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ИНФОРМАТОР ЗА
ДИСКРИМИНАЦИЈА
Нееднаквиот третман кон определено лице или група на лица поради нивните лични карактеристики претставува дискриминација. 
Основите, видот и областите во кои дискриминацијата се забранува најдетално се опфатени со Законот за спречување и заштита од 
дискриминација. Прифаќањето на различностите и заштитата од дикриминација се многу важни за напредокот на секое општество. Од 
овие причини Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Хелсиншкиот комитет ги набљудуваат случаите на дискриминација, активностите на 
државата и останатите здруженија на граѓани во делот на превенцијата и заштитата од дискриминација. Информаторот ги прикажува 
податоците од набљудувањето во текот на еден месец. Месечните информатори вклучуваат и податоци за случаи и мислења дадени 
од страна на Народниот правобранител. 
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Н.М. е жртва на директна 
дискриминација по основ на 
претпоставено етничко потекло. 
Настанот се случил на 08.09.2016 
година кога граничните полициски 
службеници не и дозволиле на 
Н.М.  да го помине граничниот 
премин на аеродромот 
Александар Велики сметајќи дека 
е Ромка заради нејзиното име и 
презиме, при тоа испишувајќи и 
две паралелни црти во пасошот. 
Често пати полициските 
службеници врз основа на 
претпоставка дека Ромите кои 
патуваат кон државите на 
Европската Унија се потенцијални 
баратели на азил, им го 
ограничуваат правото на 
слободно движење, односно им 
забрануваат на Ромите да ја 
поминуваат државната граница, а 
при враќањето од граничните 
премини им спишуваат по две 
црти во пасошите како ознака 
дека на овие лица не им било 
дозволено да ја поминат 
границата, што во иднина 
претставува пречка за 
преминување на државната 
граница и резултира со повторна 
дискриминација од страна на 
граничните полициски 
службеници . 

Европскиот суд за човекови права во 
случајот  British Gurkha Welfare 
Society and Others v. the United 
Kingdom одлучи дека нема повреда 
на членот 14 од Европската 
конвенција за човекови права 
(забрана за дискриминација) заедно 
со членот 1 од Протоколот 1 
(заштита на сопственоста). 
Апликантите се пензионирани Гурка 
војници во Британската војска, чија 
пензија до 1 јули 1997 година  била 
пресметувана различно од 
пензијатана редовните војници 
затоа што нивната база се 
наоѓала надвор од Велика 
Британија.  Од 1 јули 1997 
пензијата на Гурка војниците се 
изедначува со пензијата со 
останатите војници од Британската 
армија бидејќи нивната база се 
префрла во Велика Британија. 
Апликантите сметаат дека со 
изедначувањето извршена им е 
дискриминација врз основа на 
националност и возраст. Судот, од 
друга страна во својата пресуда 
смета дека различниот третман врз 
основа на националност и возраст е 
објективно оправдан, а со тоа нема 
повреда на членот 14 од Европската 
конвенција за човекови права 
заедно со членот 1 од Протоколот 1.

http://hudoc.echr.coe.int/eng-
press#{"fulltext":["44818/11"]}

Links between migration and 
discrimination, од De Schutter, O. 
издаден od European network of 
legal experts in gender equality 
and non-discrimination, достапен 
на: http://www.equalitylaw.eu/
downloads/3917-links-between-
migration-anddiscrimination




