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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: 
На 28.07.2016 година во 
Хелсиншкиот комитет за 
човекови права  беше пријавен 
случај на директна 
дискриминација врз основа на 
етничка припадност и 
припадност на маргинализирана 
група во пристап до добра и 
услуги. Настанот се случил во 
кафе бар во Тетово, кога 
жртвата, лице од ромска 
етничка припадност, не била 
услужена од персоналот на 
кафе барот, под изговор дека 
кафе барот се реновирал, иако 
немало никакви видливи знаци 
на реновирање, не се вршеле 
било какви градежни и 
корективни работи, ниту пак 
било каде во кафе барот имало 
пишана информација или знак 
за реновирање. За овој случај ќе 
биде поднесена претставка до 
Комисијата за заштита од 
дискриминација.

СУДСКА ПРАКСА: 

На 15.03.2016 Европскиот Суд 
за човекови права во случајот 
Novruk and Others v. Russia  
одлучи дека има повреда на чл. 
14 од Европската конвенција за 
човекови права (забрана за 
дискриминација) заедно со чл. 8 
(право на почитување на 
приватниот и семеен живот).  
Случајот се однесува на 
одбивањето од страна на 
руските власти за доделување 
на дозвола за престој на 
апликантите врз основа на 
фамилијарни врски  заради 
нивниот ХИВ позитивен статус 
Според Судот, со ваквата 
одлука руските власти вршат 
неоснована стигматизација врз 
лицата кои што живеат со ХИВ, 
не давајќи објективно 
оправдување за својата одлука 
да не им се додели дозвола за 
престој врз основа на 
фамилијарни врски, со што врши 
директна дискриминација врз 
основа на здравствена состојба, 
а тоа претставува повреда на  
чл. 14 в.в. чл. 8 од Европската 
конвенција за човекови права. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng-
press#{"fulltext":["31039/11"]}
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