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Почитувани пратеници на Собранието на 

Република Македонија, 

Најнапред ви честитам за изборот и ви 

посакувам успешна работа наредните години.  

ХЕРА повеќе од дванаесет години работи на 

у н а п р е д у в а њ е  н а  с е к с у а л н о т о  и  н а 

репродуктивното здравје и посветува посебно 

внимание на семејното планирање и на 

социјалните и здравствените потреби на 

најранливите и на маргинализираните групи 

граѓани.

Ова е веќе трета години како го издаваме 

Билтенот за семејно планирање. Во него 

понудуваме стручни анализи на закони и 

политики од важноста за сексуалните и 

репродуктивни права, родовата еднаквост и 

социјалната благосостојба. Како пратеници, 

вие можете многу да направите за здравјето и 

социјалните права на идните родители, 

семејствата, жените, маргинализираните 

групи граѓани и на децата. Се надеваме дека 

информациите во билтенот ќе ви помогнат да 

ги продлабочите вашите знаења,  ќе  ве 

поттикнат на идни акции при донесувањето 

закони,  но и  ќе  ви овозможат подобро 

следење на спроведувањето на законите и на 

државните политики од аспект на правата за 

сексуалното и репродуктивното здравје, 

родовата еднаквост и семејното планирање. 

Во овој број правиме анализи на три важни 

закони за заштита на човековите права на 

жените и на маргинализираните групи. Се 

осврнуваме на потребата од измени на 

Законот за прекинување на бременоста и 

„Ние сакаме свет во кој постои универзално 
почитување на човековите права и на човековото 
достоинство, владеење на правото, праведноста, 

еднаквоста и недискриминацијата.  Свет во кој сите 
жени и девојчиња уживаат целосна родова еднаквост и 
сите правни, социјални и економски пречки за нејзино 

јакнење во општеството се отстранети. Праведен, 
рамноправен, толерантен, отворен и социјално 

инклузивен свет, во кој потребите на најранливите луѓе 
се исполнети.“

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development, 25 – 27 September New York UN Summit

в р а ќ а њ е  н а  п р а в а т а  ш т о  ж е н и т е  в о 

Македонија ги стекнаа пред четириесет 

години. Зборуваме за предизвиците со кој се 

соочува спроведувањето на Законот за 

превенција ,  спречување  и  заштита  од 

с е м е ј н о т о  н а с и л с т в о ,  о с о б е н о  з а 

некоординираната заштита на жртвите од 

семејно насилство. Понатаму, ја истакнуваме 

потребата  од  експлицитна заштита  од 

дискриминација  на  ЛГБТИ-лицата  во 

З а к о н о т  з а  с п р е ч у в а њ е  и  з а ш т и т а  о д 

дискриминација, донесен во 2009 година, 

како и важноста од независност на Комисијата 

за заштита од дискриминација. На крајот, 

правиме анализа на Кривичниот законик и ја 

истакнуваме потребата од измената на членот 

205, со кој граѓаните лесно можат да се товарат 

како сторители на кривично дело поради 

изложеноста на одредена инфекција или 

болест. Сметаме дека повеќе внимание треба 

да и се посвети на превенцијата од сексуално 

преносливите инфекции и на поддршка на 

маргинализираните заедници, кои се најдоа 

први на удар од буквалното толкување на овој 

член во 2008 година.

Се надевам дека ќе уживате во најновиот број 

на Билтенот за семејно планирање. Вашите 

мислења и коментари се добредојдени. 

Пишете ни на hera@hera.org.mk и следете нè 

на facebook.com/hera.macedonia. 

Срдечен поздрав,

Бојан Јовановски, извршен директор 

Вовед
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насоките на СЗО, македонскиот 

законодавецот му наложува на 

докторот да информира само за 

„предностите од бременоста“ и 

за „ризиците од 

спроведувањето или 

неспроведувањето на 

прекинувањето на бременоста“. 

Имено, дали една бременост 

носи предности или ризици е 

прашање на секоја жена и 

зависи од нејзината лична, 

емотивна, социјална, културна 

положба во конкретен момент 

и, оттука, какво било 

задолжително и пристрасно 

советување е мешање во 

приватноста на жената и е 

спротивно на членот 11 и на 

членот 18 од Уставот на 

Република Македонија. 

Со воведувањето 

задолжителен период на 

чекање по извршеното 

советување се зголемува и така 

енормниот емотивен стрес што 

го доживува жената во 

ситуација кога се соочува со 

прекинување на бременоста. 

Дури и кога носи мртов плод 

како резултат на спонтан 

абортус, лекарите, под закана 

од високи глоби предвидени во 

Законот за прекинување на 

бременоста, чекаат да помине 

задолжителниот период од три 

дена, наместо веднаш да го 

отстранат плодот што директно 

го загрозува животот на 

жената.

Барањето, задолжителното 

пристрасно советување и 

задолжителниот период на 

чекање се мерки со кои се 

ограничуваат уставно 

загарантираните права на 

жената. Во Република 

Македонија жените се 

рамноправни граѓани и секој 

обид на државата да влијае на 

нивните одлуки, да го одбива 

или да го одобрува уживањето 

на нивните права или, пак, да 

им наметнува задолжителни 

три дена за да размислат дали 

сакаат да го искористат уставно 

загарантираното право,  значат 

загрозување на нивниот 

интегритет и достоинство 

како основно обележје на 

човекот. Не постојат 

емпириски податоци дека 

законските бариери имаат 

каков било ефект врз 

зголемувањето на наталитетот, 

а, од друга страна, пак, 

истражувањата покажуваат 

дека законските 

ограничувања драматично 

влијаат врз пристапот на 

жената до безбеден 

абортус . Решавањето на 1

компликациите предизвикани 

од вршење небезбеден абортус 

назадуваат правото на 

слободен избор на жената.

Законското предвидување 

процедура за одобрување на 

прекинување на бременоста, 

која е утврдено да започне со 

поднесување писмено 

барање, претставува мешање 

на државата во правото на 

слободен избор на жената 

при одлучувањето за раѓање 

деца, кое е гарантирано со 

членот 41 став 1 од Уставот на 

РМ. Штом се поднесува 

барање, се остава простор тоа 

да не биде одобрено, и на таков 

начин директно да се прекршат 

уставните права. 

Дополнително, имајќи предвид 

дека остварувањето на правото 

на прекинување на бременоста 

е врзано со проток на време 

(десет недели од зачнувањето), 

административното 

усложнување при 

реализацијата на правото може 

целосно да го оневозможи 

неговото остварување и 

негативно да влијае на 

здравјето и животот на жената.

Законски утврдената должност 

на лекарот да изврши 

советување на бремената 

жена му дава задолжителен 

карактер на самото 

советување, воведувајќи го 

Битка за правата што ги имаа 
нашите баби

како услов за стекнување на 

правото за прекинување на 

бременоста. Македонскиот 

правен систем не познава 

задолжително советување и 

истото е спротивно на 

Законот за заштита на 

правата на пациентите, 

како lex generalis, кој 

предвидува дека пациентот 

има право, со писмена изјава, 

да одбие прием на 

информација за природата на 

својата здравствена состојба и 

очекуваниот исход на 

предложените или на 

преземените медицински 

интервенции. 

Дополнително, Светската 

здравствена организација ги 

повикува државите да 

обезбедат почитување на 

одлуката на жените што ќе 

побараат абортус без 

подложување на задолжително 

советување. Ако жената сака да 

се подложи на советување, СЗО 

нагласува дека тоа треба да 

биде доброволно, 

доверливо и 

незадолжително. 

Советувањето мора да биде на 

начин што го олеснува изборот, 

го почитува достоинството на 

жената и е чувствително за 

нејзините потреби и 

перспективи. Спротивно на 

Правото на жената слободно и 

самостојно да одлучува за 

абортусот во нашето општество 

претставува традиционална 

вредност на уставниот 

поредок. Ова право во 

македонското законодавство 

има традиција од повеќе од 40 

години, бидејќи за првпат е 

загарантирано со Законот за 

прекинување на бременоста од 

1972 година, а потоа и со 

првиот Устав на самостојна 

Македонија. Во 2013 година, во 

скратена постапка, се изгласа и 

се донесе нов Закон за 

прекинување на бременоста, 

кој е спротивен на одредбите 

од Уставот на РМ, Законот за 

заштита на правата на 

пациентите, Законот за 

спречување и заштита од 

дискриминација и Законот за 

здравствена заштита, а, во исто 

време, им противречи и на 

Насоките за безбеден абортус 

на Светската здравствена 

организација, како и на 

одредбите на Меѓународната 

конвенција за елиминација на 

сите форми на дискриминација 

врз жената. Со овој закон 

законодавецот ја отфрли сета 

достигната зрелост на 

вредностите што ги штити 

македонскиот правен систем и 

воведе ограничувања што 

сериозно го узурпираат и го 

1. WHO Safe Abortion: Technical and policy 
guidance for health systems
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf?ua=1

создаваат дополнителен товар, 

односно трошок за државата, 

како од здравствен така и од 

социјален аспект. 

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Да се укинат 

рестриктивните одредби 

(особено членот 6, но и 

другите одредби со кои 

се отежнува постапката) 

од Законот за 

прекинување на 

бременоста.

Ÿ Да се започне 

транспарентен процес за 

донесување нов закон, 

во редовна процедура, со 

учество на стручни лица 

и здруженија, кој ќе биде 

во согласност со 

медицината заснована 

на докази (препораки на 

СЗО) и на меѓународната 

регулатива.
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загарантираното право,  значат 

загрозување на нивниот 

интегритет и достоинство 

како основно обележје на 

човекот. Не постојат 

емпириски податоци дека 

законските бариери имаат 

каков било ефект врз 

зголемувањето на наталитетот, 

а, од друга страна, пак, 

истражувањата покажуваат 

дека законските 

ограничувања драматично 

влијаат врз пристапот на 

жената до безбеден 

абортус . Решавањето на 1

компликациите предизвикани 

од вршење небезбеден абортус 

назадуваат правото на 

слободен избор на жената.

Законското предвидување 

процедура за одобрување на 

прекинување на бременоста, 

која е утврдено да започне со 

поднесување писмено 

барање, претставува мешање 

на државата во правото на 

слободен избор на жената 

при одлучувањето за раѓање 

деца, кое е гарантирано со 

членот 41 став 1 од Уставот на 

РМ. Штом се поднесува 

барање, се остава простор тоа 

да не биде одобрено, и на таков 

начин директно да се прекршат 

уставните права. 

Дополнително, имајќи предвид 

дека остварувањето на правото 

на прекинување на бременоста 

е врзано со проток на време 

(десет недели од зачнувањето), 

административното 

усложнување при 

реализацијата на правото може 

целосно да го оневозможи 

неговото остварување и 

негативно да влијае на 

здравјето и животот на жената.

Законски утврдената должност 

на лекарот да изврши 

советување на бремената 

жена му дава задолжителен 

карактер на самото 

советување, воведувајќи го 

Битка за правата што ги имаа 
нашите баби

како услов за стекнување на 

правото за прекинување на 

бременоста. Македонскиот 

правен систем не познава 

задолжително советување и 

истото е спротивно на 

Законот за заштита на 

правата на пациентите, 

како lex generalis, кој 

предвидува дека пациентот 

има право, со писмена изјава, 

да одбие прием на 

информација за природата на 

својата здравствена состојба и 

очекуваниот исход на 

предложените или на 

преземените медицински 

интервенции. 

Дополнително, Светската 

здравствена организација ги 

повикува државите да 

обезбедат почитување на 

одлуката на жените што ќе 

побараат абортус без 

подложување на задолжително 

советување. Ако жената сака да 

се подложи на советување, СЗО 

нагласува дека тоа треба да 

биде доброволно, 

доверливо и 

незадолжително. 

Советувањето мора да биде на 

начин што го олеснува изборот, 

го почитува достоинството на 

жената и е чувствително за 

нејзините потреби и 

перспективи. Спротивно на 

Правото на жената слободно и 

самостојно да одлучува за 

абортусот во нашето општество 

претставува традиционална 

вредност на уставниот 

поредок. Ова право во 

македонското законодавство 

има традиција од повеќе од 40 

години, бидејќи за првпат е 

загарантирано со Законот за 

прекинување на бременоста од 

1972 година, а потоа и со 

првиот Устав на самостојна 

Македонија. Во 2013 година, во 

скратена постапка, се изгласа и 

се донесе нов Закон за 

прекинување на бременоста, 

кој е спротивен на одредбите 

од Уставот на РМ, Законот за 

заштита на правата на 

пациентите, Законот за 

спречување и заштита од 

дискриминација и Законот за 

здравствена заштита, а, во исто 

време, им противречи и на 

Насоките за безбеден абортус 

на Светската здравствена 

организација, како и на 

одредбите на Меѓународната 

конвенција за елиминација на 

сите форми на дискриминација 

врз жената. Со овој закон 

законодавецот ја отфрли сета 

достигната зрелост на 

вредностите што ги штити 

македонскиот правен систем и 

воведе ограничувања што 

сериозно го узурпираат и го 

1. WHO Safe Abortion: Technical and policy 
guidance for health systems
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70
914/1/9789241548434_eng.pdf?ua=1

создаваат дополнителен товар, 

односно трошок за државата, 

како од здравствен така и од 

социјален аспект. 

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Да се укинат 

рестриктивните одредби 

(особено членот 6, но и 

другите одредби со кои 

се отежнува постапката) 

од Законот за 

прекинување на 

бременоста.

Ÿ Да се започне 

транспарентен процес за 

донесување нов закон, 

во редовна процедура, со 

учество на стручни лица 

и здруженија, кој ќе биде 

во согласност со 

медицината заснована 

на докази (препораки на 

СЗО) и на меѓународната 

регулатива.
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Самиот Закон за спречување и 

заштита од дискриминација, уште 

од своето донесување во 2010 

година, наиде на критики од 

страна на експертите и 

граѓанските организации, а 

понатаму со почетокот на 

имплементацијата се увидоа 

недостатоците и потреба од 

подобрување на текстот. Во исто 

време, Законот ја предвидува и 

институционалната рамка со која 

се формираше Комисијата за 

заштита од дискриминација 

(КЗД). 

Секако, за подобрување на 

заштитата од дискриминација 

потребен е добар закон, кој им 

овозможува на практичарите да го 

користат и да го толкуваат без 

пречки и ограничувања, но 

потребни се и независни 

институции кои ја имаат 

потребната експертиза. 

Една од основните забелешки кон 

ЗСЗД е, всушност, и основното 

политичко барање на ЛГБТИ-

заедницата – внесување на 

сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет (во 

понатамошниот текст: СОРИ) како 

заштитени карактеристики во 

членот 3 од ЗСЗД.  Барањето е во 

голема мера скромно и нема да 

има никакви правни последици, 

бидејќи членот 3 има отворена 

клаузула и, освен таксативно 

набројаните основи за 

дискриминација, ја штити и секоја 

друга основа предвидена со закон 

или со меѓународен договор. Но, 

внесувањето на СОРИ ќе 

придонесе кон правно 

признавање на ЛГБТИ-

заедницата, мотивирање на 

заедницата да пријавува 

дискриминација и ќе значи 

изразување јасна политичка 

волја за нејзина заштита. 

Република Македонија се 

обврзала пред меѓународните 

институции да ја заштити од 

дискриминација ЛГБТИ-

заедницата и да работи на 

унапредувањето на човековите 

права, па додавањето на СОРИ 

како основа за дискриминација ќе 

значи одговор, иако задоцнет, на 

овие обврски. Европската 

комисија во своите извештаи за 

Македонија редовно го 

забележува отсуството на СОРИ, а 

Комитетот за човекови права во 

Универзалниот периодичен 
4преглед  и Комитетот за 

економски, социјални и културни 
5права во завршните согледувања  

јасно побараа од Македонија да ја 

вметне сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет во ЗСЗД. 

Дополнително, додавањето на 

СОРИ во членот 2 ќе значи 

усогласување на ЗСЗД како lex 

Правно признавање на ЛГБТ-
заедницата и гарантирање 
на независноста на Комисијата 
за заштита од дискриминација

Овие критични точки посочуваат 

на потребата од подготовка на 

сеопфатен извештај за 

досегашното функционирање на 

ЗПСЗСН и негово ревидирање во 

согласност со добиените податоци. 

Истовремено, потребно е 

засилување на целиот систем на 

заштита на жртвите на семејно 

насилство, поради тоа што 

донесувањето соодветна законска 

рамка, самата по себе, не може да 

доведе до промена, доколку 

целокупниот систем на заштита не 

се промени. 

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Ратификување на 

Инстанбулската конвенција 

или Конвенцијата на 

Советот на Европа за 

превенција и борба против 

насилството врз жената и 

семејното насилство и 

надзор над нејзината 

имплементација. 

Ÿ Организирање на 

собраниска расправа за 

потребите од промена на 

законот, но и за потребите 

од промена на целокупниот 

систем за заштита од 

семејно насилство, заедно 

со експерти и здруженија 

на граѓани, и отпочнување 

постапка за нивна промена 

и донесување соодветен 

буџет што ќе ја овозможи 

имплементацијата.

Недоследна имплементација и 
некоординирана заштита на 
жртвите на семејно насилство

Со донесувањето на Законот за 

превенција, спречување и заштита 

од семејно насилство се постави 

правна основа која требаше да 

гарантира поефикасна заштита на 

жртвите од семејно насилство. Но, 

сепак, донесувањето на законот не 

донесе суштинска промена во 

системот на заштитата, а 

отсуството на координација на 

институциите придонесе кон 

нефункционалност во голем дел и 

на самиот закон. Истанбулската 

конвенција, која треба да 

придонесе кон зголемување на 

стандардите при заштитата од 

семејно насилство, сѐ уште не е 

ратификувана, иако е потпишана 

пред пет години. 

Генералните забелешки кон овој 

закон се однесуваат на 

недоследната примена во 

практика од страна на 

институциите, како и 

непостоењето буџет што 

соодветно ќе одговори на 

потребите и ќе придонесе за 

имплементација на законот.  

Случаите на фемициди во 
2изминатиот  периодот покажуваат 

дека начелото на итност во 

постапувањето на институциите во 

случаите на семејно насилство 

генерално не се почитува и  

неефикасната заштита на жените 

што се жртви на насилство 

доведува до потешки последици за 

животот и за здравјето на жртвите. 

Во сопственост на државата има 

само четири постојани 

засолништа за жртви на семејно 

насилство и две интервентни 

засолништа управувани од 

граѓански здруженија, кои во 2015 
2година примиле само 43  жртви на 

семејно насилство. Ваквата 

состојба не ги задоволува 

потребните капацитети за 

сместување на жените што се 

жртви на семејно насилство, како 

и минималните стандарди и 

потреби за ефикасна заштита и 

помош.

Во ЗПСЗСН е предвидено 

воспоставување унифициран 

систем за собирање податоци, 

меѓутоа тој сè уште не постои и 

поради тоа тешко се доаѓа до 

детални информации за 

постапувањето на институциите. 

Не е донесена ниту 

Национална стратегија за 

превенција, спречување и 

заштита од семејно 

насилство, за период од пет 

години, во согласност со членот 15 

од ЗПСЗСН, а Националното 

координативно тело во овој 

момент не функционира. 

Особено критично е 

обезбедувањето правна помош на 

жените жртви на насилство, кое 

треба да биде во согласност со 

Законот за бесплатна правна 

помош. Имено, овој Закон досега 

се покажува како мошне 

неефикасен, поради долгиот рок 

на одлучување на Министерството 

за правда по поднесено барање за 

правна помош. Од овие причини, 

вака поставениот систем на 

бесплатна правна помош не 

може да одговори на итните 

потреби на жртвите на семејно 

насилство, поради што правната 

помош како сервис жртвите 

најчесто ја добиваат од 

здруженијата на граѓани.

Жртвите на семејно насилство сè 

уште посочуваат примери на 

несензибилизиран третман 

од страна на полициските 

службеници и вработените во 

центрите за социјална работа, 

доживувајќи го како 

дискриминаторски. Поради ова 

постои недоверба во целокупниот 

систем на заштита од семејно 

насилство. 

Центрите за социјална работа ги 

немаат соодветните капацитети за 

успешно да одговорат на 

потребите на жртвите на семејно 

насилство. Па, така, жртвите на 

семејно насилство не се добро 

информирани од страна на 

институциите за можностите и 

правата кои ги имаат, што 

доведува до нивно 

неискористување. 

2. Убиства на жени и девојки од страна на 
мажи поради родот. 15 случаи на убиства 
на жени со елементи на фемицид се 
регистрирани во медиумите од 2014 до 
денес (неофицијални податоци на 
граѓански организации од следење на 
медиумите). 

3. Шести нацрт-периодичен извештај на 
Република Македонија по Конвенција за 
елиминација на сите форми на 
дискриминација врз жената. 

4. Параграф 101.38 и 39,  Универзален 
периодичен преглед за Република 
Македонија, Совет за човекови права на 
ОН, 26.3.2014. 

5. Параграф 19, Заклучни согледувања, 
Комитет за економски, социјални и 
културни права на ОН, 24.6.2016.



Билтен за семејно планирање

бр.6 декември, 
2016 година,  Скопје 

07

Самиот Закон за спречување и 

заштита од дискриминација, уште 

од своето донесување во 2010 

година, наиде на критики од 

страна на експертите и 

граѓанските организации, а 

понатаму со почетокот на 

имплементацијата се увидоа 

недостатоците и потреба од 

подобрување на текстот. Во исто 

време, Законот ја предвидува и 

институционалната рамка со која 

се формираше Комисијата за 

заштита од дискриминација 

(КЗД). 

Секако, за подобрување на 

заштитата од дискриминација 

потребен е добар закон, кој им 

овозможува на практичарите да го 

користат и да го толкуваат без 

пречки и ограничувања, но 

потребни се и независни 

институции кои ја имаат 

потребната експертиза. 

Една од основните забелешки кон 

ЗСЗД е, всушност, и основното 

политичко барање на ЛГБТИ-

заедницата – внесување на 

сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет (во 

понатамошниот текст: СОРИ) како 

заштитени карактеристики во 

членот 3 од ЗСЗД.  Барањето е во 

голема мера скромно и нема да 

има никакви правни последици, 

бидејќи членот 3 има отворена 

клаузула и, освен таксативно 

набројаните основи за 

дискриминација, ја штити и секоја 

друга основа предвидена со закон 

или со меѓународен договор. Но, 

внесувањето на СОРИ ќе 

придонесе кон правно 

признавање на ЛГБТИ-

заедницата, мотивирање на 

заедницата да пријавува 

дискриминација и ќе значи 

изразување јасна политичка 

волја за нејзина заштита. 

Република Македонија се 

обврзала пред меѓународните 

институции да ја заштити од 

дискриминација ЛГБТИ-

заедницата и да работи на 

унапредувањето на човековите 

права, па додавањето на СОРИ 

како основа за дискриминација ќе 

значи одговор, иако задоцнет, на 

овие обврски. Европската 

комисија во своите извештаи за 

Македонија редовно го 

забележува отсуството на СОРИ, а 

Комитетот за човекови права во 

Универзалниот периодичен 
4преглед  и Комитетот за 

економски, социјални и културни 
5права во завршните согледувања  

јасно побараа од Македонија да ја 

вметне сексуалната ориентација и 

родовиот идентитет во ЗСЗД. 

Дополнително, додавањето на 

СОРИ во членот 2 ќе значи 

усогласување на ЗСЗД како lex 

Правно признавање на ЛГБТ-
заедницата и гарантирање 
на независноста на Комисијата 
за заштита од дискриминација

Овие критични точки посочуваат 

на потребата од подготовка на 

сеопфатен извештај за 

досегашното функционирање на 

ЗПСЗСН и негово ревидирање во 

согласност со добиените податоци. 

Истовремено, потребно е 

засилување на целиот систем на 

заштита на жртвите на семејно 

насилство, поради тоа што 

донесувањето соодветна законска 

рамка, самата по себе, не може да 

доведе до промена, доколку 

целокупниот систем на заштита не 

се промени. 

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Ратификување на 

Инстанбулската конвенција 

или Конвенцијата на 

Советот на Европа за 

превенција и борба против 

насилството врз жената и 

семејното насилство и 

надзор над нејзината 

имплементација. 

Ÿ Организирање на 

собраниска расправа за 

потребите од промена на 

законот, но и за потребите 

од промена на целокупниот 

систем за заштита од 

семејно насилство, заедно 

со експерти и здруженија 

на граѓани, и отпочнување 

постапка за нивна промена 

и донесување соодветен 

буџет што ќе ја овозможи 

имплементацијата.

Недоследна имплементација и 
некоординирана заштита на 
жртвите на семејно насилство

Со донесувањето на Законот за 

превенција, спречување и заштита 

од семејно насилство се постави 

правна основа која требаше да 

гарантира поефикасна заштита на 

жртвите од семејно насилство. Но, 

сепак, донесувањето на законот не 

донесе суштинска промена во 

системот на заштитата, а 

отсуството на координација на 

институциите придонесе кон 

нефункционалност во голем дел и 

на самиот закон. Истанбулската 

конвенција, која треба да 

придонесе кон зголемување на 

стандардите при заштитата од 

семејно насилство, сѐ уште не е 

ратификувана, иако е потпишана 

пред пет години. 

Генералните забелешки кон овој 

закон се однесуваат на 

недоследната примена во 

практика од страна на 

институциите, како и 

непостоењето буџет што 

соодветно ќе одговори на 

потребите и ќе придонесе за 

имплементација на законот.  

Случаите на фемициди во 
2изминатиот  периодот покажуваат 

дека начелото на итност во 

постапувањето на институциите во 

случаите на семејно насилство 

генерално не се почитува и  

неефикасната заштита на жените 

што се жртви на насилство 

доведува до потешки последици за 

животот и за здравјето на жртвите. 

Во сопственост на државата има 

само четири постојани 

засолништа за жртви на семејно 

насилство и две интервентни 

засолништа управувани од 

граѓански здруженија, кои во 2015 
2година примиле само 43  жртви на 

семејно насилство. Ваквата 

состојба не ги задоволува 

потребните капацитети за 

сместување на жените што се 

жртви на семејно насилство, како 

и минималните стандарди и 

потреби за ефикасна заштита и 

помош.

Во ЗПСЗСН е предвидено 

воспоставување унифициран 

систем за собирање податоци, 

меѓутоа тој сè уште не постои и 

поради тоа тешко се доаѓа до 

детални информации за 

постапувањето на институциите. 

Не е донесена ниту 

Национална стратегија за 

превенција, спречување и 

заштита од семејно 

насилство, за период од пет 

години, во согласност со членот 15 

од ЗПСЗСН, а Националното 

координативно тело во овој 

момент не функционира. 

Особено критично е 

обезбедувањето правна помош на 

жените жртви на насилство, кое 

треба да биде во согласност со 

Законот за бесплатна правна 

помош. Имено, овој Закон досега 

се покажува како мошне 

неефикасен, поради долгиот рок 

на одлучување на Министерството 

за правда по поднесено барање за 

правна помош. Од овие причини, 

вака поставениот систем на 

бесплатна правна помош не 

може да одговори на итните 

потреби на жртвите на семејно 

насилство, поради што правната 

помош како сервис жртвите 

најчесто ја добиваат од 

здруженијата на граѓани.

Жртвите на семејно насилство сè 

уште посочуваат примери на 

несензибилизиран третман 

од страна на полициските 

службеници и вработените во 

центрите за социјална работа, 

доживувајќи го како 

дискриминаторски. Поради ова 

постои недоверба во целокупниот 

систем на заштита од семејно 

насилство. 

Центрите за социјална работа ги 

немаат соодветните капацитети за 

успешно да одговорат на 

потребите на жртвите на семејно 

насилство. Па, така, жртвите на 

семејно насилство не се добро 

информирани од страна на 

институциите за можностите и 

правата кои ги имаат, што 

доведува до нивно 

неискористување. 

2. Убиства на жени и девојки од страна на 
мажи поради родот. 15 случаи на убиства 
на жени со елементи на фемицид се 
регистрирани во медиумите од 2014 до 
денес (неофицијални податоци на 
граѓански организации од следење на 
медиумите). 

3. Шести нацрт-периодичен извештај на 
Република Македонија по Конвенција за 
елиминација на сите форми на 
дискриминација врз жената. 

4. Параграф 101.38 и 39,  Универзален 
периодичен преглед за Република 
Македонија, Совет за човекови права на 
ОН, 26.3.2014. 

5. Параграф 19, Заклучни согледувања, 
Комитет за економски, социјални и 
културни права на ОН, 24.6.2016.
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Поддршка и превенција 
наместо криминализација

Во Кривичниот Законик на 

Република Македонија, во главата 

21 – кривични дела против 

здравјето на луѓето, со членот 205 

се пропишуваат како казниви 

дејствата со кои ќе се изврши 

пренесување заразни болести. Со 

ставот 1 на овој член 

законодавецот предвидел дека тој 

што со кршење прописи или 

наредби со кои надлежен орган 

определува прегледи, 

дезинфекција, издвојување болни 

или некои други мерки за 

сузбивање или спречување 

заразни болести кај луѓето или со 

вработување или држење 

лице што боледува од заразна 

болест со вршење полово 

дејство или на друг начин, ќе 

предизвика пренесување заразна 

болест, ќе одговара кривично и ќе 

се казни со парична казна или 

казна затвор до три години.

Дополнително, со ставот 3 се 

предвидува значително поголема 

казна, и тоа од 1 до 10 години 

затвор, доколку е пренесена 

неизлечива заразна болест. Со 

оваа одредба се казнува дури и 

обидот (став 4), но и небрежното 

извршување (став 6). 

Навидум, законодавецот со 

криминализирањето на погоре 

наведените дејства сакал да го 

заштити јавното здравје на луѓето 

преку казнување на намерното 

пренесување заразни болести. 

Една од целите на законодавецот, 

особено со ставовите 3 и 4 од 

одредбата, веројатно било и 

спречувањето на пренесување на 

заразна болест. Ваквата 

регулација изгледа општествено 

оправдана и прифатлива. Зошто е 

тогаш оваа одредба 

проблематична од аспект на 

сексуалните и репродуктивните 

права, како и родовата еднаквост, 

ако нејзината цел е заштита на 

луѓето од пренесување заразни 

болести? 

Постојат неколку аргументи што 

укажуваат на тоа дека ваквите 

законски одредби не 

придонесуваат за заштита на 

здравјето на луѓето и не 

придонесуваат за намалување на 

преваленцата на заразни болести 

меѓу популацијата на една земја, 

туку, напротив, придонесуваат 

за кршење на правата на 

луѓето што живеат со 

одредена болест и/или 

спаѓаат во групите под 

зголемен ризик за 

пренесување (луѓето што живеат 

со ХИВ, ХЦВ и други СПИ, луѓето 

што употребуваат дроги и 

сексуалните работници).

Практичната примена и 

толкувањето на оваа одредба 

покажа дека таа во одредени 

општествено-политички услови 

може и беше злоупотребена од 

властите за директна 

криминализација на одредени 

групи луѓе, конкретно сексуалните 

7работнички . Она што е 

најзагрижувачко во ваквата 

примена на одредбата е тоа 

што без ниту еден доказ дека 

преку конкретно полово 

дејство е пренесен ХЦВ на 

друго лице, од ОЈО беа 

обвинети, а од судот беа 

осудени седум жени за дело 

по членот 205, исклучиво 

поради фактот дека се тие 

сексуални работнички 

позитивни на ХЦВ. Со ваквата 
8 примена на оваа одредба

директно се узурпира сексуалната 

слобода и сексуалните и 

репродуктивните права на 

одредени групи граѓани, 

испраќајќи порака во јавноста 

дека овие лица треба да се 

воздржат од какви било сексуални 

активности, независно од тоа дали 

нивното однесување е безбедно во 

однос на пренесувањето на ХИВ и 

други инфекции (употреба на 

кондоми, редовно тестирање).    

generalis со другите секторски 

закони што ја вклучуваат оваа 

основа (Законот за работни 

односи, Законот за високото 

образование, Законот за јавното 

здравство, Законот за семејство 

итн.). 

Но, можеби најголемата правна 

нелогичност е членот 5 став 1 

точка 5, кој нуди дефиниција на 

бракот како заедница исклучиво 

на еден маж и една жена. 

Дефинирањето на бракот е 

материја со која се занимава 

Законот за семејство, а не 

антидискриминациското 

законодавство. Дополнително, 

оваа одредба е 

дискриминациска кон 

ЛГБТИ-заедницата, за што 

Македонија досега примила многу 

критики. Доколку се тргне оваа 

одредба, тоа не значи дека 

ЛГБТИ-лицата ќе се стекнат со 

право на брак, бидејќи тој е 

дефиниран со Законот за 

семејство, туку дека Законот за 

спречување и заштита од 

дискриминација нема да содржи 

дискриминаторска одредба, која 

нема никакво правно значење, 

туку е само одраз на недостигот на 

политичка волја, на параноја и на 

хомофобија. 

Едно од главните барања и 

забелешки што се појавија низ 

периодот на имплементацијата на 

законот е дејствувањето на 

Комисијата за заштита од 

дискриминација. За да 

обезбедиме ефикасен, ефективен 

и независен систем за заштита од 

дискриминација, мора да 

обезбедиме независност на оваа 

институција. Членови на 

Комисијата не можат да бидат 

поранешни пратеници, 

поранешни вработени на високи 

позиции во државната управа, 

лица што се членови на која било 

партија (особено на оние партии 

што се на власт) и лица што ѝ се 

познати на јавноста како блиски 

до одредена партија, кои, притоа, 

немаат никакви знаења ниту 

искуства поврзани со човековите 

права и заштитата од 

дискриминација. Сегашните 

членови на Комисијата за заштита 

од дискриминација се токму тоа, а 

некои од нив ѝ се познати на 

јавноста по своите 

националистички, 

албанофобични и 

хомофобични изјави. Многу 

граѓански организации укажаа на 

овој проблем, а Европската 
6комисија  во својот последен 

извештај утврди дека членовите 

на КЗД биле избрани на 

нетранспарентен начин, како 

и дека некои од нив дале 

изјави што ги ставаат под 

прашање соодветноста на 

нивното именување и 

можноста објективно и 

професионално да работат. 

Еден од начините за да се избегне 

ваков состав на КЗД во иднина е 

да се предвидат построги законски 

критериуми што треба да ги 

исполнуваат идните членови на 

Комисијата. 

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Внесување на 

сексуалната ориентација 

и на родовиот идентитет 

како основи за 

дискриминација, 

отстранување на 

дефиницијата за брак од 

ЗСЗД и организирање на 

транспарентен процес за 

донесување нов Закон за 

спречување и заштита од 

дискриминација.

Ÿ Отповикување на 

постојните членови на 

КЗД што не ги 

исполнуваат 

критериумите за 

независност и 

професионалност, 

вметнување построги 

законски критериуми за 

избор на членови на 

Комисијата, кои ќе ја 

гарантираат независноста 

на КЗД и организирање на 

транспарентен избор на 

нови членови на КЗД 

6. Стр. 61, Извештај за 2016 година на 
Европската Комисија 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_do
cuments/2016/20161109_report_the_former
_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf 

7. Во ноември 2008 година беше 
споревдена полициска рација во која 23 
жени беа уапсени и присилно тестирани за 
ХИВ и други заразни болести, без 
соодветно советување пред и по 
тестирањето, а седум од нив, кои покажале 
позитивни резултати на ХЦВ, беа 
кривично гонети за пренесување заразни 
болести со полови дејства токму по член 
205 од КЗ (К.бр. 20/09).

8. Во конкретниот случај, иако во 
законската одредба (член 205 КЗ) е 
пропишано како дело на конкретно 
загрозување (законодавецот навел дека за 
да бидат исполнети елементите, потребно е 
да се докаже дека има пренесување на 
заразната болест во практика), 
обвинителството и судот го применија како 
дело на апстрактно загрозување.
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Поддршка и превенција 
наместо криминализација

Во Кривичниот Законик на 

Република Македонија, во главата 

21 – кривични дела против 

здравјето на луѓето, со членот 205 

се пропишуваат како казниви 

дејствата со кои ќе се изврши 

пренесување заразни болести. Со 

ставот 1 на овој член 

законодавецот предвидел дека тој 

што со кршење прописи или 

наредби со кои надлежен орган 

определува прегледи, 

дезинфекција, издвојување болни 

или некои други мерки за 

сузбивање или спречување 

заразни болести кај луѓето или со 

вработување или држење 

лице што боледува од заразна 

болест со вршење полово 

дејство или на друг начин, ќе 

предизвика пренесување заразна 

болест, ќе одговара кривично и ќе 

се казни со парична казна или 

казна затвор до три години.

Дополнително, со ставот 3 се 

предвидува значително поголема 

казна, и тоа од 1 до 10 години 

затвор, доколку е пренесена 

неизлечива заразна болест. Со 

оваа одредба се казнува дури и 

обидот (став 4), но и небрежното 

извршување (став 6). 

Навидум, законодавецот со 

криминализирањето на погоре 

наведените дејства сакал да го 

заштити јавното здравје на луѓето 

преку казнување на намерното 

пренесување заразни болести. 

Една од целите на законодавецот, 

особено со ставовите 3 и 4 од 

одредбата, веројатно било и 

спречувањето на пренесување на 

заразна болест. Ваквата 

регулација изгледа општествено 

оправдана и прифатлива. Зошто е 

тогаш оваа одредба 

проблематична од аспект на 

сексуалните и репродуктивните 

права, како и родовата еднаквост, 

ако нејзината цел е заштита на 

луѓето од пренесување заразни 

болести? 

Постојат неколку аргументи што 

укажуваат на тоа дека ваквите 

законски одредби не 

придонесуваат за заштита на 
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директно се узурпира сексуалната 
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generalis со другите секторски 
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итн.). 
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законот е дејствувањето на 

Комисијата за заштита од 
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обезбедиме ефикасен, ефективен 

и независен систем за заштита од 

дискриминација, мора да 

обезбедиме независност на оваа 

институција. Членови на 

Комисијата не можат да бидат 

поранешни пратеници, 

поранешни вработени на високи 

позиции во државната управа, 

лица што се членови на која било 

партија (особено на оние партии 

што се на власт) и лица што ѝ се 

познати на јавноста како блиски 

до одредена партија, кои, притоа, 

немаат никакви знаења ниту 

искуства поврзани со човековите 

права и заштитата од 

дискриминација. Сегашните 

членови на Комисијата за заштита 

од дискриминација се токму тоа, а 

некои од нив ѝ се познати на 

јавноста по своите 

националистички, 

албанофобични и 

хомофобични изјави. Многу 

граѓански организации укажаа на 

овој проблем, а Европската 
6комисија  во својот последен 

извештај утврди дека членовите 

на КЗД биле избрани на 

нетранспарентен начин, како 

и дека некои од нив дале 

изјави што ги ставаат под 

прашање соодветноста на 

нивното именување и 

можноста објективно и 

професионално да работат. 

Еден од начините за да се избегне 

ваков состав на КЗД во иднина е 

да се предвидат построги законски 

критериуми што треба да ги 

исполнуваат идните членови на 

Комисијата. 

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Внесување на 

сексуалната ориентација 

и на родовиот идентитет 

како основи за 

дискриминација, 

отстранување на 

дефиницијата за брак од 

ЗСЗД и организирање на 

транспарентен процес за 

донесување нов Закон за 

спречување и заштита од 

дискриминација.

Ÿ Отповикување на 

постојните членови на 

КЗД што не ги 

исполнуваат 

критериумите за 

независност и 

професионалност, 

вметнување построги 

законски критериуми за 

избор на членови на 

Комисијата, кои ќе ја 

гарантираат независноста 

на КЗД и организирање на 

транспарентен избор на 

нови членови на КЗД 

6. Стр. 61, Извештај за 2016 година на 
Европската Комисија 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_do
cuments/2016/20161109_report_the_former
_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf 

7. Во ноември 2008 година беше 
споревдена полициска рација во која 23 
жени беа уапсени и присилно тестирани за 
ХИВ и други заразни болести, без 
соодветно советување пред и по 
тестирањето, а седум од нив, кои покажале 
позитивни резултати на ХЦВ, беа 
кривично гонети за пренесување заразни 
болести со полови дејства токму по член 
205 од КЗ (К.бр. 20/09).

8. Во конкретниот случај, иако во 
законската одредба (член 205 КЗ) е 
пропишано како дело на конкретно 
загрозување (законодавецот навел дека за 
да бидат исполнети елементите, потребно е 
да се докаже дека има пренесување на 
заразната болест во практика), 
обвинителството и судот го применија како 
дело на апстрактно загрозување.
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Одредбата наведува на забрана за 

вработување лице што боледува од 

заразна болест, што е спротивно 

на Уставот и на 

антидискриминациските закони и 

одредби, бидејќи поттикнува 

дискриминација врз основа 

на здравствен статус во 

работните односи. 

Дополнително, 

криминализацијата е 

погрешен и неефективен 

начин за превенирање на 

пренесувањето заразни 

болести. Со вакви одредби не се 

спречува ширењето на ХИВ и 

други СПИ, бидејќи во 

најголемиот број случаи ХИВ е 

пренесен меѓу луѓе што имале 

доброволни сексуални односи, 

меѓутоа не знаеле дека се 

носители на вирусот. Ова и во 

иднина ќе продолжи да се случува, 

независно од ваквите 

кривичноправни одредби. Ваквите 

одредби и казни може да изгледаа 

дестимулирачки за луѓето да се 

тестираат и да го дознаат својот 

статус, од страв дека може да 

бидат стигматизирани, па дури и 

кривично гонети. 

Криминализацијата не смее да 

биде замена за превентивните 

програми и за програмите за 

намалување на штетите, бидејќи, 

како што покажа и практиката во 

Македонија, со навременото 

воведување и одржување на овие 

програми се спречува епидемијата 

на ХИВ. Криминализацијата и 

репресивните мерки се 

погрешен пристап, кој го 

свртува вниманието и 

дејствувањето на властите и на 

јавноста од мерките и програмите 

што имаат вистинско влијание, а 

тоа се: ефективната 

превенција, заштитата од 

дискриминација, 

намалувањето на стигмата, 

олеснетиот пристап до 

доброволно и доверливо 

тестирање и, најважното – 

пристапот до третман за овие 

болести. 

ПРЕПОРАКИ

Ÿ Да се измени членот 

205 за да се избегне 

понатамошна 

криминализација на 

сексуалните активности, 

сексуалната работа и 

ХИВ- и  ХЦВ-

трансмисијата, со 

бришење на делот од 

ставот 1 од овој член: 

,,...или со вработување 

или држење на лице кое 

боледува од заразна 

болест со вршење на 

полово дејствие или на 

друг начин“,  како и 

ставовите 3, 4 и 6 од 

истиот член.
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