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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: 

По поднесена претставка од 
Хелсиншкиот комитет за човекови 
права Комисијата за заштита од 
дискриминација на 10.06.2016 донесе 
мислење со кое утврди 
дискриминација врз основа на родов 
идентитет. Се работи за случај кога на 
едно трансродово лице му бил 
забранет влез во објект кој дава јавни 
услуги - базен, односно му бил 
ограничен пристап до услуги врз 
основа на неговиот родов идентитет. 
Иако во мислењето на Комисијата се 
дефинира дека дискриминацијата е 
врз основа на пол, во самото 
образложение се констатира дека 
родовиот идентитет на жртвата бил 
клучниот фактор поради кој на 
лицето му бил забранет влезот. 

СУДСКА ПРАКСА: 
На 30.06.2016 година Европскиот суд 
за човекови права во случајот 
51362/2 Taddeucci & McCall v. Italy 
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 италијанските власти за 
доделување на дозвола за престој на 
геј пар врз основа на фамилијарни 
врски  заради спреченоста да се 
венчаат Според Судот, со ваквата 
одлука италијанските власти вршат 
рестриктивна интерпретација на 
поимот “член на семејство”, неводејќи 
сметка за личната ситуација на 
кандидатите, а особено нивната 
неможност за добивање правно 
признавање на нивната врска во 
Италија. Со носењето на ваква одлука 
за државата го прекршила правото на 
жалителите право да не бидат 
подложени на дискриминација врз 
основа на сексуална ориентација во 
уживањето на нивните права 
согласно Конвенцијата. 
http://hudoc.echr.coe.in-
t/eng-press?i=003-5423083-6789932

РЕСУРСИ:

Национална стратегија за еднаквост и 
недискриминација http://mtsp.gov-
.mk/content/pdf/dokumen-
ti/7.7_Strategi-
ja%20za%20ednakvost%20i%20nedisk
riminacija.pdf
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