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1. МЕЃУНАРОДНА
ЛЕГИСЛАТИВА
Филозофската идеја за правата
н а ч о в е к о т с е р е фл е к т и р а в о
Американската Декларација за
независност од 1776 и во Француската
Декларација за правата на човекот и
граѓанинот од 1789. Лигата на
Народите основана после Првата
Светска Војна, беше активна во
заштитата на малцинствата и
населението во колонизираните
територии на поразените сили.
Меѓународната организација на
трудот, основана 1919 го препознава
фактот дека „универзален и траен мир
може да се постигне само ако се
заснова на социјална правда” и во таа
насока се занимава со заштита на
правата на работниците.
Хоророт на Втората Светска Војна
резултираше со прифаќање на
човековите права како камен темелник
на повоениот меѓународен поредок.
Основањето на Обединетите Нации во
1945 воведе период во кој промоцијата
и почитувањето на човековите права и
слободи насекаде во светот стана
приоритет број еден на меѓународната
заедница.
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Универзалната Декларација за
Човековите Права (УДЧП)
Ун и в е р з а л н ат а Де к л а р а ц и ј а з а
Човековите Права (УДЧП), иако не е
правно обврзувачки договор, се смета
за најосновен израз на меѓународните
стандарди за човековите права. Од
страна на Генералното Собрание на ОН
беше прогласена за „заеднички
стандард за постигнувањата на сите
луѓе и сите нации”.
УД Ч П с е с м е т а з а м е р од а в н а
интерпретација на одредбите за
човекови права од Повелбата на ОН.
Таа претставува основен извор на сите
п о с л е д о в а т е л н и м е ѓ у н а р од н и
стандарди кои се донесени за
подлабоко дефинирање и заштита и
промоција на човековите права. Таа
стана мерка според која се мери
придржувањето на државите кон
меѓународните стандарди за човекови
права.
УДЧП од 1948 разликува две главни
категории на човековите права:
· граѓански и политички права, и
· економски, социјални и
културни права.
Граѓанските и политичките права се
насочени кон заштита на единките од
произволна употреба на моќта на
државата. Каталогот на граѓански и
политички права генерално вклучува:
права кои се однесуваат на животот,
интегритетот, слободата и сигурноста

на лицата, права во однос на
администрацијата на правдата,
правото на приватност, слободата на
религија, вероисповед и убедување,
слободата на мислење и изразување,
слободата на движење и
престојување, слободата на собирање
и здружување, правото на политичко
учество.
Економските, социјалните и
културните права се однесуваат на
економската, социјалната и
културната благосостојба на лицата.
Тие вклучуваат: право на работа и на
праведни и погодни услови за работа,
синдикална слобода, право на
с о од в е т е н ж и в о т е н с т а н д а рд ,
вклучувајќи храна, облека и домување,
право на здравје, одмор и починок,
право на образование и право на
учество во културниот живот на
заедницата.
З а в р е м е н а п од г о т о в к а т а н а
меѓународниот документ за правата,
како и во контекст на Студената Војна,
беше одлучено да се дооформат овие
две категории на права во посебни
инструменти. Ова резултираше со
подготовка и усвојување од страна на
Генералното Собрание на ОН на:
· Меѓународната Конвенција за
економски, социјални и
културни права, и
· Меѓународната Конвенција за
граѓански и политички права.

Преамбулата на двете Конвенции ја
нагласува меѓузависноста на двете
категории, препознавајќи дека:
„во согласност со Универзалната
Декларација за Човековите Права,
идеалот за слободни човекови единки
ко и г и у ж и в а ат г р а ѓа н с к и те и
политичките слободи и слободата од
страв и сиромаштија може да се
достигне доколку се создадат услови
во кои сите можат да ги уживаат
граѓанските и политичките права, како
и е ко н о м с к и те , с о ц и ј а л н и те и
културните права“
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Различни причини се наведуваат за
в а к в а т а п од ел б а , м е ѓ у к о и и
различната природа на правата и
различните мерки кои е потребно да се
превземат за обезбедување на нивна
имплементација.
Често мислење во врска со граѓанските
и политичките права е дека тие се
„негативни” права, затоа што од
државите едноставно се бара да се
воздржуваат од акции со кои ја
попречуваат слободата на поединците
која ги прави среќни и напредни.
Економските, социјалните и
политичките права се нарекуваат
„позитивни” или „групни” права,
односно потребна е активна реакција
од страна на државата да осмисли и
реализира стратегии и програми и да
обезбеди ресурси за остварување на
прогресивна реализација на
економските, социјалните и
културните права.
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Повеќе не се прифаќа како мудро
строгото разграничување помеѓу
двете категории на човекови права.
Двете категории бараат правна
обврска од страна на државата.
Прашања на мерливоста се појавуваат
во врска со двете категории.
Заштитата на граѓанските и
политичките права бара не само
државата да апстинира од мешање,
туку исто така и вложување на
значителни средства и тековно
одржување на развиена
инфраструктура. На пример, за заштита
на граѓанските и политичките права е
неопходно да постојат соодветно
квалификувани адвокати, судии,
законски извршители, функционален
судски систем, соодветни казнени
установи со соодветни услови,
обезбедување на правна помош,
развиени медиуми, ефикасна и
одговорна јавна администрација,
ефективно синдикално движење и
фокусирано програмско планирање, за
да се обезбеди елиминација на
дискриминацијата.
Голем број економски, социјални и
културни права, од друга страна,
можат директно да се применат од
страна на судските или други органи на
државата. На пример, еднаква награда
за работа со еднаква вредност, правото
на формирање и приклучување кон
синдикати, право на штрајк, заштита на
децата од економска и социјална

експлоатација, обезбедување на
задолжително основно образование,
слободата на родителите да изберат
училиште за нивните деца, право за
основање образовни институции и
слобода за научни истражувања и
креативни активности.
Совет (комитет) за човекови права
Во 2006 Генералното собрание
на ОН го воспостави Советот за
човекови права, ново политичко тело
за човекови права кое ја замени
Комисијата за човекови права. Советот
за човекови права има мандат да ги
промовира и заштитува човековите
права вклучувајќи:
- адресирање на систематски
прекршувања
- придонесување во заштита на
човековите права
- брзи одговори на итни
прашања поврзани со човекови
права.
ОН има подготвено прирачник за НВО
в о ко и де т а л н о с е о п и ш у в а а т
механизмите за заштита на човековите
права на ОН.

Декларација на ОН за бранителите на
човекови права
Оваа декларација беше
прифатена во предвечерјето на
педесеттата годишнина на УНЧП, на 09
декември 1998. Со оваа декларација
државите членки на ОН признаа дека
сето она што е прокламирано во УДЧП
може да стане реалност само ако сите
партиципираат во неговата
имплементација и работат на
промоција на човековите права.
Декларацијата бара Владите на
земјите членки да ги бранат правата на
„бранителите“ на човековите права,
како што се: право на слобода на говор,
мирно собирање, мирно застапување
за промени итн.
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Бранителите на човековите права
многу често се изложуваат на ризик
критикувајќи ја државата и затоа
властите се обврзани да осигураат дека
ќе им овозможат да работат без
мешање во нивната работа.
Декларацијата бара од властите да
промовираат разбирање за
човековите права преку:
-

размена на информации за
прашања поврзани со
човековите права

-

едукација за човекови права

-

воспоставување на
национални институции за
човекови права.

Бранителите на човековите права
имаат специјален известувач поставен
од Секретријатот на ОН, поставен за
прв пат во 2000 кој има за обврска да:
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-

подготвува извештаи

-

мониторира

-

ги посетува земјите за да
добие сеопфатна слика за
состојбата

-

индивидуално да реагира во
случај на прекршување

-

дава препораки за
подобрување на состојбите.

Од 2000 година до сега специјалниот
известувач имаше над 1 500 претставки
и посети десетици земји. Сепак,
соработката не оди баш глатко; 21
земја не и дозволуваат посета, а од
испратените претставки повеќе од
половина останаа неодговорени.

користеше уставни средства за да ја
ограничи неговата тиранска употреба
на моќта. Од поново време, има бројни
примери низ цела Европа за движења
и кампањи за слобода и човекови
права.

Комесар за човекови права
Новата позиција на Комесар за
човекови права се создаде во 1999
година. Комесарот е одговорен за
унапредувањето на образованието,
свеста и почитувањето на човековите
права во државите-членки и за
осигурување на целосно и ефикасно
почитување на текстовите на Советот
на Европа како што се конвенциите и
препораките. Комесарот има улога на
поддршка и во суштина превентивна
улога, извршувајќи поинакви функции
отколку функциите на Европскиот суд
за човекови права. Секоја земја има
своја историја на човековите права: во
Унгарија, на пример, има историја на
востанија на робовите (1514/1710
година), која кулминираше во 1848
година со закон кој го стави ропството
надвор од законот и воведе слобода на
печатот. Многу порано во Англија, во
1215 година, Магна Карта, потпишана
меѓу англиските барони и Кралот Џон,

Европска конвенција за заштита на
човековите права и слободи
Имајќи ја во предвид Општата
декларација за човековите права, која
Генералното собрание на Обединетите
нации ја усвои на 10 декември 1948
година; Имајќи предвид дека цел на
Советот на Европа е да постигне
поголемо единство меѓу своите членки
и дека едно од средствата за
постигнување на таа цел е заштитата и
развојот на човековите права и
основни слободи; Потврдувајќи ја
својата длабока приврзаност кон оние
основни слободи кои ги чинат

темелите на правдата и мирот во
светот и чија заштита, од една страна,
се засновува врз вистинската
политичка демократија, а од друга
страна – врз заедничкото сфаќање и
почитување на човековите права, од
кои тие слободи зависат;
Решени, како влади на европски
заемји, со исти стремежи и заедничко
наследство на идеали и политички
традиции, традиции, почитување на
слободата и владеењето на правото, да
ги направат првите чекори за
колективно гарантирање на
определени права утврдени во
Општата декларација Државите
членки на Советот на Европа ја донесоа
Европската конвенција за заштита на
ч о в е к о в и т е п р а в а и с л о б од и .
Конвенцијата предвидува заштита на
основните човекови права и слободи и
тоа: право на живот, забрана за
м а ч е њ е , п р а в о н а с л о б од а и
безбедност, право на правично
судење, слобода на мислење и вера,
право на жалба, нема казна без закон
(nullum crimen nilla poene sine lege),
слобода на собирање, право на брак,
забрана за дискриминација и други. Со
оваа конвенција се основаше и
Европскиот суд за човекови права,
темелната институција за заштита на
човековите права и слободи во Европа.
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Во 1952 е донесен првиот протокол кон
конвенцијата со кои се предвидуваат и
правото на образование и заштита на
сопственоста.

Со Протоколот 4 (донесен 1963) се
признаваат и права кои не биле
признати претходно: забрана за
лишување од слобода поради долг,
слобода на движење и забрана за
колективно протерување на странци.
Конвенцијата е дополнета уште
неколку пати. Во 1983 (Протокол 6) е
укината смртната казна во земјите
потписнички; во 1984 (Протокол 7) се
донесени одредби за правото на
второстепеност на судската постапка,
гаранции во случај на протерување на
странци, право на надоместок на штета
во случај на судска заблуда, право да не
се биде казнет два пати за едно дело и
1

рамноправност помеѓу сопружниците;
во 2000 (Протокол 12) кога е донесена
општата забрана против
дискриминација и последен пат во
2002 (Протокол 13) кога е укината
смртната казна во сите околности.
Најважен регионален орган за заштита
на човековите права сепак е
Европскиот суд за човекови права, со
седиште во Стразбур, Франција. Судот
е основан со Европската Конвенција за
човекови права сo цел да се обезбеди
почитување на обврските што за
Високите страни договорнички
(државите членки) произлегуваат од
Конвенцијата и нејзините протоколи.
Тoј функционира постојано. Cудот се
состои од толку судии колкав што е и
бројот на државите договорнички.
Судиите треба да уживаат највисок
морален углед и да ги исполнуваат
условите неопходни за вршење на
високи судски функции или да бидат
правни стручњаци со призната
компетентност. Судиите заседаваат во
Судот во лично својство. Во текот на
нивниот мандат судиите не можат да
вршат никаква активност што е
некомпатибилна со барањата за
независност, непристрасност или
барањата за работа со полно работно
време; Судиите од секоја држава ги
избира Парламентарното собрание, со

мнозинство дадени гласови, од листата
на тројца кандидати именувани од
самата држава. Судиите се избираат за
мандат од девет години. Тие не можат
да бидат повторно избрани. Мандатот
на судиите завршува со наполнети 70
години. Судиите остануваат на
функција се до нивната замена. Тие
сепак продолжуваат да работат врз
случаите што веќе ги започнале.
Ниеден судија не може да биде
отповикан од должност освен ако
другите судии со двотретинско
мнозинство гласови одлучат дека тој
судија повеќе не ги исполнува
бараните условиЗа разгледување на
случаи што му се доставени, Судот
заседава како судија поединец, во
одбори од тројца судии, во судски
совети од седум судии и во голем
судски совет од седумнаесет судии.

Судските совети ќе формираат одбори
за определен период. Кога заседава
како судија поединец, судијата нема да
разгледува никаква жалба против
државата чиј избран претставник е тој
с уд и ј а . С уд и ј а т а и з б р а н к а к о
претставник на Високата страна
договорничка што е страна во спорот е
по службена должност член на Советот
и на Големиот судски совет. Во случај на
отсуство на тој судија, или кога не е во
состојба да заседава, лице избрано од
страна на Претседателот на Судот од
претходно поднесениот список од таа
страна ќе заседава во својство на
судија. Членови на Големиот судски
совет се и Претседателот на Судот,
потпретседателите, претседателите на
судските совети и други судии
именувани согласно Правилникот на
Судот.
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Надлежност на Судот

Критериуми за прифатливост

Надлежноста на Судот се протега на
сите прашања во врска со
интерпретацијата и примената на
Конвенцијата и на нејзините протоколи
што ќе му бидат доставени според
условите предвидени во ЕКЧП.

1. Судот може да прифати случај само
откако ќе бидат исцрпени сите
домашни правни средства, врз основа
на општо прифатените принципи од
меѓународното право и во рок од 6
месеци сметано од датумот на кој е
донесена конечната интерна одлука.

Меѓудржавни случаи
Секоја Висока страна договорничка
може да се обрати до Судот за секоја
наводна повреда на одредбите на
Конвенцијата и на нејзините протоколи
од страна на друга Висока страна
договорничка.
Индивидуални жалби
Судот прима жалби што му ги
доставуваат физички лица, невладини
организации или група поединци кои
се сметаат за жртва на повреда на
правата признаени во Конвенцијата
или во нејзините протоколи што ја
извршила една од Високите страни
договорнички. Високите страни
договорнички се обврзуваат со
никаква мерка да не го спречуваат
ефикасното вршење на ова право.
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2. Судот нема да прифати никаква
индивидуална жалба кога
а) жалбата е анонимна; или,
3. Судот нема да прифати никаква
индивидуална жалба ако оцени дека:
a) жалбата е неспоива со одредбите на
Конвенцијата или со нејзините
п р ото кол и , а ко е о ч и гл ед н о
неоснована или ако со неа се
злоупотребува правото на
индивидуална жалба, или
б ) п од н о с и т е л о т н е п р е т п р е л
значителна штета, освен доколку
почитувањето на човековите права
како што се дефинирани во
Конвенцијата или нејзините протоколи
бара разгледување на жалбата според
заснованоста и под услов да не може
да се одбие случај врз основа на тоа
што не бил соодветно разгледан од
страна на домашен суд.

4. Судот ќе отфрли секаква жалба што ја
смета за неприфатлива врз основа на
овој член. На тој начин Судот може да
постапува во било кој степен на
постапката.
Интервенција на трета страна
Во секој случај за кој расправаат
Судскиот совет или Големиот судски
с о в е т, с е ко ј а В и с о ка с т р а н а
договорничка чиј државјанин е
жалител има право да достави пишани
з а б ел е ш к и и д а у ч е с т в у в а в о
расправата.
Вo интерес на доброто вoдење на
судската постапка, претседателот на
Судот може да повика било која Висока
страна договорничка која не е страна
во постапката или секое
заинтересирано лице, освен
жалителот, да достави писмени
забелешки или да учествува во
расправата.
Во сите случаи пред судските совети
или Големиот судски совет, Комесарот
за човекови права на Советот на Европа
може да поднесе писмени коментари и
да учествува во сослушувањата.
Отфрлање на жалби
Во секој степен од постапката, Судот
може да одлучи да отфрли определена

жалба од списокот на предмети,
доколку околностите овозможуваат да
се заклучи
а. дека жалителот ја повлекол жалбата;
или
б. дека спорот е решен; или
в. дека, од било која друга причина, чие
постоење го утврдува Судот, не е
повеќе оправдано да се продолжи со
разгледувањето на жалбата.
С е п а к , С удот п р одол ж у в а с о
разгледувањето на жалбата ако тоа го
бара почитувањето на правата на
човекот загарантирани со
Конвенцијата и нејзините протоколи.
2. Судот може да одлучи повторно да
стави во списокот на предмети
определена жалба ако оцени дека
околностите тоа го оправдуваат.
Разгледување на случајот
Судот ќе го разгледа случајот заедно со
претставници на страните и, доколку е
потребно, ќе покрене истрага, за чие
ефективно спроведување засегнатите
Високи страни договорнички ќе ги
обезбедат сите неопходни услови.
Постигнување на пријателско
решение
Во секоја фаза на постапката, Судот
може да се стави на располагање на
засегнатите страни со цел
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обезбедување на пријателско
решение на предметот врз основа на
почитување на човековите права како
што се дефинирани во Конвенцијата и
во нејзините протоколи.
Постапката според ставот 1 ќе биде
доверлива.
Во случај на пријателско решение,
Судот ќе го симне случајот од списокот
на предмети со одлука која се
ограничува на кратко наведување на
фактите и на донесеното решение.
Од л у ка т а ќе б и де у п а те н а до
Комитетот на министри, кој ќе го
надгледува извршувањето на одлуката
за пријателското решение како што е
наведено во одлуката.
Јавност на расправата и пристап кон
документите
Расправата е јавна, освен доколку
Судот не одлучи поинаку поради
исклучителни околности.
Документите доставени до
С е к р е т а р и ј а то т и с е д о с т а п н и
најавноста, освен ако, претседателот
на Судот не одлучи поинаку.
Правично задоволување
Ако Судот оцени дека постои повреда
на Конвенцијата или на нејзините
протоколи, и ако внатрешното право на
заинтересираната Висока страна
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Група од пет судии на Големиот судски
совет го прифаќа барањето доколку
случајот предизвикува сериозно
прашање во врска со интерпретацијата
или примената на Конвенцијата или на
нејзините протоколи, или сериозен
проблем од општо значење.
Ако групата го прифати барањето,
Големиот судски совет се произнесува
за случајот со донесување пресуда.

договорничка овозможува само
делумно отстранување на
последиците на таа повреда, Судот и
дава на оштетената страна, доколку е
потребно, правично задоволување.
Пресуди на судските совети
Пресудите на судските совети се
конечни.
Доставување на случај пред
Големиот судски совет
Во рок од три месеци сметано од
датумот на донесувањето на пресудата
од Судскиот совет, секоја страна во
спорот, во исклучителни случаи, може
да побара тој да биде доставен пред
Големиот судски совет.

Конечни пресуди
Пресудата на Големиот судски совет е
конечна.
Пресудата на Судскиот совет станува
конечна:
а. кога странките изјавуваат дека нема
да бараат случајот да биде доставен
пред Големиот судски совет; или
б . т р и м е с е ц и од д а т ум от н а
донесувањето на пресудата, доколку
не било побарано случајот да биде
доставен пред Големиот судски совет;
или
в. доколку групата на Големиот судски
совет го отфрли барањето доставено
врз основа на членот 43.
3. Конечната пресуда се објавува.
Образложение на пресудите и
одлуките
Пресудите, како и одлуките со кои
жалбите се утврдуваат како

прифатливи или неприфатливи, се
образложуваат.
Ако пресудата целосно или делумно не
го изразува единствениот став на
судиите, секој судија има право кон неа
да приложи свое мислење.
Задолжителност и извршување на
пресудите
Високите страни договорнички се
обврзуваат да се придржуваат кон
конечните пресуди на Судот во
споровите во кои се странки.
Конечната пресуда на Судот му се
доставува на Комитетот на министрите
којшто го надгледува нејзиното
извршување.
Доколку Комитетот на министрите
смета дека надгледувањето на
извршувањето на конечната пресуда е
с п р е ч е н о п о р а д и п р о бл е м в о
толкувањето на пресудата, прашањето
може да го упати до Судот за одлука по
прашање на толкувањето.
Донесувањето на одлуката дали
прашањето да се достави до Судот
бара двотретинско мнозинство на
гласови од претставниците кои имаат
право да заседаваат како членови на
Комитетот.
Доколку Комитетот на министрите
смета дека Високата страна
договорничка одбива да ја спроведе
1

конечната пресуда во случај во кој што
истата е странка, може откако на таа
Висока страна договорничка и упати
формално известување, и со одлука
донесена со двотретинско мнозинство
на гласови на претставниците кои
имаат право да заседаваат во
Комитетот, да го упати прашањето до
Судот, дали таа страна не ги исполнила
своите обврски според став 1.
Доколку Судот утврди прекршување на
став 1, тој ќе го упати случајот на
Комитетот на министри за
разгледување на мерките кои треба да
се преземат. Доколку Судот уврди дека
нема прекршување на став 1, тој ќе го
упати случајот на Комитетот на
министрите којшто ќе го заврши
разгледувањето на случајот.
Советодавни мислења
На барање на Советот на министрите,
Судот може да дава советодавни
мислења за правни прашања во врска
со интерпретацијата на Конвенцијата и
на нејзините протоколи.
Овие мислења не можат да се
однесуваат ниту на прашања што се во
врска со содржината или обемот на
правата и слободите утврдени во делот
I на Конвенцијата и во протоколите,
ниту на други прашања кои Судот или
Советот на министрите би можеле да
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ги разгледаат, а кои би произлегле од
приговор предвиден со Конвенцијата.
Одлуката на Советот на министрите да
побара мислење од.Судот се донесува
со мнозинство гласови на
претставниците кои заседаваат во
Советот.
Советодавна надлежност на Судот
Судот одлучува дали барањето
советодавно мислење доставено од
Советот на министрите е во негова
надлежност.
Образложение на советодавните
мислења
Мислењето на Судот се образложува.
Доколку мислењето не го изразува во
целина или делумно едногласниот став
на судиите, секој судија има право да
приложи сопствено мислење.
Мислењето на Судот му се доставува на
Советот на министрите.

·

Европска ковенција за
спречување на тортура

Многу малку се гледа од она што се
случува зад затворените врати на
затворите, полициските станици,
институциите за ментални болести и
слично. Токму поради тоа, во 1987
година се усвои Европската конвенција
за превенција на тортура и нечовечно
или понижувачко постапување, која
стапи во сила во 1989 година.
Конвенцијата ја надополнува
заштитата достапна според ЕКЧП
воспоставувајќи го Европскиот комитет
за превенција на тортура (ЕКПТ)
составен од независни и непристрасни
експерти од најразлични области,
вклучително и право, медицина,
затворски прашања и политика.
Конвенцијата ја надополнува
заштитата достапна според ЕКЧП
воспоставувајќи го Европскиот комитет
за превенција на тортура (ЕКПТ)
составен од независни и непристрасни
експерти од најразлични области,
вклучително и право, медицина,
затворски прашања и политика.
Комитетот ги посетува местата на
притворот, за да види како се
постапува со притворените лица. Тој
има неограничен пристап кон местата
на притвор и може да разговара

насамо со притворените лица. Тој исто
така може слободно да разговара и со
други лица кои можат да дадат
релевантни информации, вклучително
и невладини организации кои работат
на полето на човековите права. По
секоја посета, Комитетот составува
извештај за засегнатата земја, давајќи
препораки за да осигура дека
притворените лица се соодветно
заштитени од тортура и лошо
постапување. Од Владите потоа се бара
да одговорат на извештајот. Во
и с к л у ч и т ел н и с л у ч а и , д о кол к у
државата не соработува или одбива да
ги спроведе препораките на КПТ,
Комитетот може и да одлучи да се
произнесе со јавна изјава.
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Рамковна конвенција за заштита на
националните малцинства
Ова е првиот правно обврзувачки
мултилатерален инструмент за
заштита на националните малцинства
воопшто. Таа се спроведува преку
националните закони и политика.
Рамковната конвенција за заштита на
националните малцинства ги
предвидува начелата кои треба да ги
почитуваат државите кои ја
ратификуваат Конвенцијата. Тие
вклучуваат еднаквост пред законот,
преземење мерки за зачувување и
развој на културите и за зачувување на
идентитетот, религијата, малцински
јазици, традиции, обезбедување на
пристап кон медиумите,
воспоставување на слободни и мирни
контакти преку границите со луѓе кои
законски претстојуваат во други
држави.
Конвенцијата предвидува и
машинерија за имплементација со која
на Комитетот на Министри, кому му
помага Советодавниот комитет
составен од независни експерти - му се
доделуваат овластувања да оцени во
колкава мерка Конвенцијата се
спроведува во праксата.
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сродната нетолеранција",
организирана од Советот на Европа во
октомври 2000 година.

Европска комисија против расизам и
нетолеранција (ЕКРН)
Европската комисија против
расизам и нетолеранција беше
основана во 1993 година со цел да ја
зајакне борбата против сите форми на
расизам, ксенофобија, антисемитизам и нетолеранцијата на
европско ниво. Таа ја оценува
ефикасноста на постоечките
национални и меѓународни мерки
против расизам и поттикнува
преземање дејствија на локално,
национално и европско ниво, и на
полето на законодавството и на полето
на политиката. ЕКРН активно
придонесе кон организацијата на
"Европскиот придонес кон Светската
конференција против расизам, расна
дискриминација, ксенофобија и

ЕКРН беше основана во 1993
година со цел да ја зајакне борбата
против сите форми на расизам,
ксенофобија, анти-семитизам и
нетолеранцијата на европско ниво. Таа
ја оценува ефикасноста на постоечките
национални и меѓународни мерки
против расизам и поттикнува
преземање дејствија на локално,
национално и европско ниво, и на
полето на законодавството и на полето
на политиката. ЕКРН активно
придонесе кон организацијата на
"Европскиот придонес кон Светската
конференција против расизам, расна
дискриминација, ксенофобија и
сродната нетолеранција",
организирана од Советот на Европа во
октомври 2000 година.
Конвенција за права на детето
Сметајќи дека, во согласност со
принципите прокламирани во
Повелбата на Обединетите нации,
признавањето на вроденото
достоинство и на еднаквите и
неотуѓиви права на сите припадници
на човечката заедница претставува

основа на слободата, правдата и мирот
во светот и имајќи предвид дека
народите на Обединетите нации во
Повелбата одново ја потврдија вербата
во основните права на човекот и
достоинството ви вредноста на
човечката личност и решија да
придонесуваат кон социјалниот
напредок и подигањето на животниот
стандард во поголема слобода,
потсетувајќи дека Обединетите нации
во Општата декларација за правата на
ч о в е кот п р о к л а м и р а а де ка н а
детството му припаѓаат посебна грижа
и помош, уверени дека на семејството,
како основна единица на општеството
и природна средина за развој и
благосостојба на сите негови членови,
а посебно на децата, треба да им биде
дадена неопходна заштита и помош за
да може во целост да ги преземе
одговорностите во заедницата, свесни
за фактот дека детето, заради целосен
и складен развој на личноста, треба да
р а с те в о с ем е ј н а с р ед и н а , в о
а т м о с ф е р а н а с р е ќа , љу б о в и
разбирање, сметаат дека детето треба
во целост да биде подготвено да живее
самостојно во општеството и да биде
воспитано во духот на идеалите
прокламирани во Повелбата на
Обединетите нации, а посебно во
духот на мир, достоинство,
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толеранција, слобода, рамноправност
и солидарност.
Имајќи предвид дека потребата за
посветување посебна грижа за детето е
изнесена во Женевската декларација
за правата на детето од 1924 година и
во Декларацијата за правата на детето
што ја усвоија Обединетите нации во
1959 година и призната во Општата
декларација за правата на човекот, во
Меѓународниот пакт за граѓанските и
политичките права (посебно во член 23
и 24), во Меѓународниот пакт за
економските, социјалните и
културните права (посебно во член 10)
и в о с т а т у т и те и с о од в е т н и те
инструменти на специјализираните
агенции и меѓународните организации
што се занимаваат со заштита на
децата.
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Во Декларацијата за правата на детето
што ја усвои Генералното собрание на
20 ноември 1959 година стои дека на
детето, со оглед на неговата физичка и
ментална незрелост, му се потребни
посебна заштита и грижа, вклучувајќи
соодветна правна заштита, како пред,
така и по раѓањето.
П отс ет у в а ј ќ и н а од р едб и те н а
Декларацијата за социјалните и
правните принципи што се однесуваат
на заштитата и благосостојбата на
де ц а т а , с о п о с е б е н о с в р т в р з
националното и меѓународното
с т а р ател с т в о и п о с в о ј у в а њ ето ,
Правилата на Обединетите нации за
стандрадниот минимум во
м а л о л е т н и ч к о т о п р а в о с уд с т в о
(Пекиншки правила) и Декларацијата
за заштита на жените и децата во случај
на вонредна состојба и вооружен
судир.
Свесни дека во сите земји на светот
има деца кои живеат во вонредно
тешки услови и дека на тие деца им е
неопходна посебна грижа и земајќи го
предвид значењето на тредициите и на
културните вредности на секој народ за
заштита и складен развој на детето во
декларацијата посебно се истакнува
значењето на меѓународната
соработка за подобрување на условите
за живот на децата во сите земји,

Документи на Европската Унија
Имајќи ја предвид
предвиденоста и нормираноста на
дискриминацијата во процесните и
материјалните закони во правниот
систем на Република Македонија,
треба да се истакне дека покрај
Европска конвенција за заштита на
човековите права и основните
слободи, влијание да се нормира таа
материја извршиле и европските
директиви.

посебно во земјите во развој.
Постојат уште бројни меѓународни
д о к у м е н т и к о и г и р е г ул и р а а т
човековите права:
- Меѓународна конвенција за
укинување на сите форми на
расна дискриминација;
- Конвенција за елиминирање на
сите форми на дискриминација
на жената
- Конвенција за спречување на
злосторството геноцид
- Конвенција за ропство
- Конвенција за статусот на
бегалците
- Декларација за прва на детето
- Декларација за правото на
народите на мир

Така, текстот на Европска
директива 76/207/ЕЕС од 9 февруари
1976 година за примена на принципот
за еднаков третман на мажите и на
жените во однос на приодот кон
вработување, обука и напредување на
работното место и работните услови и
Директивата 2002/73/ЕЗ на Европскиот
парламент и на Советот од 23
септември 2002 година со која се
изменува и се дополнува Директивата
76/207/ЕЕЗ, се инкорпорирани во
Законот за работните односи, Законот
за еднаквите можности на жените и на
мажите и Законот за државните
службеници.
Директивата 96/34/ЕЗ на
Советот од 3 јуни 1996 година за
рамковниот договор за родителско
право е инкорпорирана во одредбите
на Законот за семејството.
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Во однос на Директивата бр.
97/80 на Советот од 15 декември 1997
година за товарот на доказ во случаи на
полова дискриминација, интересно е
тоа што товарот на докажувањето во
Законот за работните односи, Законот
за еднаквите можности на жените и
мажите и со предлог-законот за
спречување и забрана на
дискирминација паѓа на оној којшто
извршил дискирминација. Во
споменатите закони, товарот на
докажување е вметнат како посебна
одредба и во целост е идентичен како
што е определено со директивата.
Директивата на Советот
2000/43/ЕЗ од 29 јуни 2000 година за
спроведување на принципот на
еднаков третман на луѓето без разлика
на нивната раса или етничко потекло е
вметната директно или индиректно во
сите закони кои се обработени со оваа
анализа.
Директивата на Советот
2000/78/ЕЗ од 27 ноември 2000 година
за воспоставување општа рамка за
еднаков третман во вработувањето и
занимањето е инкорпорирана во
одредбите на Законот за работните
односи, Законот за еднакви можности
на жените и на мажите и Законот за
државните службеници.

1

Конвенцијата за елиминирање
на сите форми на дискриминација на
жените ЦЕДАВ (CEDAW) е усвоена во
1979 година од страна на Генералното
собрание на ОН. Често пати кога се
зборува за Конвенцијата, таа се
опишува како меѓународен закон за
правата на жените. Се состои од
преамбула и 30 членови, го дефинира
прашањето што претставува
дискриминација против жените и
поставува агенда за национална акција
за ставање крај на дискриминацијата
против жените.
Државите членки на оваа
конвенција, со ратификувањето на
истата, ги прифатија целите и задачите
поставени со Конвенцијата и наедно се
обврзуваат истите да ги спроведат во
своите национални законодавства.
Република Македонија во јанури 1994
година ја ратификува Конвенцијата за
елиминирање на сите форми на
дискриминација на жените, а со цел да
го унапреди и да стави крај на
прашањето за дискриминација по
основ на пол.
Конвенцијата, заради
остварувањето на предвидените цели,
го дефинира поимот дискриминација
на жените. Дискриминација на жените
означува секоја разлика, исклучување
или ограничување во поглед на полот,

што има за последица или цел да го
загрози или оневозможи
признавањето, остварувањето или
вршењето, од страна на жените, на
човековите права и основните слободи
на политичко, економско,
општествено, културно и граѓанско или
друго поле, без оглед на нивната
брачна состојба, врз основа на
рамноправност на мажите и на жените.
Државите потписнички се
согласуваат да ја спроведат, со сите
соодветни средства што им стојат на
р а с п ол а г а њ е и б е з од л а г а њ е ,
политиката на отстранување на
дискриминација на жените, па поради
и што се обврзале:
- да го спроведат принципот на
недискриминација на мажите и на
жените и во своите устави како
највиски акти и националните закони,
како и да обезбедат, со законски или
други соодветни мерки, практична
примена на овој принцип;
- да усвојат соодветни законски
и други мерки, вклучувајќи и санкции,
каде што е потребно, со кои се
забрануваат сите видови
дискирминација на жените;
- да воведат правна заштита на
правата на жените врз рамноправна
основа со мажите и, преку надлежните
национални судови и други јавни

институции, да обезбедат ефикасна
заштита за жените од секоја постапка
со која се врши дискриминација;
- да се воздржат од секоја
постапка или практика на
дискриминација на жените и да
обезбедат јавните органи и институции
да постапуваат во согласност со оваа
обврска;
- да ги преземат сите потребни
мерки заради отстранување на
дискриминација на жените од страна
на кое било лице, организација или
претпријатие;
- да ги преземат сите погодни
мерки, вклучувајќи ги и
законодавните, заради измена или
укинување на постојните закони,
прописи, обичаи и практика што
претставуваат дискриминација на
жените;
- да ги стават надвор од сила
сите внатрешни одредби со кои се
врши дискриминација на жените.
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Конвенцијата пропишува
обврска за усвојување посебни
привремени мерки од страна на
државите членки. Тие имаа за цел да се
забрза остварувањето на
рамноправноста помеѓу мажите и
жените де факто, што значи дека не е
битно што е напишано и нормирано на
хартија, туку тоа да се применува во
пракса. Усвојувањето на посебните
привремени мерки не се смета за
дискирминација, како што е
дефинирано во Конвенцијата, но не
смее на кој било начин да има
последица на нееднакви или различни
мерила, а истите ќе престанат да важат
кога ќе се оствари целта на сите да им
се дадат еднакви можности и третман.
Во оваа смисла, посебните мерки кои
го штитат мајчинството, во ниту еден
случај не може да се смета дека со
истите се врши дискриминација по
основ на пол.
Државите членки преземаат мерки да
влијаат кон менување на
општествените и културните обичаи во
поглед на однесувањето на мажите и
на жените.
Договорите на ЕУ (од Амстердам, Ница,
Мастрихт, Копенхаген) исто така
предвидуваат посебни
антидискриминаторски одреби.
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Договорот од Амстердам (стапи во
сила на 01 мај 1999) беше клучен чекор
напред во борбата против
дискриминацијата во Европската
Ун и ј а . Д о г о в о р о т г и з а с и л у в а
постоечките одредби од Европскиот
договор за еднакви плати на мажите и
жените (член 141) и ја зголемува
улогата на ЕУ во промоцијата на
еднаквост помеѓу жените и мажите (чл.
2 и 3). Договорот ја забранува
дискриминацијата на национална
основа (чл. 12) и уште повеќе и дава
моќ на ЕУ да се бори против сите
форми на дискриминација врз основа
на пол, раса или етничко потекло,
религија, инвалидитет, возраст и
сексуална определба, преку членот 13
кој му овозможува на Советот на
Министри да превзема акции за борба
против овие форми на

дискриминација. Правата на лицата со
п о с е б н и п от р е б и с е п о н а т а м у
разработени со специјална
Декларација која е интегрален дел на
Договорот од Амстердам.
Членот 2 од овој договор ги листа
задачите кои ЕУ треба да ги исполни за
да обезбеди еднаквост помеѓу мажите
и жените, кои вклучуваат создавање на
пријателска средина, висока
вработеност и социјална заштита,
висок квалитет на живот и сл.
Врз основа на членот 13, Советот усвои
директива за борба против
дискриминација врз расна или етничка
основа и директива која забранува
дискриминација по сите основи во
вработувањата.
Од 1977 наваму ЕУ во повеќе наврати ја
реафирмираше идејата за одбрана на
човековите права и слободи и ги осуди
сите форми на нетолеранција, расизам
и ксенофобија. Клучен чекор за ова
беше формирањето на Европскиот
центар за мониторинг на расизмот и
ксенофобија со седиште во Виена.
Главна цел на центарот е да обезбеди
за земјите членки веродостојни и
споредливи информации на европско
ниво за расизмот и ксенофобијата. Во
декември 2003 надлежноста на
Центарот за мониторинг беше

проширена и прерасна во Агенција за
човекови права.
Со Договорот од Амстердам ЕУ постави
и рамка за легислативата на полето на
азил и имиграција. Клучната поента во
оваа рамка е креирање на општество
со социјална и културна средина
погодна за имигрантите и азилантите
да можат активно да учествуваат и да
соработуваат со граѓаните на земјата
домаќин.
На 15 март 2001 ЕУ ја усвои рамковната
спогодба за положбата на жртвите од
кривичен прогон, со цел да им се даде
на овие луѓе најдобрата правна
заштита и почитување на нивните
права.
Договорот од Ница (стапи во сила на
01 февруари 2003) го засили дејството
на членот 13 од договорот од
Амстердам давајќи му на Советот на
Министри право да донесува мерки за
борба против дискриминацијата со
квалификувано мнозинство на
гласови.
За сите овие Директиви на ЕУ, како и
краткорочните и долгорочни планови
за нивна имплементација се
предвидени и посебни програми за
финансирање.
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2. ДОМАШНА
ЛЕГИСЛАТИВА
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА
Закон за заштита од дискриминација.
На почетокот на 2010 (Службен весник
бр. 50 од 16.04.2010) Собранието го
донесе овој Закон со кој за прв пат на
еден сеопфатен начин се дефинира
дискриминацијата и можностите за
заштита од истата. Со Законот освен
судовите, кои и досега и отсега се
надлежни за заштита од
дискриминација, ќе се формира
Национална комисија за заштита од
дискриминација. Законот беше
критикуван од домашните и
м е ѓ у н а р од н и е кс п е р т и п о р а д и
одредени законски решенија. Во врска
со одредбите од Законот, посебно за
изоставувањето на сексуалната
д и с к р и м и н а ц и ј а ка ко
дискриминаторскта основа, реагираа
бројни домашни и меѓународни
организации и институции, како
Amnesty International, Human rights
watch, Европската унија, Македонскиот
хелсиншки комитет, коалицијата
„Македонија без дискриминација“ и
други. Генералната забелешка е дека
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невклучувањето на сексуалната
определба како основа за
дискриминација не е во согласност со
општоприфатените норми на
развиениот свет, како и дека не е во
согласност со законодавството на ЕУ.

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА
ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА

Посебно внимение предизвикува и
одредбата за товарот на докажување
во судската постапка кој е на страната
на тужителот. Во „модерното“
законодавство товарот на
докажувањето е на страната на
тужениот. Оваа отстапка се прави со
цел да се охрабрат дискриминираните
да ги пријавуваат случаите на
дискриминација и да се ослободат од
товарот на доказите во судската
постапка.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Сепак, Собранието на Македонија, не
ги уважи овие коментари на
релевантните домашни и меѓународни
институции и го донесе Законот според
свое видување.
Законот ќе се применува од 01.01.2011.
Поради неговата важност во оваа
брошура го пренесуваме во целост.

Службен весник на РМ, бр. 50 од
13.04.2010 година

Предмет на Законот
Член 1
(1) Со овој закон се обезбедува
спречување и заштита од
дискриминација во остварувањето на
правата загарантирани со Уставот на
Република Македонија, закон и
ратификувани меѓународни договори.
(2) За заштита од дискриминација се
формира Комисија за заштита од
дискриминација.
( 3 ) Ко м и с и ј а т а з а з а ш т и т а од
дискриминација има својство на
правно лице.
Примена на Законот
Член 2
Заштитата и забраната од
дискриминација се однесува на сите
физички и правни лица во процесот на
остварување на правата и слободите
гарантирани со Уставот и со законите
на Република Македонија.

Основи за дискриминација
Член 3
Се забранува секоја директна или
индиректна дискриминација,
повикување и поттикнување на
дискриминација и помагање во
дискриминаторско постапување врз
основа на пол, раса, боја на кожа, род,
припадност на маргинализирана
група, етничка припадност, јазик,
државјанство, социјално потекло,
религија или верско уверување, други
видови уверувања, образование,
политичка припадност, личен или
општествен статус, ментална и телесна
попреченост, возраст, семејна или
брачна состојба, имотен статус,
здравствена состојба или која било
друга основа која е предвидена со
закон или со ратификуван
меѓународен договор (во
натамошниот текст: дискриминаторска
основа).
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Примена на Законот
Член 4
Овој закон се применува од страна на
сите државни органи, органи на
единицата на локалната самоуправа,
правни лица со јавни правни
овластувања и правни и физички лица
во областа на:
1) работата и работните односи;
2) oбразование, наука и спорт;
3) социјална сигурност, вклучувајќи го
и подрачјето на социјална заштита,
пензиско и инвалидско осигурување,
здравствено осигурување и
здравствена заштита;
4) правосудство и управа;
5) домување;
6) јавно информирање и медиуми;
7) пристап до добра и услуги;
8) членување и дејствување во
синдикални, политички партии,
здруженија на граѓани и фондации или
други организации засновани на
членство;
9) култура и
10) други области определени со
закон.
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Значење на изразите употребени во
овој закон
Член 5
Одделни изрази употребени во овој
закон го имаат следново значење:
1. Афирмативни мерки се активности
на надлежните државни органи кои се
насочени кон спречување и заштита од
дискриминација, односно
намалување или елиминирање на
ф а к т и ч ка н е ед н а к в о с т ко ј а ш то
настанала како резултат на претходна
дискриминација;
2. Архитектонско опкружување се сите
објекти во јавна употреба кои се на
располагање на луѓето за користење
или кои се поврзани со задоволување
на одредени потреби или со добивање
одредени услуги;
3. Дискриминација е секое
неоправдано правно или фактичко,
непосредно или посредно правење на
разлика или нееднакво постапување,
односно пропуштање (исклучување,
ограничување или давање првенство)
во однос на лица или групи кое се
заснова на пол, раса, боја на кожа, род,
припадност на маргинализирана
група, етничка припадност, јазик,
државјанство, социјално потекло,
религија или верско уверување,
образование, политичка припадност,
л и ч е н и л и о п ш те с т в е н с т а т у с ,

ментална и телесна попреченост,
возраст, семејна или брачна состојба,
имотен статус, здравствена состојба
или која било друга основа;
4. Дискриминаторско однесување и
постапување е секое активно или
пасивно однесување на секое лице од
страна на јавните власти, како и од
страна на правни и физички лица од
приватниот и јавниот сектор во јавниот
живот, кое создава основи за
привилегирање или депривилегирање
на некое лице на неоправдан начин,
или кое го изложува на неправеден и
деградирачки однос во споредба со
други лица во слична ситуација,
базирано на која било од
дискриминаторските основи;
5. Брак е заедница на живот исклучиво
на еден маж и една жена во која се

остваруваат интересите на брачните
другари, семејството и општеството;
6. Еднаквост е начело според кое сите
луѓе се рамноправни, односно
изедначени во обврските и правата.
Еднаквоста ја подразбира
различноста, односно подразбира
постоење неистоветни лица кои треба
да бидат еднакво третирани;
7. Ефективна заштита е постоење
систем од достапни и употребливи
механизми за поведување постапка во
случај на дискриминација, постоење
независни и објективни структури кои
постапуваат по поднесените жалби врз
основа на однапред предвидени
процедури и постоење на однапред
предвидени санкции за конкретни
повреди на правата;
8. Легитимна (објективно оправдана)
цел е цел која не е спротивна на Уставот
и на одредбите на меѓународните
договори, а којашто соодветствува со
реалните потреби, однапред е
прецизно дефинирана и е
пропорционална на ефектите кои
треба да се постигнат;
9. Лице е физичко лице кое престојува
н а те р и то р и ј а т а н а Ре п у бл и ка
Македонија и правно лице кое е
регистрирано, односно врши дејност
н а те р и то р и ј а т а н а Ре п у бл и ка
Македонија;
1

10. Легитимен интерес претставува
оправдување за интересот и активното
вклучување на одредено лице во
преземањето конкретни активности,
заради своја сопствена засегнатост од
последиците на тие активности, заради
поширок однапред пројавен интерес
за одредени општествени случувања,
односно заради предвидено
овластување со закон за занимавање
со определени активности;
11. Маргинализирана група е група од
поединци кои ги обединува
специфична положба во општеството,
кои се објект на предрасуди, кои имаат
посебни карактеристики кои ги прават
погодни за одредени видови на
насилство, имаат помала можност за
остварување и заштита на сопствените
права или се изложени на зголемена
можност за натамошна виктимизација
и
12. Прилагодување на
инфраструктурата и сервисите е
преземање соодветни мерки потребни
во одреден случај за да му се
овозможи на лицето со ментална и
телесна попреченост да има пристап,
да учествува и да напредува во
работниот процес, освен ако овие
мерки не наметнуваат
диспропорционални оптоварувања за
работодавачите.
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II. ОБЛИЦИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА
Директна и индиректна
дискриминација
Член 6
(1) Директна дискриминација врз
дискриминаторска основа е секое
неповолно постапување,
разликување, исклучување или
граничување кое како последица има
или би можело да има одземање,
нарушување или ограничување на
еднаквото признавање или уживање
на човековите права и основни
слободи, споредено со третманот кој го
има или би можело да го има друго
лице во исти или слични услови.
(2) Индиректна дискриминација врз
дискриминаторска основа е секое
ставање на некое лице или група во
неповолна положба во споредба со
други лица, со донесување очигледно
неутрални одредби, критериуми или
с о п р е з е м а њ е н а о п р ед ел е н и
практики, освен кога таквите одредби,
критериуми или практики,
произлегуваат од оправдана цел, а
средствата за постигнување на таа цел
се соодветни и неопходни.

Вознемирување
Член 7
(1) Вознемирувањето и понижувачкото
постапување претставува повреда на
достоинството на лице или на група на
лица кое произлегува од
дискриминаторска основа и кое има за
ц ел и л и р е з ул т а т п о в р ед а н а
достоинството на одредено лице или
создавање заканувачка,
непријателска, понижувачка или
застрашувачка средина, пристап или
практика.
(2) Сексуално вознемирување е
несакано однесување од полов
карактер, кое се изразува физички,
вербално или на кој било друг начин, а
има за цел или последица повреда на
достоинството на едно лице, особено
кога се создава непријателска,
заканувачка, деградирачка или
понижувачка средина.
Дискриминација на лица со ментална
и телесна попреченост
Член 8
(1) Под дискриминација на лица со
ментална и телесна попреченост се
п о д р а з б и р а н а м е р н о
оневозможување или отежнат пристап
до здравствена заштита, односно

ускратување на правата на
зд р а в с т в е н а з а ш т и т а , р едо в е н
медицински третман и лекови,
рехабилитациони средства и мерки во
согласност со нивните потреби,
ускратување на правото на брак и
создавање на семејство и други права
од областа на бракот и семејните
односи, ускратување на правото на
образование, на работа и правата од
работниот однос.
(2) Дискриминација на лица со
ментална и телесна попреченост
постои и тогаш кога нема да се
преземат мерки за отстранување на
ограничувањата, односно
прилагодување на инфраструктурата и
просторот, користење на јавно
достапни ресурси, или учество во
јавниот и општествениот живот.
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Повикување и поттикнување на
дискриминација

III. ИСКЛУЧОЦИ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА

Член 9
Како дискриминација ќе се смета и
секоја активност со која некое лице
директно или индиректно повикува,
ох р а б р у в а , д а в а у п а т с т в а и л и
поттикнува друго лице да изврши
дискриминација.
Виктимизација
Член 10
Дискриминација претставува и
неповолното однесување кон едно
лице, трпење на штетни последици
заради тоа што презело одредени
активности за заштита од
дискриминација (пријавило
дискриминација, започнало постапка
за дискриминација и сведочело во
текот на постапката).
Дискриминација во обезбедување на
добра и услуги
Член 11
Оневозможувањето или
ограничувањето на користењето на
добра и услуги на лице или група на
лица по некој од основите наведени во
членот 5 точка 3 од овој закон
претставува дискриминација.
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Потешки облици на дискриминација
Член 12
Како потежок облик на
дискриминација, во смисла на овој
закон, ќе се смета дискриминацијата
направена кон одредено лице по
повеќе дискриминаторски основи
(повеќекратна дискриминација),
дискриминација направена повеќе
пати (повторена дискриминација), која
е правена подолго време (продолжена
дискриминација) или која со своите
последици особено тешко го погодува
дискриминираното лице.

Афирмативни мерки
Член 13
Нема да се сметаат за дискриминација
афирмативните мерки преземени од
органи на државната управа, органи на
единиците на локалната самоуправа,
други органи и организации кои вршат
јавни овластувања, јавни установи или
од страна на физички или правни лица,
констатирани како оправдани во
минатото, сегашноста или во иднина, а
кои можат да се преземаат сé додека
не се постигне
потполна фактичка еднаквост:
1) во корист на лице, група на лица или
заедница, со цел да се елиминираат
или да се намалат фактичките
нееднаквости, ако разликувањето е
оправдано и пропорционално на
целта, и со цел да се обезбеди нивен
п р и р од е н р а з в о ј и е ф е к т и в н о
постигнување на нивното право на
еднакви можности во споредба со
други лица, групи на лица или
заедници и
2) афирмативните мерки кои имаат за
цел заштита на маргинализираните
групи,
со цел да се елиминираат или да се
намалат фактичките нееднаквости, ако

разликувањето е оправдано и
пропорционално на целта и со цел да
се обезбеди нивен природен развој и
ефективно постигнување на нивното
право на еднакви можности во
споредба со други лица, групи на лица
или заедници.
Нееднакво постапување
Член 14
Нема да се смета за дискриминација:
1) различниот третман на лица кои не
се државјани на Република
Македонија во врска со слободите и
правата дадени во Уставот, во законите
и меѓународните договори кон кои
пристапила Република Македонија, а
кои непосредно произлегуваат од
државјанството на Република
Македонија;
2) различниот третман на лицата врз
основа на карактеристики кои се
однесуваат на која било од
дискриминациските основи, кога
спомнатите карактеристики, поради
природата на занимањето или
активноста, или поради условите во
ко и с е од в и в а то а з а н и м а њ е ,
претставуваат суштинско и
определувачко барање, целта е
легитимна, а условот не го пречекорува
потребното ниво за негова
реализација;
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3) различниот третман на лицата врз
основа на религија, уверување, пол
или други карактеристики во врска со
занимање кое се одвива во религиозни
институции или организации кога,
според карактерот на конкретното
занимање или активност, или поради
ус л о в и те в о ко и с е о с т в а ру в а
религијата, уверувањето, полот или
други карактеристики претставуваат
суштинско и определувачко барање,
од гледна точка на институцијата или
организацијата, кога целта е
легитимна, а условот не го пречекорува
потребното ниво за реализација;
4) различниот третман на лицата врз
основа на религија, уверување, пол
или други карактеристики во врска со
образованието и обуката за целите на
занимањето поврзано со конкретна
религија;
5) ако членовите и органите на цркви и
верски заедници, граѓански
организации, политички партии,
синдикати и други организации
запишани во регистар во согласност со
Уставот и законите, остапуваат во
согласност со својата доктрина,
уверувања или верувања и/или целите
утврдени во своите статути, програми
и/или прописи;
6) уредувањето на бракот, вонбрачната
заедница и семејството исклучиво како
1

заедница на спротивни полови,
односно на еден маж и една жена;
7) остварувањето на уставно
гарантираното начело на слобода на
говорот, јавниот настап, мислење и
јавното информирање;
8 ) о п р едел у в а њ ето б а р а њ е з а
минимална старост, професионално
искуство или стаж во процесите на
избор или во давањето на определени
привилегии поврзани со работењето,
кога ова е објективно оправдано за
постигнување на легитимна цел, а
содржината на ова разликување не го
надминува неопходното ниво
потребно за остварување на целта и
9) определување услов за максимум
старост во процесот на вработување
што е поврзано со потребата од обука
или заради потребите од рационални
временски ограничувања поврзани со
пензионирање предвидени во закон,
кога тоа е објективно оправдано за
постигнување на легитимна цел, а
содржината на ова разликување не го
н а д м и н у в а н е о п х од н о т о н и в о
потребно за постигнување на целта.

Заштитни механизми за одредени
категории на лица
Член 15
Нема да се смета за дискриминација:
1) посебната заштита на бремената
жена и мајка, предвидена со закон,
освен кога бремената жена или мајка
не сака да ја користи оваа заштита и за
ова го известила работодавачот во
пишана форма;
2) мерките кои се предвидуваат со
закон за поттикнување на
вработувањето;
3) различниот третман на лицата со
инвалидитет во остварувањето на
обука и добивањето образование со
цел за задоволување на посебните
образовни потреби заради
изедначување на шансите;
4) предвидување на минимум и
максимум години за пристап до
определени нивоа на обука и
образование, кога тоа е објективно
оправдано за постигнување на
легитимна цел, а содржината на ова
разликување не го надминува она што
е неопходно со оглед на природата на
обуката или образованието, или
условите во
кои тие се одвиваат и содржината на
ова разликување не го надминува
неопходното ниво потребно за
постигнување на целта;

5) мерките насочени кон
обезбедување баланс во учеството на
мажите и жените, сé додека овие
мерки се потребни;
6) посебните мерки од кои имаат
корист лицата или групите кои се во
понеповолна положба настаната врз
која било дискриминациска основа, со
цел за изедначување на нивните
можности, сé додека тие мерки се
потребни;
7) посебна заштита, предвидена со
з а ко н , н а де ц а б е з р од и тел и ,
малолетници, самохрани родители и
лица со инвалидитет;
8) мерки за заштита на посебноста и
идентитетот на лицата кои припаѓаат
на етнички, религиозни или јазични
малцинства и нивното право да го
негуваат и развиваат сопствениот
идентитет индивидуално или во
заедница со другите членови на
нивната група и поттикнуваат услови за
унапредување на тој идентитет и
9) мерките во областа на
образованието и обуката кои треба да
обезбедат учество на лицата од
етничките малцинства додека тие
мерки се неопходни.
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IV. КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈА
Комисија за заштита од
дискриминација
Член 16
( 1 ) Ко м и с и ј а т а з а з а ш т и т а од
дискриминација е самостоен и
независен орган која работи во
согласност со надлежностите утврдени
со овој закон (во натамошен текст:
Комисијата).
(2) Комисијата има својство на правно
лице со седиште во Скопје.
(3) Средствата за работа на Комисијата
се обезбедуваат од Буџетот на
Република Македонија. Комисијата
може да обезбедува средства и од
други извори.
Состав на Комисијата
Член 17
(1) Комисијата е составена од седум
члена.
(2) Членовите на Комисијата ги
именува Собранието на Република
Македонија со мандат од пет години,
со право на еден повторен избор.
(3) Од редот на членовите именувани
во ставот (2) на овој член Комисијата
избира претседател со мандат од една
година.
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Именување на членови на Комисијата
Член 18
За член на Комисијата може да биде
именувано лице кое ги исполнува
следниве услови:
- да е државјанин на Република
Македонија и да има постојано место
на живеење во Република Македонија
и
- да има високо образование и
искуство од областа на човековите
права или општествените науки.
Член 19
(1) Собранието на Република
Македонија го објавува огласот за
именување на членовите на
Комисијата во „Службен весник на
Република Македонија“ и во дневен
печат.

(2) Огласот од ставот (1) на овој член
трае 15 дена од денот на неговото
објавување во „Службен весник на
Република Македонија“.
(3) При изборот на членовите на
Комисијата да се има предвид
принципот за соодветна и правична
застапеност.
(4) Комисијата за прашања на изборите
и именувањата на Собранието на
Република Македонија подготвува
предлог на листа од пријавените
кандидати и ја доставува до
Собранието на Република Македонија.
Член 20
(1) Претседателот на Комисијата пред
истекот на неговиот мандат за
претседател може да биде разрешен
по негово барање.
(2) Доколку претседателот е разрешен
согласно со ставот (1) на овој член
Комисијата избира претседател за
остатокот на мандатот на разрешениот
претседател.
Член 21
(1) Членовите на Комисијата имаат
статус на именувани лица.
(2) Членовите на Комисијата имаат
право на месечен надоместок во
висина од две просечни месечни нето
плати исплатени по работник во
Република Македонија.

Разрешување на член на Комисијата
Член 22
(1) Собранието на Република
Македонија го разрешува членот на
Комисијата пред истекот на мандатот
по предлог на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата, ако:
1) сам го побара тоа;
2) поради смрт;
3) со правосилна одлука му е изречена
забрана за вршење професија дејност
или должност;
4) со правосилна судска одлука е
осуден на казна затвор од над шест
месеци или по кој било основ е казнет
за дискриминација;
5) трајно ја загуби психофизичката
способност за вршење на функцијата и
6) нестручно, пристрасно и несовесно
ја врши функцијата. (2) Исполнувањето
на условите за разрешување од ставот
(1) на овој член ги утврдува Комисијата
со мнозинство гласови од вкупниот
број членови и поднесува иницијатива
за разрешување на член на Комисијата
до Собранието на Република
Македонија.
Член 23
Кога член на Комисијата е разрешен
согласно со одредбите од членот 17 на
овој закон Собранието на Република
М а кедо н и ј а о б ј а в у в а о гл а с з а
именување на член на Комисијата со
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мандат во траење по истекот на
мандатот на разрешениот член.
Надлежности на Комисијата
Член 24
Надлежности на Комисијата:
1) постапува по претставки, дава
мислење и препораки за конкретните
случаи на дискриминација;
2) на подносителот на претставката му
дава информации за неговите права и
можности за покренување на судска
или друга постапка за заштита;
3) покренува иницијатива за
п о в еду в а њ е н а п о с т а п ка п р ед
надлежните органи поради сторени
повреди на овој закон;
4) поднесува годишен извештај до
Собранието на Република Македонија;
5) ја информира јавноста со случаите
на дискриминација и превзема
активности за промоција и едукација
на еднаквоста, човековите права и
недискриминација;
6) го следи спроведувањето на овој
закон, иницира измена на прописи
заради спроведување и унапредување
на заштитата од дискриминација;
7) воспоставува соработка со органите
надлежни за остварување на
еднаквост и заштита на човековите
права во локалната самоуправа;
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8) дава препораки на државните
органи за преземање на мерки за
остварување на еднаквоста;
9) дава мислења по предлози на
закони од значење за заштита од
дискриминација;
10) прибира статистички и други
податоци, формира бази на податоци,
спроведува студии, истражувања и
обуки во врска со дискриминацијата;
11) соработува со соодветни
национални тела на други држави,
како и со меѓународни организации на
полето на заштита од дискриминација
12) донесува деловник за работа и
други акти за внатрешна организација
на работата.
V. ПОСТАПКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
ПРЕД КОМИСИЈАТА
Постапување на Комисијата
Член 25
(1) Лицето кое смета дека претрпело
дискриминација поднесува претставка
до Комисијата, писмено или усно на
записник, без обврска за плаќање на
такса и друг надоместок.
(2) Со претставката лицето поднесува
докази и факти од кои може да се
утврди актот или дејствието на
дискриминација.

(3) Постапката пред Комисијата за
лицата кои живеат во единиците на
локалната самоуправа во која најмалку
20% од граѓаните зборуваат службен
јазик различен од македонскиот јазик,
можат да употребат кој било од
службените јазици и неговото писмо.
Ваквите поднесоци Комисијата ги
преведува на македонски јазик и
неговото кирилско писмо и постапува
по нив.
(4) Комисијата по поднесените
претставки одговара на македонски
јазик и на неговото кирилско писмо,
како и на службениот јазик и писмо што
го употребува граѓанинот.
(5) Претставката може да се поднесе
најдоцна во рок од три месеци од
денот кога била сторена повредата или
најдоцна една година од дознавањето
за актот на дискриминација.
(6) Комисијата може да поведе
постапка и по истекот на рокот доколку
оцени дека се работи за случај од таква
важност за кој би било неопходно и
целисходно да се води постапката.
(7) Комисијата претставката ја
доставува до лицето против кого е
поднесена во рок од 15 дена од денот
на приемот.
Член 26
(1) Комисијата постапува по
претставката доколку постапката пред

судот за истата работа не е веќе
поведенa или правосилно завршенa.
(2) Комисијата не постапува по
претставката ако е очигледно дека
нема повреда на правото на кое
поднесувачот се повикува, ако во
истата работа веќе постапувал, а не се
понудени нови докази и ако утврди
дека поради истек на времето од
направената повреда на правото, не е
можно да се постигне целта на
постапката.
Утврдување на фактичка состојба
Член 27
( 1 ) П о п р и ем н а п р етс т а в кат а
Комисијата ја утврдува фактичката
состојба со увид во документите и
земање на изјави од подносителот на
претставката, лицето против кое е
поднесена претставката, како и од
други лица.
(2) Лицето против кое е поднесена
претставката може да се изјасни за
наводите во претставката во рок од 15
дена од денот на нејзиниот прием.
Мислење и препораки
Член 28
(1) Комисијата дава мислење за
наводната дискриминација во рок од
90 дена од денот на поднесувањето на
претставката и за тоа го известува
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поднесувачот и лицето против кое е
поднесена претставката.
(2) Со писменото мислење, а по
утврдената дискриминација,
Комисијата препорачува начин на
отстранување на повредите на
правото.
(3) Лицето на кое препораката е
упатена, е должно да постапи по
п р е п о р а кат а и д а ј а отс т р а н и
повредата на правото во рок од 30 дена
од денот на приемот на препораката,
како и за тоа да ја извести Комисијата.
Член 29
Ако лицето на кое препораката е
упатена не постапи по препораката,
односно не ја отстрани повредата на
правото, Комисијата може да покрене
иницијатива за поведување на
постапка пред надлежен орган за
утврдување на неговата одговорност.
Стручно-административни и
технички работи на Комисијата
Член 30
Стручно-административните и
техничките работи на Комисијата ги
врши Комисијата.
Соработка со други органи
Член 31
Сите физички и правни лица, државни
органи, органи на единиците на
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локалната самоуправа, други органи и
организации кои вршат јавни
овластувања и јавни установи и
служби, се должни на барање на
Комисијата да и дадат податоци за
конкретни случаи на дискриминација.
Вршење увид во документација
Член 32
Во вршењето на работите од својата
надлежност Комисијата може да
изврши непосреден увид во
документацијата на државните органи,
органите на единиците на локалната
с а м оу п р а в а , д ру г и те о р га н и и
организации кои вршат јавни
овластувања и јавните установи и
служби кои располагаат со податоци и
информации за случаи на
дискриминација.
Соработка со Народниот
правобранител
Член 33
Во вршењето на работите од својата
надлежност Комисијата соработува со
Народниот правобранител за
конкретни случаи на дискриминација.

VI. СУДСКА ЗАШТИТА
Судска надлежност и постапка
Член 34
(1) Лицето кое смета дека поради
дискриминација му е повредено некое
право е oвластено да поднесе тужба
пред надлежен суд.
(2) Во постапката соодветно се
применуваат одредбите од Законот за
парничната постапка.
(3) Постапката е итна.
Месна надлежност
Член 35
В о п о с т а п к а т а з а з а ш т и т а од
дискриминација месно е надлежен,
п о к р а ј с уд о т з а о п ш т а м е с н а
надлежност и судот на чие подрачје е
седиштето, односно живеалиштето на
тужителот.
Тужба
Член 36
(1) Со тужбата од членот 34 став (1) на
овој закон може да се бара: 1) да се
утврди дека тужениот го повредил
правото на тужителот на еднаков
третман, односно дејствието коешто го
презел или пропуштил може
непосредно да доведе до повреда на
правата на еднаквост во
постапувањето;

2) да се забрани преземање дејствија
со кои се крши или може да се прекрши
правото на тужителот на еднакво
постапување, односно да се извршат
дејствија со кои се отстранува
дискриминацијата или нејзините
последици;
3) да се надомести материјалната и
нематеријалната штета причинета со
повреда на правата заштитени со овој
закон и
4) да се објави во медиумите пресудата
со која е утврдена повреда на правата
на еднакво постапување на трошок на
тужениот.
(2) Барањата од ставот (1) на овој член
може да се истакнат заедно со
барањата за заштита на други права за
кои се одлучува во парнична постапка,
ако сите барања се во меѓусебна врска
и ако ист суд е стварно надлежен за
нив, без оглед дали за тие барања е
пропишано решавање во општа или во
посебна парнична постапка.
Мерки за обезбедување
Член 37
(1) Пред започнувањето или во текот на
постапката по повод тужбеното
барање од членот 36 став (1) на овој
закон судот може, на предлог на
странката, да одреди мерки за
обезбедување.
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(2) Со поднесувањето на предлогот за
мерки за обезбедување потребно е:
- подносителот на барањето да
направил веројатно дека е повредено
неговото
право на еднакво постапување и
- одредувањето на мерката да е
потребно заради отстранување на
опасноста од
ненадоместлива штета, особено тешки
повреди на правата на еднакво
постапување или спречување на
насилство.
(3) За мерките од ставот (1) на овој член
одлучува судот кој е надлежен за
тужбените барања на начин и во
постапка утврдени со закон.
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Товар на докажување
Член 38
(1) Ако странката во судска постапка
тврди дека согласно со одредбите на
овој закон и е повредено нејзиното
право на еднакво постапување е
должна да ги изнесе сите факти и
докази кои го оправдуваат нејзиното
тврдење. Докажувањето дека немало
дискриминација паѓа на товар на
спротивната странка.
(2) Одредбата од ставот (1) на овој член
не се применува во прекршочната и
казнената постапка.
Учество на трети лица
Член 39
(1) Во парница по повод тужбата од
членот 34 на овој закон може, како
замешувач на страна на лицето кое
тврди дека е дискриминирано, да се
придружи орган, организација,
установа, здружение или друго лице
кое во рамките на својата дејност се
занимава со заштита на правата на
еднакво постапување за чиишто права
се одлучува во постапката. За учеството
на замешувачот одлучува судот со
примена на одредбите на Законот за
парничната
постапка.
(2) Судот ќе дозволи учество на
замешувач од ставот (1) на овој член

само со одобрение на лицето на
чијашто страна замешувачот сака да се
замеша.
(3) Замешувачот од ставот (1) на овој
член може да презема дејствија во
постапка и во постапката ги има сите
права што му припаѓаат на
замешувачот.
(4) Без оглед на резултатот на
парницата замешувачот од ставот (1)
на овој член сам ги сноси трошоците од
своето учество во парницата.
Јавно објавување на пресудата
Член 40
(1) Барањето за објавување на
пресудата од членот 36 став (1) точка 4
на овој член судот ќе го усвои ако
утврди дека:
1) до повреда на правата на еднакво
постапување дошло со посредство на
медиумите или
2) информацијата за постапување кое
го крши правото на еднакво
постапување била објавена во
медиумите, а објавувањето на
пресудата е потребно поради целосен
надоместок за сторената штета или
заштита од нееднакво постапување во
идни случаи.
(2) Ако го усвои барањето за
објавување на пресудата, судот ќе
наложи пресудата да се објави во

целост или делумно заради заштита на
лични податоци.
(3) Пресудата со која се налага
објавување во медиумите го обврзува
издавачот на медиумот во кој треба да
се објави пресудата, без оглед на тоа
дали бил странка во постапката.
Заедничка тужба за заштита од
дискриминација
Член 41
(1) Здруженија и фондации, установи
или други организации од граѓанското
општество, кои имаат оправдан
интерес за заштита на колективните
интереси на одредена група или во
рамките на својата дејност се
занимаваат со заштита на правата на
еднакво постапување, можат да
поднесат тужба и во постапката пред
судот да настапат како сопарничари
против лицето кое го повредило
правото на еднакво постапување, ако
направат веројатно дека со
постапувањето на
тужениот е повредено правото на
еднакво постапување на поголем број
лица.
(2) Во тужбата од ставот (1) на овој член
може да се истакне барање:
1) да се утврди дека постапувањето на
тужениот го повредило еднаквиот
третман во однос на членовите на
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групата;
2) да се забрани преземање дејствија
со кои се крши или може да се прекрши
еднаквиот третман, односно да се
извршат дејствија со кои се отстранува
дискриминацијата или нејзините
последици во однос на членовите на
групата и
3) пресудата со која е утврдена повреда
на правата на еднакво постапување да
се објави во медиумите на трошок на
тужениот.
(3) Другите одредби од овој закон, кои
се однесуваат на тужбите од членот 36
став (1) на овој закон, на соодветен
начин се применуваат на тужбата од
ставот (1) на овој член.
(4) Тужбата од ставот (1) на овој член е
дозволена доколку постои согласност
од лицето кое тврди дека е
дискриминирано.
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 42
(1) Глоба во износ од 400 до 600 евра во
денарска противвредност ќе се изрече
за прекршок на секој оној кој повикува
или поттикнува на дискриминација и
помага во дискриминаторско
постапување врз основа на
дискриминаторска основа (член 3).
(2) Глоба во износ од 600 до 800 евра во
1

денарска противвредност ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој
член на одговорното лице во правното
лице, државен орган, органот на
единицата на локалната самоуправа
или орган со јавни овластувања или на
поединец кој во вид на регистрирано
занимање врши определна дејност.
(3) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра
во денарска противвредност ќе се
изрече за прекршокот од ставот (1) на
овој член на правното лице.
Член 43
(1) Глоба во износ од 400 до 600 евра во
денарска противвредност ќе се изрече
за прекршок на секој оној кој ќе го
повреди достоинството на одредено
лице или создавање заканувачка,
непријателска, понижувачка или
застрашувачка средина, пристап или
практика (член 7).
(2) Глоба во износ од 600 до 800 евра во
денарска противвредност ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој
член на одговорното лице во правното
лице, државен орган, органот на
единицата на локалната самоуправа
или орган со јавни овластувања или на
поединец кој во вид на регистрирано
занимање врши определна дејност.
(3) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра
во денарска противвредност ќе се

изрече за прекршокот од ставот (1) на
овој член на правното лице.

Член 44
(1) Глоба во износ од 400 до 600 евра во
денарска противвредност ќе се изрече
за прекршок на секој оној кој ќе го
доведе во неповолна состојба лицето
кое пријавило дискриминација или на
кој било начин учествувало во
постапката за дискриминација.
(2) Глобата од ставот (1) на овој член ќе
се изрече на секој кој намерно во
неповолна положба ќе го доведе
лицето кое било сведок во постапката
за дискриминација или одбило налог
за дискриминаторско однесување.
(3) Глоба во износ од 600 до 800 евра во
денарска противвредност ќе се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој
член на одговорното лице во правното

лице, државен орган, органот на
единицата на локалната самоуправа
или орган со јавни овластувања или на
поединец кој во вид на регистрирано
занимање врши определна дејност.
(4) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра
во денарска противвредност ќе се
изрече за прекршокот од ставот (1) на
овој член на правното лице.
Член 45
Глоба во износ од 400 до 600 евра во
денарска противвредност ќе се изрече
на одговорното лице во правното лице,
државен орган или орган на единицата
на локалната самоуправа, ако на
барање на Комисијата во рок од 30
дена нема да достави податоци за
дискриминацијата или не дозволи
увид во спис (членови 31
и 32).
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VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 46
Овој закон влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија,” а ќе
се применува од 1 јануари 2011 година.
Останати одредби против
дискриминацијата во РМ
Сите конвенции, повелби и
ратификации на кои пристапила
Македонија (а, такви се најголем дел
од нив) стануваат дел од нашиот
правен поредок со самото
пристапување и граѓаните можат да се
повикуваат на нив при остварувањето
на своите права. Темелниот правен акт
на Република Македонија, Уставот во
своите основни одредби ги набројува
основните слободи и правата на
човекот и граѓанинот признати во
меѓународното право и утврдени со
Уставот, како најрелевантни уставноправни вредности, односно, како
темелни вредности на уставниот
поредок на Република Македонија.
Понатаму основните слободи и права
на човекот и граѓанинот заземаат
централно место во нормативниот дел
од Уставот. Имено, одредбите кои ги
утврдуваат основните слободи и п
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ги утврдуваат основните слободи и
правата на човекот и граѓанинот во
Уставот се лоцирани пред одредбите за
организацијата на државната власт.
Тука особено треба да се нагласи
членот 9 од Уставот на РМ според кој
сите граѓани се еднакви во слободите и
правата независно од полот, расата,
бојата на кожата, национално и
социјално потекло, политичкото и
верското уверување, имотната и
општествената положба. Со овој член
се утврдува и дека граѓаните се
еднакви пред Уставот и законите. Како
највисок правен акт Уставот во поглед
на исполнувањето на правата и
слободите не е декларативен, туку ги
содржи сите прерогативи со кои се
обезбедува ефикасност во нивното
исполнување и нивна потполна правна
заштита. Имено, Уставот уредува
конзистентен систем на заштита кој
обезбедува и гарантира нивна
реализација и кој ги спречува сите
можни злоупотреби на овие права и
слободи од трети лица и од самата
државна власт. Понатаму,
определувајќи ги случаите во кои
слободите и правата на човекот и
граѓанинот можат да бидат
ограничени, Уставот пропишува дека
ова ограничување не може да биде
дискриминаторско по основ на пол,

раса, боја на кожа, јазик, вера,
национално или социјално потекло,
имот или општествена положба. Со
амандманите на Уставот од 2001
година се воведе позитивна
дискриминација со начелото на
соодветна и правична застапеност на
припадниците на заедниците со што се
нагласува мултиетничкиот карактер и
стратешката определба за
остварување на правата на
припадниците на заедниците.
Голем дел од клучните закони
донесени во РМ содржат одредби за
човековите слободи и права и нивната
заштита. Законот за заштита и
спречување на дискриминацијата на
сеопфатен начин ја регулира заштитат
од дискриминација, но не ги дерогира
(укинува) одредбите кои постојат во
останатаите закони, кои се специјални,
тематски, за одредени области.
Следува краток преглед на законите и
одредбите кои се однесуваат на
заштитата на човековите права:

Законот за судовите утврдува дека
секој има право на еднаков пристап
п р ед с уд о в и т е в о з а ш т и т а н а
човековите права и правно
заснованите интереси. При изборот на
с уд и и т е и с уд и и т е - п о р о т н и ц и ,
согласно законот, не смее да има
дискриминација во однос на полот,
расата, бојата на кожа, националното
или социјалното потекло, политичко и
верско уверување имотната или
општествена положба. Притоа,
повредата на начелото на
недискриминација по било кој основ
од страна на судија се смета за потешка
дисциплинска повреда за која се
поведува постапка за дисциплинска
одговорност на судија за
разрешување.
Законот за судски совет предвидува
запазување на принципот на правична
и соодветна застапеност во изборот на
членови на Судскиот совет, судии,
претседатели на судови, судии –
поротници.
Законот за јавното обвинителство
утврдува дека „јавниот обвинител во
вршењето на функцијата обезбедува
еднаквост пред законот независно од
полот, расата, бојата на кожата,
националното и социјалното потекло,
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политичкото и верското уверување и
имотната и општествената положба.
Притоа, утврдено е вршење надзор
над работата и постапувањето по
конкретни предмети со цел за
утврдување на повреда на начелото на
недискриминација по било кој основ, а
доколку истото биде утврдено ќе се
смета за потешка дисциплинска
повреда. Исто така, Законот изрично ја
забранува дискриминацијата при
изборот на јавен обвинител и го
гарантира начелото на соодветна и
правична застапеност.
Законот за нотаријатот гарантира
посебен статус на глувите и немите
лица во постапките пред нотарите во
Република Македонија, односно им се
гарантира соодветна заштита на
лицата со посебни потреби. Исто така,
на припадниците на заедниците им е
гарантирано правото на преведувач.
Кривичниот законик на Република
Македонија ја инкриминира
повредата на рамноправноста на
граѓаните врз основа на разлика на
полот, расата, бојата на кожата,
националното и социјалното потекло,
политичкото и верското уверување,
имотната и општествената положба,
јазикот или друго лично својство или
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околност. Казнива е исто така,
повредата на правото на употреба на
јазикот и писмото.
Инкриминирани се исто така
дејствијата на дискриминација со
бројни кривични дела: мачење и друго
сурово, нечовечно или понижувачко
постапување и казнување,
загрозување на сигурноста, навреда,
предизвикување национална, расна и
верска омраза, раздор и нетрпеливост,
злосторствата против човечноста,
одобрувањето или оправдувањето на
геноцид , злосторства против
човечноста или воени злосторства,
како и организирање на група и
поттикнување на извршување геноцид
и воени злосторства. Расната и другата
дискриминација се инкриминирано во
членот 417 од КЗ. Инкриминирани се
дејствијата кога се врши повреда на
правата од работен однос на жената,
младината и инвалидите.
Напуштањето и обљубата на немоќно
лице е казниво со одредбите на КЗ.
Казниви се дејствијата на силување на
дете или друго полово дејствие врз
дете со злоупотреба на неговиот
душевен развој, напуштањето
немоќно дете, како и трговијата со
малолетно лице. Притоа, бројни
дејствија извршени со малолетни или
немоќни лица се квалификаторен

облик на кривични дела,
санкционирани со одредбите на КЗ.
Законот за малолетничка правда го
гарантира почитувањето на начелото
на соодветна и правична застапеност
на припадниците на заедниците во РМ.
Со Законот извршена е кодификација
на законодавството што се однесува на
деца, при што посебен статус имаат
децата во ризик, односно сите оние
кои заради семејни, здравствени или
социјални причини имаат посебни
потреби за згрижување и постапување
на надлежните институции. Новина во
законот е посебното постапување со
децата жртви на кривични дела и
воведувањето на Фонд за
обесштетување на децата – жртви.

Законот за кривичната постапка
содржи одредби во кои е утврдено
дека лицата повикани, приведени или
лишени од слобода мора да бидат
веднаш известени на јазик што го
разбираат за сите околности околу
приведувањето, а „во кривичната
постапка друг службен јазик што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните и
неговото писмо се користи во
согласност со овој закон.” Согласно
Законот обезбеден е превод во
постапката ако странките, сведоците и
учесниците во постапката на го
разбираат или зборуваат јазикот на кој
се води постапката. Законот утврдил
дека повреда на одредбите за
употреба на јазикот во постапката
претставува суштествена повреда за
која пресудата може да се побива со
жалба.
Исто така, за правата за лица лишени
од деловна способност се грижат
нивните законски застапници, Ако
обвинетиот е немо или глуво лице, тоа
мора да има бранител уште при првото
испитување. Глувите и немите лица,
странки, сведоци или учесници во
постапката им се гарантира правото да
се изразат на начин соодветен за
нивната состојба.
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Законот за државни службеници
определува дека вработувањето во
државната администрација е во
согласност со начелото на соодветна и
правична застапеност на граѓаните кои
припаѓаат на сите заедници. Системот
на плати и надоместоци се заснова на
начелото на еднаквост, а со законот се
промовира еднаков пристап до
работните места во државниот сектор
и селекција врз основа на
способностите.
Законот за здруженијата на граѓани и
фондации во членот 4 пропишува дека
„програмите и дејстувањето на
здруженијата на граѓани и фондациите
не можат да бидат насочени кон
разгорување на национална, расна или
верска омраза или нетрпеливост. Со
Законот предвидена е можност за
основање на здруженија на странци,
странски и меѓународни невладини
организации и фондации.
Законот за политичките партии
предвидува дека програмата, статутот
на политичките партии не можат да
бидат насочени кон разгорување
национална, расна или верска омраза
или нетрпеливост.” Забранета е
секаква дискриминација врз основа на
членување или нечленување во
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политика партија, а се гарантира
еднаквоста на половите во
достапноста на функциите во
политичката партија.
И з б о р н и о т з а ко н и к г а р а н т и р а
принцип на соодветна и правична и
полова застапеност во изборните
органи. Се предвидува дека на листата
на кандидати за пратеници како и на
листите на кандидати за членови на
општинските совети и на советот на
градот Скопје на секои три места на
листата најмалку едно место му
припаѓа на помалку застапениот пол.
При спроведување на изборите,
службен јазик, покрај македонскиот, е
и јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните во конкретната
општина. Исто така, се гарантира
организирање на изборна кампања
остварувајќи го правото на
рамноправен пристап и под еднакви
услови. Еднаквите услови се
загарантирани и за медиумското
претставување

Законот за работните односи е
усогласен со Директива 76/207/ЕЕЦ за
примена на начелото на еднаков
третман на мажот и жената во однос на
пристапот на вработување, стручно
оспособување и напредување и за
условите за работа, Директива
2002/3/ЕЦ која претставува измена и
дополнување на Директива
76/207/ЕЕЦ а која содржи нова
дефиниција на индиректната
дискриминација, вознемирувањето
како форма на дискриминација,
Директива 97/80/ЕЦ за теретот на
до ка ж у в а њ е в о с л у ч а е в и те н а
дискриминација врз основа на полот,
Д ир ек т ив а 7 5 / 1 1 7 / Е Е Ц ко ј а с е
однесува на начелото на еднаква плата
за жените и мажите, Директива
92/85/ЕЕЦ за сигурност и заштита на
бремена работничка и работничка која
се породила или дои, Директива
96/34/ЕЦ за родителското отсуство.
Законот за средно образование
утврдува дека секој под еднакви
услови утврдени со овој закон има
право на средно образование.
Понатаму, истиот Закон забранува
дискриминации засновани на пол,
раса, боја на кожа, национално и
социјално потекло, политичко и верско
уверување, имотната и општествената
положба.

Според Законот за високо
образование државјаните на РМ
имаат, под еднакви услови, право на
образование на високообразовните
институции во РМ.

Закон за внатрешни работи во
општите одредби, внатрешните работи
ги дефинира како работи кои се
однесуваат на заштита на слободите и
правата на човекот и граѓанинот
загарантирани со Уставот, како и
спречување на разгорување на
национална, расна или верска омраза
или нетрпеливост.
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Законите кои имаат посебно значење
во однос на позицијата на жените се
Законот за наследување и Законот за
семејство кои нагласуваат дека мажите
и жените се еднакви во однос на
правата и обврските кои произлегуваат
од односите во семејството,
родителството и во бракот. Според
Законот за наследување, жените и
мажите имаат исти права на
наследување.
Членот 3 од Закон за културата
утврдува дека секој може да ја
остварува културата како поединечен,
локален и национален интерес, со
профитна и непрофитна цел, согласно
со закон, од што произлегува дека
достапноста до културните вредности
се однесува на остварување на
културните права на сите граѓани во
Република Македонија. Со член 4 од
Законот е утврдено дека секој има
право независно од
возраста,
образованието, верската, етничката,
или друга припадност, на слободно
творештво, непрофесионално или
професионално, како и право на
образование за областа на културата.
Закон за еднакви можности на жените
и мажите
Законот за еднакви можности на
жените и мажите се заснова на
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следните начела:
- рамноправност и почитување
на човековото достоинство;
- недопустливост на
дискриминацијата;
- воспоставување на еднакви
можности на жените и мажите
во главните општествени текови
(gender mainstreaming);
- еднаков третман во пристапот
на жените и мажите во
вработувањето, стручното
обучување и унапредување и
работните услови;
- еднаков третман во
социјалното осигурување;
- секое лице има можност да
заработува за живот преку
слободно избрана работа;
- обезбедување на еднакви
услови за работа на сите
работници.

Законот за здравствено осигурување
го регулира здравственото
осигурување како задолжително и
доброволно. Со него во делот на
задолжителното здравствено
осигурување е воспоставен систем на
здравствено осигурување за
обезбедување здравствени услуги и
парични надоместоци за сите граѓани
на Република Македонија, заснован
в р з н а ч ел а т а н а с е о п ф а т н о с т,
солидарност, еднаквост и ефективно
користење на средствата.
Доброволното здравствено
осигурување се востановува за
обезбедување здравствени услуги кои
не се опфатени со задолжителното
здравствено осигурување.

Законот за социјална заштита во
остварувањето на правата од областа
на социјалната заштита изрично
забранува директна или индиректна
дискриминација по основ на пол, раса,
боја на кожата, национална, социјална,
политичка, верска, имотна и
општествена припадност. Законот
нагласува дека таквата забрана се
однесува подеднакво на јавните
установи за социјална заштита
основани од Владата на Република
Македонија, од општините, градот
Скопје, на приватните установи за
социјална заштита формирани од
правни или физички лица и на
здруженијата на граѓани и физички
лица кои вршат работи од областа на
социјалната заштита.
Правилник за специфичните потреби
на лицата со пречки во физичкиот
развој или психичкиот развој
Во Законот за социјалната заштита се
елаборирани и специфичните потреби
на лицата со пречки во физичкиот или
психичкиот развој, а во овој Правилник
тие лица се таксативно наброени:
1. Л и ц а с о о ш т е т е н в и д
(слабовиди и слепи);
2. Лица со оштетен слух
(наглуви и глуви);
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3. Лица со пречки во гласот,
говорот и јазикот;
4. Телесно инвалидни лица;
5. Ментално ретардирани
лица (лесно, умерено,
тешко и длабоко);
6. Аутистички лица;
7. Хронично болни лица и
8. Лица со повеќе видови
пречки (лица со
комбинирани пречки во
развојот).
Закон за вработување инвалидни
лица уредува посебни услови за
вработување и работење на
инвалидни лица: кога самостојно
вршат дејност како трговец поединец,
кај работодавец или има својство на
работодавец , во државната
администрација, единиците на
локалната самоуправа, јавните
претпријатија, установи, агенции и
фондови и други државни институции,
како и условите за основање и
погодностите за работење на трговско
друштво за вработување на инвалидни
лица.
Во Законот се предвидени и мерки за
подобрување на условите за
вработување и работење на
инвалидно лице се:
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-

-

-

доделување на неповратни
средства за вработување на
неопределено време на
невработено инвалидно лице,
адаптација на работното место на
кое ќе работи инвалидното лице
доколку таа е потребна и набавка
на опрема според критериумите и
на начин утврден со акт на
министерот за труд и социјална
политика;
ослободување од даноци и
обезбедување на средства за
придонеси и
финансиска под дршка во
работењето.

Закон за градење во чл.11
пресдвидува градбите за јавни и
деловни намени мора да бидат
проектирани и изградени така што на
лицата со инвалидност ќе им обезбеди
непрежен пристап, движење,престој и
работа до и во градбата. Градба на
стамбени и стамбено деловни намени
со десет и повеќе станови мора да биде
проектирана и изградена така што да
б и д е п р и с о с о б е н а з а
пристап,движење,престој и работа на
лицата со инвалидност во најмалку
еден стан на секој десет стана.
Правилник за стандарди и нормативи
за проектирање на објекти. Во
Правилникот таксативно се наведени
параметрите што треба да бидат
почитувани при проектирањето на
најразновидни објекти со што би се
овозможило непречено движење на
хендикепираните лица во нив,
односно користење за тоа за што се
н а м е н е т и . Та к а , н а п р и м е р ,
урбанистичко-архитектонските услови
за користење инвалидска количка се
диктирани од нејзините стандардни
димензии (широчина: 0,65 м.,
должина: 1,10 м. и височина 0,94м.), од
зоната на дофат на хендикепираното
лице и од можноста за движење на ова
помагало (член 115).

Царини и даноци
Во Царинскиот законик во однос на
лицата со инвалидитет е пропишано
дека од плаќање увозни давачки се
ослободуваат:
- инвалиди за специјална опрема
и технички помагала што ги
користат непосредно за живот и
работа, како и за резервни
делови за користење на таквата
опрема и помагала, освен
патнички автомобили, доколку
ги донесат или добијат од
странство заради лична
употреба; и
- инвалиди од I и II категорија кои
п о с п р о в е д е н а т а
професионална рехабилитација
се оспособени за одредена
дејност, за опрема за вршење на
таа дејност која не се
произведува во Република
Македонија.
Закон за персоналниот данок од
доход
Данок од доход не се плаќа на
примањата по основа на плата на
инвалиди кои се вработени во
претпријатијата или работилниците за
професионална рехабилитација на
инвалиди, како и на надоместок за туѓа
нега од друго лице и за телесно
оштетување (член 6).
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Закон за данокот на додадена
вредност
Повластена даночна стапка од 5% се
применува врз прометот и увозот на
лекови, замени за делови на телото,
ортопедски апарати и справи, справи
за отстранување функционални
оштетувања, како и на инвалидски
колички (член 30).
Законот за локална самоуправа со
оглед на содржината која ја регулира
овој закон и неговата важност за
локалната смаоуправа во Република
Македонија. Имено, Законот за
локална самоуправа во членот 59
утврдува дека при вработувањето, во
општинската администрација и во
јавните служби кои ги основала
општината ќе се води сметка за
соодветната и правичната застапеност
на граѓаните кои припаѓаат на сите
заедници застапени во општината на
сите нивоа. Согласно членот 55 од
истиот закон, во општината во која
најмалку 20% од вкупниот број
жителите на општината утврден на
последниот извршен попис на
населението се припадници на
одредена заедница се формира
Комисија за односи меѓу заедниците.
Комисијата ја сочин уваат подеднаков
број претставници од секоја заедница
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застапена во општината. Начинот на
избор на членовите се уредува со
с т а т у т. Ко м и с и ј а т а р а з гл ед у в а
прашања кои се однесуваат на
односите меѓу заедниците и дава
мислења и прдлози за начините на
нивносто решавање. Советот на
општината е должен да ги разгледа
мислењата и предлозите дадени од
Комисијата и да олучи во врска со нив.
Членот 90 од овој закон, утврдува дека
во општините службен јазик покрај
македонскиот и неговото кирилско
писмо е и јазикот и писмото кои го
користат најмалку 20% од жителите на
општината. За употребата на јазиците и
писмата на кои зборуваат помалку од
20% од жителите на општината
одлучува советот на општината.
Законот за пензиско и инвалидско
осигурување предвидува
задолжително и доброволно пезиско
осигурување. Со задолжителното
пензиско и инвалидско осигурување
по основа на работа, а врз начелото на
социјална праведност, се остваруваат
права во случај на старост, општа или
професионална неспособност за
работа, смрт, и право на најнизок износ
на пензија. Како права од пензиското и
инвалидското осигурување се
предвидени: право на старосна

пензија; право на инвалидска пензија;
право на професионална
рехабилитација, право на семејна
пензија; право на паричен надоместок
за телесно оштетување; право на
најнизок износ на пензија;.
Списокот на специјални права што ги
уживаат само граѓаните што им
припаѓаат на заедниците:
Списокот со права на граѓаните што им
припаѓаат на заедниците по
усвојувањето на уставните амандмани
е подолг од тој што е содржан во
Уставот од 1991 година.
Продолжената листа изглед вака:
- право на слободно изразување на
националната припадност ( член 8 );
- Право на соодветна и правична
застапеност на припадниците на
сите заедници во органите на
државната власт и другите јавни
институции на сите нивоа
(Амандман VI);
- с л о б од а н а и з р а з у в а њ е н а
идентитетот (член 48);
- право на употреба на симболите на
својата заедница (Амандман VIII);
- право на основање културни и
уметнички институции и
здруженија (член 48);
- право на основање на образовни
институции (Амандман VIII);

- право на настава на свој јазик (член
49);
- право на употреба на својот јазик
како службен (Амандман V);
- правото на секој граѓанин што е
припадник на определена
заедница на слободно изразување
и
- правото на секој граѓанин што е
припадник на определена
заедница да ја манифестира
сопствената религија или
верување, како аспект на слободата
на вероисповед (член 19).
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3. НАЦИОНАЛНИ
МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА
НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА
Судови во Република Македонија
Според Законот за судовите,
судовите ги штитат слободите и
правата на граѓаните, како и правата на
другите правни субјекти ако, согласно
Уставот, тоа не е во надлежност на
Уставниот суд. Надлежноста на
судовите, исто така, ја опфаќа
заштитата на граѓаните од
поединечните незаконски акти на
државната управа и на другите
институции кои вршат јавни
овластувања (управни спорови).
Редовните судови имаат генерална
надлежност за заштита на човековите
права.
Уставен суд на Република
Македонија
Со членот 108 од Уставот на
Република Македонија е утврдено
дека Уставниот суд е орган на
Републиката кој ја штити уставноста и
законитоста. Уставниот суд, според
член 110 од Уставот, ги штити, меѓу
другото, слободите и правата на
човекот и граѓанинот што се
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Народен правобранител

однесуваат на слободата на
уверување, совеста, мислата и
јавнотоизразување на мислата,
политичкото здружување и
дејствување и забранува
дискриминација на граѓаните по основ
на пол, раса, верска, национална,
социјална и политичка припадност.
Уставниот суд ја остварува својата улога
во овој домен на два начина: преку
уставна ревизија, односно оценка на
општи правни акти и преку конкретни
спорови, односно преку директна
заштита на одредени права и слободи
содржани во Уставот на Република
Македонија .

Народниот правобранител со
Амандманот XI на Уставот на Република
Македонија доби обврска да посветува
посебно внимание на заштитата на
начелата на недискриминација и на
соодветна застапеност на
припадниците на заедниците во
органите спрема кои надлежно
постапува. Овој уставен амандман
беше операционализиран во Законот
за народен правобранител и со него е
востановена нова надлежност според
која Народниот правобранител
презема дејствија и мерки за заштита
на начелото на недискриминација и
соодветна и правична застапеност на
припадниците на заедниците во
органите на државната власт, органите
на единиците на локалната
самоуправа и јавните установи и
служби.
Комитет за односи меѓу заедниците
Комитетот е востановен со
членот 78 од Уставот при што се
определени неговиот состав и
надлежности. Комитетот е составен од
19 членови од кои: по седум члена од
пратениците Македонци и Албанци во
Собранието на Република Македонија

и п о е д е н ч л е н од р е д о т н а
пратениците преставници
(припадници) на турската, влашката,
ромската, српската и бошњачката
заедница во Република Македонија.
Ако некоја заедница во Република
Македонија нема свој пратеник, тогаш
Н а р од н и о т п р а в о б р а н и т ел , в о
консултација со релевантни
претставници на таа заедница,
предлага нејзин член во овој комитет.
Членовите на Комитетот ги избира
Собранието на Република Македонија,
а нивната надлежност е фокусирана на
прашања од областа на односите меѓу
заедниците во Република Македонија,
при што дава мислења и предлози за
нивно решавање. Собранието на
Република Македонија е задолжено да
ги разгледува мислењата на Комитетот
и да донесува одлуки во врска со нив.
Во случај на спор во врска со
спроведувањето на постапката за
гласање во Собранието, согласно член
69 став 2 од Уставот (т.н. „Бадентерово
гласање”), Комитетот, со мнозинство
гласови, одлучува дали ваквото
гласање треба да се примени.
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Постојана анкетна комисија на
Собранието на Република Македонија
за заштита на слободите и правата на
граѓанинот
Постојаната анкетна комисија за
заштита на слободите и правата на
граѓанинот има за цел да се грижи за
заштитата на слободите и правата на
граѓанинот во случај на нивно
неостварување во практиката или
кршење од страна на надлежните
државни органи. Со нејзиното
основање се овозможува иницирање
постапка за утврдување одговорност
на носителите на јавни функции.
Влада на Република Македонија и
органи на државната управа
На ниво на Владата и органите на
државната управа, институционалните
механизми за остварувањето на
принципот на недискриминација се
структурирани во два сегмента. Во
рамките на Владата на Република
Македонија функционира
С е к р ет а р и ј ат з а с п р о в еду в а њ е
соодветна и правична застапеност кој
ја операционализира владината
политика за вработување припадници
на заедниците кои не се мнозинство во
државата. Од друга страна, во органите
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на државната управа следењето и
унапредувањето на заштитата на
човековите права се остварува преку
прифаќањето на меѓународните
стандарди и унапредувањето на
механизмите за нивната
имплементација. На ова ниво, во
Министерството за надворешни
работи функционира Одделението за
човекови права, а во Министерството
за правда е формирано Одделението
за човекови права, правни анализи и
компаративно право.

Сектор за еднакви можности
За прашањата сврзани со
рамноправноста на половите и
еднаквите можности во
Министерството за труд и социјална
политика е формиран Сектор за
еднакви можности. Во Секторот
функционираат две одделенија:
Одделение за родова
рамноправност и
Одделение за превенција и
заштита од секаков вид на
дискриминација.
Во рамките на Секторот се вршат
работи и работни задачи кои се
однесуваат на унапредување на
статусот на жените и воспоставување
на еднакви можности на жените и
мажите согласно Законот за еднакви
можности на жените и мажите,
с т а н д а рд и те и п р и н ц и п и те н а
меѓународните конвенции и
документи кои Република Македонија
ги ратификувала или потпишала, а се
однесуваат на еднаквите можности и
на заштита од дискриминација (пол,
етничка, старосна, сексуална
ориентација, лица со посебни потреби
како и двојната дискриминација на
индивидуите поради нееднаков
третман) во областа на трудот,
социјалната заштита и социјалното

осигурување; се врши координирање
на сите активности од областа на
родовата рамноправност, еднаквите
можности на жените и мажите и
заштита од дискриминација (пол,
етничка, старосна, сексуална
ориентација, лица со посебни потреби
како и двојната дискриминација на
индивидуите поради нееднаков
третман) во областа на трудот,
социјалната заштита и социјалното
осигурување на национално, локално
и меѓународно ниво; иницирање и
предлагање на донесување, измени и
дополнувње на законската регулатива
од аспект на родовата рамноправност,
еднаквите можности и заштита од
дискриминација (етничка, старосна,
сексуална ориентација, лица со
посебни потреби како и двојната
дискриминација на индивидуите
поради нееднаков третман) во областа
на трудот, социјалната заштита и
социјалното осигурување;
обезбедување правна заштита на
дискриминирани лица врз основа на
пол; и остварува соработка со сите
надлежни институции од оваа област.
Во Собранието на Република
Македонија од септември 2006 година
функционира Комисија за еднакви
можности на жените и мажите со
задача да ја следи законската
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регулатива што ја предлага Владата на
Република Македонија од аспект на
родовата рамноправност. Во насока на
инкорпорирање на концептот на
полова рамноправност во локалната
политика и унапредувањето на
положбата на жената на локално ниво
и спроведување на една од
страрешките цели на Националниот
план за полова рамноправност и
Законот за еднакви можности на
жените и мажите, во Република
Македонија функцинираат околу 70тина комисии за еднакви можности на
жените и мажите. Овие комисии
формирани се со иницијатива на
Министерството за труд и социјална
политика и Единиците на локалната
самоуправа во согласност со Статутот
на Советите на локалната самоуправа
Оваа иницијатива беше поддржана од
самиот почеток и од невладиниот
сектор во Република Македонија. Во
комисиите членуваат мажи и жени
советници во советите на општините
од различни политички партии.
Основна задача на комисиите е
позитивно да влијаат на политиката на
локално ниво од аспект на полова
рамноправност, со цел надминување
на специфичните проблеми со кои се
соочуваат жените и мажите на локално
ниво. Комисиите изготвија и локални
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акциони планови со специфични цели
и потреби на секоја општина посебно.
Исто така согласно Законот за еднакви
можности назначени се и лица
координатори за еднакви можности на
жените и мажите во општините кои
имаат статус на државни службеници а
треба да се грижат за унапредувањето
н а р одо в а т а р а м н о п р а в н о с т и
воспоставувањето на еднаквите
можности на жените и мажите на
локално ниво.
Државите во светот ја сфатија и
признаа важноста за поставување на
одбрамбени механизми за заштита на
предвидените права. Во последниве
две децении интернационалната
заедница постави рамка за одбрана на
човековите права. Посебно место во
оваа рамка имаат организациите од
граѓанското општество кои имаат
„обврска“ да постапуваат автономно и
заеднички во одбрана на човековите
права.

4. КОМПАРАТИВНА
АНАЛИЗА НА
АНТИДИСКРИМИНАТОРСКА
ТА ЛЕГИСЛАТИВА ВО
ЗЕМЈИТЕ ОД РЕГИОНОТ
Сите земји од нашето соседство имаат
Закони против дискриминацијата.
Црна Гора
Црногорскиот закон против
дискриминацијата ја дефинира
дискриминацијата како секое
неоправдано правење разлика или
нееднакво постапување, односно
пропуштање, кон одредена група на
лица или лице, како и исклучување,
ограничување или давање на предност
на некои лица во однос на други лица,
кое се заснова на пол, раса, боја на
кожа, национална припадност,
општествено или етничко потекло,
врската со некои малцински народ или
заедница, јазик, вероисповест,
политичко или друго мислење,
сексуална ориентација, здравствена
состојба, инвалидитет, старост, имотна
состојба, припадност на одредени
групи или претпоставка за припадност,
како и други лични својства.
Дефиницијата за дискриминацијата во

Црна Гора е поширока од македонската
и опфаќа повеќе основи и ја вклучува
сексуалната определба. Овој Закон го
предвидува и мобингот како
дискримионаторска основа, која не
доаѓа од припадност на одредена
група.
Разликата со нашиот Закон е во тоа што
според Црногорскиот Закон товарот на
докажувањето е на страна на тужениот
и заштитата е единствено судска.
Црногорскиот Закон беше критикуван
од страна на Венецијанската Комисија
поради тоа што не беше формирано
посебно тело за заштита од
дискриминација, или сите
надлежности да се префрлат на
правобранителот, што не е направено.
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Србија
Во Србија Закон против
дискриминацијата предизвика
вистинска бура; Законот беше
подготвуван долги години, беше
повлекуван од Собранието како
резултат на реакциите на црквата на
одредени негови одредби и конечно
донесен во март 2009 (се применува од
2010). Разликата со македонскиот
Закон е тоа што како основ за
дискриминација се смета и
сексуалната определба. Според
српскиот Закон се воведува повереник
за заштита на граѓаните од
д и с к р и м и н а ц и ј а . Го и з б и р а
Собранието на Србија. Повереникот
може да изрече опомена и да бара да
се отклони актот или однесувањето.
Ингеренциите на повереникот се
многу слични со македонската
Комисија за заштита од
дискриминација;.
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Заштитата, крајно, е судска. Постапката
е итна и како и во Црна Гора товарот на
докажување е на тужениот.
Како резултат на влијанието на
„моќната“ Српска Православна Црква
во Законот влезе и членот со кој се
прецизира дека нема да се смета за
дискриминација постапувањето на
свештениците и верските службеници
кое е во склад со доктрината,
уверувањата и целите на црквите и
верските заедници регистрирани
согласно законите во Србија. Ова
отвара можност црквата да реагира
„несоодветно“ спрема групите со чија
определба не се сложува, најчесто со
групите со различна сексуална
определба.
Хрватска
Хрватскиот Сабор го усвои
Законот за сузбивање на
дискриминацијата во јули 2008 година,
а Законот стапи на сила во почетокот на
2009 година. И покрај тоа што беше
усвоен со само еден глас против и еден
воздржан, владеачката партија ХДЗ
принципиелно не се согласува со
Законот, а особено со одредбите кои се
однесуваат на сексуалната
ориентација и родовиот идентитет. За
К а т ол и ч ка т а ц р к в а , З а ко н о т е
апсолутно неприфатлив. Технички,
Законот нуди заштита и забранува

дискриминација на сите потенцијално
дискриминирани и маргинализирани
групи, врз основа на расна, етничка,
национална припадност, социјален
статус, верско убедување или родов
идентитет и сексуална ориентација.
Исто така, се воведува терминот на
повеќекратна дискриминација, на
пример, на жените со инвалидитет.
Законот наведува три видови на жалби
достапни на жртвите на
дискриминација. Од друга страна, го
имаме проблемот на амандманите
предложени од владеачката партија,
кои предвидуваат дискриминацијата
да се третира како прекршочно, не
кривично дело, што го отежнува и
до ка ж у в а њ е то де ка н а с т а п и л а
дискриминација. Неофицијално,
таквата одредба е усвоена за да се
задоволи црквата, за да може да
говори против хомосексуалната
љубов, во согласност со својата
доктрина. Примената ја надгледува
Канцеларијата на омбудсманот, кој
има законска обврска да се консултира
со сите регистрирани верски заедници
пред да го презентира извештајот за
примената.

Албанија
Албанија го усвои
Антидискриминацискиот закон во
февруари 2009. Меѓународните и
албанските организации го поздравија
законот поради неговиот сеопфатен
приод кон материјата. Законот нуди
заштита и забранува дискриминација
врз основа на расната, етничката,
националната припадност,
социјалниот статус, верските
убедувања, родовиот идентитет и
сексуалната ориентација, економскиот
или социјалниот статус, политичките и
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филозофските уверувања, возраста,
инвалидитетот, итн.
За разлика од повеќето слични закони
во регионот, усвојувањето го поздрави
и ЛГБТ (лезбејки, геј, бисексуалци,
трансексуалци) заедницата, поради
заштитата што им ја нуди на членовите
на различни сексуални малцинства.
ИЛГА Европа го поздрави Законот како
„победа на демократијата и
човековите права за сите граѓани на
А л б а н и ј а “. С о ј у з о т п р о т и в
дискриминација на ЛГБТ лицата верува
дека Законот е моќно орудие кое ќе
осигура законска заштита од сите
видови на директна или прикриена
дискриминација.
Косово
Косово го усвои Законот за
заштита од дискриминацијата во
септември 2004 година, и тој штити од
дискриминација по сите основи
наведени во меѓународните договори
и документи за човековите права. Од
друга страна, Законот мораше да се
фокусира на акутниот проблем на
дискриминацијата на етничките
малцинства, со оглед на
недамнешната историја на конфликти
на Косово. Од тие причини, во 2005 и
2006 година беше спроведена
двогодишна кампања за промоција на
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законот, насочена кон образување на
јавноста за правните инструменти,
одговорноста и обврските кои
произлегуваат од Законот и
меѓународните документи, за да се
обезбеди еднаквост и толеранција на
различните заедници на Косово.
Босна и Херцеговина
Ситуацијата во Босна и
Херцеговина, земја во која
дискриминацијата на национална и
етничка основа всушност е составен
дел од уставните инструменти, на
пример „заштитата на националниот
интерес“. Негодувањето главно се
однесува на фактот дека Законот, кој
стапи на сила во август 2009, беше
дополнет непосредно пред
усвојувањето за да го спречи, барем
засега, остварувањето на правата на
истополовите заедници во БиХ.

Усвоените амандмани не дозволуваат
л е г а л и з а ц и ј а н а и с то п ол о в и т е
заедници и можноста да усвојуваат
деца, како резултат на реакцијата на
верските заедници во БиХ кои го
искористија Меѓурелигискиот совет да
побараат амандманска интервенција,
иако Законот не ја ни спомнуваше
можноста за истополни заедници ни
пред интервенцијата. Канцеларијата
на Омбудсманот на БиХ е надлежна за
примената на Законот.
Бугарија
Законот за заштита од
д и с к р и м и н а ц и ј а н а Ре п у бл и ка
Бугарија од 2004 се перципира како
исклучително комплексен и сеопфатен
(како по својата структура, така и по
содржината). Законот обезбедува
ефективна заштита за жртвите од
дискриминација и соодветсвува на
барањата на релевантните директиви
на ЕУ. Некои од одредбите на овој
документ, се нарекувани
револуционерни за бугарскиот правен
систем (како на пример, промената на
товарот на докажување во случаите на
дискриминација, или дозвола за
непрофитните граѓански организации
да се појават во улога на застапници
кога им се повредени правата на
повеќемина).
Бугарскиот закон за почнува со
општите одредби и широка листа на

основи на дискриминација (секоја
директна и индиректна
дискриминација врз основа на род,
раса, националност етничка
припадност, државјанство, потекло,
религија или уверување, образование,
мислење, политичка припадност,
личен или јавен статус, хендикеп,
возраст, сексуална ориентација,
брачна состојба, имотен статус, или кој
било друг основ воспоставен со закон
или од меѓународен договор којшто го
ратификувала Република Бугарија).
Заштитата од дискриминација е
структуирана врз основа на областа на
можно појавување (работа,
образование и други области).
Во Законот е посветено посебно
внимание на Комисијата за заштита од
дискриминација којашто има и
истражни функции и може да донесува
мериторни одлуки.
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5. ПРЕПОРАКИ И ЗАКЛУЧОК
Република Македонија ги има
потпишано и ратификувано
поголемиот дел од документите кои ги
регулираат човековите права и истите
ги има имплементирано во домашното
законодавство. Исто така (една од
последните) донесен е и Закон за
спречување и заштита од
дискриминација, со кој за прв пат на
сеопфатен начин се уредува оваа
област. Сепак и покрај ваквата
ситуација на „формален“ план во
Македонија почитувањето на
човековите права и заштитата од
дискриминација не се на високо ниво.
Причината е „незаинтересираноста“
на институциите за соодветна примена
на одредбите и ниската свест на
граѓаните за постоењето и
почитувањето на прокламираните
права. Дополнителна тешкотија
претставува лошата економска
состојба, граѓаните се соочуваат со
егзистенцијални проблеми, па заради
остварувањето на основните потреби
понекогаш го премолчуваат кршењето
на нивните права и ограничување на
нивната слобода. Клучна улога во
остварувањето на човековите права и
заштитата од дискриминација ја имаат
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о р г а н и з а ц и и т е од г р а ѓ а н с ко то
општество. Тие се тие што треба да им
дадат глас на повредените, како и да
им помогнат да ги остварат свиоите
права. Исто така, тие треба да работат
на подигањето на свеста на граѓаните
за своите права.
Со донесувањето на Законот за
спречување и заштита од
дискриминација Република
Македонија требаше да направи
клучен исчекор во подобрување на
состојбата, но законот каков што е
донесен има системски слабости со
што Македонија наместо да се
приближи кон Европското
законодавство уште повеќе се
оддалечи. Донесувањето на ваков
закон само ја покажа неспремноста на
државата да се бори и залага за
правата на секој граѓанин, што остава
сомнеж дека истата држава не сака
вистински да се зафати со почитување
на човековите права и дека темата ја
обработува само поради тоа што ЕУ тоа
го бара.
По донесувањето на Законот
каков што е повторно на сцена се
граѓанските организации, кои треба да
го тестираат и преку практичната
не/примена да укажат на
недостатоците и да бараат промена на
одредени законски решенија.
1

