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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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ПРЕВЕНЦИЈА

СЛУЧАЈ: СУДСКА ПРАКСА: 
На 28.06.2016 Европскиот Суд за 
човекови права во случајот  HALİME 
KILIÇ v. TURKEY  одлучи дека има 
повреда на чл. 2 од Европската 
конвенција за човекови права (право на 
живот) заедно со чл. 14 од Европската 
конвенција за човекови права (забрана 
за дискриминација).  Случајот се 
однесува на смртта на ќерката на г-ѓа 
Килич , Фатма Бабатли, која била 
убиена од нејзиниот сопруг иако 4 пати 
пријавила домашмо насилство и добила 
3 судски наредби за заштита. Судот во 
овој случај одлучил дека домашните 
власти не и обезбедиле ефикасна 
заштита на Фатма, бидејќи не го 
казниле  адекватно нејзиниот сопруг за 
вршењето на домашното насилство. 
Таквата неказнивност е особено 
загрижувачка бидејќи властите немале 
вистинска претстава за 
вулнарабилноста на жртвата на 
домашното насилство, а со самото тоа 
властите креирале клима за вршење 
континуирано домашно насислтво. 
Судот смета дека е недозволиво што 
жртвата била оставена без никакви 
механизми на заштита кога се 
соочувала со континуирано домашно 
насислство од нејзиниот сопруг.  
Заради сето ова Судот одлучил дека во 
конкретниот случај  има повреда на чл. 
2 од Европската конвенција за човекови 
права (право на живот) заедно со чл. 14 
од Европската конвенција за човекови 
права (забрана за дискриминација). 
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Основниот Суд Скопје 2 Скопје
донесе пресуда со која ја 
отфрли како недозволена 
тужбата заутврдување на 
правото на еднаков третман - 
дискриминација при
остварување на правото на
образование на децата Роми. 
Тужбата беше поднесена од 
страна на 5 граѓански 
организации противтужениот -
Владата. Во образложението 
на пресудата Судот истакнува 
дека подносителите немаат 
активна легитимација за 
поднесување на тужбата, 
односно дека подносителите во 
рамките на тужбата немаат 
доставено писмена согласност 
од лице кое тврди дека било 
дискриминирано во 
конкретниот случај, иако
Законот за спречување и 
заштита од дискриминација 
изрично не предвидува во која 
форма треба да биде дадена 
согласноста. За конкретниот 
случај поднесена е жалба до 
Апелациониот Суд во
Скопје.

http://hudoc.echr.coe.int/eng-
press#{"fulltext":["63034/11"]}




