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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.
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ПРЕВЕНЦИЈА

СЛУЧАЈ: 

Народниот Правобранител по 
спроведено телефонско тестирање на 
ситуација и поднесена претставка од 
Хелсиншкиот комитет утврди 
дискриминација по основ на пол и 
род од страна на јавните и 
приватните здравствени установи кон 
лицата од машки пол поради 
неможноста мажите (родители и 
старатели) да бидат придружба на 
децата кои треба да се 
хоспитализираат во јаните и 
приватните здравствени установи. 
Иако Народниот правобранител смета 
дека во конкретниот случај се работи 
за индиректна дискриминација, 
сепак Хелсиншкиот комитет смета 
дека се работи за директна 
дискриминација, што се потврди и со 
тестирањето на ситуација. 

СУДСКА ПРАКСА: 
Основниот суд Скопје II Скопје донесе 
пресуда со која утвдри дискрими- 
нација и нееднаков третман по основ 
на личен статус, семејна и брачна 
состојба односно бременост со преки- 
нување на работниот однос. Во кон- 
кретниот случај на тужителката, от- 
како останала бремена, тужениот не 
го продолжил договорот за работа на 
определено време и донел решение 
за престанок на работниот однос. 
Судот утврдил дека тужениот имал 
однесување кај кое постои намера да 
се дискриминира тужителката поради 
бременоста. Според судот доколку 
тужителката не била бремена, со неа 
тужениот, како и претходно  ќе склу- 
чел Анекс договор за вработување и 
таа се уште би била во работен однос 
кај тужениот. Ваквата одлука на судот 
е од особено значење бидејќи за прв 
пат во државата е утврдена дискри- 
минација врз основ на бременост. 
тужителката поради бременоста. 
Според судот доколку тужителката не 
била бремена, со неа тужениот, како 
и претходно  ќе склучел Анекс дого- 
вор за вработување и таа се уште би 
била во работен однос кај тужениот. 
Ваквата одлука на судот е од особено 
значење бидејќи за прв пат во 
државата е утврдена дискриминација 
врз основ на бременост.

РЕСУРСИ:

2 – годишен извештај на КЗД и 
истражување за родовиот јаз во 
плати 

- Комисијата за заштита од 
дискриминација за 2015 година 
(http://www.akademik.mk/wp-con-
tent/uploads/2016/04/diskrimina-
cija.pdf)

- Презентирање на наодите од 
Истражувањето за родовиот јаз во 
платите на Комисијата за заштита од 
дискриминација (http://ww-
w.osce.org/mk/skopje/230251?down-
load=true) 
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