, судски и административни практики во широк спектар на 
области. Јуриспруденцијата на ЕСЧП ја прави Европската конвенција 
моќен жив инструмент за пресретнување нови предизвици и 
консолидирање на владеењето на правото и демократијата во 
Европа.2 

1 Види член 19 од Европска конвенција за човекови права, достапна на: European Convention on Human 
Rights (coe.int).

2  Михајлова Стратилати, Елена, Мехмед Резарт, Човекови права: Прирачник за пратениците и собраниската 
стручна служба, Мисија на ОБСЕ во Скопје, 2021 година, стр. 32.
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 Може да се забележат многу значајни промени за правната 
положба на ЛГБТ луѓето во Европа од појавата на првите случаи за 
правата на хомосексуалците и трансродовите лица пред Европскиот 
суд и Комисијата за човекови права во 1978 и 1980 година. Судот 
одигра главна улога во декриминализацијата на истополовите врски, 
правното признавање на трансродовите лица според нивниот 
вистински пол на живеење и е клучен во тековната борба против 
предрасудите и нетолеранцијата. Најголемиот дел од случаите пред 
ЕСЧП, кои се однесуваат на СОРИ, се според членот 8 од Конвенцијата 
за правото на почитување на приватниот и семејниот живот и домот3 
и членот 14 за забрана на дискриминација4. Други членови според 
кои се поднесени голем број жалби пред Судот се и правото на 
слобода на изразување (член 10)5; правото на слобода на собирање и 
здружување (член 11)6; правото на почитување на сопственоста (член 
1 од Протокол бр. 1)7, правото на брак (член 12)8; правото на правично 
судење (член 6)9; правото на ефективен правен лек (член 13)10, како и 
забраната за тортура, нечовечно или понижување постапување (член 

3 Член 8: (1) Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката. 
European Convention on Human Rights (coe.int)

4 Членот 14 не е самостојна одредба и може да се покрене само во врска со друга суштинска одредба од 
Конвенцијата, на пр. каде што апликантот тврди дека забраната за парада на ЛГБТ или демонстрации е прекршување 
на членот 11 за слободата на собирање и е дискриминаторска бидејќи други паради или демонстрации биле 
дозволени на истата локација и време.

5  Член 10: (1) Секој човек има право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа слободата на мислење 
и слободата на примање и пренесување информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на 
границите. Овој член не ги спречува државите на претпријатијата за радио, филм и телевизија да им наметнуваат 
режим на дозволи за работа. European Convention on Human Rights (coe.int)

6 Член 11: (1) Секој човек има право на слобода на мирно собирање и здружување со други, вклучувајќи го 
и правото да основа синдикати и да им се придружува на синдикатите за заштита на своите интереси. European 
Convention on Human Rights (coe.int)

7 Член 1 од Протокол 1: Секое физичко или правно лице има право на мирно уживање на својот имот. Никој 
не може да биде лишен од својот имот, освен во јавен интерес и под услови предвидени со закон и со општите 
принципи на меѓународното право. Претходните одредби не навлегуваат во правото на државите да донесуваат 
закони што ги сметаат за неопходни за регулирање на користењето на имотот согласно општиот интерес или заради 
сигурно плаќање на данокот, другите придонеси и парични казни. European Convention on Human Rights (coe.int)

8 Член 12: Од моментот кога ќе станат способни за брак, мажот и жената имаат право да стапат во брак 
и да создадат семејство според националните закони со кои се регулира остварувањето на ова право. European 
Convention on Human Rights (coe.int)

9 Член 6: (1) Секој има право правично и јавно, во разумен рок, пред независен и непристрасен со закон 
воспоставен суд да бидат разгледани и утврдени неговите граѓански права и обврски или основаноста на какви 
било кривични обвиненија против него. Пресудата се изрекува јавно, а новинарите и публиката може да бидат 
исклучени за време на целата или на дел од постапката во интерес на моралот, јавниот ред или националната 
безбедност во едно демократско општество, кога тоа го наложуваат интересите на малолетник или заштитата на 
приватниот живот на страните во спорот, или кога тоа судот го смета за неопходно затоа што во посебни околности 
публицитетот би можел да им нанесе штета на интересите на правдата. European Convention on Human Rights (coe.int)

10 Член 13: Секој човек, чии права и слободи признати со оваа Конвенција се нарушени, има право на жалба 
пред националните власти, дури и тогаш кога повредата на овие права и слободи ја сториле лица при вршење 
службена должност. European Convention on Human Rights (coe.int)
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3).11  

 Нивото на заштита што го нуди Конвенцијата варира од едно поле 
до друго. Оваа варијација главно зависи од тоа дали Конвенцијата им 
доделува на државите договорнички тесна или широка национална 
маргина на процена. Колку маргината е поголема, толку повеќе Судот 
има тенденција да го смета усвоеното решение како прашање на 
национална дискреција; колку таа е потесна, толку помалку државите 
се слободни да го изберат решението што го посакуваат. Со други 
зборови, некои прашања се среќаваат со стандардизиран одговор на 
европско ниво (каде што е поставен минимален стандард); други се 
препуштени на различноста на националните решенија (кои може да 
го надминат или да не го надминуваат стандардот на Конвенцијата).12

 Така, на пример, во случајот Алексеев против Русија13 во врска со 
забраната на маршевите за правата на хомосексуалците „Moscow Pridе“ 
во 2006, 2007 и 2008 година во главниот град на Русија, и тврдењето 
на руската влада за широка маргина на процена во давањето или 
негирањето права на луѓето што се идентификуваат како геј-мажи 
или лезбијки, поради наводен недостиг на европски консензус 
за прашања поврзани со третманот на сексуалните малцинства, 
Судот пресуди многу строго по оваа точка. Тој истакна дека постои 
„обемна судска практика што го одразува долгогодишниот европски 
консензус“ за прашања како што е укинувањето на кривичната 
одговорност за хомосексуалните односи меѓу возрасните, еднаква 
возраст за согласност, пристап до служба во вооружените сили, 
доделување родителски права, еднаквост во даночните прашања 
и право на наследување на станбената закупнина на починатиот 
партнер. Судот, исто така, призна дека има прашања каде што не 
е постигнат европски консензус, како што е давање дозвола на 
истополови двојки да посвојат дете, право да се венчаат, и „судот им 
потврди на домашните власти широка маргина на процена во однос 

11 Член 3: Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување. European Convention on Human Rights (coe.int)

12 Edel, Frédéric, Case Law of the European Court of Human Rights relating to discrimination on grounds of sexual 
orientation or gender identity: LGBT rights are human rights, Council of Europe, March 2015, p. 10.

13 ALEKSEYEV v. RUSSIA (Applications nos. 4916/07, 25924/08 and 14599/09), Date of decision: 21 October 2010: 
Достапно на: ALEKSEYEV v. RUSSIA (coe.int).
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на тие прашања“.14 Исто така, важно е да се напомене дека маргината 
на процена во случаите поврзани со различен третман врз основа 
на сексуалната ориентација е многу тесна, а тоа значи дека Судот 
бара „особено убедливи и тешки причини“ како оправдување на 
државата, истакнувајќи дека „разликите засновани исклучиво поради 
размислувања за сексуалната ориентација се неприфатливи според 
Конвенцијата“.15

 Иако постојат многубројни одлуки на ЕСЧП, тука ќе се 
фокусираме погенерално на сумирање на напредокот постигнат 
во размислувањата на Судот. Целта е да дадеме објаснувања за 
моменталната состојба на неговата судската практика, следејќи го 
еволутивниот пристап на Судот, кој му овозможува да ја применува 
Конвенцијата на начин што гарантира дека таа сè уште е релевантна 
заштита на ЛГБТ лицата. Подетални податоци за практиката на ЕСЧП 
во областа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет може 
да се најдат на веб-страницата на Судот, која содржи многу корисни 
факти за прашањата на ЛГБТ подготвени од Одделението за печат на 
Судот.16 Како што веќе напоменавме, голем дел од судската практика 
во врска со правата на ЛГБТИ го вклучува концептот на приватен 
живот според членот 8. Дефиницијата на Судот за приватниот живот, 
која може „да опфати повеќе аспекти на физичкиот и социјалниот 
идентитет на лицето“, дозволи да се развие судската практика 
во согласност со општествените случувања. Пресудата Кристин 
Гудвин против ОК од 2002 година17 се потпира на поимот за лична 
автономија, при што „се дава заштита на личната сфера на секој 
поединец, вклучувајќи го и правото да се утврдат детали за нивниот 
идентитет како индивидуални човечки суштества“. Правата на ЛГБТИ 
ја вклучуваат суштината на човечкото достоинство како вредност 
на Конвенцијата својствена за одредбите како член 3 и 8. Судот, 
исто така, разви релевантна судска практика на ЛГБТ, која опфаќа и 
повеќе други членови, на пример, случаи според членот 3 во врска 

14 ALEKSEYEV v. RUSSIA, para. 83. Holzhacker, R. (2014). “GAY RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS”: THE FRAMING OF NEW 
INTERPRETATIONS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS NORMS. 1-62. Paper presented at International Political Science 
Association, Montreal, Canada, pp. 29-30.

15 X and Others v. Austria [GC], бр. 19010/07, § 99, ECHR 2013.

16 Види: Factsheet – Homosexuality (criminal aspects): FS_Homosexuality_ENG (coe.int); Factsheet – Sexual 
orientation issues: FS_Sexual_orientation_ENG (coe.int); и Factsheet – Gender identity issues: FS_Gender_identity_ENG (coe.
int).

17 Christine Goodwin v. the United Kingdom (application no. 28957/95), July 11, 2002, достапно на: CHRISTINE 
GOODWIN v. THE UNITED KINGDOM (coe.int).
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со малтретирање/булинг на ЛГБТИ лица18, протерување странци во 
трети земји каде што постои ризик од лошо постапување19. Постојат 
важни случаи за слободата на изразување според членот 1020, 
слободата на собирање според член 1121, како и правото на брак 
според членот 1222. Конечно, постои и судска практика за социјалните 
права според членот 1 од Протоколот бр. 1.23 Членот 14 од Конвенцијата, 
се разбира, е клучен за пристапот на Судот на ова поле. Како што 
истакнавме и погоре, Судот утврди дека разликите засновани врз род 
или врз сексуална ориентација бараат особено сериозни причини 
како оправдување. Прашањето на онлајн говорот на омраза, кој во 
денешно време е особено распространет и погубен, дојде до израз во 
случајот Бејзарас и Левицкас против Литванија.24 Судот тука особено 
забележа дека сексуалната ориентација на апликантите одиграла 

18 Види, на пример: Identoba and Others v. Georgia (see also below, under “Freedom of assembly and association 
(Article 11 of the Convention)”) 12 May 2015, достапно на: Judgment Identoba and Others v. Georgia - march against 
homophobia violently disrupted (coe.int); M.C. and C.A. v. Romania (application no. 12060/12) 12 April 2016, достапно на: 
M.C. AND A.C. v. ROMANIA (coe.int); Aghdgomelashvili and Japaridze v. Georgia 8 October 2020, достапно на: Judgment 
Aghdgomelashvili and Japaridze v. Georgia - police abuse in raid on LGBT office (coe.int); Sabalić v. Croatia 14 January 2021, 
достапно на: HUDOC - European Court of Human Rights (coe.int); и Women’s Initiatives Supporting Group and Others 
v. Georgia 16 December 2021, достапно на: Judgment Women’s Initiatives Supporting Group and Others v. Georgia - 
unprecedented violence against LGBT demonstrators (coe.int).

19 Види, на пример: B and C v. Switzerland (nos. 889/19 and 43987/16) 17 novembre 2020, достапно на: Judgment B 
and C v. Switzerland - failure to assess risks for gay man’s return to the Gambia (coe.int).

20 Vejdeland and Others v. Sweden, (application no. 1813/07), 9 February 2012, достапно на: Chamber Judgment 
Vejdeland and Others v. Sweden 09.02.2012.pdf; Mladina D.D. Ljubljana v. Slovenia (application no. 20981/10), 17 April 2014, 
достапно на: Judgment Mladina D.D. Ljubljana v. Slovenia - case concerning magazine article criticising parliamentarian 
for homophobic behaviour (coe.int); Kaos Gl v. Turkey, (application no. 4982/07), 22 November 2016, достапно на: Judgment 
Kaos GL v. Turkey - violation of an LGBT association’s right to freedom of expression (coe.int); Bayev and Others v. Russia, 
(application nos. 67667/09, 44092/12 and 56717/12), 20 June 2017, достапно на: Judgment Bayev and Others v. Russia - 
legislation banning the promotion of homosexuality (coe.int).

21 Види, на пример: Bączkowski and Others v. Poland (application no. 1543/06), 3 May 2007, достапно на: Chamber 
judgment Baczkowski and Others v. Poland 03.05.07 (coe.int); ALEKSEYEV v. RUSSIA (Applications nos. 4916/07, 25924/08 
and 14599/09), Date of decision: 21 October 2010: Достапно на: ALEKSEYEV v. RUSSIA (coe.int); Genderdoc-M v. Moldova, 
(Application no. 9106/06),12 June 2012, GENDERDOC-M v. MOLDOVA (coe.int); Identoba and Others v. Georgia, (application 
no. 73235/12), 12 May 2015, достапно на: Judgment Identoba and Others v. Georgia - march against homophobia violently 
disrupted (coe.int).

22 Christine Goodwin v. the United Kingdom 11 July 2002, достапно на: CHRISTINE GOODWIN v. THE UNITED 
KINGDOM (coe.int); I. v. the United Kingdom (no. 25680/94) 11 July 2002, достапно на: Grand Chamber judgment I. v. United 
Kingdom 11.07.02 (coe.int); Lashmankin and Others v. Russia, (application no. 57818/09, 51169/10, 4618/11, 19700/11, 31040/11, 
47609/11, 55306/11, 59410/11, 7189/12, 16128/12, 16134/12, 20273/12, 51540/12, 64243/12, and 37038/13), 7 February 2017, достапно на: 
Judgment Lashmankin and Others v. Russia - local authorities repeatedly undermined public protests (coe.int); Alekseyev 
and Others v. Russia, (application no. 14988/09 and 50 others, 27 November 2018, достапно на: Judgment Alekseyev 
and Others v. Russia - Ban on LGBT rallies (coe.int); Zhdanov and Others v. Russia, (application no. 12200/08, 35949/11 and 
58282/12), 16 July 2019, достапно на: Judgment Zhdanov and Others v. Russia - refusal to register three LGBT organisations 
(coe.int); Berkman v. Russia (application no. 46712/15), 1 December 2020, достапно на: BERKMAN v. RUSSIA (coe.int).

23 J.M. v. the United Kingdom (Application no. 37060/06)28 September 2010, достапно на: J.M. v. THE UNITED 
KINGDOM (coe.int).

24 Еден од апликантите објави фотографија на својот профил на Фејсбук, на која тој и неговиот партнер 
се бакнуваат, а тоа доведе до стотици коментари на омраза на интернет. Апликантите тврдеа дека биле 
дискриминирани врз основа на сексуална ориентација поради одбивањето на властите да покренат предистражна 
истрага за коментарите на омраза. CASE OF BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA
 (Application no. 41288/15), 14 May 2020, достапно на: BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA (coe.int).
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улога во начинот на кој тие биле третирани од властите, кои сосема 
јасно изразиле неодобрување кон нив јавно да ја демонстрираат 
својата хомосексуалност кога одбивале да покренат предистражна 
истрага за говорот на омраза.  

 Објаснувачкиот меморандум на Извештајот „Приватен и семеен 
живот: постигнување еднаквост без оглед на сексуалната ориентација“ 
на Комитетот за еднаквост и недискриминација25 од 2018 година дава 
значаен сумиран преглед на јуриспруденцијата на ЕСЧП, која ја 
адресира потребата од правно признавање и заштита на односите на 
истополовите парови, пристапот до правата на истополовите парови 
и инаквите семејства со деца, а која подолу ќе ја приложиме преку 
извадоци од него.26 Уште пред повеќе од 40 години, во 1975 година, 
Судот утврди дека сексуалниот живот на една личност е важен дел 
од нејзиниот приватен живот во смисла на Европската конвенција 
за човекови права27, со цел неколку години подоцна, во 1981 година, 
во Даџон против Обединетото Кралство да утврди дека постоењето 
законодавство што ги криминализира хомосексуалните дејства 
меѓу возрасните што даваат согласност самото по себе претставува 
прекршување на правото на приватен живот.28 Таквото законодавство 
повеќе не е во сила во ниту една членка на Советот на Европа. Во 2010 
година, во својата пресуда во случајот Шалк и Копф против Австрија, 
Судот забележа дека истополовите двојки се способни, исто како и 
паровите од различен пол, да стапат во стабилни, посветени врски 
и едногласно одлучи дека врската на кохабитирачките истополови 
парови што живеат во стабилно де факто партнерство спаѓаат во 
поимот семеен живот, исто како и врската на пар од различен пол во 
иста ситуација.29 Фактот дека истополовите парови го уживаат правото 
на семеен живот сега е добро воспоставена судска практика.30 Во 2013 
година, Судот понатаму утврди дека нема оправдување за забрана 

25 Извештај Приватен и семеен живот: постигнување еднаквост без оглед на сексуалната ориентација на 
Комитетот за еднаквост и недискриминација, достапен на: PACE - Doc. 14620 (2018) - Private and family life: achieving 
equality regardless of sexual orientation (coe.int).

26 Приложени се извадоци од Извештајот во делот на параграфите 20-45.

27 X. v. Federal Republic of Germany, Application No. 5935/72, decision of 30 September 1975.

28 Dudgeon v. the United Kingdom, Application No. 7525/76, judgment of 22 October 1981.

29  Schalk and Kopf v. Austria, Application No. 30141/04, judgment of 24 June 2010. За резиме на пресудата види: 
Case-schalk-kopf-vs-Austria-2010.pdf (unionafirmativa.org.ve).

30 Види ги, меѓу другите, Gas and Dubois v. France, X. and others v. Austria, Vallianatos and others v. Greece, 
Hämäläinen v. Finland, Oliari and others v. Italy, Pajic v. Croatia, Orlandi and others v. Italy.
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на истополовите парови да влегуваат во граѓански заедници што 
биле создадени како алтернатива на бракот за паровите од различен 
пол; забраната значи и прекршување на Конвенцијата.31 Судот 
јасно стави до знаење дека истополовите парови имаат потреба од 
правно признавање и заштита на нивната врска. Во 2015 година, 
тој дополнително заклучи дека државите имаат позитивна обврска 
да обезбедат дека истополовите партнери имаат на располагање 
специфична правна рамка што обезбедува признавање и заштита на 
нивните синдикати32, наод што беше потврден во 2017 година.33 Судот 
истакна дека отсуството на таква рамка ги остава паровите во правен 
вакуум и не ја зема предвид социјалната реалност.34

 Во горенаведените случаи, Судот сметаше дека не е покажано 
дека преовладувачкиот интерес на заедницата ја надминува 
потребата на истополовите парови да им биде правно признаено 
нивното партнерство, ниту, пак, ја оправдува ситуацијата кога врската 
на жалителите е лишена од какво било признавање и заштита. И денес 
би било невозможно да се замислат какви било околности во кои би 
можел да се покаже таков преовладувачки интерес, дури и во земји 
каде што има силно противење на истополовите бракови. Па така, 
иако до денес не утврдил дека постои обврска според Конвенцијата 
со цел државите да преземат специфичен чекор за признавање на 
истополовите бракови, Судот постојано утврдува дека заштитата на 
традиционалното семејство (обично главната причина за лишување 
од права на истополовите парови) не е причина способна да оправда 
различен третман врз основа на сексуална ориентација во однос на 
пристапот до правата на истополовите парови.35 Покрај тоа, Судот ја 
нагласи обврската на државите при изборот на средства наменети 
за заштита на семејството да ги земат предвид случувањата во 
општеството и промените во перцепцијата на социјалните, граѓанско-

31 CASE OF VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE (Applications nos. 29381/09 and 32684/09), November 2013, 
достапно на: VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE (coe.int).

32 Oliari and others v. Italy (cases 18766/11 and 36030/11), 21 July 2015, достапно на: OLIARI AND OTHERS v. ITALY (coe.
int). Исто така, види и: Recognition-and-legal-protection-of-stable-homosexual-relationships-are-human-rights.pdf (aclj.
org).

33  Orlandi and Others v. Italy, (application no. 26431/12), 14 December 2017, достапно на: https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22itemid%22:[%22001-179547%22]}

34 Orlandi and others v. Italy (2017).

35 Karner v. Austria, Application No. 40016/98, judgment of 24 July 2003 and Kozak v. Poland, Application No. 13102/02, 
judgment of 2 March 2010 (in the context of succession to a tenancy); X. and others v. Austria, Application No. 19010/07, judg-
ment of 19 February 2013 (second-parent adoption); Taddeucci and McCall v. Italy, Application No. 51362/09, judgment of 30 
June 2016 (residence permit for family reunification).
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статусните и релационите прашања, вклучително и фактот дека не 
постои само еден начин или еден избор кога станува збор за водење 
на семејниот или приватниот живот.36 Понатаму, истополовите 
парови честопати се лишени од пристап до одредени права само 
врз основа на нивната сексуална ориентација. Сепак, практиката на 
Судот јасно стави до знаење дека кога е во прашање сексуалната 
ориентација, разликите во третманот може да се оправдаат само 
со особено убедливи и тешки причини, вклучително и на полето на 
приватниот и семејниот живот. Според тоа, маргината на процена на 
државите на ова поле е тесна и преземените мерки не само што мора 
да следат легитимна цел, туку мора да се покажат и како неопходни за 
постигнување на таа цел.37 Дополнително, ЕСЧП во своето испитување 
на правата на истополовите двојки утврди дека „основните потреби 
што се фундаментални за регулирање на врската на парот во 
стабилна и посветена врска [ги вклучуваат], меѓу другото, меѓусебните 
права и обврски што тие ги имаат еден кон друг, вклучително и 
морална и материјална поддршка, обврски за одржување и права на 
наследство“.38 Овој наод треба да ги води сите земји членки на СЕ во 
нивното регулирање на правата на истополовите парови. 

 Поконкретно, Судот јасно назначи дека невенчаните истополови 
двојки мора да имаат пристап до истите права и должности како 
невенчаните парови од различен пол во контекст на наследување 
закупнина и дека целосното исклучување на лицата што живеат 
во хомосексуална врска од наследување закупнина не може да 
се прифати како неопходно за заштита на семејството гледано во 
неговата традиционална смисла.39 Во областа на покривањето 
на здравственото осигурување, Судот утврди дека законската 
одредба што ги квалификува како издржувани лица само близок 
роднина на осигуреното лице или негов сопатник од спротивниот 
пол – исклучувајќи го истополовиот партнер на осигуреното лице 
– е дискриминаторска и е прекршување на Конвенцијата.40 Што се 

36 Bayev and Others v. Russia, Application No. 67667/09, judgment of 20 June 2017.

37 Овој принцип е постојано наведен, на пример, во: Karner v. Austria (2003), Kozak v. Poland (2010), Види, исто 
така, погоре X and Others v. Austria [GC], бр. 19010/07, § 99, ECHR 2013.

38 Oliari and others v. Italy (2015), paragraph 169.

39 Karner v. Austria 24 July 2003; Kozak v. Poland (application no. 13102/02),2 March 2010, достапно на: https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22863720%22],%22itemid%22:[%22001-97597%22]}

40 P.B. and J.S v. Austria, Application No. 18984/02, judgment of 22 July 2010.
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однесува до пристапот на истополовите партнери до пензијата на 
преживеаниот партнер, во ниту еден од случаите што дојдоа пред 
Судот тој не го најде неговото негирање како дискриминаторно41, став 
што е критикуван и е сосема различен од оној што го зазеде Судот на 
правдата на Европската Унија во низа свои пресуди, како и Комитетот 
за човекови права на Обединетите нации и Интерамериканскиот суд 
за човекови права.42 Судот, исто така, утврди и дека резервирањето 
на можноста да се аплицира за дозвола за престој поради семејно 
обединување само за парови од различен пол претставува повреда 
на Конвенцијата43, бидејќи го оневозможува истополовиот партнер 
да ја исполни дефиницијата за „брачен другар“ според националниот 
закон за целите на доделување дозвола за престој.44

 ЕСЧП, исто така, во многу случаи беше повикан да ги испита 
аспектите на човековите права на односите меѓу ЛГБТИ родителите 
и нивните деца. Опфатените ситуации се различни и ја одразуваат 
реалноста на нашите општества. Што се однесува до родителското 
овластување, во 1999 година Судот утврди дека сексуалната 
ориентација не може да се наведе како негативен фактор при 
одлучувањето кој родител треба да има старателство над детето 
откако хетеросексуалниот брак завршил со развод.45 Односот меѓу 
родителот хомосексуалец и нивното дете од претходна врска на тој 
начин е заштитен со Конвенцијата. Во 2008 година, Судот утврди дека 
одбивањето, врз основа на сексуална ориентација, да се дозволи 
самохран ЛГБТИ родител да посвои дете генетски неповрзано со 
него во земја каде што се дозволени посвојувања од еден родител 
претставува дискриминација, а со тоа се крши Европската конвенција 
за човекови права.46 Во однос на едноставното или посвојувањето 
од втор родител – со помош на кое биолошкиот родител на детето го 
задржува родителското овластување, а нивниот партнер е законски 

41 Види, на пример, Aldeguer Tomás v Spain, Application 35214/09, Chamber Judgment [2016] ECHR 202, 14 June 
2016.

42 Види ги случаите пред ЕСП: C-117/01, C-267/06 and C-147/08; Young v. Australia, 6 August 2003, CCPR/
C/78/D/941/2000; X. v. Colombia, 30 March 2007, CCPR/C/89/D/ 1361/2005 пред Комитетот за човекови права на ООН; и 
Duque v. Colombia (Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs), judgment of 26 February 2016, Series C No. 310 
пред Интерамериканскиот суд за човекови права.

43 Pajic v. Croatia, Application No. 68453/13, judgment of 23 February 2016.

44 Taddeucci and McCall v. Italy, Application No. 51362/09, judgment of 30 June 2016.

45 Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Application No. 33290/96, judgment of 21 December 1999.

46 E.B. v. France, Application No. 43546/02, judgment of 22 January 2008.
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признаен дека исто така има родителско овластување, Судот во 2013 
година утврди дека онаму каде што е можно посвојување од втор 
родител за невенчани хетеросексуални парови, но не и за невенчани 
истополови парови, тоа претставува неоправдана разлика (т. е. 
дискриминација) врз основа на сексуална ориентација. Не беа 
изнесени поткрепени и убедливи причини за да се покаже дека 
исклучувањето на посвојувањето од втор родител од невенчана 
истополова двојка, иако таквата можност се дозволува за невенчана 
двојка од различен пол, е неопходно за заштита на семејството 
во традиционална смисла или за заштитата на интересите на 
детето.47 

 Судот до денес нема најдено никаква обврска на државите 
да одобрат автоматско признавање како втор родител на детето 
на женскиот партнер на жена што родила дете („кородителско 
признавање“), дури и кога жените живеат во регистрирано 
партнерство и каде што правно би се претпоставувало дека мажот 
на жената е биолошки татко на дете родено вон (хетеросексуален) 
формален брак, без оглед на тоа дали тоа всушност било така.48 Како 
и да е, важно е да се нагласи дека – исто како и за признавањето на 
истополовите бракови или како и во однос на кое било друго право – 
ништо не ја спречува државата да оди подалеку од судската практика 
на Судот и да заземе позиција што е поповолна и за истополовиот 
партнер на мајката на детето и на детето, и кој осигурува дека и 
двајцата родители што ќе го воспитуваат детето се препознаваат, од 
раѓањето на детето, како родители на детето. Ова е јасно во интерес 
на детето и веќе е направено, на пример, во Белгија. 

 Во контекст на ЕСЧП и состојбите во Република Северна 
Македонија, важно е да се спомене случајот Х против Поранешната 
Југословенска Република Македонија.49 Во овој случај, трансродово 
лице се пожали дека нема јасна легислатива во државата што 
го регулира признавањето на трансродовите лица и дека, иако 
неговото име било променето, властите повеќе од седум години 

47 X. and others v. Austria, Application No. 19010/07, judgment of 19 February 2013.

48 Boeckel and Gessner-Boeckel v. Germany, Application No. 8017/11, decision of 7 May 2013.

49 X v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (no. 29683/16) 17 January 2019, достапно на: X v. “THE FORMER 
YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” (coe.int).
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одбиваат да ја променат неговата полова ознака на официјалните 
документи и неговата лична карта, освен ако не достави доказ 
дека бил подложен на целосна операција за промена на полот – 
тој, всушност, бил подложен на двојна мастектомија, но не сакал да 
има понатамошна операција. Судот во својата пресуда се повика на 
Препораката на Комитетот на министри на Советот на Европа од 2010 
година, барајќи од земјите членки да обезбедат „брзи, транспарентни 
и достапни“ процедури за правно признавање на „промена на 
пол“ и на резолуциите на Парламентарното собрание на Советот 
на Европа од 2010 и 2015 година, кои ги повикуваат земјите членки 
да го обезбедат правото на трансродовите лица на официјално 
признавање на „преферираниот родов идентитет на поединецот, 
без никаква претходна обврска да се подложат на стерилизација 
или други процедури, како што е хируршка промена на полот и 
хормонска терапија“, односно на „брзи, транспарентни и достапни 
процедури засновани врз самоопределување“. Судот забележа 
дека апликантот се жалел и на недостиг на регулаторна рамка за 
официјално признавање на полот и на барање дека признавањето ќе 
биде „условено со целосна операција за промена на полот“. Меѓутоа, 
во својата одлука, Судот се фокусираше на недостигот на формална 
процедура за признавање и не продолжи понатаму со прашањето 
дали „Х“ ќе треба да подлежи на дополнителна операција за промена 
на полот како предуслов за официјално признавање. Судот оцени 
дека Северна Македонија го прекршила членот 8 од Конвенцијата 
„поради недостиг на регулаторна рамка што го обезбедува правото 
на почитување на приватниот живот на апликантот“. 

 Низ својата улога на толкување и примена на Европската 
конвенција за човекови права, ЕСЧП игра важна улога во 
спроведувањето промени во правната положба на ЛГБТ лицата во 
Европа. Во текот на годините, Судот честопати беше последното 
средство за луѓето чии права не се признаени од политичкиот или 
правниот систем во нивните земји – вклучително и во државите што 
се сметаа дека сосема ги почитуваат човековите права. Сите земји 
членки на СЕ мора да се согласат да ги прифатат и да ги спроведат 
одлуките на Судот во случаите преземени против нив. Како и да е, за да 
има пресудата практично дејство за жалителот и за другите засегнати 
од неа, државата можеби ќе треба да преземе комплексен опсег на 
мерки. Тие би можеле да вклучуваат измени на закони, промени 
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во практиката на полицијата и обвинителството или промени во 
судската практика на домашните судови. Дури и со максимална 
политичка волја од страна на Владата за која станува збор и без 
отпор кон пресудите на Судот, на овие промени може да им треба 
време да станат целосно ефективни. Ова време дополнително се 
зголемува во случаите на спротивставување на пресудите на Судот 
од страна на тужените држави. На пример, парламентите може да 
одбијат да го усвојат потребното законодавство за спроведување 
(види, на пример, L против Литванија); или, пак, полицијата сè уште 
да не може да преземе ефективни дејства за заштита на парадите 
на гордоста на ЛГБТ (види, на пример, Идентоба и други против 
Грузија). За ефикасна промена можеби е потребна координирана 
поддршка од другите институции на СЕ, особено од Комесарот за 
човекови права и Парламентарното собрание, кои и двете силно 
ги поддржаа заштитата и проширувањето на правата на ЛГБТИ и 
Европската комисија против расизмот и нетолеранцијата (ECRI), која 
ја испитува положбата на ЛГБТИ лицата како дел од својот редовен 
мониторинг на сите земји членки од 2013 година.50 Конкретната улога 
и влијанието што ги остварува ЕКРН ќе бидат предмет на посебен 
фокус во продолжение.

50 Исто така, постојат и други специјализирани служби во рамките на Советот на Европа што може да 
обезбедат поддршка и експертиза на земјите членки, вклучувајќи го, на пример, Одделот за антидискриминација и, 
особено, Одделението за сексуална ориентација и родов идентитет (SOGI).
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Европскиот комитет за социјални права (ЕКСП) е телото задолжено 
да го следи почитувањето на Европската социјална повелба, договор 
што ги гарантира социјалните и економските права на човекот и како 
таква претставува „комплементарен“ инструмент на ЕКЧП и нејзините 
граѓански и политички права. Механизмот за надзор на Комитетот се 
заснова врз национални извештаи и „систем на колективни жалби“. 
Поконкретно, ЕКСП прима и разгледува извештаи од државите и им 
ги доставува своите заклучоци преку Владиниот Комитет составен 
од претставници на државите договорнички и меѓународните 
организации на работодавачи и на работници. Постапката за 
колективни жалби, пак, им овозможува на социјалните партнери 
и невладините организации да поднесат жалби за кршење на 
Повелбата од страна на државите што ја ратификувале. Комитетот ги 
разгледува овие жалби и подготвува извештај што последователно 
се доставува до Комитетот на министри за да донесе резолуција 
заснована врз извештајот, во која може да препорача засегнатата 
држава да преземе конкретни мерки за да обезбеди дека ситуацијата 
е усогласена со Повелбата.1

 Во случајот INTERIGHTS против Хрватска, INTERIGHTS, во 
партнерство со Центарот за репродуктивни права и Центарот 

1 Михајлова Стратилати, Елена, Мехмед Резарт, Човекови права: Прирачник за пратениците и собраниската 
стручна служба, Мисија на ОБСЕ во Скопје, 2021 година, стр. 34.

5. ОДЛУКИ НА ЕВРОПСКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
СОЦИЈАЛНИ ПРАВА
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за образование, советување и истражување (CESI), во октомври 
2007 година поднесе жалба до Европскиот комитет за социјални 
права против Хрватска за нејзиното спонзорство и напорите за 
проширување на дискриминаторската и ненаучна програма што 
промовира апстиненција на сметка на други остварливи алтернативи, 
како што е контрацепцијата.2 Во жалбата беше наведено дека една 
од програмите за сексуално образование во земјата спонзорирана 
од државата, TeenStar, ги прекршила основните права на здравје 
и недискриминација на младите луѓе. Наставната програма на 
TeenStar заснована врз апстиненција учеше дека кондомите не 
спречуваат ХИВ и други сексуално преносливи инфекции, дека 
геј-врските се „девијантни“ и дека мајките што остануваат дома 
создаваат подобри семејства. Како таква, таа ја обесхрабрува 
употребата на контрацептивни средства, вклучително и кондоми; 
го омаловажува секој однос надвор од традиционалниот семеен 
модел и ги зајакнува родовите стереотипи. Жалбата, исто така, се 
однесуваше на недостигот на сеопфатна задолжителна наставна 
програма за сексуално образование, како што се бара со членот 
11 од Европската социјална повелба. Групите тврдеа дека, со тоа, 
Хрватска ги загрозува здравјето и животите на своите млади луѓе 
преку погрешно и несоодветно сексуално образование и затоа ги 
прекршува своите обврски од главниот меѓународен договор за 
човекови права, Европската социјална повелба. Европскиот комитет 
за социјални права забележа дека ограничената наставна програма 
на Хрватска што го опфаќа сексуалното образование дискриминира 
врз основа на сексуалната ориентација. Во својата одлука објавена 
на 11 август 2009 година, Комитетот истакна дека државата има 
обврска да се погрижи едукативните материјали да не ги зајакнуваат 
понижувачките стереотипи и да ги одржуваат формите на 
предрасуди што придонесуваат за социјална исклученост, вградена 
дискриминација и негирање на човечкото достоинство. Комитетот 
забележа дека изјавите што се наоѓаат во наставната програма „ги 
стигматизираат хомосексуалците и се засноваат врз негативни, 
искривени, осудувачки и понижувачки стереотипи“.3 Во својата 
одлука, Комитетот наведе дека владите што ја потпишале Европската 
социјална повелба се обврзани да обезбедат научно засновано и 

2 INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), достапно на: Croatia-Complain-no-45-2007.pdf 
(globalhealthrights.org).

3 INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), види посебно пара. 60 и 61.
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недискриминаторско сексуално образование за младите луѓе што 
не вклучува цензурирање, задржување или намерно погрешно 
прикажување информации, како што е контрацепцијата. Комитетот 
препорача таквото образование да се обезбеди во текот на целиот 
период на школување. Тој истакна дека едукацијата за сексуално и 
репродуктивно здравје треба да биде насочена кон развивање на 
капацитетот на децата и младите да ја разберат нивната сексуалност 
во нејзините биолошки и културни димензии, со цел да им се 
овозможи да донесуваат одговорни одлуки во однос на однесувањето 
по сексуалното и репродуктивното здравје.4 Иако Комитетот утврди 
дека некои содржини на TeenStar се проблематични, тој не се осврна 
на тоа дали Хрватска ги прекршува своите обврски од Повелбата 
со тоа што дозволува да се изучува во училиште, со образложение 
дека предметот е изборен и не е задолжителен. Меѓутоа, Комитетот 
потврди дека секој изборен предмет мора да остане објективен и да 
ги почитува човековите права.5 

 Конечно, во однос на тврдењето на INTERIGHTS дека 
квантитативната и квалитативната несоодветност на образованието 
за сексуално и репродуктивно здравје, обезбедено како дел од 
обичната училишна програма, ги остава девојчињата ранливи на 
одредени здравствени ризици што се еднакви на дискриминација 
врз основа на пол, Комитетот иако забележа дека бројот на часови 
и информациите што се предаваат во постојната програма се 
ограничени, не ги сметаше за „доволно дефицитарни“ врз основа на 
тоа дека стапките на бременост и сексуално преносливи инфекции 
кај хрватските млади луѓе генерално не се полоши од други европски 
земји. 

 Ова е исклучително важна одлука, бидејќи за првпат 
меѓународно тело за човекови права адресира жалба за прашањето 
на сексуалното образование во училиштата и ги артикулира 
деталните стандарди за обврската на земјите да обезбедат точно и 
научно засновано сексуално образование. Таа праќа моќен сигнал 
до сите европски земји дека не смеат да промовираат хомофобија 
во училницата. Младите треба да бидат свесни дека ЛГБТ заедницата 

4 INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), para. 46.

5 INTERIGHTS v. Croatia, Complaint No. 45/2007 (2009), para. 49.
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има право на еднаков третман и почит.6 

 Во 2009 година, Комитетот на министри ја усвои Резолуцијата 
CM/ResChS(2009)7 за овој случај, во која истакна дека ја поздравува 
мерката што веќе ја презедоа хрватските власти и со нетрпение 
очекува во моментот на поднесувањето на следниот извештај во врска 
со релевантните одредби од Европската социјална повелба Хрватска 
да извести дека ситуацијата е усогласена.7 Во 2017 година, во своето 
следење на напредокот во спроведувањето на Одлуката, Европскиот 
комитет за социјални права забележа дека спорниот учебник е 
повлечен од Министерството за образование и властите ги презеле 
неопходните мерки за да се осигурат дека образовните материјали 
што се користат во училишните програми повеќе не содржат 
дискриминаторски изјави, па така, констатираше дека ситуацијата е 
усогласена со Повелбата и одлучи да го прекине испитувањето на 
одлуката.8
  
 Случајот Трансродова Европа и ИЛГА-Европа против Чешката 
Република9 беше покренат од две невладини организации што ги 
застапуваа трансродовите, како и сите ЛГБТИ лица. Невладините 
организации се пожалија дека трансродовите лица во Чешката 
Република треба да се подложат на стерилизација како предуслов 
за добивање правно признавање. Двете невладини организации 
тврдеа дека тоа е прекршување на членот 11 од Социјалната повелба, 
кој вели дека „секој има право да ги користи погодностите од сите 
мерки што му овозможуваат уживање на највисокиот можен достапен 
здравствен стандард“.10 Аргументот на жалителите, во суштина, беше 
тоа дека: да се изврши притисок врз трансродовите лица да се 
подложат на операција, која може да биде штетна и не е медицински 
неопходна, е прекршување на позитивната обврска на чешките 
власти да им овозможат на лицата да уживаат во највисок можен 

6 INTERIGHTS v Croatia | INTERIGHTS

7  CM/ResChS(2009)7: Collective complaint No. 45/2007 by the International Centre for the Legal Protection of 
Human Rights (INTERIGHTS) against Croatia (Adopted by the Committee of Ministers on 21 October 2009 at the 1068th 
meeting of the Ministers’ Deputies), достапно на: Microsoft Word - CoE_CM_UPR_HRV_S09_2010_Council of europe.doc 
(ohchr.org).

8 Assessment of the follow-up (2017), достапно на: https://hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-45-2007-Assessment-en.

9 Transgender Europe and ILGA Europe v. the Czech Republic, Complaint no. 117/2015 (2018), достапно на: https://
hudoc.esc.coe.int/eng?i=cc-117-2015-dmerits-en.

10 Европска социјална повелба, достапна на: Европска социјална повелба (aktiv.mk).
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стандард на здравје. Тие особено се потпираа на одлуката на Судот за 
човекови права од 2017 година во случајот АП, Гарсон и Нико против 
Франција, каде што Судот утврди дека условот за стерилизација на 
трансродовите лица што бараат официјално признавање на полот 
е прекршување на членот 8 од Конвенцијата за човекови права.11 
Комитетот за социјални права разгледа широк спектар на европски 
и универзални меѓународни одредби и препораки, особено 
Препораката на Комитетот на министри на Советот на Европа од 2010 
година и резолуциите на Парламентарното собрание од 2010 и 2015 
година. Комитетот, исто така, го зема предвид Извештајот од 2009 
година на Комесарот за човекови права на Советот на Европа, кој 
ги повикува земјите членки „да ја укинат стерилизацијата и другиот 
задолжителен медицински третман како неопходно законско 
барање за признавање родов идентитет на една личност“, а потсети 
и на одлуката во случајот АП, Гарсон и Нико. Со единаесет гласа 
„за“, Комитетот заклучи дека „условот за признавање на родовиот 
идентитет на трансродовите лица ја нарушува слободната согласност 
и затоа таквото барање го нарушува физичкиот интегритет, дејствува 
спротивно на поимот на човековото достоинство и, следствено, не 
може да се смета за компатибилно со правото на заштита на здравјето, 
како што е загарантирано со членот 11.1 од Повелбата“.  Одлуката на 
Комитетот е доказ за зголемената поддршка во Советот на Европа за 
укинување на барањето за операција или стерилизација за промена 
на полот како неопходен предуслов за официјално признавање на 
полот. Во 2018 година, Комитетот на министри ја усвои Резолуција 
CM/ResChS(2018)9 за овој случај, во која истакна дека ја забележува 
намерата на чешките власти да ја усогласат ситуацијата со Повелбата 
и ги поздравува мерките преземени за измена на релевантните 
законски акти што се однесуваат на признавањето на родовиот 
идентитет на трансродово лице во согласност со Повелбата, како и 
другите мерки, но со нетрпение очекува на известувањето од Чешката 
Република, во времето на поднесување на следниот извештај во 
врска со релевантните одредби од Повелбата, за секој нов развој во 
врска со нивното спроведување.  

 Овој краток преглед покажува дека очигледно институциите 
на СЕ, Комитетот на министри, Комесарот за човекови права, 

11 A.P., Garçon and Nicot v. France (application nos. 79885/12, 52471/13 and 52596/13), 6 April 2017, достапно на: 
Judgment A.P., Garcon and Nicot v. France - change of entries concerning sex on birth certificates.pdf.
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Парламентарното собрание и Европскиот суд за човекови права беа 
критичен и интегрален дел во појавата и развојот на меѓународната 
норма за правата на ЛГБТ лицата како човекови права. Иако 
понатамошниот напредок во однос на човековите права на ЛГБТ 
лицата е веројатно дека ќе продолжи низ Европа, овие институции 
дадоа значителен придонес во развојот на концептот и неговата 
институционализација во правото, политиката и во практиката, но и 
во Европа и пошироко. 
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6. УЛОГАТА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 
ПРОТИВ РАСИЗАМ И НЕТОЛЕРАНЦИЈА 
(ЕКРН) ВО БОРБАТА ПРОТИВ ЛГБТИ 
ДИСКРИМИНАЦИЈАТА
Во 1993 година, на Самитот на шефовите на држави и влади на Советот 
на Европа беше создадена Европската комисија против расизам и 
нетолеранција (ЕКРН) со цел следење и известување за расизмот 
и нетолеранцијата во сите земји членки. Комисијата е составена од 
47 независни експерти, по еден од секоја земја членка на СЕ. ЕКРН 
не се заснова врз конкретен договор. Иако некои ова може да го 
сметаат за недостаток, овој факт носи имплицитно признание: меѓу 
сите европски држави е прифатено дека расизмот е неприфатлив 
во нашите современи демократски општества. Затоа не ни треба 
посебна Конвенција, борбата против расизмот не е опционална, 
поточно избор од кој земјите може да одлучат да се откажат. Всушност, 
таа е дел од и компонента на најсилните меѓународни инструменти 
што ги нуди СЕ: Европската конвенција за човекови права.1 

 Работата на ЕКРН се состои од три столба: 
1. Следење на земјата, направено преку редовни посети на земјата 

1  Михајлова Стратилати, Елена, обраќање во својство на член на ЕКРН на настанот: Presentation of the HELP 
online course on Anti-Discrimination, Joint program between the European Union and Council of Europe Horizontal Facility 
for Western Balkans and Turkey II, Action “Promotion of Diversity and Equality in North Macedonia”, Action “HELP in the 
Western Balkans”, 24 February 2021.
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што вклучуваат средби со владите и граѓанските организации.2 
Бидејќи тековната пандемија предизвикана од КОВИД-19 многу го 
отежнува извршувањето на посетата на земјите, ЕКРН останува на 
настојувањето за повторно зголемување на бројот на посети веднаш 
штом здравствената состојба го дозволи тоа. Во овој контекст, можеби 
вреди да се истакне дека следната посета на Северна Македонија 
провизорно е закажана за втората половина на 2022 година.
2. Работа на генерални или општи теми – ова досега резултираше со 
усвојување и објавување 16 Генерални препораки (General Policy 
Recommendations GRPs),3 вклучително и теми како што е националното 
законодавство за борба против расизмот и расната дискриминација 
(Препорака бр. 7), борба против расизмот и расната дискриминација 
во и преку училишно образование (Препорака бр. 10) или борба 
против антициганизам и дискриминација на Ромите (бр. 13). На линија 
со тековните приоритети на ЕКРН, зацртани на прославувањето на 
нејзината 25-годишнина во „Патоказот за ефективна еднаквост“, во 
периодот 2019-2021 година ЕКРН ја заврши ревизијата на две 
генерални препораки, имено, оние што се борат против 
нетолеранцијата и дискриминацијата на муслиманите (бр. 5) и против 
антисемитизмот (бр. 9). Исто така, и особено важно во нашиот контекст, 
ЕКРН подготвува работа за нова препорака за борба против 
дискриминацијата на ЛГБТИ лицата.  
3. Соработка со граѓанското општество на национално и на европско 
ниво, на пример, преку организација на тркалезни маси во земјите 
членки – таква средба се одржа во Скопје во ноември 2019 година – 
или учество на членовите на ЕКРН на настани.  
 
 Општиот преглед на работата на ЕКРН, постигнатиот напредок 
и трендовите што се среќаваат во областите на расизам и 
нетолеранција низ Европа може да се најдат во нејзините Годишни 
извештаи што се достапни на нејзината веб-страницa.4 При работата, 
ЕКРН ја информираат Европската конвенција за човекови права и 
судската практика на Европскиот суд за човекови права, но и обратно. 
ЕКРН е во уникатна позиција да обезбеди независни мислења и 
процени за усогласеноста со Конвенцијата за човекови права од 
секоја држава и за спроведувањето на одлуките на Судот. Нејзините 

2  ЕКРН воспостави широкопочитувана постапка за редовно следење на секоја земја членка на Советот 
на Европа и за вклучување во дијалог со владите за нивните успеси и неуспеси во борбата против расизмот и 
нетолеранцијата и развивање инклузивно и фер општество, Михајлова Стратилати, Елена, Мехмед Резарт, Човекови 
права: Прирачник за пратениците и собраниската стручна служба, Мисија на ОБСЕ во Скопје, 2021 година, стр. 36.

3  Општите препораки на ЕКРН (General Policy Recommendations GRPs) поставуваат стандарди и им помагаат 
на владите во развивањето на нивните политики во широк спектар на области.

4  European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) - Homepage (coe.int)
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периодични извештаи се наведени во голем број пресуди на Судот. 
На пример, во случајот Бејзарас и Левицкас против Литванија5, Судот 
опширно цитираше од мониторинг-извештајот на ЕКРН за Литванија 
од 2016 година и последователниот извештај за следење на неговите 
препораки од 2019 година.6 ЕКРН, исто така, е во позиција да ги 
идентификува новите прашања што би можело да доведат до 
проблеми во иднина, додека, пак, истовремено може да идентификува 
добри практики во некои држави, кои, доколку се усвојат пошироко, 
би можело да помогнат во борбата против предрасудите и хомо/
трансфобијата, но и да постави нови стандарди за развој на вистински 
инклузивно општество, земајќи ги предвид менувачките и 
потолерантни ставови за прашањата на ЛГБТИ.  
 
 ЕКРН започна да ги испитува дискриминацијата и 
нетолеранцијата кон ЛГБТ лицата во својот петти циклус на 
мониторинг на земјите (2012-2018) и кон интерсекс-лицата во шестиот 
циклус на мониторинг. Таа им препорачува на сите земји членки да 
развијат законодавство и политики за борба против дискриминацијата, 
говорот на омраза и насилството врз лицата поради нивната 
сексуална ориентација, родовиот идентитет или половите 
карактеристики и да промовираат толеранција. Во рамките на својот 
шести циклус на мониторинг, кој започна во 2019 година, ЕКРН се 
занимава со ефективна еднаквост и пристап до правата на ЛГБТИ 
лицата. ЕКРН ги мониторира прашањата на ЛГБТИ во светлото на 
Европската конвенција за човекови права, релевантната судска 
практика на Европскиот суд за човекови права и Препораката CM/
Rec(2010)5 на Комитетот на министри на Советот на Европа за мерките 
за борба против дискриминацијата на основи на сексуална 
ориентација или родов идентитет. Препораките на ЕКРН за прашања 
на ЛГБТИ, кои се содржани во извештаите од петтиот и шестиот 
циклус на мониторинг, се групирани заедно во Информативен лист 
на ЕКРН (ECRI Factsheet) за прашања на ЛГБТИ.7 Поради неговата 
исклучителна важност како сумарен и концизен увид во постојните 
стандарди на ЕКРН за ефективна еднаквост и пристап до правата на 

5  CASE OF BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA
 (Application no. 41288/15), 14 May 2020, достапно на: BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA (coe.int)

6  Во делот на анализата, Судот се потпира конкретно на фактот дека извештајот на ЕКРН посочи дека 
најмногу говор на омраза се случува на интернет, а, исто така, и на социјалните мрежи. Овој факт Судот го искористи 
за да го отфрли аргументот на Владата дека коментарите на Фејсбук се помалку опасни од оние на интернет-
порталите за вести; види CASE OF BEIZARAS AND LEVICKAS v. LITHUANIA, достапно на: BEIZARAS AND LEVICKAS v. 
LITHUANIA (coe.int).

7  Видете ги, исто така, и мониторингот на земјите, достапен на Country Monitoring (coe.int) и Збирката на 
препораки на ECRI од 5-ти циклус за прашања на ЛГБТ; достапно на: 16809e7b66 (coe.int).
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ЛГБТИ лицата, овој дел ќе продолжи како негово интегрално 
приложување.  
 
 Информативниот лист на ЕКРН за прашања на ЛГБТИ, објавен 
на 1 март 2021 година, ги сумира препораките дадени од ЕКРН за 
обезбедување и заштита на правата на ЛГБТИ лицата како резултат 
на мониторинг-посетите на ЕКРН на 47-те земји членки.8 Тој е изготвен 
од Секретаријатот на ЕКРН во тесна консултација со Работната група 
на ЕКРН за прашања на ЛГБТИ9 и има цел да ги претстави клучните 
стандарди на ЕКРН за прашањата за сексуалната ориентација, 
родовиот идентитет и половите карактеристики, како што се 
рефлектираат во препораките содржани во извештаите на ЕКРН за 
поединечните земји. Информативниот лист вклучува делови што се 
однесуваат на правната рамка, собирањето податоци, истражувањето 
и рамката за политики, превенцијата, заштитата, одговорноста на 
јавните и други органи и институции, мерките за истрага, гонење и 
процесно-правните мерки, како и телата за еднаквост. Тој напоменува 
дека на него треба да се гледа како на работа што е во тек и да не се 
смета за исцрпен, бидејќи ЕКРН можеби ќе треба да се соочи со нови 
проблеми во идните години, особено поради новата технологија и 
други случувања што ќе бараат нови одговори.10 Во однос на правната 
рамка, во општите принципи се наведува дека „властите треба да 
преземат соодветни законодавни мерки со цел да пратат јасна порака 
дека нетолеранцијата кон ЛГБТИ лицата не е прифатлива и нивната 
еднаквост и достоинството во сите области на животот да бидат 
законски вградени“.11 Конкретните препораки во областа на 
кривичното право се однесуваат на: експлицитно вклучување на 
основите на сексуалната ориентација, родовиот идентитет и половите 
карактеристики во одредбите на кривичното право насочени кон 
борба против расизмот и нетолеранцијата, кое, пак, треба да предвиди 

8  Factsheet on LGBTI issues, EUROPEAN COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI) SECRETARIAT 
OF ECRI, 1 March 2021, достапен на: Factsheet LGBTI (coe.int).

9  Работната група на ЕКРН за прашања на ЛГБТИ (ECRI’s Task Force on LGBTI issues) беше формирана во јули 
2020 година со цел да се подготви теренот за изготвување идна Генерална препорака во согласност со Патоказот на 
ЕКРН за годините што доаѓаат. Почнувајќи од 4 декември 2020 година, Работната група ја сочинуваа: Мајкл ФАРЕЛ 
(член на ЕКРН во однос на Ирска), Доменика ГИДЕИ БИДУ (членка на ЕКРН во однос на Холандија), Марин ГУРИН 
(член на ЕКРН во однос на Република Молдавија), Кристијан ЈУРА (член на ЕКРН во однос на Романија), Нежа 
КОГОВШЕК САЛАМОН (членка на ЕКРН во однос на Словенија), Марија Даниела МАРУДА (членка на ЕКРН во однос 
на Грција), Елена МИХАЈЛОВА СТРАТИЛАТИ (членка на ЕКРН во однос на Северна Македонија), Кристина ПАРДАЛОС 
(членка на ЕКРН во однос на Сан Марино) и Аслак ШИШЕ (член на ЕКРН во однос на Норвешка). На Пленарната 
седница на ЕКРН во декември 2021 година, оваа Работна група беше заменета со Работна група за изготвување 
Генерална препорака во областа на ЛГБТИ.

10  Информативниот лист на ЕКРН за прашања на ЛГБТИ, Вовед, стр. 4. Factsheet on LGBTI issues, EUROPEAN 
COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI) SECRETARIAT OF ECRI, 1 March 2021, достапен на: Factsheet 
LGBTI (coe.int).

11  Ибид., стр. 5.
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ефективни, пропорционални и одвраќачки санкции; предвидување 
на јавните навреди, јавните клевети и заканите извршени кон лице 
или група лица поради нивната сексуална ориентација или родов 
идентитет (или полови карактеристики) за кривични дела, како и 
експлицитно предвидување на фобичната мотивација на ЛГБТИ како 
отежнувачка околност за секое обично кривично дело; но и 
вклучување во кривичното законодавство на сексуалната ориентација, 
родовиот идентитет и половите карактеристики како забранети 
основи во кривичното законодавство.  
 
 Конкретните препораки во областа на граѓанското и управното 
право се однесуваат на: вклучување на сексуалната ориентација, 
родовиот идентитет и половите карактеристики како забранети 
основи во граѓанското и административното законодавство за 
недискриминација и законите за борба против говорот на омраза; 
како и воведување во законите на принципот на споделување на 
товарот на докажување по претставките за дискриминација врз 
основа на сексуална ориентација, родов идентитет и полови 
карактеристики што се поднесуваат пред граѓанските или управните 
с у д о в и .  
 
 Во однос на законодавството за заеднички живот и брак, 
„властите треба да обезбедат правна рамка што ќе им овозможи на 
истополовите парови формално и правно да се признае и да се штити 
нивната врска, без каква било дискриминација, а властите, исто така, 
треба да испитаат дали има објективно и разумно оправдување за 
какви било разлики во регулирањето на брачните и истополовите 
парови и да ги укинат таквите неоправдани разлики“.12  
 
 Во однос на законодавството за признавање и промена на 
полот, на властите им се препорачува да усвојат законодавство што 
експлицитно ја регулира промената на името и полот за трансродовите 
лица и да воспостават јасни насоки за процедурите за промена на 
полот и неговото официјално признавање во согласност со 
стандардите на СЕ. Поконкретно, таквото законодавство треба да 
гарантира целосно правно признавање на промената на полот на 
лицето и да дозволи да се направат промени на полот, вклучително и 
ознаките за пол во личните документи (вклучувајќи лични карти, 
образовни дипломи и потврди за вработување) на брз, транспарентен 
и достапен начин, без условот за операција за промена на полот. 
Слично на тоа, законодавството што предвидува признавање лица во 

12  Ибид.
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пол различен од оној во кој тие првично биле регистрирани не треба 
да вклучува никакво барање како предуслов за правно признавање, 
како што се операција за промена на пол, тежок хормонски третман, 
стерилизација, развод или опсежен психијатриски преглед. Ваквото 
законодавство треба да биде изготвено со консултирање на ставовите 
на организациите што ги претставуваат ЛГБТИ лицата и телата за 
еднаквост.13  
 
 Во законодавството за азил, пак, властите треба да овозможат 
измени со цел секој што е во опасност да биде жртва на прогон во 
својата земја на потекло поради сопствената сексуална ориентација 
или родов идентитет (или полови карактеристики) да може да добие 
статус на бегалец.  
 
 Препораките до државите во делот на Собирање податоци, 
истражување и рамка за политики бараат од властите да воспостават 
сеопфатен и доверлив систем за собирање податоци, кој ќе ѝ биде 
достапен на јавноста, во однос на дискриминацијата или 
нетолеранцијата што ја трпат членовите на ЛГБТИ заедницата, 
инцидентите со говор на омраза и дела од омраза пријавени во 
полиција, како и одговорите што судските органи ги презеле во однос 
на нив, но и да преземат активни мерки за справување со недоволното 
пријавување говор на омраза; понатаму, да подготват истражувања 
за ЛГБТИ лицата, за нивните животни услови, дискриминацијата и 
нетолеранцијата кон нив, со почитување на принципот на 
доверливост, информирана согласност и доброволна 
самоидентификација на поединците како членови на конкретна 
група; како и заедно со организациите што ја претставуваат ЛГБТИ 
заедницата да изготват, да усвојат и да спроведат национална 
стратегија и/или акциски план или сеопфатна програма со цел да се 
осигури дека ЛГБТИ лицата може да живеат на еднаква основа со 
другите.14 Исто така, со цел координација и брзо спроведување на 
сите проекти од акцискиот план, може да се формира меѓуресорска 
работна група за прашања на ЛГБТИ, а, онаму каде што е соодветно, 
и посебна меѓуинституционална работна група за развој на сеопфатна 
стратегија против говорот на омраза насочен кон ЛГБТИ лицата во 
која покрај релевантните власти, телата за еднаквост и граѓанските 
организации, треба да бидат вклучени и претставници на ЛГБТИ 

13  Ибид., стр. 6.

14  Националната стратегија, акцискиот план или програмата треба да ги вклучуваат следниве цели: заштита 
на ЛГБТИ лицата од дискриминација, говор на омраза и насилство, подигнување на свеста за нивните животни 
услови, промовирање на разбирањето на ЛГБТИ лицата и остварување на нивното право на еднаков третман во сите 
области на животот, вклучително образованието, вработувањето и здравствената заштита.
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заедницата и претставници на медиумите.15  
 
 Препораките во областа на превенцијата ги опфаќаат:  
- Препораките за подигнување на свеста, како што се организирање 
обемни кампањи за информирање и подигнување на свеста во сите 
делови од општеството за забраната на говорот на омраза и 
дискриминацијата на ЛГБТИ лицата, за законските одредби и права 
што постојат во оваа област и процедурите за пријавување и 
поднесување жалби против случаи на таков говор и за соодветните 
одредби од кривичното право;

- Препораки за образование, како што се ревидирање на 
наставните програми за училишно, универзитетско и стручно 
образование со цел да содржат дел за прашања на ЛГБТИ од аголот 
на нетолеранцијата и дискриминацијата што може да ги претрпат 
ЛГБТИ лицата; спроведување мерки во однос на малтретирањето 
на ЛГБТИ учениците и студентите во образованието работејќи на 
подигнување на свеста за прашањата на ЛГБТИ и ефикасна борба 
против фобичните стереотипи и предрасуди на ЛГБТИ; за сите 
ученици и студенти обезбедување потребни информации, заштита 
и поддршка со цел да може да живеат без страв или грижа, без 
оглед на нивната сексуална ориентација, родовиот идентитет или 
половите карактеристики; укинување на секоја законска забрана 
на одредбата за информации за хомосексуалноста на децата; 
како и охрабрување на сите училишта да воспостават политика 
за спречување, следење и одговор на фобични инциденти на 
ЛГБТИ, вклучително и малтретирање, со упатства за учениците, 
наставниците и родителите, како и развивање и имплементирање 
групни специфични модули против малтретирањето на членовите 
на ранливите заедници, како што се ЛГБТИ децата и младите;  
- Препораки за професионална обука, како што се изработка на 
соодветен наставен материјал со цел обучување на наставниците 
како да се справат со нетолеранцијата и дискриминацијата на 
ЛГБТИ лицата, да промовираат разбирање и почитување на 
ЛГБТИ учениците во училиштата и да го спречат малтретирањето; 
обука за говор на омраза и дела од омраза кон ЛГБТИ лицата за 
органите за спроведување на законот, обвинителите и судиите 
со процени на ефективноста на активностите за обука и, доколку 
е потребно, нивно приспособување; како и развивање програми 
за обука за прашања на ЛГБТИ за сите други релевантни 

15  Информативниот лист на ЕКРН за прашања на ЛГБТИ, стр. 6-7. Factsheet on LGBTI issues, EUROPEAN 
COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI) SECRETARIAT OF ECRI, 1 March 2021, достапен на: Factsheet 
LGBTI (coe.int).
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професионалци (вклучувајќи ги и здравствените работници).  
 
 Делот на заштита се осврнува на правата на соодветна 
здравствена заштита, физички интегритет и телесна автономија 
и правото на слобода на собирање. Во однос на овие права, на 
властите им се препорачува да се погрижат третманот за промена 
на полот да им биде достапен на трансродовите лица и неговите 
трошоци да се надоместуваат со шеми за јавно здравствено 
осигурување; правото на интерсекс-децата на физички интегритет 
и телесна автономија да бидат ефективно заштитени, со забрана на 
медицински непотребните операции за „нормализирање на полот“ 
и други третмани од тој вид додека детето не може да учествува 
во одлуката, врз основа на правото на самоопределување и на 
принципот на слободна и информирана согласност; и да воспостават 
услуги со низок праг на пристап што обезбедуваат советување и 
помош на интерполовите лица и нивните родители. Властите, исто 
така, треба да обезбедат дека правото на слобода на собирање 
на ЛГБТИ лицата и активистите и поддржувачите е почитувано.16  
 
 Делот на одговорности на јавни и други органи и институции 
се однесува на улогата на владините органи, парламентите, 
политичките партии и лидери, како и верските субјекти и медиумите 
во справувањето со говорот на омраза. Па така, од релевантните 
владини органи се бара да даваат јавни изјави со кои се осудува 
фобичниот говор на омраза на ЛГБТИ, како и да поттикнуваат и 
да промовираат контраговор на јавни личности како одговор на 
говорот на омраза против ЛГБТИ луѓето. Тие треба да поттикнат брзи 
реакции на јавните личности, кои исто така ќе бараат да ги зајакнат 
вредностите што ги загрозува таквиот говор. Парламентите на сите 
нивоа треба да имаат кодекс на однесување/етички кодекс што 
забранува и санкционира фобичен дискурс и навреди на ЛГБТИ, а 
политичките партии и политичките лидери треба да заземат цврст 
став против нетолерантен говор против ЛГБТИ лицата; да им наложат 
на своите членови и претставници да се воздржат од понижувачки 
коментари насочени кон поединци или група лица врз основа на 
нивната сексуална ориентација, родовиот идентитет или половите 
карактеристики, а, наместо тоа, да се вклучат во контраговор секогаш 
кога ќе се упатат навредливи забелешки. Верските субјекти треба 
да бидат консултирани за начините на кои може да ја искористат 
својата морална положба за да го спречат и да се борат против 
говорот на омраза против ЛГБТИ лицата (и да се погрижат нивните 

16  Ибид., стр. 9.
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претставници да ги третираат оние со различни ставови со 
почит и да се воздржат од давање навредливи коментари).  
 
 Во однос на медиумите и со почитување на принципот на 
нивната независност, властите треба да формираат ефективни 
регулаторни тела што може да ги следат инцидентите на фобичниот 
говор на омраза на ЛГБТИ во печатените медиуми, аудио и 
аудиовизуелните медиумски услуги, како и услугите на интернет; 
да им овозможат на овие регулаторни органи за медиумски услуги 
да издаваат предупредувања или да бараат извинување во случаи 
на фобичен говор на омраза на ЛГБТИ и поврзани прекршувања 
на професионалните новинарски стандарди и етика; како и 
да воспостават систем за споделување информации преку кој 
регулаторните органи за медиумски услуги добиваат информации 
од обвинителите и судовите во врска со случаите што тие ги пратиле 
со цел да им овозможат на регулаторните органи да ги подобрат и 
да ги оптимизираат своите активности за следење на медиумите. 
Властите, исто така, треба да ги преиспитаат нивните договори со 
медиумските куќи и да ги откажат или да не ги обноват во случаи кога 
се знае дека медиумите се вклучени во фобичен говор на омраза 
на ЛГБТИ, а исто така да се погрижат идните договори да содржат 
клаузула што предвидува дека таквиот говор на омраза ќе резултира 
со раскинување на договорот. Дополнително, треба да се изврши 
евалуација на минатите иницијативи во медиумите за спречување на 
говорот на омраза со цел да се надградат постојните напори и да се 
прошират добрите практики.17 

 
 Препораките во областа на истрагата, гонењето и процесно-
правните мерки бараат случаите на говор на омраза и дела од 
омраза против ЛГБТИ луѓето да бидат целосно истражени и, онаму 
каде што е соодветно, ефективно гонети. Поконкретно, во случаите 
на насилство врз ЛГБТИ лицата, властите треба да се погрижат 
можното постоење мотивација од пристрасност да биде составен 
дел од истрагите уште од самиот почеток, особено со давање јасни 
упатства до полициските служби, но и да обезбедат дека можноста за 
таква мотивација се разгледува уште од самиот почеток на судската 
постапка.18 Полицијата и обвинителството, исто така, треба да донесат 

17  Ибид., стр. 9-10.

18  Полицијата треба темелно да ги истражи сите случаи на насилство врз ЛГБТИ лицата, а особено земајќи ги 
целосно предвид сите фобични мотиви на ЛГБТИ во обичните дела. Обвинителството треба да обезбеди отворање 
истраги за сите случаи на насилство врз ЛГБТИ лица, особено кога постојат докази што укажуваат на можна примена 
на одредбите од кривичното право за отежнувачки околности.
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обврзувачки упатства за евидентирање и истрага на таквите кривични 
дела. Властите (како што се полицијата и обвинителството) треба да 
формираат специјализирани единици за справување со расистички 
и фобични инциденти на ЛГБТИ, притоа користејќи ги стручните 
совети на телата за еднаквост, релевантните невладини организации 
и меѓународните организации. Властите треба да преземат чекори 
за да ги охрабрат жртвите и сведоците на фобичните инциденти 
на ЛГБТИ да пријават такви појави. Со цел да се реши проблемот 
со недоволно пријавување, властите треба да спроведат мерки за 
градење доверба за да се зајакне соработката помеѓу полицијата 
и ЛГБТИ заедницата, како што се: издавање јасни упатства до сите 
полициски службеници дека не се наплатува такса за пријавување 
фобично насилство на ЛГБТИ, а за тоа жртвите секогаш треба да 
бидат соодветно информирани; промовирање зголемен дијалог 
помеѓу членовите на ЛГБТИ заедницата и полицијата (како што се 
редовни состаноци или тркалезни маси); можно регрутирање на 
ЛГБТИ службеници или лица за контакт одговорни за фобичните 
прашања на ЛГБТИ во секој реон на полицијата и обвинителството, 
кои ќе работат заедно како мрежа, со добра меѓусебна комуникација 
помеѓу оние во полицијата и оние во обвинителството. Властите 
треба да создадат независна полициска служба за жалби што ќе има 
задача да ги истражи, меѓу другото, наводите за фобично насилство 
или малтретирање на ЛГБТИ извршени од страна на службениците 
за спроведување на законите и, исто така, да обезбедат дека поимот 
„заштита на јавниот морал“ не се користи за оправдување или 
одобрување поттикнување омраза против ЛГБТИ лицата.19 

 
 И, конечно, мандатите на телата за еднаквост треба да ја опфатат 
дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација, родов 
идентитет и полови карактеристики.20 

19  Информативниот лист на ЕКРН за прашања на ЛГБТИ, стр. 10-11. Factsheet on LGBTI issues, EUROPEAN 
COMMISSION AGAINST RACISM AND INTOLERANCE (ECRI) SECRETARIAT OF ECRI, 1 March 2021, достапен на: Factsheet 
LGBTI (coe.int).

20  Во овој контекст, релевантни се Генералната препорака бр. 2 и Генералната препорака бр. 7 на ЕКРН.
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