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Почитувани колеги,
Публикацијата што ја имате пред вас Еднаквоста како основно право - 
со посебен осврт на практиката на Европскиот суд за човекови права 
во однос на заштитата од дискриминација е резултат од работата на 
Правната програма на Фондацијата Институт отворено општество – 
Македонија, која е посветена на унапредувањето на владеењето на 
правото и на поддржувањето на реформите на правниот систем во 
Република Македонија. Затоа, активно учествувавме во унапредувањето 
на домашното законодавство за спречување и за заштита од 
дискриминација и за промоција на правото на еднаквост.

Во таа насока е и изработката на оваа публикација, која се надеваме 
дека доаѓа на време и ги адресира проблемите и предизвиците со кои 
се соочуваме во спроведувањето на заштитата на правото на еднаквост 
во Македонија. Избравме тоа да го направиме, најмногу, преку приказ на 
поединечни предмети на Европскиот суд за човекови права. Иако овие 
предмети & даваат дух на Европската конвенција за човекови права 
и слободи, во практика многу често не се спроведуваат. Како резултат 
на тоа, останува неостварен нивниот огромен потенцијал да овозможат 
поголемо уживање на правата. 

Токму затоа, оваа публикација претставува збир на конкретни предмети 
на заштита од дискриминација не само во рамки на Советот на Европа, 
туку и во соодветни тела на Обединетите нации и на други соодветни 
механизми на заштита, кои за првпат се преведени на македонски јазик. 
Македонската стручна јавност се наоѓа пред голем предизвик во поглед 
на примената на Законот за спречување и за заштита од дискриминација, 
а успешната заштита на правото на еднаквост сметаме дека не може 
да се спроведува од страна на надлежните институции и пошироката 
стручна јавност без притоа да се познава практиката на Европскиот суд 
за човекови права и на другите меѓународни механизми за заштита. 

Се надеваме дека оваа публикација ќе ви биде не само интересна, туку и 
корисна. Вашите реакции се повеќе од добредојдени.

Од уредниците
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Кратенки на институционални форми

ООН - Организација за обединети нации

Комитетот за човекови права - Комитет за човекови права при ООН  

Комитетот за елиминација на расна дискриминација - Комитет за 
елиминација на сите форми на расна дискриминација

МОТ - Меѓународна организација на трудот 

УНЕСКО (UNESCO) - Организација при ООН за образование, 
наука и за култура

ЕУ - Европска унија

Судот на правда - Европски суд на правда

Европската агенција - Европска агенција за основни права при ЕУ

Интерамериканскиот суд - Интерамерикански суд за човекови права

Африканскиот суд - Африкански суд за заштита на човековите права

Африканската комисија - Африканска комисија за заштита 
на човековите права

Судот - Европски суд за човекови права 

ЕКРИ - Европска комисија против расизам и нетолеранција 

Користени kратенkи
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Универзалната декларација - Универзална декларација 
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Граѓанскиот пакт - Меѓународен пакт за граѓански и за политички права 

КЕРД - Конвенција за елиминација на сите форми на расна 
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Еднаквост – Еднаквоста подразбира рамноправност на сите луѓе во однос на 
уживање на основните права и слободи без ограничувања заснованo врз 
одредени лични карактеристики.

Дискриминација – Дискриминацијата претставува секое постапување што 
предизвикува нееднаков третман, кое не е легитимно и пропорционално 
основано, на начин што одредено лице или група се исклучуваат, 
ограничуваат или им се дава предност во уживање на основните права и 
слободи засновано врз одредени лични обележја.

Дискриминаторски основи – Дискриминаторски основи се лични особини, 
карактеристики, обележја што се здобиваат со раѓање или во текот на 
животот како лична определба, преку кои поединецот се идентификува 
и разликува од другите. Дискриминаторски основи можат да бидат раса, 
боја на кожа, пол, јазик, етничка припадност, припадност на национално 
малцинство, државјанство, социјално потекло, религија или верско  
уве ру вање, политичка припадност, општествен статус, сексуална 
ориентација, мен тална и телесна спреченост, возраст, семејна или брачна 
состојба, имо тен статус, здравствена состојба и друго.

Директна дискриминација – Директната дискриминација претставува различен 
третман на едно лице или одредена група наспроти друго лице или група 
во иста или слична ситуација заснован врз некоја дискриминаторска основа, 
или отсуство на различен третман во различна ситуација, кога околностите 
налагаат да се изедначат фактичките нееднаквости. 

Индиректна дискриминација – Индиректна дискриминација постои кога некоја 
навидум неутрална одредба, критериум или практика става поединец или 
група (според некоја дискриминаторска основа) во понеповолна положба 
во споредба со другите лица, освен ако таквата одредба, критериум или 
практика е објективно оправдана со некоја легитимна цел и мерки соодветни 
и неопходни за постигнување на таа цел. 

Значење на изразите
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Основни права – Основни права се права предвидени со одредби на еден 
меѓународен документ, кои имаат самостоен карактер и кои се директно 
применливи од страна на надлежните механизми. 

Акцесорно право – Акцесорно право е тоа право што нема самостојна примена, 
туку се врзува со одлуките на надлежните механизми во однос на основните 
права.

Отворена листа на основи – Отворена листа на основи претставува таксативно 
набројани дискриминаторски основи, вклучувајќи и други основи 
предвидени со меѓународни ратификувани документи, кои ќе произлезат 
од толкувањето на надлежните органи.

Затворена листа на основи – Затворена листа на основи претставува исцрпно 
набројување дискриминаторски основи, кои дополнително не вклучуваат 
друга основа што би произлегла со толкување на надлежните органи.

Легитимни цели – Легитимни цели претставуваат општествено оправдани 
околности, односно фактори што го прават различниот третман основан 
доколку е заснован врз одредена легитимна цел. Легитимна цел може да 
биде интерес на детето, заштита на националната безбедност и на јавниот 
ред, заштита на образовниот систем и на секуларизацијата на државата, 
заштита на домашниот пазар на труд, заштита на традиционалното 
семејство и на бракот, заштита на животната средина и друго.

Афирмативни мерки – Афирмативни мерки се одредени активности на 
надлежните државни органи што се насочени кон спречување и заштита 
од дискриминација, односно намалување или отстранување фактичка 
нееднаквост што настанала како резултат на претходна дискриминација.

Дистрибутивна правда – Дистрибутивна правда е изедначување на 
неедна квостите преку системско обезбедување и спроведување  
афирма тивни мерки.

Принцип на супсидијарност – Супсидијарноста подразбира создавање усо-
гласено законодавство и ефикасни механизми на национално ниво за 
спроведување на практиката на судските и на квазисудските механизми, 
првично практиката на Судот.

Ефикасно домашно средство – Ефикасно домашно средство претставува 
правен механизам што му е достапен на поединецот како во теоријата така 
и во практиката, врз основа на точно предвидени процедури, во согласност 
со кои може да се открие и утврди повреда на одредено право на кое се 
повикува поединецот и да се оствари соодветен надомест во однос на 
повредата. 
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Вовед

Овој прирачник претставува водич на една систематизирана, теоретско-
практична анализа на концептите еднаквост и недискриминација преку 
клучните меѓународни документи во оваа област и практиката a propos 

примената на овие документи од страна на соодветните механизми.

Неговата цел е доближување на соодветната практика, која ги поставува темелите 
на концептуално толкување на еднаквоста и на недискриминацијата, до правните 
практичари (судии, обвинители, адвокати, членови на Комисијата за заштита од 
дискриминација, научни работници и други). Во овој контекст, прирачникот, пред 
сè, треба да помогне да се разбере поимањето на овие концепти од страна на 
меѓународните тела и да се развие ефективна стратегија, како суштинска алатка, 
во спроведување на националното законодавство преку домашните судски и 
управни механизми.

Анализата на овој прирачник првенствено е насочена кон практиката на Судот во 
однос на забраната за дискриминација предвидена со членот 14 и со членот 1 од 
Протокол бр. 12. Преку резимирање и анализа на водечките предмети на Судот, 
прирачникот има за цел да ги открие и да ги разграничи поимите нееднаков 
третман, легитимната цел, која под определени околности го оправдува таквиот 
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третман, тестовите на пропорционалност и неопходноста од примена на 
афирмативни мерки како легитимно средство за изедначување на фактичките 
нееднаквости. Дополнително, целта на анализата е да го прикаже еволутивниот 
развој на прифаќање и на примена на дискриминаторните основи и создавање 
нови трендови во јуриспруденцијата на меѓународните заштитни механизми. Во 
овој контекст, применувајќи го споредбениот метод за посеопфатна анализа и 
ситематизираност на овие концепти, прирачникот ја обработува и практиката на 
Комитетот за човекови права и на други регионални механизми, како на пример 
на Комитетот за елиминација расна дискриминација, Интерамериканскиот суд, 
Африканскиот суд, Судот на правда и практиката на други национални тела на 
еднаквост. 

И, конечно, прирачникот предвидува подетален осврт на практиката на Судот 
поврзана со предмети каде што се анализира прашањето за евентуална 
дискриминација во однос на Република Македонија, како и сумирано упатување 
на домашната правна рамка, која е предмет на детална анализа на други трудови 
и прирачници.
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Глава 1
ПoиМно	
оПрЕДЕлувањЕ	
ЕДнаКвост	и	
ДисКриМинација
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1.  Поим на еднаквост

Еднаквоста е општоприфатен концепт на универзалнa примена на основните 
права и слободи без да постојат однапред утврдени нормативни стандарди 
на ограничување на овие права засновани врз дискриминаторски 

третман. Сепак, државата преку општествениот систем на норми, заснован врз 
принципот на еднаквост, има легитимно право да го контролира начинот на 
уживање на правата и на слободите. Во тој контекст, еднаквоста претставува 
заштита на поединецот наспроти дискриминаторското дејствување на државата 
преку инструментите на власт или трети лица. Еднаквоста е споредбен концепт, 
односно поединците можат да утврдат дали постои еднаквост само на начин што 
ќе ја споредат нивната состојба со состојбата на другите. 

Развојот на овој принцип се создава преку низа историски процеси што 
создаваат услови за негово правно врамување и институционализирање на 
меѓународен план со што ќе се овозможи слободно и еднакво уживање на 
правата и на слободите во сите сфери на општествениот живот без ограничувања 
поради определени фактички нееднаквости. Овие ограничувања се оправдани 
единствено доколку се предвидени со закон и се наменети за остварување 
легитимна цел пропорционална со средствата што се користат за таа намена. 

1.1. Правно врамување на еднаквоста

Еднаквоста е придобивка на генерациските „борби“ за правно врамување 
на основните права и слободи на човекот. Еклатантен пример е Magna Carta 
Libertatum,1 која претставува огромен чекор во развојот на уставното владеење 
во Велика Британија и уживање на основните права и слободи засновани 
на принципот на еднаквост. Есенцијалното значење на овој документ е 
поставувањето на темелите на натамошниот развој на заштитни механизми во 
однос на правата и на слободите и неговото влијание за донесување поголем 
број соодветни документи.2 Принципот на еднаквост бил еден од слоганите на 
Француската буржоаска револуција од 1789 година, „Liberté, Égalité, Fraternité“, 
кој потоа се пренел во Декларацијата за правата на човекот и на граѓанинот 
во Франција. Во согласност со овој документ, сите луѓе се родени и остануваат 
еднакви и слободни во уживање на правата. Понатаму, меѓу позначајните 

1 Magna Carta Libertatum, („Повелбата“) или уште позната како „Одредбите на бароните 
од 1215 година“ со која се ограничила моќта на англиската монархија и се воспоставени 
темелите на развојот на човековите права. 

2 Петицијата на правата од 1628 година, Habeas Corpus Аct од 1679 година и Bill of 
Rights од 1689 година.
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придобивки на американската граѓанска војна преточени во формални записи на 
права и на слободи е донесувањето на Декларацијата на независност3 и Уставот 
на Соединетите Американски Држави.4 

 
Придобивките на глобалниот свет, создавајќи инструменти на меѓународен 

план, овозможија не само правно врамување на овој принцип, туку и можност 
за заштита од дискриминација поврзано со нееднакoв третман на поединци во 
однос на уживање на нивните права и слободи. Гаранциите за еднаквоста и за 
заштитата од дискриминација веќе не се само гола декларација, туку и реална 
инструментализација, која е во континуиран подем, особено преку меѓународната 
заштита како дополнителна гаранција да се почитуваат воспоставените и 
ратификувани нормативни стандарди од страна на државите. Ова произлегува 
од принципот на супсидијарност,5 во согласност со кој државите, пред сè, 
обезбедуваат внатрешни системи за заштитата на правата и на слободите на 
луѓето. 

1.2. Поим на дистрибутивна правда

Дистрибутивната правда е тенденција на државата да го реализира 
принципот на еднаквост преку создавање нееднаквост поради фактичките 
разлики што коегзистираат во различни сегменти на општеството. Принципот на 
еднакво внимание и почитување, исто така, бара интервенција на државата во 
однос на намалување на социјалната и на економската нееднаквост.6 Елементите 
на дистрибутивната правда се особено значајни во однос на стимулирање 
нееднаков третман кога постојат фактички нееднакви параметри, а кој ќе се 
смета за оправдан доколку се стреми да постигне легитимна цел, која во исто 
време мора да биде пропорционална со средствата што се применети и целта 
што треба да се постигне. Дистрибутивната правда се стреми кон реализација 
на системот на позитивна дискриминација и примена на афирмативни мерки како 
легитимна цел за намалување или отстранување фактичка нееднаквост.7 

3 Овој документ е усвоен од страна на Конгресот на 4 јули 1776 година, „Денот на 
независноста на САД“. Подготвена е од страна на Томас Џеферсон (Thomas Jefferson). 

4 Уставот е усвоен на 17 септември 1787 година, за време на Уставната конвенција во 
Филаделфија и подоцна ратификувана од страна на сите држави на САД. Првите десет 
измени на Уставот се познати како Повелба на правата.

5 Види подетално на http://coe-chairmanship.mk; Конференција за засилување на 
принципот на супсидијарност – вклучување на практиката на Судот во националното 
законодавство и во практиката на домашните судови. 

6 F.A. Hayek; The Constitution of Liberty.
7 Види подетална анализа на Афирмативни мерки – позитивна обврска на државата, 

точка 4.1 од Глава 3.
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2.  Видови еднаквост

Еднаквоста може да се анализира како формална или материјална 
еднаквост.

2.1. Формална еднаквост

Формалната еднаквост или, како што уште се нарекува, законски обезбедена 
еднаквост, подразбира формално признавање дека сите лица имаат еднакви 
права и слободи загарантирани со закон и еднаква примена на законите од 
страна на државните органи. Овој вид еднаквост претпоставува дека е остварена 
доколку постои правна рамка во согласност со која сите луѓе се еднакви во однос 
на уживање на правата и на слободите.

2.2. Материјална еднаквост

Материјалната еднаквост претставува пошироко толкување на поимот 
еднаквост. Таа подразбира спроведување на правната еднаквост во 
секојдневниот живот, при што резултатите и ефектите што произлегуваат 
од примената на законите, политиката и на практиката не треба да бидат 
дискриминаторни. Токму поради тоа, материјалната еднаквост е показател што 
упатува на можни недоследности во однос на примена на формалната, односно 
правна еднаквост. Целта на едно демократско општество е да ја оствари, пред 
сè, материјалната еднаквост. 

3.  Поим на дискриминација
  

3.1. Дефинирање нееднаков третман 
и дискриминаторско однесување

Правната дефиниција на поимот дискриминација подразбира нееднаков 
третман заснован врз определени лични особини или карактеристики 
(дискриминаторски основи), што вклучува неосновани класификации и 
диференцијации во даден правен контекст. Во областа на човековите права, 
терминот дискриминација претставува разлика во однос на уживање на правата 
засновани врз различни законски или неформално вградени основи и принципи.8 

8 Фрчкоски Д. Љубомир: Меѓународно право за правата на човекот, страница 57; V. Dimi-
trijevic, D.Popovic, T.Popic, V.Petrovic: Megunarodno pravo ljudskih prava, Beogradski Cen-
tar za ljudski prava, страница 114.
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Првобитното значење на поимот дискриминација доаѓа од латинскиот збор 
discriminare, кој значи „се разликува“, меѓутоа со текот на времето овој израз, 
особено во правото, добива негативна конотација на недозволен различен 
третман. Забраната за дискриминација заснована врз принципот на еднаквост 
е суштински предуслов за уживање на основните права и слободи што се дел 
од човековото постоење или се здобиваат како составен дел на социјалното, 
економско и културно живеење.9 

Дискриминација претставува секое активно или пасивно однесување на 
државен орган или приватни лица, кое значи определен облик на различен 
третман, исклучување, ограничување или давање привилегиран третман на 
поединец или група поединци во уживање на некое друго право или слобода, 
а кое е засновано врз некоја дискриминаторска основа. Различните термини, 
како што се, „дистинкција“, „исклучување“, „рестрикција или ограничување“ и 
„предност“ се користат за означување на различниот, пред сè, дискриминаторски 
третман. Терминот „предност“ употребен во смисла на давање предност или 
привилегија укажува на тоа дека дејството на дискриминацијата не мора нужно 
да биде насочено против групата што смета дека е дискриминирана, туку тоа 
може да биде направено преку неоправдано промовирање и привилегирање 
на една група за сметка на друга група. Од друга страна, различниот третман 
што произлегува од определени афирмативни мерки на државата може да биде 
оправдан единствено доколку има за цел да воспостави определена фактичка 
еднаквост преку „давање привилегии“ на одредена група во општественото. 

3.2. Дискриминаторски основи

Луѓето се раѓаат еднакви, но со определени лични особини, карактеристики, 
обележја или ги здобиваат во текот на својот живот како лична определба со 
која се идентификуваат и разликуваат од другите. Овие обележја не смеат да 
го нарушат концептот на еднаквост така што ќе претставуваат фактичка пречка 
за еднакво уживање на правата и на слободите предвидени со меѓународни 
ратификации на документи или со закон. Дискриминаторните основи 
претставуваат заштитени обележја за идентификација на поединец/група со 
одредена раса, боја на кожа, пол, јазик, етничка припадност, припадност на 
национално малцинство, државјанство, социјално потекло, религија или верско 
уверување, политичка припадност, општествен статус, сексуална ориентација, 
ментална и телесна спреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен 

9 Види подолу идентификување идентична ситуација и нееднаков третман преку 
практиката на Судот, точка 3.2. од Глава 3.
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статус, здравствена состојба и друго.10 Дискриминаторните основи најчесто се 
предвидени како отворена листа на основи, која содржи јасно упатување на 
други основи предвидени со закон или со ратификуван меѓународен договор.11 
Постојат и правни документи, кои таксативно предвидуваат определена затворена 
група основи, без можност за примена на други основи преку практиката на 
соодветните судски или квазисудски механизми.12

 4. Видови дискриминација

Дискриминацијата може да се јави како директна или индиректна 
дискриминација.13

4.1. Директна дискриминација

Директната дискриминација е најчест облик на дискриминација и 
претставува различен третман на едно лице или определена група наспроти 
друго лице или мнозинска група во иста или слична ситуација заснован врз 
некоја дискриминаторна основа. Исто така, под овој облик на дискриминација 
може да се подведе и отсуство на различен третман во различна ситуација, кога 
околностите налагаат да се изедначат фактичките нееднаквости. Во тој контекст, 
државата има нужна обврска да примени афирмативни мерки, како позитивна 
акција, со цел да ги санира актуелните нееднаквости и да спречи идни. 

4.2. Индиректна дискриминација

Од друга страна, индиректната дискриминација е посложен концепт и постои 
кога некоја навидум неутрална одредба, критериум или практика става поединци 
или припадниците на определена група (според некоја дискриминаторска 
основа) во понеповолна положба во споредба со другите лица, освен ако таквата 

10 Види подолу во текстот подетална анализа на практиката на Судот во однос на 
дискриминаторните основи, точките 6 и 7 од Глава 3.

11 Види го членот 3 од ЗСЗД (Сл.весник бр.50/2010), кој ќе се применува од 1 јануари 
2011 година, во согласност со кој се предвидува отворена листа на основи.

12 Види го членот 21 од Европската повелба, подетална анализа во точката 3 од Глава 2.
13 Види дефиниции во членот 6 од ЗСЗД; членот 2 (б) од Директивата за расна еднаквост 

на ЕУ и Директива за еднаков третман во вработувањето на ЕУ; Види и во генералната 
препорака на ЕКРИ, број 7, усвоена на 13 декември 2002 година, која се однесува на 
домашаното законодавство за борба против расизмот и расната дискриминација и која 
предвидува дефинирање директна и индиректна дискриминација.
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одредба, критериум или практика е објективно оправдана со некоја легитимна 
цел и мерки соодветни и неопходни за постигнување на таа цел. Индиректната 
дискриминација не е секогаш насочена кон определена група и може имплицитно 
да ја засегне. Овој вид дискриминација потешко се докажува, при што жалителот 
треба да укаже (најчесто преку статистички податоци) дека примената на 
неутралната одредба, критериум или практика има непропорционално лош 
ефект врз него или припадниците на неговата група (која може да биде 
определена според раса, пол, возраст, сексуална ориентација и слично), така 
што се исклучени од можноста да користат некое право.14 Ако се покаже дека 
неспорно постои негативен ефект што создава поинаков третман кон жалителот, 
тужениот е должен да докаже дека е легитимно оправдан и пропорционален со 
преземените средства.

14 Во согласност со членот 38 од ЗСЗД „Ако странката во судска постапка тврди дека во 
согласност со одредбите на овој закон & е повредено правото на еднакво постапување, 
должна е да ги изнесе сите факти и докази што го оправдуваат нејзиното тврдење. 
Докажувањето дека немало дискриминација паѓа на товар на спротивната странка“. 
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Глава 2
MЕѓунароДна	Правна	
раМКа	на	забраната	
за	ДисКриМинација
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1.  Забраната за дискриминација 
во рамките на ООН

Забраната за дискриминација е еден од основните принципи на правата 
и на слободите на човекот заснован врз еднаквоста и достоинството 
на сите човечки суштества. Овој принцип е артикулиран во голем број 

меѓународни и регионални инструменти за правата на човекот. Универзалната 
декларација го стипулира принципот на еднаквост и правото на уживање на сите 
права и слободи утврдени во неа без разлика на раса, боја на кожа, пол, јазик, 
религиозно уверување, политичка припадност или социјално потекло, имотна 
состојба, раѓање или друг статус и без географски ограничувања во смисла на 
статусот на државата од која потекнува поединецот.15 Дополнително се упатува 
на еднаква заштита од дискриминација меѓу мажот и жената.16 

Заштитата од дискриминација е предвидена во членот 2 од Граѓанскиот 
пакт,17 како акцесорно право18 базирано врз отворена листа на основи во однос на 
уживање на сите права и слободи од овој Пакт. Додека, генералната прохибиција 
на дискриминација е предвидена во членот 26, кој има самостојно својство19 
стипулирајќи го принципот на еднаквост на сите луѓе пред законот, нивна 
еднаква законска заштита и принципот на недискриминација. Во тој контекст, 
законот ќе забранува каков било облик на дискриминација и ќе им гарантира 
на сите лица ефективна заштита од дискриминација, која би се засновала 
на раса, пол, јазик, религија, политичко или друго мислење, националност, 
социјално потекло, сопственост, раѓање или друг статус. Генералната препорака 
за недискриминација20 предвидува општо право на еднаквост во согласност 
со членот 26, кое се однесува на сите права што државата им ги признава на 
поединците во своето законодавство и права што не се јасно предвидени 

15 Членот 2 од УДЧП
16 Членот 7 од УДЧП
17 По долгиот период на усогласување на различните ставови на државите, Граѓанскиот 

пакт беше усвоен во 1966 година, а влезе во сила во 1976 година, подетално за ова 
види на http://www2.ohchr.org. Република Македонија е членка по основа на сукцесија 
од 18 јануари 1994 година.

18 Акцесорен карактер на определено право подрабира дека нема директна примена и 
се применува во корелација со друго право или слобода предвидени со одредбите на 
некој меѓународен документ.

19 Самостоен карактер на определено право подразбира дека тоа директно се применува 
без да се врзува за друго право или слобода или да се разгледува во врска со некое 
друго право.

20 General Observations on Non-Discrimination no. 18 of 10 November 1989, § 12. 
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во Граѓанскиот пакт, а врз основа на кои поединецот може да се повика.21 Во 
контекст на наведеното, секоја држава што е членка на Граѓанскиот пакт треба 
да води сметка домашните закони да бидат во согласност со неговите одредби. 

1.1. Анализа на принципот на еднаквост преку практиката 
на Комитетот за човекови права 

Комитетот за човекови права претставува квазисудско тело што решава 
за поединечни жалби дека евентуално е повредено некое право или слобода 
предвидени со Граѓанскиот пакт.22 

Комитетот за човекови права за првпат утврдил повреда на членот 26 во 
предметот Gueye и други против Франција23 каде што го анализирал различниот 
третман на сенегалските војници што & служеле на Франција до независноста 
на Сенегал во 1960 година, наспроти француските војници, а во врска со 
право на остварување воени пензии. Имено, во 1974 година Франција вовела 
законски промени, кои резултирале со замрзнување на дел од пензиите во 
однос на сенегалските војници. Комитетот сметал дека нема доволно докази 
што упатувале на расна дискриминација, но предметот можел да се подведе под 
„друг статус“ во согласност со фактите на предметот, односно да се утврди 
дека во конкретниот случај државјанството е причина за различниот третман, 
кој не бил заснован на разумни или објективни критериуми.

Комитетот за човекови права во предметот Zwaan de Vries против Холандија24 
утврдил дека членот 26 не ги удвојува гаранциите предвидени со членот 2 и 
дека принципот на еднаквост се однесува и на определени права што не се 
јасно предвидени со Граѓанскиот пакт. Имено, жалителката сметала дека е 
дискриминирана наспроти машкиот пол бидејќи државата не & обезбедила 

21 Види во Коментар на Пактот за граѓански и за политички права при ООН, Manfred 
Nowak, 2 nd revised edition, N.P.Engel, Publisher, §§ 465-469. Види го и заклучокот 
на Комитетот за човекови права за предметот Zwaan de Vries против Холандија, кој е 
анализиран подолу. 

22 Во 1976 година влезе во сила Факултативниот протокол на Граѓанскиот пакт, во 
согласност со кој се предвиде правото на поединечни жалби во однос на примената 
на основните членови на овој Пакт. Меѓу државите што не се договорни страни на 
Факултативниот протокол се и Монако, Швајцарија, Велика Британија и САД. Република 
Македонија пристапи кон Факултативниот протокол на 12 декември 1994 година.

23 Ibrahima Gueye et al. v. France, Communication No. 196/1985, U.N. Doc. CCPR/
C/35/D/196/1985 (1989).

24 F. H. Zwaan-de Vries против Холандија, Комуникација бр. 182/1984 (9 април 1987), 
U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/42/40) at 160 (1987).
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материјални средства врз основа на невработеност бидејќи била во брак, 
додека, пак, овие ограничувања не се однесувале на женет маж. Комитетот, иако 
сметал дека правото на невработеност per se не е предвидено како граѓанско-
политичко право со Пактот, туку е социјално-економско право, сепак утврдил 
дека домашниот закон мора да биде заснован врз принципот на еднаквост во 
согласност со членот 26, независно од видот на правото што се третира со него.25 

Во предметот Danning против Холандија26 жалителот, кој вонбрачно живеел 
со својата партнерка, сметал дека е дискриминиран наспроти лицата што се во 
брак бидејќи, во согласност со домашниот закон, тие имале поповолен третман 
за остварување материјален надомест врз основа на инвалидност. Комитетот 
за човекови права не утврдил повреда на членовите 2 и 26, односно не 
утврдил дека жалителот бил дискриминиран врз основа на отсуство на брачен 
статус утврдувајќи дека традиционалната форма на брак е легитимна цел, 
која предвидува определени права за лицата што се во таков тип на заедница. 
Комитетот повторно укажал дека членот 26 не е повторување на членот 2, туку 
дополнување на гаранцијата за недискриминација, особено поради неговата 
независност vis-à-vis основните права и слободи предвидени со Граѓанскиот пакт. 

Во предметот Weinberger Weisz против Уругвај27 Комитетот за човекови права 
утврдил дека членовите 2 и 26 можат кумулативно да се применат во однос на 
дискриминаторското законодавство, кое било применето на штета на жалителот. 
Имено, жалителот бил осуден поради изразување критичко мислење за тогаш 
актуелната Влада на Уругвај и членување во политичка партија, која во времето на 
поднесување на обвинението за него функционирала во согласност со законот. 
Комитетот решил дека постои дискриминација кога осудата се темели, главно, врз 
нечие политичко мислење, кое не секогаш е во корелација со идеологијата на 
определена власт, што е од нужна важност за слободата на изразување.

Во предметот Des Fours Walderode против Република Чешка28 Комитетот за 
човекови права донел одлука дека државјанството како предуслов за здобивање 
право на денационализација за претходно конфискуван имот претставува 
дискриминаторен третман за лицата што се здобиле со сопственичко право за 

25 Види слично во S. W. M. Brooks против Холандија, бр.. 172/1984, U.N. Doc. Supp. No. 40 
(A/42/40) at 139 (1987).

26 Danning против Холандија, бр. 180/1984, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 at 205 (1990).
27 Luciano Weinberger Weisz против Уругвај, бр. 028/1978.
28 Des Fours Walderode против Република Чешка, бр. 747/1997 Views adopted on 30 Oc-

tober 2001, § 8.3.
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тој имот во согласност со друга одлука. Жалителите биле оневозможени да го 
ефектуираат своето право поради фактот што не биле државјани на тужената 
држава. Комитетот мислел дека ваквиот третман „упатува на арбитража и 
последователно на повреда на право на еднаквост пред закон, еднаква законска 
заштита и недискриминација“. Комитетот утврдил повреда, кумулативно, на 
членовите 2 и 26 од Граѓанскиот пакт.29 

Интересна е дистинкцијата на овој предмет со анализата на Судот во однос 
предметите за денационализација против Република Чешка каде што, за разлика 
од Комитетот, Судот воопшто не ja разгледувал жалбата за дискриминација врз 
основа на државјанство бидејќи утврдил дека жалителите немале легитимно 
очекување во согласност со закон да се здобијат со сопственост и поради 
тоа нивното барање под членот 1 од Протокол бр. 1 било прогласено за 
недозволиво.30

Во предметот Singh Bhinder против Канада31 жалителот бил Сик (Sikh) 
и секојдневно носел турбан на главата во согласност со своите религиозни 
уверувања. Тој бил отпуштен од работа бидејќи одбил да носи заштитна капа на 
работно место, што било задолжително во согласност со правилата за заштита 
при работа. Жалителот тврдел дека е дискриминиран по основа на религиозно 
убедување и дека е оневозможен да ја манифестира верата. Сепак, Комитетот 
за човекови права не ги прифатил неговите аргументи сметајќи, пред сè, дека 
правилата што предвидуваат соодветна заштита при работа се во согласност 
со безбедноста и здравјето на засегнатите лица. Како резултат на таквите 
мислења, сметал дека постојат основани и објективни основи за ограничување 
на определено право што произлегува од начинот на манифестирање на една 
религија.

 
Во предметот Young против Австралија32 жалителот, кој живеел со својот 

партнер (лице од исти пол), немал право на пензиски надомест од партнерот 
поради фактот дека не биле во брак, за разлика од хетеросексуалните двојки 

29 Види слично и во Alina Simunek против Република Чешка; Joseph Adam против 
Република Чешка.

30 Види подолу во делот за анализа на дискриминаторските основи (државјанство) преку 
практиката на Судот: Pincová and Pinc против Република Чешка, бр. 36548/97, ECHR 
2002-VIII, Gratzinger and Gratzingerova против Република Чешка (dec.), бр. 39794/98, 
ECHR 2002-VII

31 Karnel Singh Bhinder против Канада, Communication Nos. 208/1986, U.N. Doc. CCPR/
C/37/D/208/1986 (1989).

32 CCPR/C/78/D/941/2000; 18 септември 2003 година.
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што живееле во вонбрачна заедница и кои имале право на такви придобивки. 
Во согласност со претходната практика на Комитетот за човекови права дека 
фактичката нееднаквост меѓу хетеросексуалните двојки што не се во брак со тие 
што се во брак е основана и објективна сметајќи дека традиционалната форма 
на брак предвидува уживање определени права.33 Но, конкретниот предмет 
Комитетот го разграничил од претходната практика упатувајќи на тоа дека 
жалителот и неговиот партнер биле лица од ист пол (мажи) и во согласност со 
домашното законодавство немале право да склучат брак. Комитетот сметал дека 
државата не дала соодветни аргументи што ќе го оправдаат ваквиот нееднаков 
третман, кој произлегува од сексуалната ориентација на жалителот и поради тоа 
утврдила повреда на членот 26.34 Во одлуката, Комитетот предвидел обврска за 
државата да создаде ефикасно домашно средство што ќе овозможи жалителот 
да се здобие со право на пензиски надомест од неговиот партнер без да биде 
дискриминиран по основа на неговата сексуална ориентација.

Комитетот за човекови права во предмет Vojnović против Хрватска35 утврдил 
дискриминација по основа на национално потекло. Имено, жалителот и неговото 
семејство имале станарско право над општествен стан во Загреб во кој живееле 
сè до 1992 година. Во согласност со домашните правила, станарското право 
подразбирало т.н. заштитен закуп и воедно уживање сопственички права. Жали-
телот заедно со својот син се преселил во Србија поради постојаните закани што 
ги добивал од трети лица, а жена му останала да живее во станот до 1992 годи-
на. Во 1995 година државните органи во Хрватска му го одзеле станарското пра-
во бидејќи не живеел во него повеќе од шест месеци. Во 1998 година во станот, 
поред нив, било вселено трето лице, а на жалителот му било одбиено барањето 
да го откупи станот врз основа на право на првенствено купување. Постапката, 
конечно, завршила во 2003 година на штета на жалителот. 

Комитетот за човекови права утврдил повреда на правично судење во 
однос на поведените постапки. Исто така, тој утврдил повреда на правото на 
сопственост, во корелација со забраната за дискриминација во согласност со 
членот 2. Во тој контекст, Комитетот сметал дека жалителот и неговото семејство 
биле „принудени“ да ја напуштат територијата на Хрватска поради фактот дека 
биле српско малцинство. Комитетот не сметал дека е целисходно да се разгледува 
членот 26 одвоено.

33 Види погоре анализа за предметот Danning против Холандија.
34 Види a contrario во однос на мислењата на Судот во предметот Mata Estevez против 

Шпанија, подолу анализиран.
35 CCPR-2-1 / CCPR-14-1 / CCPR-26; бр. 1510/2006 од 30 март 2009 година. 
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Во предметот Rosalind Williams Lecraft против Шпанија36 Комитетот за 
човекови права утврдил дискриминација врз основа на раса иако ова не е 
наведено отворено во одлуката. Особено е битно мислењето на Комитетот, кој 
за првпат утврдил расна мотивираност на полицијата да легитимира лица без 
да постојат правни основи. Комитетот нагласил дека легитимирање лица може 
да биде дозволено и оправдано само доколку е во согласност со закон или ако 
постојат фактички оправдани основи. Сепак, заклучил дека расната припадност, 
која во конкретниот случај била идентификувана преку бојата на кожата на 
жалителката, не смее да биде причината поради која едно лице ќе се легитимира. 
Ваквиот пристап придонесува за ширење ксенофобија меѓу популацијата и 
е во целосна спротивност со политиката насочена кон борба против расната 
дискриминација.

Во предметот Diergaardt против Намибија37 жалителите припаѓале на 
малцинска група што претходно уживала политичка независност, но потоа 
станала дел од државата Намибија. Жалителите сметале дека е дискриминаторски 
третманот на судовите, кои не им дозволувале да го користат својот мајчин 
јазик (африкански) и морале да комуницираат (усно и писмено) со судот на 
англиски јазик бидејќи прописите не дозволувале поинаку. Сепак, Комитетот за 
човекови права не утврдил дека примената на англискиот јазик имал негативен 
ефект врз правичното судење на жалителите бидејќи тие го разбирале и го 
користеле. Според Комитетот, странките во постапката немаат секогаш право на 
преведувач доколку тоа не се води на нивниот мајчин јазик. Но, од друга страна, 
утврдил дека политиката на државата, која оневозможува користење друг јазик 
во постапката, освен англиски, создава повреда на правото на еднаквост пред 
законот во согласност со членот 26 од Граѓанскиот пакт. Дополнително, укажал 
дека државата треба да одреди официјален јазик во однос на кореспонденција 
со државните органи, но мора да дозволи и комуникација на други јазици 
(африкански) доколку постојат услови за тоа.

1.2. Други соодветни документи во рамките на ООН

Во рамките на ООН се донесени низа меѓународни документи со 
антидискриминаторски клаузули базирани врз одредена основа, како на пример 
расна дискриминација, или како lex specialis конвенции во однос на заштита на 
правата на определена ранлива група, на пример лица со физичка или ментална 
спреченост, деца, жени и слично.  

36 Rosalind Williams Lecraft против Шпанија бр. 1493/2006, 30 јули 2009 година
37 G.A. Diergaardt (late Captain of the Rehoboth Baster Community) et al. против Намбија, бр. 

760/1997, U.N. Doc. CCPR/C/69/D/760/1997 (2000).
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Расната дискриминација во согласност со КЕРД38 претставува секој различен 
третман, исклучување, ограничување или поповолен третман заснован врз раса, 
боја на кожа, предци, национално или етничко потекло, со што се нарушува 
принципот на еднаквост во однос на признавање и уживање на основните 
права и слободи во политичка, економска, социјална, културна или друга сфера 
од јавниот живот.39 Во согласност со КЕРД, расната дискриминација е поврзана 
со неможност да се ужива определено основно право или слобода засновано 
врз припадност на определена раса. Комитетот за отстранување на расната 
дискриминација претставува заштитен механизам, кој слично како и Комитетот за 
човекови права, меѓу другото, постапува и според поединечни петиции во однос 
на наведени случаи на расна дискриминација.40 

Комитетот за отстранување расна дискриминација во голем број предмети 
има утврдено нееднаков третман заснован врз расна основа.41 Утврденото од 
Комитетот се однесува, пред сè, на маргинализирани и ранливи групи, кои често 
се предмет на дискриминација во различни сфери на општествениот живот. 
Докажувањето на нееднаков третман, особено во однос на пристап до установи, 
ресторани, ноќни клубови, е особено тешко и во такви случаи е дозволено 
вршење тестови (testing situation) како легитимно средство во согласност 
со меѓународните стандарди и домашното законодавство. Имено, на тој начин 
се вршат тестови преку учество на трети лица, кои заедно со евентуалната 
жртва преземаат определени дејства со цел да се открие нееднаков третман 
заснован врз некоја дискриминаторна основа (во случајов раса). Резултатите 
од тестирањето & овозможуваат на евентуалната жртва да ја докажува 
претпоставената дискриминација.42   

38 КЕРД влегла во сила на 4 јануари 1969 година. СФРЈ ја ратификувала оваа Конвенција 
на 2 октомври 1967 година, а Република Македонија е членка врз основа на сукцесија 
од 18 јануари 1994 година.

39 Во согласност со генералната препорака бр. 14 од 22 март 1993 година, Комитетот 
објавил дека државите имаат обврска да поништат закон или да прекинат со 
практика што овозможува или отворено создава можност за создавање расна 
дискриминација и при тоа Комитетот има надлежност да ја анализира секоја акција на 
државата, вклучително и дејствувањето на приватни лица, кое има за цел да создаде 
ограничување засновано врз раса, боја на кожа, предци, национално или етничко 
потекло.

40 Република Македонија ја признала надлежноста на Комитетот за отстранување на 
расната дискриминација, а во согласност со членот 14 од КЕРД, на 22 декември 1989 
година.

41 Види подетално за практиката на овој Комитет: http://www2.ohchr.org.
42 Доказите што произлегуваат од ваков тип тестирање биле прифатени од страна на 

унгарското тело за еднаков третман, при што е утврден различен третман на жалителот 
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Во предметот Дурмиќ против Србија и Црна Гора43 Комитетот утврдил повреда 
на ефикасноста на истрагата за постапката иницирана од страна на жалителот со 
цел да се утврди дискриминаторен третман заснован врз расна припадност, а 
во согласност со резултатите утврдени со тестирање. Имено, тестирањето било 
извршено така што во еден ноќен клуб се обиделе да влезат 1) една двојка Роми, 
2) една двојка од неромско потекло и 3) маж од неромско потекло. Сите биле 
уредно облечени и немало разлики во однесување, но тоа што било различно 
е ограничениот влез за двојката под 1, демек поради приватна забава при што 
им била побарана покана да влезат. Лицата под 2 и 3 имале слободен пристап 
и воопшто не им било побарано покана за влез. Предметот бил поднесен од 
домашна невладина организација, која водела кривична постапка и поднела 
иницијатива до Уставен суд со цел да се утврди нееднаков третман кој, според 
нив бил расно мотивиран, во согласност со статистиката и заклучоците добиени 
од тестирањето. Надлежните органи не презеле соодветна ефикасна истрага за 
период од 6 години. Комитетот го прифатил тестирањето како доказ, односно 
како показател за евентуална дискриминација и утврдил повреда бидејќи 
одговорната држава не презела ефективна истрага со цел да утврди дали 
ограничениот пристап до ноќниот клуб претставувал расно мотивиран нееднаков 
третман.44

Дополнително, принципите на еднаквост и на недискриминација се содржани 
и во други конвенции или декларации, како правнообврзувачки за тие држави 
што ги ратификувале или како необврзувачки документи, во согласност со кои 
на универзален план се дефинираат овие поими и се предвидуваат механизми 
за заштита на одредено право или на одредена група. На пример, Конвенцијата 
за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената45 предвидува дека 

заснован врз раса. Имено, жалителот (Ром) бил редовен клиент во некој бар, во кој 
секогаш му било наплаќано повеќе во однос на другите клиенти. Сопствениците на 
барот тврделе дека разликата е поради постоење посебна членска карта што ја имале 
другите лица. Домашните органи, вклучително и телото за еднаковст, ги зеле предвид 
доказите од тестирањето што упатувале дека на други лица, кои биле нови клиенти и 
не биле Роми, им се наплаќало помалку отколку на Ромите, а кои биле редовни клиенти 
во барот. Види дополнителни информации за практиката на овие тела: http://infoportal.
fra.europa.eu.

43 Комуникација бр. 29/2003, CERD/C/68/D/29/2003, 2006.
44 Во предметот Lacko против Словачка, Communication No. 11/1998), UN Doc. CERD/

C/59/D/11/1998 (2001), Комитетот за елиминација на расната дискриминација 
сметал дека задоцнетата осудата на сопственикот на ресторанот во кој жалителот 
немал пристап се смета како ефикасно санкционирање на расната дискриминација на 
домашно ниво.

45 Република Македонија пристапи кон оваа Конвенција по пат на сукцесија на 18 
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дискриминација врз жената претставува секој облик на различно третирање, 
исклучување или ограничување заснован врз пол. Понатаму, овие принципи 
се предвидени и во Меѓународниот пакт за економски, социјални и за културни 
права,46 Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп,47 Конвенцијата за 
права на детето,48 Конвенцијата против тортура и друг суров, нехуман и 
деградирачки третман или казна,49 Декларацијата за расни и за расно условени 
предрасуди, Декларацијата за елиминација на сите форми на нетолеранција 
и на дискриминација засновани врз религија или уверувања, Декларацијата 
за правата на лицата што припаѓаат на национални, етнички, религиозни и на 
јазични малцинства, Дурбанската декларација и Акцискиот план против расизам 
(Светска конференција од 2001 година). 

Во рамките на МОТ, како специјализирана агенција при ООН, принципот на 
еднаквост и забраната за дискриминација се предвидени во Конвенцијата за 
заштита на правата на сите работници-имигранти и на членовите на нивните 
фамилии и Конвенцијата против дискриминација во областа на вработување и на 
работна ангажираност од 1958 година. Во согласност со втората, се забранува 
секој облик на различен третман, исклучување или привилегиран третман 
заснован врз раса, боја на кожа, пол, религија, политичко мислење, национално 
или социјално потекло, а кој има за цел да ја наруши еднаквата можност или 
третман во однос на вработување или работно ангажирање. Сепак, нееднаков 
третман што се однесува на специфична работа заснована врз определени 
услови за вработување нема да се третира како дискриминација. Исто така, 

јануари 1994 година, а на 17 октомври 2003 година го ратификува нејзиниот 
Факултативен протокол, со што ја признава надлежноста на Комитетот за елиминација 
на дискриминацијата врз жената (CEDAW) во однос на поднесување поединечни жалби 
против државата што е нејзина членка.

46 Овој Пакт влезе во сила на 3 јануари 1976 година, а Македонија е членка од 18 јануари 
1994 година.

47 Оваа Конвенција влезе во сила на 3 мај 2008 година. Република Македонија ја 
потпишала на 30 март 2007 година, но сè уште ја нема ратификувано. Исто така, од 29 
јули 2009 година Република Македонија е потписник на Факултативниот протокол на 
оваа Конвенција со што секој може поединечно да поднесе жалба до надлежниот Ко-
митет. 

48 Република Македонија е членка врз основа на сукцесија од 2 декември 1993 година. 
Комитетот за заштита на правата на детето, формиран во согласност со оваа Конвенција, 
не може да решава за поединечни жалби.

49 Оваа Конвенција влезе во сила на 26 јуни 1987 година, а Република Македонија е 
членка од 12 декември 1994 година. На 13 февруари 2009 година Република 
Македонија го ратификува Факултативниот протокол на оваа Конвенција со што ја 
призна надлежноста на Поткомитетот за превенција на тортура и друг суров и нехуман 
и деградирачки третман. 
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овие принципи се предвидени и во Конвенцијата за еднакво наградување, 
која предвидува еднаков надомест за работници од машкиот и од женскиот 
пол заснован на идентични стандарди, без да постои полова дискриминација. 
Во рамките на МОТ е донесена Конвенција за професионална рехабилитација 
и за вработување лица со пречки, од 1983 година, која предвидува еднаков 
третман на лицата со хендикеп и воведување афирмативни мерки во согласност 
со кои ќе се овозможи ефективен еднаков третман, а кој нема да претставува 
дискриминација наспроти другите работници.50 Во рамки на УНЕСКО (UNESCO) е 
донесена Конвенција против дискриминација во образованието.51

2.  Принципот на еднаквост и на забрана 
за дискриминација во согласност со 
американскиот и со африканскиот регионален 
систем за заштита

2.1. Американскиот регионален систем за заштита

Во рамките на Организацијата на американските држави, како регионален 
систем на заштита на човековите права на американскиот континент, е донесена 
Американската конвенција52, која ги вклучува принципите на еднаквост и на 
недискриминација. Имено, членот 1 од Американската конвенција предвидува 
обврска за државите да се почитува и гарантира во целост уживањето на правата 
и на слободите во согласност со оваа Конвенција „без дискриминација“, додека 
членот 24 ја гарантира еднаквоста пред законот и еднаквата законска заштита. 
Во согласност со советодавното мислење,53 Интерамериканскиот суд утврдил 
дека недискриминацијата, заедно со еднаквоста пред закон и еднаквата законска 
заштита се основните елементи на основниот принцип на заштита на правата на 
човекот. Еднаквоста, како концепт, не може да се оддели од недискриминацијата, 
при што забраната за различен третман се поистоветува со еднаквоста пред 

50 Наведените конвенции на МОT се ратификувани од страна на Република Македонија на 
17 ноември 1991 година.

51 Оваа Конвенција влезе во сила на 22 мaј 1962 година, а Република Македонија е 
договорна страна од 30 април 1997 година.

52 Американската конвенција е усвоена во 1969 година во Сан Хозе, Костарика, а влезе 
во сила во 1978 година. Досега 24 држави се договорни страни и ги прифаќаат 
надлежноста на Комисијата и на Судот, а меѓу тие што не се членки на Конвенцијата се 
Соединетите Американски Држави, Канада, Чиле, Куба и други.

53 Advisory Opinion OC-18/03 of 17 септември 2003 година§§ 83- 85.
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закон. Интерамериканскиот суд утврдил дека овие принципи се jus cogens норми, 
кои се применливи за сите држави без разлика дали се членки на конкретен 
меѓународен договор и имаат, пред сè, ефект врз поединците во однос на 
уживање на основните права и слободи. Интерамериканскиот суд истакнал дека 
членот 24 го надополнува членот 1 предвидувајќи обврска за државите да ги 
почитуваат принципите на еднаквост и на недискриминација и да ги вклучат во 
домашното законодавство.54

Во согласност со поновата практика на Судот, тој ја напуштил дотогашната 
практика за кумулативна примена на двата члена, при што во предметот Apitz 
Barbera et al. против Венецуела55 утврдил дека членот 24 е неприменлив 
(неприфатлив) и го анализирал барањето на жалителот во согласност со 
правото за фер судење (жалителот сметал дека правото за судење во разумен 
рок било повредено бидејќи за жалбата на трето лице било решено во многу 
пократок период, за разлика од жалбата поднесена од жалителот пред Судот). 
Интерамериканскиот суд сметал дека членот 1 од Американската конвенција 
ја стипулира генералната забрана за дискриминација во однос на сите права 
предвидени со неа, за разлика од членот 24, кој го штити правото на еднаков 
третман пред закон и реферира на примената на домашниот закон. 

 
2.2. Африканскиот регионален систем за заштита

Како суштински фактори што придонеле за подоцнежно институ циона ли-
зи рање на заштитата на човековите права во африканскиот регион, кој воедно 
претставува релативно понов и сè уште недоволно развиен систем, се сметаат: 
историските збиднувања на овие простори поврзани со дотогашните режими, 
процесот на самоопределување на народите на овој континент, ниската свест и 
едукација за човековите права и слично.

Африканската комисија56 и Африканскиот суд57 се основните институционал-
ни сегменти на африканскиот регионален систем за заштита на човековите пра-
ва.

54 Yatama против Никарагва, бр. 125/01, OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 5 rev. at 239 (2001), 
одлука за соодветност на барањето од 23 јуни 2005 година.

55 Apitz Barbera et al. против Венецуела Report No. 24/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/
II.124 Doc. 5 (2005).

56 Комисијата претставува тело што има за цел да ги промовира правата на човекот и на 
луѓето; да ја обезбеди заштитата на овие права утврдени со Африканската повелба; 
и да ги толкува одредбите утврдени со Повелбата. Ова тело е составено од членови 
избрани од страна на Собранието на ОАЕ.

57 Африканскиот суд се формираше во согласност со Протоколот Cape Town на 
Африканската повелба за правата на човекот и на луѓето, кој влезе во сила на 
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Правната рамка што формално ги определува човековите права на афри-
канскиот континент и што создава механизми за нивна заштита е Африканската 
повелба.58 Овој регионален правен акт ги стипулира правата и обврските на чо-
векот и на народите водејќи се првично од постулатот на колективни права, како 
на пример правото на национален и на меѓународен мир и на безбедност. 

Принципот на недискриминација во однос на уживање на сите права предви-
дени во Африканската повелба е базиран врз отворена листа на основи во која 
таксативно се наведени раса, етничка група, боја на кожа, пол, религија, политич-
ко или друго мислење, национално или социјално потекло, имот, раѓање или друг 
статус (членот 2). Повелбата, исто така, предвидува дека секое лице ќе биде ед-
накво пред закон и ќе има право на еднаква законска заштита. Во однос на овие 
два поврзани принципа, еднаквост и недискриминација, Африканската комисија 
утврдила дека граѓаните во секоја држава треба да имаат еднаков и правичен 
третман пред законот, особено во однос на уживање на правата и на слободи-
те. Почитувањето на човековите права од страна на државите мора да биде во 
согласност со овие два основни принципа и, според тоа, секое дискриминатор-
ско постапување спротивно на овие принципи ќе резултира со меѓународна од-
говорност за државата. 59

3.  Принципот на еднаков третман преку 
законодавството на Европската унија

Заштитата на правата на човекот претставува еден од темелните 
принципи на Европската унија (ЕУ) и е неопходен предуслов за нејзината 
легитимност. Принципот за еднаков третман и за недискриминација се 

основата на примарното и на секундарното законодавство на ЕУ. 

25 јануари 2004 година, а до јуни 2009 година, 25 земји пристапија кон него. За 
разлика од промените што настанаа во поглед на создавањето на Судот, во овој случај 
Африканската комисија и понатаму остана да врши квазисудска функција, односно 
функцијата на известување. Сепак, на 1 јули 2008 година беше донесен Протокол на 
Статутот на африканскиот суд со кој се предвидува спојување на овие две тела поради 
непотребното удвојување на надлежностите. 

58 Африканската повелба е усвоена 1981 година, а влезе во сила 1986 година.
59 Legal Resources Foundation против Замбија. Комуникација бр. 211/98.
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Европската повелба60 претставува еден од најзначајните првични документи 
донесени од страна на Унијата во однос на дефинирање на човековите права. 
Таа содржи поширок спектар на права што не се јасно определени во ЕКЧП. Ед-
наквоста пред законот е принцип вклучен во членот 20. Понатаму, во членот 
21 од Европската повелба се предвидува затворена листа на дискриминатор-
ски основи без да се остави можност за друга основа, која би произлегла, на при-
мер, од толкувањето на Судот за правда во однос на основните членови, како 
што е случај со членот 14 од ЕКЧП a propos практиката на Судот. Овој член так-
сативно предвидува забрана за дискриминација заснованa врз пол, раса, боја на 
кожа, етничко или социјално потекло, генетски карактеристики, јазик, религија 
или верување, политичко или друго мислење, припадност на национално мал-
цинство, имотна состојба, раѓање, хендикеп, возраст или сексуална ориентација, 
а се забранува и дискриминација врз основа на државјанство. Во согласност со 
членот 9 од Повелбата се предвидува право на брак и на формирање семејство 
без јасно наведување дека бракот треба да биде склучен меѓу маж и жена, 
што дополнително создава можност за промена на конвенционалниот пристап 
и толкување на овој институт.61 На тој начин имплицитно се дава можност за 
легализирање, односно формално-правно признавање на браковите склучени 
меѓу лица од исти пол, што е предмет на регулирање со домашните закони.62 
Дополнително се предвидува почитување културна, религиозна и јазична раз-
личност, како и еднаквост меѓу мажот и жената во сите области, особено при 
вработување и работен надомест Во тој контекст, се применуваат и афирматив-
ните мерки со цел да се воспостави рамнотежа меѓу половите доколку de facto 
постојат нееднаквости. Малку порестриктивно набројување на дискриминатор-
ски основи е предвидено во согласност со Договорот за европски заедници.63

60 Европската повелба е потпишана и прогласена од претседателите на Европскиот 
парламент, Советот и Комисијата при Европскиот совет во Ница, 7 декември 2000 
година. Во моментот на усвојување на Повелбата, таа имала декларативен карактер, 
кој дополнително, со влегување во сила на Договорот од Лисабон од 2009 година, 
е променет статусот на Повелбата како правнообврзувачки документ. Во согласност 
со оваа промена Повелбата е директно апликативна од страна на Судот за правда, кој 
ќе оценува дали ЕУ или домашното законодавство е во корелација со одредбата за 
превенција на дискриминација.

61 Види a contrario во членот 12 од ЕКЧП се предвидува право на брак меѓу маж и жена.
62 Имено, денес во моментот на пишување на овој прирачник, шест земји што се членки 

(Белгија, Холандија, Норвешка, Португалија, Шпанија и Шведска) предвидуваат право 
на брак на лица од ист пол, а 13 овозможуваат правно регистрирање и добивање 
статус на заедница на лица од исти пол (Андора, Австрија, Република Чешка, Данска, 
Финска, Велика Британија, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Луксембург, 
Словенија и Швајцарија).

63 Членовите 12 и 13 од Договорот за европски заедници; Како дискриминаторски 
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Во рамки на секундарното законодавство при  ЕУ се донесени низа дирек-
тиви како дел од правната регулатива на Унијата, кои имаат за цел да регули-
раат одредени засегнати области, ранливи категории или практика на долгого-
дишен различен третман. Директивата за спроведување на принципот на една-
ков третман меѓу мажите и жените во однос на пристап до вработување, струч-
но усовршување и унапредување има за цел да воспостави полова еднаквост 
во областа на работни односи и услови при работа.64 Дополнително во оваа Ди-
ректива се предвидува забрана за дискриминација заснована, пред сè, на пол, 
но и врз основа на семеен или брачен статус. Директивата на ЕУ за основање 
општа рамка за еднаков третман на лицата при вработувањето и професиите65 
(Директива за еднаков третман при вработувањето) се применува во однос на 
вработување и услови при работа при што таксативно предвидува забрана за 
дискриминација врз основа на сексуална ориентација, религија, уверување, воз-
раст и хендикеп. Во оваа сфера е донесена и препорака од Комисијата за заштита 
на достоинството на жените и на мажите на работното место, вклучувајќи го Ко-
дексот на однесување со цел да се спречи сексуално вознемирување.66 Дирек-
тива за принципот на еднаков третман на мажите и на жените во пристапот и во 
снабдувањето со добра и со услуги, во согласност со која се забранува директна 
и индиректна дискриминација, вклучувајќи и забрана жената да се третира по-
малку привилегирано за време на бременост и породилно отсуство. Расната или 
етничка дискриминација е забранета со Директивата за расна еднаквост, која 
inter alia се применува и во областа на работни односи, системот на социјална 
сигурност, како и системот на добра и на услуги.  Различниот третман, во соглас-
ност со сите директиви, може да биде оправдан ако постои легитимна цел за која 
ќе се применат единствено неопходни и соодветни средствата.67

основи се предвидени државјанство, пол, расна или етничка припадност, религија или 
уверување, хендикеп, возраст или сексуална ориентација и еднаковста меѓу полови .

64 Директива бр. 76/207/EEC од 9 февруари 1976 година.
65 Директива на Европскиот совет бр. 2000/78/EC од 27 ноември 2000 година. 
66 Препорака на Комисијата за заштита на дигнитетот на жените и на мажите на работно 

место 92/131/EEC, OJ L 49, 24.02.1992, p.1.
67 Дополнителни информации во однос на директивите можат да се најдат на: http://eur-

lex.europa.eu.
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4.  Придобивките на Советот на Европа 
во однос на забраната за дискриминација

Во рамки на Советот на Европа се донесени повеќе суштински конвенции, 
кои отворено забрануваат каков било облик на дискриминација во одре-
дена сфера на општествениот живот.

Во Преамбулата на Европската социјална повелба68 се предвидува уживањето 
на социјалните права предвидени со Повелбата без дискриминација заснована 
врз раса, боја на кожа, пол, религија, политичко мислење, национална припад-
ност или социјално потекло како затворена листа на основи. 

Понатаму, Конвенција за правниот статус на работниците имигранти69 пред-
видува еднакви услови за вработување и уживање еднаков правен третман на 
работниците имигранти наспроти националните работници. Дополнително, со 
Конвенцијата се гарантира еднаков третман во областа на социјалната сигур-
ност, кој може, во согласност со домашното право, да биде условен со билате-
рални договори меѓу матичната држава и државата што е домаќин (членовите 16 
и 18 од Конвенцијата).

Европската конвенција за државјанство70 во членот 5 јасно предвидува дека 
националното право што го регулира ова прашање не смее да содржи разлики 
или да вклучува одредена практика што би довела до дискриминација врз осно-
ва на пол, религија, раса, боја на кожа, национално или етничко потекло. Прин-
ципот на недискриминација треба да биде појдовна точка меѓу државјаните на 
една држава независно од начинот на кој се здобиле со него.

Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства71 не 
имплицира признавање и создавање колективни права, туку се стреми да 

68 Европската социјална повелба е влезена во сила на 26 февруари 1965 година, 
ревидираната верзија на оваа Повелба е од 1996 година, Република Македонија е 
договорна страна на Повелбата од 2005 година, а е потписник на ревидираната верзија 
од 27 мај 2009 година.

69 Конвенција за правниот статус на работниците што се имигранти влегла во сила на 
1 мај 1983 година, а Република Македонија сè уште не е договорна страна на оваа 
конвенција.

70 Европската конвенција за државјанство влезе во сила на 1 март 2000 година, а 
Република Македонија ја ратификува на 1 октомври 2003 година.

71 Рамковната конвенција влезе во сила на 1 февруари 1998 година од кога и Република 
Македонија de jure стана договорна страна на Конвенцијата. Рамковната конвенција не 
предвидува дефиниција за националните малцинства.
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ги заштити припадниците на националните малцинствa што можат да ги 
остваруваат своите права поединечно  или заедно со другите. Во согласност со 
оваа Конвенција државите се обврзуваат дека ќе ја гарантираат еднаквоста пред 
законот и заштитата на лицата што припаѓаат на национално малцинство. Во овој 
контекст, тие се обврзуваат да преземат одредени афирмативни мерки со цел 
да се анулираат или оневозможат нееднаквости меѓу оваа група и мнозинската 
група и тоа во сфера на економски, социјален, политички и културен живот. 
Истовремено, Рамковната конвенција предвидува забрана за дискриминација 
во однос на слободата на изразување, односно правото да се примаат и да 
се пренесуваат информации на јазикот на малцинската група и пристап до 
нивни медиуми. Во согласност со одредбите на Конвенцијата, државите треба 
периодично да го известуваат Комитетот на министри при Советот на Европа, кој 
ќе ги оценува извештаите заедно со советодавен комитет составен од стручњаци 
на државите што се членки.

При Советот на Европа, исто така, е донесена Повелба за регионални или 
малцински јазици.72 Имено, во рамките на оваа Повелба се забранува секое 
исклучување, ограничување или давање привилегиран третман на одредени 
јазици наспроти други регионални или малцински јазици. Во овој контекст, 
државите имаат обврска да преземат определени афирмативни акции со кои ќе се 
изедначат определени нееднаквости и ќе се воспостави еднаквост на употребата 
на регионални и на малцински јазици. Контролен механизам за спроведување на 
одредбите од Повелбата е Комитетот на стручњаци, кој периодичните извештаи 
на државите што се членки ги доставува до Комитетот на министри при Советот 
на Европа. 

Декларацијата за правата на лицата што се припадници на национални, 
етнички, религиозни и на јазични малцинства,73 иако без правно обврзувачки 
карактер, сепак е соодветна во однос на правото на малцинствата да ја негуваат 
својата култура, да ја манифестираат сопствената религија, да го употребуваат 
својот јазик , приватно и јавно и да одржуваат контакти со припадниците на 
својата група во државата и надвор од неа, без притоа да бидат дискриминирани 
во однос на остварување на овие права. 

72 Повелбата за регионални или малцински јазици влезе во сила на 1 март 1998 година, 
а Република Македонија ја потпиша на 25 јули 1996 година.

73 Декларацијата за правата на лицата што се припадници на национални, етнички, 
религиозни и на јазични малцинства е усвоена од страна на Генералното собрание на 
ООН на 14 декември 1992 година.
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При Советот на Европа се донесени неколку директиви во согласност со кои се 
дефинира директна и индиректна дискриминација, како и облиците на директно 
дискриминирање и создавање нееднаков третман или давање привилегии 
на поединци/групи поради одредени особености. Ваквиот третман ќе биде 
оправдан доколку е пропорционален и е во согласност со легитимна цел, која 
е разумно и објективно оправдана. Такви се Директивата на Советот со која се 
создава генерална рамка на еднаков третман во вработување и професионално 
ангажирање и Директивата на Советот за спроведување на принципот на 
еднаквост независно од расното и етничко потекло.74 

74 Директива на Советот 2000/78/EC, 27 ноември 2000 година; Директива на Советот 
2000/43/EC of 29 јуни 2000 година.
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1.  Европската конвенција за човекови права 
и за основни слободи 

ЕКЧП75 претставува најзначајна придобивка на системот на заштита на 
човековите права во рамките на Советот на Европа. ЕКЧП претставува 
правнообврзувачки документ за сите европски држави што ја 

ратификувале и се согласиле да обезбедат услови за остварување на основните 
човекови права во рамките на својот национален систем. Европските држави 
се обврзани да ја спроведуваат ЕКЧП на начин што преку домашното право 
ќе ги прокламираат правата загарантирани со неа и со нејзините протоколи и 
ќе обезбедат правна заштита за секој поединец на национално ниво. ЕКЧП го 
гарантира правото на поединечна жалба.76 Освен задолжителниот inter partes 
ефект на пресудите на Судот, кој се одразува преку правичниот надомест,77 тие 
може да предизвикаат и erga omnes влијание во однос на други држави во смисла 
на создавање унифицирани правила спроведени во националните системи за 
заштита на човековите права. Ова влијание е особено значајно по влезот на 
посткомунистичките држави од Источна и од Југоисточна Европа во Советот на 
Европа и ратификувањето на ЕКЧП од нивна страна. На тој начин, преку судската 
практика се овозможува создавање општи стандарди во однос на почитување на 
човековите права, а во контекст на динамичните општествени процеси, кои ipso 
facto создаваат поинаква политика и создаваат нови трендови во заштита на чо-
вековите права. 

75 ЕКЧП е потпишана на 4 ноември 1950 година од страна на тогашните дванаесет 
држави, членки на Советот на Европа, а влезе на сила на 3 септември 1953 година. Во 
моментов ја имаат ратификувано 47 држави, а единствено Белорусија и Ватикан не се 
нејзини членки. Република Македонија ја ратификувала на 10 април 1997 година. 

76 Критериумите за дозволеност на едно барање пред Судот се утврдени во согласност 
со членот 35 од Конвенцијата и од протоколите бр. 11 и 14, односно: да се искористат 
сите домашни правни средства; барањето да е поднесено во рок од 6 месеци од 
правосилност на домашната пресуда; барањето да не е анонимно; да не е разгледувано 
од друга меѓународна организација; повикувањето на повреда да е усогласено со 
одредбите на Конвенцијата и апликантот да претрпел значителна штета со повредата 
на некоја од одредбите (ова е новиот критериум за дозволеност, кој почна да се 
применува откако Протоколот 14 влезе во сила на 1 јуни 2010 година). Во однос на 
индивидуалните жалби, Судот ги анализира единствено наведеното во жалбите на 
жалителот во однос на правата и на слободите на ЕКЧП.

77 Правичниот надомест е предвиден како задолжителен дел на пресудите на Судот. 
Тој може да биде материјален и нематеријален, како и restitutio in integrum (враќање 
во поранешна состојба) што се овозможува преку повторување на постапките на 
национално ниво, или дирекно враќање определени предмети, доколку постои 
можност за тоа.
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Европскиот систем за заштита на човековите права се смета за најефикасен 
во однос на реализација на своите цели. Овој систем не само што го овозможува 
правото на поединечна жалба до Судот поради повреда на одредбите на ЕКЧП, 
туку дава и гаранција дека донесените пресуди ќе бидат ефектуирани од стра-
на на државата. Овој систем ја зголемува свеста и одговорноста на државите во 
однос на обврските за подобрување на домашниот систем на заштита на чове-
ковите права преку принципот на субсидијарност. Постепената реализација кон 
усогласеност на правните системи на држави го истакнува успехот на Европски-
от сис тем за заштита на човековите права во смисла на усогласување на стандар-
дите на заштита на човековите права и усогласување на правото меѓу државите 
што се членки, како една од првичните цели.78 

2.  Поим и забрана за дискриминација во 
согласност со членот 14 и со членот 1 од 
Протокол бр. 12

2.1. Поим и примена на членот 14

Членот 14 од ЕКЧП предвидува забрана за дискриминација во однос на 
уживање на правата и на слободите предвидени со ЕКЧП засновани врз пол, 
раса, боја на кожа, јазик, религија, политичко или друго мислење, национално 
или социјално потекло според раѓање, припадност на национално малцинство, 
материјална состојба, раѓање или друга основа.79 

На овој начин, членот 14 предвидува отворена листа на дискриминаторски 
основи, односно упатува на тоа дека дискриминацијата може да се подведе 
под таксативно наведената група основи, вклучително и други дополнителни 
основи што произлегуваат од толкувањето на Судот и врз основа на кои ќе цени 
дали постои различен третман во однос на уживање на правата и на слободите 
предвидени со ЕКЧП.80 Во контекст на судската практика во однос на членот 14, 
забележлив е еволутивен развој на овој член, особено преку одлуките на Големиот 

78 Во однос наусогласување и унификација на правните системи на државите што се 
членки, види подетално во European Human Rights Law од Mark W. Janis, Richard S. Kay.

79 Види подготвителен драфт на членот 14 на: http://www.echr.coe.int/50/en/#texts
80 Види подолу во текстот за анализа на овие дополнителни дискриминаторски основи, in-

ter alia, сексуална ориентација, родова припадност, брак, хендикеп, возраст, професија 
и слично, точката 7 од Глава 3.
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совет,81 кој неретко ја менува досегашната практика во однос на одредени 
прашања поврзани со толкувањето на основните членови.82 Ова упатува на веќе 
утврдениот факт од страна на Судот  дека ЕКЧП е жив инструмент, кој мора да се 
толкува во согласност со актуелните услови и околности.83 Овој пристап на Судот 
е значаен бидејќи ги насочува државите да преземат не само поединечни мерки, 
туку, кога станува збор за веќе откриени системски проблеми, да се направи 
напор за нивно отстранување со воведување нови законски решенија, кои ќе 
оневозможат каков било облик на неоснован дискриминаторски третман.

2.1.1. Членот 14 како акцесорно право
Понатаму, членот 14 не се применува самостојно туку само во однос на 

основните права и слободи предвидени со ЕКЧП.84 Судот, во предметот што 
се однесува на определени аспекти на правото во однос на употребата на 
јазици во Белгија против Белгија,85 и кој воедно е првата пресуда на Судот во 
која се анализира членот 14, го потврдил акцесорниот карактер на овој член 
дека се применува единствено во контекст на тоа што го има утврдено Судот во 
однос на правата и на слободите утврдени во ЕКЧП. Сепак, во објаснувањето 
за „зависниот“ карактер на овој член, Судот дополнил дека мерките преземени 
од страна на државите не смеат да бидат дискриминаторски, без разлика дали 

81 Во согласност со членот 31 од ЕКЧП, изменета со Протокол бр. 14, овластувања на 
Големиот судски совет, кој го сочинуваат седумнаесет судии, е да се произнесува, 
inter alia, во исклучителни случаи, за жалбите на пресудата на судскиот совет од 
седум членови, и тоа доколку случајот предизвикува сериозно прашање во врска со 
толкувањето или примената на ЕКЧП или на нејзините протоколи, или третира сериозен 
проблем од општо значење. Првично предметот може да му се пренесе директно 
на Големиот судски совет од страна на седумчлениот совет од истите причини како 
погоре. 

82 Еволутивниот развој на практиката на Судот се одразува позитивно на некои 
дополнителни дискриминаторски основи како што е, на пример, сексуалната 
ориентација на начин што Судот сега сè почесто го анализира и наведеното во жалба-
та за дискриминација, за разлика од порано, кога за членот 14 се упатуваше најчесто 
на анализата на основните права.

83 Види Tyrer против Велика Британија, 25 април 1978 година, § 31, Series A no. 26
84 Види меѓу низата авторитети: Предметот што се однесува на определени аспекти на 

правото во однос на употребата на јазици во Белгија против Белгија („Белгискиот 
јазичен предмет“) („Case relating to certain aspects of the laws on the use of languag-
es in education in Belgium“) бр. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 
2126/64 23 јули 1968; Stec и други против Велика Британија (dec.) [GC], 65731/01 
and 65900/01, § 40.

85 Подетална анализа за предметот види во делот за дискриминаторски основи, Глава 3, 
точката 6.3.
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произлегуваат од определено право или слобода предвидени со ЕКЧП.86 На 
пример, во конкретниот предмет Судот сметал дека членот 2 од Протокол бр. 1 не 
предвидува право на пристап до државно образование засновано врз одреден 
јазик, но доколку државата обезбеди такво право, не смее да го ограничува врз 
определена дискриминаторска основа.

2.1.2. Материјален и процедурален аспект на примена на членот 14
Членот 14 се применува во согласност со материјалниот аспект на овој 

член, што подразбира дека ќе се открие повреда кога неспорно постојат докази 
дека определен третман е неосновано дискриминаторски. Членот 14, исто 
така, се применува и од процедурален аспект, односно Судот може да утврди 
повреда кога државата нема да преземе ефикасна истрага со цел да ја утврди 
жалбата за дискриминација од жалителите.87 Забраната за дискриминација е 
насочена првенствено против државата кога преку практиката на надлежните 
органи или преку правната регулатива ќе воспостави нееднаков третман, кој 
нема да биде легитимно оправдан. Но, истовремено, државата има обврска да 
ја спречи и санкционира дискриминацијата што произлегува од приватни лица, 
особено во областа на расната или религиозна дискриминација, што воедно е 
одраз на ксенофобијата, нетолеранцијата или расната омраза и нетрпеливост во 
општеството.88 

2.1.3. Примена на членот 14 во однос на „дополнителни“ 
права на ЕКЧП

Забрана за дискриминација, во согласност со овој член, се применува и 
врз „дополнителните“ права, кои произлегуваат од судското толкување на 
основните права и слободи загарантирани со ЕКЧП и кои се третираат како негов 
составен дел.89 На пример, членот 8 од ЕКЧП отворено ја заштитува приватноста, 
семејниот живот, правото на дом и неговата кореспонденција, но имплицитно, 
во согласност со практиката на Судот, вклучува подвидови на ова право, како 
на пример право на самоопределување на личноста во однос на сексуалната 

86 Белгискиот јазичен предмет, Ibid 65, § 9.
87 Nachova and Others против Бугарија [GC], броеви 43577/98 and 43579/98 § 145, 

ECHR 2005-VII, види, a contrario, Stoica против Романија, бр. 42722/02, 4 март 2008 
година.

88 Види во Šečić против Хрватска, бр. 40116/02, ECHR 2007-V; Milanović против Србија, 
бр. 44614/07, 14 декември 2010 година (подолу анализирани). 

89 Види меѓу низата авторитети: E.B. против Франција [GC], бр. 43546/02, § 47-48, 22 
јануари 2008 година; Carson и други против Велика Британија [GC], бр. 42184/05, 
ECHR 2010 година; Andrejeva против Летонија [GC], бр. 55707/00, § 74, ECHR 2009.
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ориентација и на сексуалниот живот, избор на пол, избор да се има односно да се 
нема деца, право на посвојување и слично.

2.1.4. Примена на членот 14 кога нема повреда на основното право
Примената на членот 14 не секогаш условува повреда на некои од 

основните права заштитени со ЕКЧП. Судот го ценел аспектот на евентуалната 
дискриминација иако нема повреда на основните права. На пример, во предметот 
Sommerfeld против Германија90 Судот утврдил повреда на членот 14 во врска 
со членот 8, иако претходно не утврдил повреда на правото на семеен живот, 
во согласност со членот 8 од ЕКЧП, прифаќајќи го аргументот на домашните 
судови дека интересот на детето, кое одбивало да се гледа со жалителот, го 
оправдувало ограничувањето на правото на гледање. Сепак, наведеното во 
жалбата дека постоел различен третман меѓу разведен биолошки татко на деца 
родени во брачна заедница и татко на деца родени во вонбрачна заедница, во 
која категорија припаѓал жалителот, бил детално оценет од страна на Судот. 
Големиот совет сметал дека ваквиот de facto нееднаков третман заснован врз 
фактот дали таткото некогаш бил во брачна заедница со мајката на своето 
дете, a propos, неговите права кон детето, не може да се смета за усогласен со 
практиката на Судот, пред сè поради неуспехот на државата да даде издржано и 
особено широко објаснување со цел да го оправда ваквиот различен третман.91 

2.2. Генерална забрана за дискриминација – Поим 
и примена на Протокол бр. 12

Членот 1 од Протокол бр. 1292 предвидува генерална забрана за 
дискриминација, односно „уживање на сите права предвидени со закон треба да 
биде заштитено од дискриминација врз основа на пол, раса, боја на кожа, јазик, 
религија, политичко и друго уверување, национално или социјално потекло, 
припадност на национално малцинство, имотна состојба (сопственост), раѓање 
или друг статус“, како и „никој да не биде дискриминиран од страна на јавните 
власти“. Протоколот 12 има за цел да ја прошири забраната за дискриминација 

90 Sommerfeld против Германија, [GC] бр. 31871/96, ECHR 2003-VIII (extracts). Види 
слично Zaunegger против Германија, 3 December 2009; Lebbink против Холандија, бр. 
45582/99, ECHR 2004-IV. 

91 Види исто: Mazurek против Франција, бр. 34406/97, § 49, ECHR 2000-II, and Camp and 
Bourimi против Холандија, бр. 28369/95, §§ 37-38, ECHR 2000-X ). 

92 Протоколот 12 влегол во сила на 1 април 2005 година, а Република Македонија го 
ратификувала на 13 јули 2004 година. Досега 17 земји што се членки на Советот на 
Европа се договорни страни на овој протокол.
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опфаќајќи ги сите права и слободи предвидени со ЕКЧП и со домашниот закон. 
Државите се должни да обезбедат услови за сите еднакво да ги уживаат правата.

 
Досегашната практика на Судот упатува на тоа дека во толкување на членовите 

на ЕКЧП, Судот секогаш го зема предвид домашниот закон во согласност со кој 
на поединецот му било ускратено некое право. Во Коментарот за Протокол 12, 
донесен при Советот на Европа, се предвидува дека Протоколот го заштитува 
уживањето на 1) сите поединечни права предвидени со домашниот закон; 
2) или одредена обврска на јавните власти, која произлегува од домашниот 
закон и која упатува на определен третман и однесување; 3) или определено 
постапување или непостапување на органите како воспоставена практика или 
дискрециско право.93 Понатаму, Коментарот предвидува дека заштитата од 
дискриминација треба да биде насочена и кон приватно-правните односи, 
кои треба да бидат заштитени од страна на државата, на пример арбитрарно 
одбивање да се вработи едно лице во јавен сектор или друга установа, која 
има јавни овластувања, или пристап и влез во некој ресторан или определени 
служби, како на пример, служби за здравствена и за социјална помош и нега, 
комунални служби и слично. Во овој Коментар се наведува дека не е потребно 
да се надополнуваат дискриминаторските основи на Протокол 12, на пример 
во однос на сексуална ориентација, лица со физички и ментални пречки или 
возраст, кои се веќе прифатени како такви во согласност со практиката на Судот. 
Протоколот 12 нема за цел да го замени членот 14, туку на некој начин да го 
надополни прифаќајќи ја веќе воспоставената судска практика во однос на 
забраната за дискриминација. Коментарот, исто така, предвидува дека значењето 
на генералната забрана за дискриминација ќе биде идентична како членот 14 во 
однос на дискриминаторските основи и еволуираните подвидови на основните 
права и слободи. 

Во предметот Sejdić and Finci против Босна и Херцеговина94 Судот за првпат 
утврдил повреда на членот 1 од Протокол бр. 12 при тоа наведувајќи дека 
значењето на дискриминацијата треба да се толкува исто со членот 14. Имено, 
жалителите, кои се државјани на Босна и Херцеговина („БиХ“), а по националност 
се Ром и Евреин, немале можност да се кандидираат во еден од домовите на 
Параламентот (the House of people) и во Претседателството (the Presidency) 

93 Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ETS No. 177), Explanatory Report, § 22. Достапно на: http://conventions.coe.
int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm.

94 Sejdić and Finci против Босна и Херцеговина [GC], бр. 27996/06 and 34836/06, 22 
декември 2009 година.
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бидејќи во согласност со Уставот на БиХ само Бошњаци, Хрвати и Срби можеле 
да бидат претставници во овие органи. Поради тоа, тие се жалеле дека биле 
дискриминарани поради неможноста да бидат номинирани за кандидати поради 
својата расна припадност, која не била предвидена како уставна категорија, 
наспроти припадниците на наведените ентички заедници. Судот неколкупати 
утврдил дека различниот третман заснован, пред сè, врз етничкото/расно 
потекло не е објективно оправдан во едно демократско општество засновано 
врз принципите на плурализам и на почитување на културолошките разлики.95 
Според Судот, било неспорно дека во слична ситуација жалителите биле 
нееднакво третирани без да постои легитимно оправдувања на ваквиот третман, 
кој условувал промена на етничка припадност за да се оствари определено право. 
Државата не обезбедила разумни и оправдувачки аргументи поради што Судот 
сметал дека ваквиот третман, во согласност со кој се оневозможува ефективно 
уживање на определено право предвидено со домашниот закон (право да се 
биде избран во националните преставнички тела) претставува неспорна повреда 
на членот 14 во врска со членот 3 од Протокол бр. 1 (право на избори во однос 
на Параламентот). Дополнително, Судот нашол повреда и на Протокол бр. 12 
посебно, а во врска со правото да се биде избран во Претседателство, но сепак 
оценил дека утврденото дека постои неоснован дискриминаторен третман 
треба да се толкува исто како кај членот 14.96 Исто така, укажал на сличноста 
меѓу членот 26 од Граѓанскиот пакт со членот 1 од Протокол бр. 12 ако се има 
предвид практиката на Комитетот за човекови права во однос на членот 26.97 

Сепак, остануваат отворени одредени прашања во однос на натамошното 
толкување и примена на членот 1 од Протокол бр. 12 во корелација со неговиот 
Коментар (анализиран погоре), а при тоа имајќи го предвид еволутивниот карактер 
на практиката на Судот, особено во однос на забраната за дискриминација.

95 Види подолу во делот за расна дискриминација, точката 6.2.
96 Види одвоено мислење на судијката Мијовиќ, кое е составен дел на пресудата, во делот 

за повреда на членот 1 од Протокол бр. 12, која сметала дека Судот, сепак, требало да 
даде посеопфатна анализа со оглед на тоа дека за првпат утврдил повреда во однос 
на овој член. 

97 Ibid, Sejdić and Finci против Босна и Херцеговина § 55.
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3.  Поим на нееднаков третман (директна 
дискриминација) во согласност со практиката 
на Судот

3.1. Поим на директна дискриминација

Во согласност со судската практика, директната дискриминација претставува 
различен третман или ограничување на определени права на лице или на група 
во релативно иста или слична ситуација, без објективна и основана оправданост 
заснован врз некоја дискриминаторска основа. Исто така, во согласност со 
практиката на Судот, дискриминација претставува еднаков третман на лица што 
се наоѓаат во нееднаква позиција и кои нужно треба да се третираат различно.

3.2. Идентификување идентична ситуација 
и нееднаков третман

Првиот чекор што треба да се преземе во анализа на предмети на евентуална 
дискриминација е да се утврди дали постои идентична, односно слична состојба 
меѓу субјектите што се споредуваат. Откако ќе се утврди дека субјектите се 
наоѓаат во релативно идентична состојба, потребно е да се открие нееднаков 
третман врз лице или група заснован врз некоја дискриминаторска основа. 
Товарот на докажување дека постои различен третман паѓа на жалителот.98 Од 
друга страна, државата е должна да докаже дека ситуацијата не е идентична.

Во предметот Burden and others против Велика Британија99 жалителките, 
две немажени сестри што живееле заедно повеќе од 30 години во заедничка 
фамилијарна куќа, се жалеле пред Судот дека се дискриминирани во однос на 
брачните или вонбрачни двојки бидејќи за разлика од нив, тие биле изоставени 
од плаќање данок на наследување по смртта на едниот партнер. Поради ваквиот 
различен третман, тие сметале дека им е повредено правото на сопственост 

98 Види подолу анализа на Големиот судски совет во однос на предметот Burden и 
други против Велика Британија. Во согласност со пристапот на националните тела за 
еднаквост, товарот на докажување на различен третман/ситуација паѓа на жалителот: 
види практиката на ирското тело за еднаквост во предметот Mr Adrian O’Connell v Board 
of Management, Gorey Community School, бр. E2007-013; жалителот тврдел дека е 
дискриминаран по основа на возраст и на раса бидејќи не можел да напредува ниту да 
му се трансформира работниот однос во цело работно време, за разлика од другите 
професори, кои божем имале привилегиран третман. Телото за еднаквост во Ирска 
сметало дека жалитeлот во своите поднесоци не упатил на prima facie докази, кои ќе 
укажат на различен дискриминаторски третман на штета на жалителот.

99 Burden против Велика Британија [GC], бр. 13378/05, § 65, ECHR 2008-
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(членот 1 од Протокол бр. 1). Големиот совет сметал дека не постои идентична 
ситуација бидејќи статусот на тие што се во брак, односно цивилна врска се 
разликува од оние односи кои повеќе наликуваат на заедничко домаќинство 
и поради тоа сметал дека не било целисходно да се оценува оправданоста на 
ваквиот нееднаков третман со оглед на тоа дека состојбата не е идентична.100

Судот во мнозински број предмети се согласил со жалителите дека постои 
различен третман, кој е најчесто леснопрепознатлив. Имено, во предметот 
Schmidt против Германија,101 жалителот имал обврска да плати определена такса 
како алтернатива за обврската да биде во служба на локална Противпожарна 
станица, додека жените биле ослободени од плаќање на таксата. Судот заклучил 
дека различниот третман, кој бил заснован врз пол, се состоел од обврската да се 
плаќа задолжителна такса за мажите, но не и за жените, која не била основана и 
оправдана со легитимната цел (државата сметала дека Противпожарната служба 
е дел од јавната должност, а според видот и карактеристиките на работното 
место, од една страна, и физичките предиспозиции на жената, од друга страна, 
Судот сметал дека одговара повеќе за мажите отколку за жените).102 Интересно 
е што во конкретниот случај, имајќи ги предвид фактите, Судот утврдил повреда 
на членот 14 во врска со членот 4 став 3 (г) од ЕКЧП,103 а не во врска со членот 1 
од Протокол бр. 1, кој се однесува на заштитата на сопственоста.104

3.3. Поим на легитимна цел 

Вториот чекор во анализа на евентуалната дискриминација, откако 
неспорно е дека постои релативно идентична ситуација и нееднаков третман 

100 Види слично во VgT Verein Gegen Tierfabriken против Швајцарија, бр. 24699/94, 28 
јуни 2001. Во овој предмет Судот не сметал дека постои различен третман во однос 
на жалбата на фирмата што се жалела дека нејзините реклами во однос на заштита 
на животни и забрана за нивно експлоатирање не биле емитувани, за разлика 
од рекламите на месната индустрија, кои биле редовно емитувани во јавноста. Судот 
сметал дека не постои споредбена ситуација бидејќи нивните реклами немале иста 
намена и цел. 

101 Karlheinz Schmidt против Германија, 18 јули 1994 година, Series A no. 291-B.
102 Види го одвоеното мислење на судиите Spielmann и Gotchev, кој е интегрален дел 

од пресудата, во кое наведуваат дека како основа за постоење различен третман 
требало да се анализира критерумот што може да ја врши оваа работа, а не самиот 
пол.

103 Под „забрана за принудна работа“ не се вклучува работа или служба што е дел од 
вообичаена граѓанска служба.

104 Види во D.J. Harris, M.O’Boyle and E.P.Bates and C.M.Buckley: O’Boyle and Wabrric Law 
of the European Convention on human rights, Identifying differential treatment, страницa 
582.
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меѓу соодветните страни, е утврдување дали мерките што се преземени во 
насока на воспоставување таков третман се во согласност со легитимната цел. 
Имено, државите можат да се повикуваат на легитимни цели, кои, генерално, 
ќе го оправдуваат различниот третман бидејќи се насочени кон заштитата на 
определен јавен интерес или кауза наспроти поединечните права и слободи 
на поединците или на групите. Примената и повикување на легитимни цели 
од страна на државите е дел од принципот на супсидијарност, и најчесто се 
прифаќаат од страна на Судот во одбрана на нивното дискрециско право да 
заштитат одредено јавно оправдано добро. 

„Легитимната диференцијација“ понекогаш, на подолгорочен план, може да 
премине во „неоснована дискриминација“, надминувајќи го тоа што е постигнато 
со првичната цел.105 Доколку државата се повикува на определена легитимна цел 
поради која го оправдува различниот третман, тогаш во такви ситуации товарот 
на докажување останува секогаш на државата. 

Во согласност со досегашната практика, Судот утврдил широк спектар на 
„цели“, кои анализирани низ призмата на фактите и на доказите пред Судот можат 
да бидат легитимни и пропорционални со мерките преземени во таа насока, како 
и во согласност со јавниот интерес и оправдани во едно демократско општество. 
Како „легитимни цели“ според Судот може да бидат, на пример: интересот на 
детето,106 заштита на националната безбедност и на јавниот ред,107 заштита на 
образовниот систем и на секуларизацијата на државата,108 заштита на домашниот 
пазар на труд,109 заштита на традиционалното семејство и на бракот,110 заштита 
на животната средина111 и слично.

3.3.1.  Пример за директна дискриминација поради отсуство 
на легитимна цел

Во предметот Hoffmann против Австрија112 Судот сметал дека постои 
нееднаков дискриминаторен третман заснован само врз религиозната определба 
на жалителката во ситуација кога двата родитела имаат еднакво родителско 

105 Белгискиот јазичен предмет, цитиран погоре, § 4.
106 E.B. против Франција [GC], цитиран погоре.
107 Sidabras and Džiautas против Литванија, nos. 55480/00 and 59330/00, § 55, ECHR 

2004-VIII; Rekvényi против Унгарија [GC], бр. 25390/94, § 41, ECHR 1999-III
108 Köse и други против Турција (dec.), no. 26625/02, ECHR 2006-II
109 Abdulaziz, Cabales and Balkandali против Велика Британија, Ibid § 78.
110 Karner против Австрија, бр. 40016/98, § 528,
111 Chapman против Велика Британија [GC], бр. 27238/95, § 82, ECHR 2001-I
112 Hoffmann против Австрија, 23 јуни 1993 година, § 36, Series A no. 255-C.
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право. Во контекст на легитимната цел (интересот на децата), домашните судови 
тврделе дека членството на жалителката во Јеховини сведоци ќе има негативен 
ефект врз социјалниот развој на децата. Оттука произлегува дека религиозната 
определба на жалителката била директен и пресуден фактор за различниот 
третман во однос на уживање на правото на семеен живот. Сепак, државата, 
според Судот, не успеала да докаже дека интересите на децата биле основана 
легитимна цел поради која австриските судови не & го доделиле детето на 
чување и на воспитување на мајката, туку го доделиле на таткото.113

Друг карактеристичен пример на постоење различен третман, кој не бил 
оправдан со постоење јавен интерес како легитимна цел, е предметот Larkos против 
Кипар.114 Во овој предмет жалителот тврдел дека е жртва на дискриминација 
бидејќи, за разлика од закупците на приватни станови, тој како закупец на 
државен стан морал да го напушти по истек на договорот за закуп. Жалителот 
укажал дека е во аналогна ситуација со приватните закупци и дека државата 
не понудила аргументирано оправдување за различниот третман на жалителот 
наспроти приватните закупци. Државата, според Судот, имала неуспешен обид да 
најде оправдување за ваквата ситуација на начин што упатувала на финансиските 
интереси во однос на становите што биле во државна сопственост, за разлика 
од приватните закуподавци, чијшто првичен интерес бил профитот. Судот не го 
прифатил овој аргумент бидејќи и жалителот плаќал определена закупнина, која, 
иако била пониска од таа што им се плаќала на приватните закуподавци, сепак 
не го оправдува аргументот на државата дека постоела нееднаква ситуација, 
поради што е утврдена повреда на членот 14 во врска со членот 8 (право на 
дом).

3.4. Поим на пропорционалност на средствата 

Конечно, пропорционалноста е последниот чекор на анализа на различниот 
третман, односно на мерките што се преземени во насока на остварување 
на легитимната цел, а за сметка на создавање различен третман. Поимот 
пропорционалност не може да се сретне во ЕКЧП, туку до него се доаѓа преку 
толкување на правата од страна на Судот, пред сè на членовите 8 - 11, во кои се 
предвидува можност за ограничување на правата предвидени во согласност со 
нив од страна на државата доколку тоа е оправдано поради заштита на јавниот 
интерес. Целта на ЕКЧП е воспоставување правична рамнотежа меѓу потребите 

113 Види слично во однос на отсуство на легитимна цел во Luczak против Полска, бр. 
77782/01, анализиран подолу, точката 7.5.

114 Larkos против Кипар [GC], бр. 29515/95, ECHR 1999-I.
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на јавниот интерес на заедницата и условите за заштита на поединечните пра-
ва и слободи.115 Од друга страна, приватниот интерес, заштитен преку правата и 
слободите загарантирани со ЕКЧП, не смее да биде нарушен единствено поради 
остварување определена јавно оправдана и легитимна цел.

Имено, државата треба да докаже дека различниот третман во иста или слич-
на ситуација е објективно и разумно оправдан, дека се стреми да постигне ле-
гитимна цел, односно дека постои пропорционалност меѓу средствата употре-
бени и целта што треба да се постигне.116 Товарот на докажување подразбира 
истакнување соодветни аргументи, кои треба да бидат специфични и во насока 
на одбрана на определен неспорен факт, во случајов различен третман.117 Држа-
вата во овој дел ужива дискрециско право да ја оценува границата на дозволе-
ност на различниот третман во релативно иста или слична ситуација со цел вак-
виот третман да биде пропорционален со целта што се сака да се постигне. 

3.4.1. Пример за директна дискриминација без да постои 
пропорционалност на средствата со легитимната цел 

Во предметот Sidabras and Džiautas против Литванија (цитиран погоре) Су-
дот сметал дека забраната за вработување на жалителите во приватниот сек-
тор, кои биле поранешни припадници на руската тајна служба, претставува не-
пропорционална мерка и покрај легитимноста на целта (заштита на национал-
ната безбедност и на јавниот ред), која, според Судот, е оправдана. Во кон-
текст на отсуството на пропорционалност наспроти легитимната цел, Судот 
сметал дека ограничувањето иако може да има легитимен ефект и цел во од-
нос на вработување во јавни служби и определени професии, сепак во конкрет-
ниот случај сметал дека „долгорочна забрана за вработување во приватни-
от сектор, навистина, го погодува приватниот живот на поединецот“. Иако 
дискриминацијата во конкретниот предмет е разгледувана од аспект на членот 8 
(право на приватен живот), сепак таа е анализирана од аспект на работните од-
носи како економско и социјално прашање, при што Судот во таа смисла потсету-

115 Soering v. против Велика Британија, 7 јули 1989 година, § 89, Series A no. 161; 
Sporrong and Lönnroth против Шведска, 23 септември 1982 година, § 69, Series A; 
J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd против Велика Британија [GC], бр. 
44302/02 § 53, ECHR 2007-X.

116 Abdulaziz, Cabales and Balkandali против Велика Британија, 28 мај 1985 година, § 72, 
Series A; Предметот што се однесува на определени аспекти на правото во однос на 
употребата на јазици во Белгија против Белгија (цитиран погоре ) § 10; Inze против 
Австрија, 28 октомври 1987 година, § 41, Series A no. 126.

117 Види исто во P. Van Dijk; F. Van Hoof; A. Van Rijn; L. Zwaak: Theory and Practice of the 
ECHR, Margin of appreciation, страница 1045.



52

ва дека не постои цврста и прецизна поделба меѓу сферата на социјалните и на 
економските права, од една, и правата и слободите опфатени со Конвенцијата, 
од друга страна.118

3.4.2. Пример за недискриминација поради пропорционалност на 
средствата во однос на остварување легитимна цел

Во предметот Chapman против Велика Британија119 (цитиран погоре) на 
жалителката, која била припадник на ромско малцинство, & било одбиено 
барањето да добие дозвола за изградба на објект од привремен карактер 
за поставување на својот карван врз земјиштето што го купила. Причината за 
одбивањето бил фактот дека се наоѓало на т.н. „зелено подрачје“, кое имало 
посебна заштита. Жалителката морала да го отстрани „подвижниот дом“ 
бидејќи била казнета дека го пречекорила временското ограничување да 
остане со карванот на земјиштето. По неколку неуспешни обиди легално да се 
смести со карванот на соодветни локации, жалителката се вратила на својот 
имот. Таа се жалела пред Судот дека е дискриминирана бидејќи државата не 
презела афирмативни мерки што ќе овозможат целосно вклучување на Ромите, 
особено да обезбеди соодветни решенија за зачувување на традиционалниот 
начин на живеење од една страна, и подобрување на стандардот на живот, од 
друга страна. Судот сметал дека номадскиот начин на живеење претставувал 
дел од етничкиот идентитет на Ромите и одлуките за планирање на земјиштето 
претставувало влијание врз нивното право на приватен и на фамилијарен живот. 
Сепак, Судот сметал дека ваквото ограничување било засновано врз закон и било 
пропорционално и во согласност со легитимна цел, односно заштита на правата 
на другите преку заштитата на животната средина. Во овој контекст, Судот одбил 
да го прифати аргументот дека на Ромите, како посебно ранлива категорија, не 
им се обезбедени доволно кампови за сместување на своите карвани поради што 
биле принудувани да се населуваат незаконски. Судот сметал дека државата не 
може на сите да им обезбеди соодветен дом, ниту, пак, да отстапи од заштита на 
јавниот интерес, во случајот, животната средина, наспроти поединечното право 
на поединци или во случајот група. Повикувајќи се на членот 8, Судот сметал дека 
ограничувањето на правото на жалителката било пропорционално во согласност 
со легитимната цел.

118 Sidabras and Džiautas против Литванија, Ibid § 47
119 Види во предметите Coster против Велика Британија, [GC],  бр.24876/94 од 18 

јануари 2001 година;  Beard против Велика Британија, [GC], бр.24882/94 од 18 
јануари 2001 година; Lee против Велика Британија, Smith против Велика Британија 
[GC],  бр. 25154/94 од 18 јануари 2001 година во кои Судот извел сличен заклучок 
како во овој предмет.
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4.  Оправданост на нееднаков третман 
(позитивна дискриминација и обврска да се 
применат афирмативни мерки)
 

Неспорно е дека секој различен третман не претставува дискриминација 
ако се има предвид дискрециското право („margin of appreciation“) на 
државата да го ограничи ефективното уживање на некои од поединечните 

права во реализација на процесот на нивно урамнотежување со поширокиот 
јавен интерес.120 Ова дискрециско право е особено карактеристично во однос 
на мерките што ги презема државата во економската и социјална област.121 
Државата во согласност со дискрециското право може да реши под кои околности 
ќе ограничи право, односно ќе преземе определена афирмативна мерка свесно 
создавајќи нееднаков третман. Сепак, оваа државна надлежност не е апсолутна 
и подлежи на надзор од страна на Судот. Имено, доколку се излегува од рамки 
на „соодветна“ употреба на оваа доктрина од страна на државите, договорни 
страни на ЕКЧП, може да се доведе до загрозување на целта на Конвенцијата, 
како и да се релативизира работата на Судот со што ipso facto негативно би се 
одразило на ефикасната заштита на основните права и слободи.122 

Државата има обврска, под определени околности, да се однесува различно 
или да привилегира одредени поединци или група, кои се наоѓаат во различна 
ситуација, со што ќе се постигне целосна фактичка еднаквост. Тоа се нарекува 
уште и позитивна дискриминација, која се постигнува преку примена на т.н. 
афирмативни мерки. Афирмативните мерки или специјални мерки служат за 
остварување на принципот на поефективна правна еднаквост, односно за 
намалување на разликите меѓу нормативното и стварното. Целта на воведување 
на овие мерки е корекција на постојната дискриминација, а не создавање нова. 
Овие мерки се временски ограничени за да се оствари првичната цел, служат 
како коректор на реалната еднаквост и се насочени кон точно дефинирана група 
и област со цел да не добијат поширока димензија и да не се злоупотребуваат. 
Затоа, ефектот што се создава преку воведување афирмативни мерки мора 

120 Види погоре во делот за легитимни цели и пропорционалност на средствата.
121 Stec and Others против Велика Британија, [GC], цитиран погоре, § 52, ECHR 2006-VI; 

Zehnalová and Zehnal против Република Чешка (dec.), бр. 38621/97, ECHR 2002-V. 
122 Види подетално во D.J. Harris, M.O’Boyle and E.P.Bates and C.M.Buckley: O’Boyle and 

Wabrric Law of the European Convention on human rights, The margin of appreciation 
doctrine, страни 11-14; Ibid, P. Van Dijk; F. Van Hoof; A. Van Rijn; L. Zwaak, Margin of ap-
preciation, страници 1043-1046.
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да биде предмет на дополнителна контрола со цел да се оневозможи нов вид 
негативна дискриминација.123 

4.1. Афирмативни мерки - позитивна обврска на државата 

Во предметот Kurić and Оthers против Словенија124 Судот го анализирал 
статусот на лицата што имале државјанство на поранешна СФРЈ со постојан 
престој во Словенија или т.н. „избришаните“. Овие лица, по осамостојувањето 
на Словенија, не добиле словенечко државјанство, туку биле избришани од 
државниот регистар (лица без државјанство) поради што не можеле да ги уживаат 
основните права и слободи во државата. Судот утврдил повреда на членот 
8 согласувајќи се со мислењето на домашниот Уставен суд дека овие лица се 
наоѓаат во полоша состојба од вистинските странци што имале право на постојан 
престој во Словенија пред нејзината самостојност и чијшто статус и понатаму бил 
задржан, за разлика од жалителите, кои биле, буквално, избришани. Според тоа, 
Судот & наложил на словенечката влада да преземе соодветни мерки во рамките 
на своето законодавство со цел да ја регулира состојбата на овие лица.125 Судот 
сметал дека утврдената повреда на членот 8 било доволно да не се продолжи со 
анализа на членот 14. Афирмативните мерки што & се наложени на словенечката 
влада, иако не произлегуваат директно од членот 14, сепак се во насока на 
подобрување на de facto различниот третман на жалителите.

Судот во предметите Chapman против Велика Британија126 и Muñoz Díaz против 
Шпанија,127 повикувајќи се на Рамковната конвенција, укажал на ранливоста и 
на маргинализираност на Ромите како национално малцинство и ја нагласил 
обврската на државите да ја заштитат нивната сигурност, идентитет, начин на 
живеење и културолошка различност во рамките на националните системи. Во 
Chapman, жалителката и третата страна во предметот, European Roma Rights Cen-
tre, сметале дека е нужно да се наметнат определени специјални и итни мерки во 
насока на подобрување на нивните посебни потреби и различен животен стил, 

123 Фрчкоски Д. Љубомир: Меѓународно право за правата на човекот, делот за 
афирмативни мерки; страници 56– 68.

124 Kurić and Оthers против Словенија, бр. 26828/06, 13 јули 2010 година. Во моментот 
на пишување на овој прирачник предметот не е конечен бидејќи е поднесено барање 
да биде разгледуван и од страна на Големиот совет.

125 Ibid, para 402-407. Овие мерки по конечност на пресудата, доколку остане неизменета, 
ќе бидат предмет на дополнителна контрола од страна на Комитетот на министри при 
Советот на Европа.

126 Види погоре анализа за предметот,  Глава 3, точката 3.4.2.
127 Види подолу во текстот во делот: Дискриминација врз основа на брачна состојба, 

точка 7.2. од Глава 3.
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во случајот подобрување на состојбата на законско сместување на карваните на 
Ромите во државата.128 На тој начин постоела можност за отстранување на т.н. 
„статична дискриминација“, која тлее во општеството поради низа економски и 
социјални фактори, вклучувајќи и историски околности. Сепак, во овој случај, за 
разлика од Muñoz Díaz, надвладеал јавниот интерес, односно пропорционалноста 
на планското ограничување поради заштита на животната средина и правата на 
другите.129 

4.2. Различен третман на лица во различна ситуација 

Во предметот Thlimmenos против Грција130 жалителот, припадник на 
Јеховините сведоци, сметал дека одбивањето да биде именуван за сметководител 
поради неговата поранешна осуда (бил осуден бидејќи одбил да носи воена 
униформа поради религиозно убедување) претставува повреда на членот 14 од 
ЕКЧП. 

Судот утврдил дека жалителот се наоѓал во различна позиција (бил осуденик) 
наспроти другите кандидати за работното место и дека пропустот на државата 
да третира одредени лица различно во различна ситуација, под одредени 
околности, може да претставува форма на дискриминација. Во овој случај, Судот 
се согласил дека е потребно да се прави разлика меѓу лицата што се осудени 
и неосудени во однос на вршење на оваа професија. Сепак, во конкретниот 
случај жалителот бил осуден поради своите религиозни уверувања, што не може 
да имплицира негова нечесност или неморалност во однос на извршување на 
професијата сметководител. Судот сметал дека осудата поради одбивање да се 
носи воена униформа од религиозни и од филозофски причини не е легитимна 
цел поради која државата го лишила жалителот од вршење одредена професија. 
Според тоа, заклучил дека пропустот на државата да третира различно лица 
што се во различна ситуација без да даде објективно и разумно оправдување 
претставува повреда на членот 14 во врска со членот 9 (слобода на религиозно 
уверување). И преку овој предмет Судот јасно укажал на потребата од примена 
на специјални мерки со цел да се постигне фактичка еднаквост. 

128 Види и во Buckley против Велика Британија, бр. 20348/92, §  71.
129 Со ваквиот заклучок на мнозинството не се согласиле група судии, кои во одвоеното 

мислење, како дел од пресудата, навеле дека државите, генерално, треба да 
преземат позитивни мерки за да ја подобрат ситуацијата на Ромите преку воведување 
определени специјални програми или законски решенија, а во случајот насочени за 
подобрување на нивниот „номадски живот“.

130 Thlimmenos против Грција [GC], бр. 34369/97, ECHR 2000-IV.
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5.  Поим на индиректна дискриминација

Индиректната дискриминација, како што е објаснето131 на почетокот, 
претставува потежок облик за докажување бидејќи содржи неутрално 
правило, кое не мора секогаш да биде насочено кон определена група, а 

кое воспоставува нееднаков третман на едно лице или група засновано врз некој 
дискриминаторен третман. Индиректната дискриминација најчесто се утврдува 
според добиениот резултат предизвикан од различниот третман на таквото 
правило/практика. Во овој контекст, битна е статистиката на соодветните тела 
со цел да се зачува пропорционалност во однос на одредено диференцирање. 
Овие статистички податоци се, исто така, соодветни и за Судот во донесувањето 
одлуки каде што е утврден различен третман, кој не е пропорционален и во 
согласност со легитимна цел.132 

Сепак, Судот во некои предмети не ги прифатил статистичките податоци 
како доказ за нееднаков дискриминаторски третман. Во предметот Hugh Jordan 
против Велика Британија133 не биле прифатени статистичките податоци, кои 
покажувале дека од 1969 година до 1994 година во Северна Ирска од страна 
на припадниците на безбедносните служби биле убиени 357 луѓе, меѓу кои 
значително мнозинство биле припадници на католичката и на националистичката 
заедница. Во контекст на одбивање на овие докази, Судот не сметал дека 
статистичките податоци сами по себе можат да откријат практика што може да се 
класификува како дискриминаторска во смисла на членот 14. 

Со речиси идентично образложение Судот (Судскиот совет од седум члена) не 
ги прифатил статистичките податоци во предметот D.H. and Оthers против 
Република Чешка134 во кој жалителите сметале дека постои расна сегрегација 
на ромските деца во сферата на образованието поради нивното упатување во 
специјални училишта наменети за деца со пречки во развојот. Сепак, ваквата 
одлука била преименувана од страна на Големиот совет135 кој, за првпат, нашол 
индиректна дискриминација заснована врз статистичките податоци на кои 
државата не приговарала, ниту понудила друга споредбена статистика, а според 
кои 50,3 проценти од сите ромски деца во градот посетувале вакви специјални 

131 Види ја и точката 4.2. од Глава 1.
132 Види и во: Opuz против Турција, бр. 33401/02, 9 јуни 2009, §§ 192-202; Oršuš and 

others против Хрватска, [GC], no. 15766/03, ECHR 2010.
133 Hugh Jordan против Велика Британија, бр. 24746/94, ECHR 2001-III (extracts).
134 D.H. and others против Република Чешка бр. 57325/00, 7 February 2006.
135 D.H. and others против Република Чешка [GC], бр. 57325/00, ECHR 2007.
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училишта, во споредба со 1,8 проценти неромски деца.136 Понатаму, Судот 
продолжил со разгледување на пропорционалноста и на разумната оправданост 
на спроведените мерки и во тој контекст не ги земал предвид аргументите на 
држaвата дека родителите се согласиле со таквиот образовен систем, поради 
фактот што не биле во можност да согледаат какво влијание ќе има тоа врз нивните 
деца. Судот сметал дека овие мерки имаат непропорционален ефект врз ромската 
популација заснован врз предрасуди, на што упатувале статистичките податоци, 
поради што заклучил дека постои дискриминаторен третман. Во тој контекст, 
сметал дека државата треба да овозможи пристап на социјалнозагрозените 
групи, како што се Ромите, до регуларните основни училишта, преку воведување 
соодветна програма достапна за сите деца еднакво.

Судот зазел сличен став во предметот Oršuš and Others против Хрватска137 
утврдувајќи индиректна дискриминација поради автоматското сместување во 
посебни одделенија во училиштата поради недоволно познавање на хрватскиот 
јазик единствено на ромските ученици. Сепак, за разлика од претходниот 
предмет, Судот, иако се потпрел на статистичките податоци понудени од 
жалителите, сметал дека не се доволни да обезбедат prima facie доказ дека 
мерките или практиката е дискриминаторна. Понатаму, Судот сметал дека 
привременото сместување деца во посебни паралелки поради совладување на 
наставниот јазик не претставува per se различен третман спротивен на членот 
14. Според Големиот совет, мерките за нивно одделување не биле основано 
оправдани бидејќи биле трајни, несоодветни и не биле неопходни за таа цел 
(подобрување на јазикот). Во тој контекст, државата не понудила ниту наменска 
наставна содржина, ниту, пак, вршела периодичен надзор за да ја оцени 
целисходноста на овие мерки и нивниот ефект врз децата. Според тоа, Судот 
сметал дека државата треба да обезбеди соодветни мерки што ќе овозможат 
соодветна грижа за јазични и за други потреби на ромските деца и поради тоа 
неуспехот на државата да создаде таков систем претставува повреда на членот 
14 во врска со правото на образование во согласно со членот 2 од Протокол 
бр. 1 од ЕКЧП. Сепак, наоѓањето дискриминација во конкретниот предмет било 
особено тесно изгласано и потоа „оспорувано“ преку одвоено мислење на група 
судии, кое е интегрален дел од пресудата.138 

136 Ibid § 190.
137 Ibid, Oršuš and others против Хрватска.
138 Девет судии гласале за повреда на членот 14 во врска со членот 2 од Протокол бр. 

1 од ЕКЧП, а осум биле против ваквата одлука, што упатува на особено граничен 
резултат дека постои индиректна дискриминација.
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Судот за правда, исто така, ги зема предвид статистичките податоци поднесени 
од страна на жалителите, како prima facie докази, кои предизвикуваат различен 
третман, а потоа докажувањето на пропорционалноста и на легитимноста на овие 
„неутрални“ мерки/практика, паѓа на товар на државата.139 Во предметот Bilka-
Kaufhaus GmbH против Karin Weber von Hartz140 Судот сметал дека политиката 
на работодавецот да ги исклучи од пензискиот систем лицата со скратено 
работно време претставува индиректна дискриминација, која значително повеќе 
се одразува врз женската популација. Во согласност со мислењето на Судот на 
правда, мерките што ги презема работодавецот, а кои предизвикаат индиректна 
дискриминација, може да бидат оправдани како реална потреба при што мора да 
бидат соодветни, неопходни и пропорционални.

6.  Дискриминаторски основи во согласност 
со членот 14 од ЕКЧП

6.1. Родова дискриминација

Родовата нееднаквост е самообјаснувачки концепт, кој се однесува на 
дискриминација заснова врз фактот дека едно лице е маж или жена. Овој вид 
дискриминација се претпоставува дека е еден од најразвиените заштитени 
основи преку практиката на соодветните меѓународни механизми, вклучувајќи 
го и Судот. Развојот на заштитата од дискриминација врз основа на пол, која се 
стреми да воспостави еднаквост меѓу мажот и жената, има економска, социјална 
и политичка заднина.141 Истовремено, доколку постои фактичка родова 
нееднаквост условена од историски предрасуди, државата е должна да примени 

139 Употребата на статистика како легитимно доказно средство прифатено од страна 
на Судот за правда: C-167/97 Seymour-Smith and Perez [1999] ECR I-623; Case 
C-256/01 Allonby v. Allonby v Accrington & Rossendale College and Others [2004] 
I-873; Case C- 300/06 Voß v. Land Berlin [2007] ECR I-10573.).

140 Bilka-Kaufhaus GmbH против Karin Weber von Hartz, од 13 мај 1986 година, ECR 
1607.

141 Abdulaziz, Cabales and Balkandali против Велика Британија, цитиран погоре, во 
конкретниот предмет Судот утврдил повреда на членот 14 заснована врз пол, 
наведувајќи, inter alia, дека еднаквоста меѓу половите претставува една од главните 
цели на земјитe што се членки на Советот на Европа и исклучоците од ова правило 
ќе бидат предмет на детална анализа во зависност од поставената легитимна 
цел и пропорционалноста на средствата. Во конкретниот случај, врз основа на 
статистичките податоци што му биле доставени, Судот не бил убеден дека разликите 
што постојат меѓу мажите и жените во однос на влијанието врз пазарот на трудот 
биле доволно значајни за да може да се оправда различниот третман.
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афирмативни мерки за отстранување на таквите нееднаквости. Концептот „полова 
дискриминација“ се толкува така што вклучува различен третман заснован врз 
полова припадност на едно лице.

Во предметот Markin  против Русија142 Судот оценил дека машките воени 
лица немале право на работно отсуство поради родителство, наспроти женските 
воени лица на кои им било дозволено ова право, што, според него, претставува 
неразумно и неосновано разграничување врз основа на пол. Судот, меѓу 
другото, ја оценувал и одлуката на Уставниот суд сметајќи дека не може да го 
оправда различниот третман. Уставниот суд на Русија сметал дека машките 
службени лица можат да бараат престанок на службата доколку сакаат да се 
посветат на одгледување и на воспитување на своите деца, без притоа да се 
разгледува каков ефект би имала таквата одлука врз семејниот живот на тие лица.

 
Понатаму, во предметот Ünal Tekeli против Турција143 Судот утврдил повреда 

на членот 14 во корелација со членот 8 (право на приватен живот) од ЕКЧП 
бидејќи жените, во согласност со турското законодавство, биле различно 
третирани наспроти мажите во однос на неможноста да го задржат моминското 
презиме по влегување во брак и обврската да го носат презимето на мажот. 
Имено, жалителката, која била адвокатка и била позната во својата фела под 
моминското презиме, без успех повела постапка да го задржи моминското 
презиме по склучување на бракот. Во 1997 година домашниот закон бил сменет 
и дозволил мажената жена да го задржи своето моминско презиме заедно со 
презимето на мажот. Судот сметал дека различниот третман во однос на правото 
да се задржи првичното презиме, меѓу мажот и жената по стапување во брак, не е 
пропорционален со легитимната цел (фамилијарно обединување под презимето 
на мажот со што ќе се осигури јавниот ред во општеството).144 

Исто така, Судот на правда има развиена практика во однос на нееднаков 
третман заснован врз пол, особено во областа на работни односи. Имено, во 
предметот Defrenne против SABENA145 жалителката се жалела дека прима помал 
надомест наспроти припадниците од машкиот пол, кои заработувале повеќе за 

142 Konstantin Markin против Русија, бр. 30078/06, ECHR 2010, во моментот на 
пишување на овој прирачник предметот сè уште не е конечен бидејќи има барање 
поднесено од страна на Владата на Русија за предметот да биде разгледуван од 
Големиот судски совет.

143 Ünal Tekeli против Турција, бр. 29865/96, ECHR 2004-X (extracts).
144 Ibid, § 57.
145 Defrenne v. SABENA [1976] ECR 455, бр, 43/75, 8 април 1976 година.
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идентични работни задачи. Судот утврдил различен третман врз основа на пол, 
кој во конкретниот предмет не бил оправдан.

6.1.1. Дискриминација врз основа на полов идентитет
Родова идентификација претставува внатрешно чувство на секое лице во 

однос на сопствениот пол, како и лична перцепција за своето тело (ова може 
да вклучи доброволна телесна интервенција и модификација во однос на изглед 
и на функција на одредени делови од телото) и, конечно, начин на изразување на 
определен пол што опфаќа начин на облекување, говорење, манири и слично.146 
Оттука, ова пошироко дефинирање родов идентитет ги опфаќа не само тие што 
имале полова промена преку хируршка интервенција, туку и тие што на друг начин 
манифестираат определена родова припадност, односно го прифаќаат начинот 
на говорење или облекување што обично асоцира на лицата од другиот пол. 
Определени студии укажуваат на фактот дека, во согласност со националното 
законодавство во Европа, постои поделеност во однос на поистоветување на 
оваа основа како дел од сексуална дискриминација, а кај други, пак, со полова 
дискриминација.147 

Предметот Christine Goodwin против Велика Британија148 се однесува на 
транссексуалец, кој по пат на хируршка интервенција станал жена. Таа се жалела 
пред Судот дека нема право, во согласност со домашното законодавство, на 
промена на изводот на родени, во согласност со кој ќе се верификува промената 
на полот, што особено негативно се одразувало врз нејзиниот приватен 
живот. Дополнително, таа истакнала дека нема можност да оствари пензија како 
жена и морала да работи и да плаќа придонеси до 65 години, а не можела ни да 
се омажи бидејќи законот не дозволувал брак меѓу луѓе од ист пол. Судот утврдил 
дека британските власти одбиле формално-правно да ја признаат промената на 
полот на жалителката со што имплицитно ја лишиле од остварување определени 
права како жена, меѓу кои правото на приватен живот, во согласност со членот 
8, и правото на брак, во согласност со членот 12. Судот, иако утврдил различен 
третман, не навлегол во негово анализирање од аспект на членот 14, туку упатил 
на заклучоците за членот 8 од ЕКЧП.

146 Оваа дефиниција е преземена од Yogyakarta Principles on the Application of Inter-
national Human Rights law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity’, март 
2007 година, достапна на: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm. 

147 Fundamental Rights Agency, Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orien-
tation in the EU Member States: Part I – Legal Analysis (FRA, 2009), 129-144

148 Christine Goodwin против Велика Британија [GC], бр. 28957/95, ECHR 2002-VI.
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Во еден од поновите предмети, P.V. против Шпанија149 Судот ја разгледувал 
жалбата за дискриминација на транссексуалец, кој по полова интервенција станал 
жена. Имено, жалителката, пред интервенцијата, била татко на малолетно дете и 
имала право регуларно да го гледа. Нејзината поранешна жена на која & било 
доделено родителското право барала целосно исклучување или намалување 
на правото на гледање на жалителката поради нејзината нарушена емотивна 
состојба по интервенцијата, која воедно произлегувала од извршено психолошко 
вештачење врз неа. Домашните судови, кои се воделе, пред сè од најдобриот 
интерес за детето, решиле да го прифатат барањето на мајката и го ограничи-
ле гледањето со синот бидејќи состојбата на жалителката во тоа време можела 
да има негативно влијание врз детето. По истекот на некое време, кога нејзината 
состојба постепено се стабилизирала, судовите го зголемиле правото на гледање. 

Судот сметал дека одлуката на домашните судови не произлегувала, ниту 
била мотивирана од промената на половиот идентитет на жалителката, туку од 
нејзината емотивно-психичка состојба, која, според домашното вештачење, нега-
тивно би се одразила врз детето. Поради тоа, Судот заклучил дека постоела про-
порционалност меѓу привременото ограничување на правото на гледање на жа-
лителката со остварување на легитимната цел (заштита на интересот на детето) и 
не утврдил повреда на членот 14 во корелација со членот 8 од ЕКЧП.

Денес, и покрај генералното прифаќање на транссексуалците (transgender) и 
трансвеститите и создавање услови за фактичко менување на сопствениот пол, 
сепак државите треба да обезбедат соодветни афирмативни мерки, кои ќе овоз-
можат и нивно ефективно вклучување во сите сфери на општественото живеење 
со што ќе се урамнотежи фактичката нееднаквост. 

6.2. Расна дискриминација, односно дискриминација
заснована врз етничка припадност

Поимот раса потекнува од идејата за биолошка класификација на 
човековото постоење поделена на подвидови, кои се засновани, пред сè, врз 
морфолошки обележја како што се боја на кожа или физички особености. Од 
друга страна, поимот етничка припадност има потекло од идејата за социјална 
група што се создава како дел од една нација, религија, убедување, заеднички 
јазик или културолошко потекло и традиција.150

149 P.V. против Шпанија, бр. 35159/09, 30 ноември 2010 година; пресудата сè уште не 
е конечна.

150 Timishev  против Русија, бр. 55762/00 и 55974/00, § 55, ECHR 2005-XII.
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 Дискриминација врз основа на расна припадност се дефинира во членот 1 
од КЕРД во согласност со кој расната дискриминација ги вклучува расата, бојата 
на кожа, потеклото или националното или етничкото потекло.151 ЕКРИ, исто 
така, има усвоено пошироко толкување на поимот расна дискриминација при 
тоа опфаќајќи ги под тој концепт основите како што се раса, боја на кожа, јазик, 
религија, националност, односно национално или етничко потекло.152 

Имено, од денешна перспектива расната дискриминација сериозно го 
доведува во прашање кредибилитетот на едно демократско општество. 
Стереотипите и предрасудите се негативни појави и причинители на негирање 
и на одбивање да се прифатат вредносните системи на другите. Овие појави 
пренесени од средината во која се живее доведуваат до нееднаков третман, 
најчесто помалку привилегиран во однос на одредена етничка група наспроти 
мнозинската популација. Поради тоа, овој вид различен третман условен од 
расна омраза, нетолеранција и дискриминација бара од властите посебен напор 
и активна реакција, при тоа применувајќи ги сите средства што се на располагање 
во борбата против расизмот и воедно бара да се овозможи опстојување на 
различноста во едно демократско општество.153  Имајќи го предвид основното 
значење на концептите толеранција и забрана за ксенофобија, расизам и 
национализам во едно демократско плурално општество, државите имаат 
особено битна задача да ја оправдаат расно мотивираната различност и да ги 
рехабилитираат нееднаквостите засновани врз оваа основа.154 

 
Исто така, националното потекло како дискриминаторска основа, во 

согласност со практиката на Судот, може да се разбере како конститутивен 
елемент на етничката припадност, слично како и јазикот, религијата и културата, 
кои, пак, заедно, се неделиви сегменти на расата. Според тоа, Судот сметал дека 
ограничувањето на правата засновани единствено врз етничко или национално 
потекло претставува, per se, расна дискриминација.155

   
Расните предрасуди денес се сè почест облик на ограничување на 

определени права, особено во однос на слободата и на сигурноста на личноста 
и слободата на движење, а првично поради засилениот тренд за искоренување 

151 Види погоре во делот за Меѓународна правна рамка за заштита од дискриминација.
152 ЕCRI General Policy Recommendation no. 7 on National Legislation to Combat Racism and 

Racial Discrimination, CRI(2003)8, усвоена на 13 декември 2002 година.
153 Nachova and Others против Бугарија , цитиран погоре.
154 Thlimmenos против Грција [GC], бр. 34369/97, § 44, ECHR 2000-IV.
155 Ibid,  Timishev § 59
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на меѓународниот тероризам. Во овој контекст, неретки се ограничувањата како 
што се запирање, прегледи, идентификации, па дури и краткотрајни лишувања 
од слобода, кои се, пред сè, расно мотивирани и поврзани со определени расни 
стереотипи условени од глобалната перцепција за расната предодреденост на 
евентуалните терористи.156 Ваквиот различен третман може да биде оправдан 
само доколку има основано објаснување, кое нема да биде засновано само врз 
одредени стереотипи или генерални перцепции за потенцијални терористи, туку 
ќе постои оправдан јавен интерес врз основа на кој ќе се ограничуваат одредени 
права од страна на државата. 

Еден од позначајните предмети на Судот во областа на етнички, односно 
расномотивирана дискриминација е Nachova and Others против Бугарија (цитиран 
погоре). Имено, лицата А и Р биле осудени на казна затвор за полесно кривично 
дело. По наредба на локалната полиција, требало да бидат уапсени поради 
бегство од затвор со забелешка дека се криминално активни. Лицата А и Р 
биле убиени од страна на полицискиот службеник поради обид за бегство, 
откога тој ги предупредил дека ќе пука во нив ако не застанат. Сведочењето на 
некои очевидци укажува дека по настанот полицискиот службеник употребил 
расистички фрази. Непосредно по убиството била отворена истрага за 
полицискиот службеник и домашниот суд не утврдил одговорност сметајќи дека 
неговото постапување било во согласност со законската регулатива. Роднините 
на убиените лица, повикувајќи се на членот 14 пред Судот, укажувале, меѓу 
другото, на неефикасна истрага мотивирана во голема мера од расната 
припадност на нивните роднини. Судот не сметал дека убивањето на роднините 
на жалителите произлегува првично од нивната расна припадност, но утврдил 
повреда на процедуралниот сегмент на заштита од дискриминација во однос 
на членот 2 (право на живот). Ова претставува своевиден новитет во однос на 
досегашната практика на Судот, односно утврдувањето дека домашните органи 
не презеле соодветни и ефикасни мерки со цел да се утврди дали постоела расно 
мотивирана дискриминација.157 

156 Види A против Велика Британија [GC], no. 3455/05,  ECHR 2009; Судот утврдил 
дека има повреда на членот 5, став 1 во однос на различниот третман на лицата со 
муслиманска вероисповед, кои не се државјани на Велика Британија, а се осомничени 
за определени терористички активности, и поради тоа за нив е донесена одлука за 
депортација, наспроти третманот на тие што се државјани на Велика Британија и се 
осомничени според истата основа, а не се депортираат. 

157 Види во заедничкото одвоено мислење на неколку судии, како дел од пресудата 
на Големиот совет за овој предмет, во кое го истакнуваат своето несогласување 
во однос на повреда на процедуралниот аспект на членот 14 сметајќи дека е 
неприродно и непотребно да се разграничуваат овие аспекти (процедуралниот и 
суштинскиот аспект) за член што се јавува како надополнување на некој основен 
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За разлика од утврденото во Nachova,  во предметот Stoica против Романија158 
Судот сметал дека полициската истрага, која иако била неефикасна, упатувала на 
елементи на расна предрасуда поради која жалителот бил предмет на насилство 
и на нехуман третман од страна на полицијата. Судот ги сметал за ирелевантни 
суштинските разлики во толлкувањето на настаните меѓу засегнатите страни, како 
на пример аргументот на полицијата дека жалителот заедно со другите Роми прв 
ги нападнал. Во конкретниот случај Судот сметал дека расната дискриминација 
била очигледна ако се има предвид тежината на изведените докази пред 
домашните органи и, според тоа, утврдил повреда на членот 14 во корелација со 
членот 3 (забрана за тортура и за друго нехумано и сурово однесување). 

Дополнително, Судот укажал дека во случаи кога нееднаквиот третман или 
насилство мотивирано од некои дискриминаторски основи е предизвикано од 
страна на приватни лица, државата има обврска да преземе позитивни мерки во 
однос на заштитата од дискриминација. Во предметот Šečić против Хрватска159 
жалителот, кој бил Ром,  без никаква причина бил нападнат на улица од две лица, 
кои биле дел од движењето skinhead, со екстремистичко расистички идеологии, 
и кои му нанеле тешки телесни повреда. Жалителот повел истрага барајќи да се 
утврди идентитетот на овие лица, особено што било неспорно дека на домашните 
власти им биле познати членовите на оваа група и дека се однесувале особено 
вандалистички и насилно кон Ромите во државата. Сепак, истрагата, која траела 
седум години, не довела до резултати за утврдување на идентитетот на лицата 
и нивна кривична одговорност. Имајќи ги предвид изнесените докази, Судот 
заклучил дека неспорно постоела расна мотивираност за извршеното насилство 
врз жалителот и, според тоа, утврдил дека постои неоснована дискриминација во 
врска со членот 3 (забрана за тортура и за друго нехумано и сурово однесување) 
од ЕКЧП.

Од друга страна, во предметот Beganović против Хрватска160 Судот не го 
земал предвид како пресуден фактот дека жалителот бил Ром и дека евентуално 
поради тоа бил нападнат од страна на трети лица. Според Судот, постоеле 
други посуштински факти, кои укажувале на причините за нападот. Во овој 
контекст, сметал дека неефикасноста на истрагата, што резултирало со повреда 
на процедуралниот дел на членот 3, не произлегува од расна мотивираност на 

член. Дополнително сметале дека пред Судот имало доволно докази/аргументи што 
неспорно укажувале на расна мотивираност на убивањето. 

158 Stoica против Романија, цитиран погоре.
159 Šečić против Хрватска, цитиран погоре.
160 Beganović против Хрватска бр. 46423/06, ECHR 2009.
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сторителите и, според тоа, не утврдил повреда на членот 14 во врска со членот 
3 од ЕКЧП.

6.3. Јазик како дискриминаторска основа

Правото да се користи јазикот на припадниците на националните малцинства 
е предвидено како обврска за државите што ја ратификувале Рамковната 
конвенција за национални малцинства и Европската повелба за регионални 
и за малцински јазици. Сепак, во ниеден од инструментите не се дефинира 
поимот „јазик“. Јазикот е јасно предвидена дискриминаторска основа во 
согласност со членот 14 од ЕКЧП и, во согласност со практиката на Судот, 
претставува составен дел на определена етничка група и заштитен белег на 
нејзина идентификација наспроти припадници на други групи.161 Во контекст на 
практиката на Судот, јазикот како основа бил предмет на анализа во предмети 
поврзани со образование на определени малцински групи. Во предметот што се 
однесува на определени аспекти на правото во однос на употребата на јазици 
во Белгија против Белгија, се анализирале прашања поврзани со образованието 
во Белгија. Во овој предмет, родителите се жалеле дека домашното право е 
дискриминаторско бидејќи овозможувало одржување образовна настава во 
определени региони во Белгија единствено на француски или на холандски јазик. 
За тие региони каде што наставата се одржувала, на пример, само на холандски 
јазик, децата на жалителите што зборувале француски јазик биле оневозможени 
или имале тешкотии да се образоваат на мајчиниот јазик. Судот, иако открил 
различен третман, не бил убеден дека е неоправдан со оглед на тоа дека не 
било можно наставата да биде достапна на двата јазика истовремено, а од друга 
стана родителите не биле спречени да им овозможат на своите деца приватно 
образование и часови на мајчиниот јазик.

6.4. Слобода на вероисповед и на религиозно 
уверување како дискриминаторски основи

Слобода на вероисповед, совест и на убедување (членот 9 од ЕКЧП) 
претставува субјективно перцепирање и манифестирање на определена религија 
за што Судот не е надлежен, ниту, пак, може да воспостави определени стандарди 
што ќе се однесуваат на начинот на манифестирање на нечија религија. Оваа 
слобода е предвидена како посебна дискриминаторска основа во согласност 
со членот 14. Практиката на Судот е развиена во однос на откривање различен 
третман на определени религиозни групи или верски заедници, чијашто правна 
субјективност не се признава во државата и покрај фактот што ја манифестираат 

161 Cyprus против Турција, [GC], бр. 25781/94, §§ 316-317,ECHR 2001-IV.
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својата идеологија преку определени форми, кои немаат правно регулиран 
статус во државата. Во овие предмети, Судот сметал дека нееднаквиот третман, 
анализиран преку основните членови (членовите 9 и 11 од ЕКЧП), за кои е 
утврдена и повреда бидејќи не постоеле разумни и објективни аргументи за 
нивно ограничување, истовремено претставува признание за „дискриминаторски 
третман“. Поради тоа Судот не сметал дека е целисходно да го анализира посебно 
наведеното во жалбата под членот 14.162 

Во предметот Canea Catholic Church против Грција163 Судот ценел дека постои 
различен третман, кој произлегувал од фактичкото непризнавање на правниот 
сујективитет на оваа црква од страна на грчките судови. Поради тоа, жалителот 
немал пристап до суд (членот 6 од ЕКЧП) во однос на заштита на своите 
сопственички права (членот 1 од Протокол бр. 1) за разлика од Православната 
црква или еврејската верска заедница, кои имале таква можност без дополнителни 
формалности или процедури. Во отсуство на објективни и оправдани причини за 
ваквиот дискриминаторски третман заснован врз религиозна припадност, Судот 
утврдил повреда на членот 14.

Во една од поновите пресуди на Судот, Milanović против Србија,164 била 
утврдена повреда на членот 14 во корелација со членот 3 поради неефикасната 
истрага на домашните органи да ги пронајдат напаѓачите на жалителот, кој бил 
член на религиозната заедница Харе Кришна. Имено, напади врз жалителот, 
чиишто религиозни убедувања биле познати за пошироката јавност, се случувале 
најчесто пред или по христијанските празници. За Судот не било спорно, во 
согласност со приложените докази, дека верската припадност на жалителот 
била основа за нападите, кои не само што не биле спречувани од државата, туку 
таа не презела соодветни мерки да спроведе ефективна истрага со цел да се 
санкционираат. Ова е еден од предметите во кои Судот заклучил дека државата 
има позитивна обврска да го превенира и санкционира секој облик на насилство 
врз основа на членот 3, вклучувајќи го и насилството предизвикано од приватни 
лица, а кое е религиозно мотивирано.

162 Church of Scientology Moscow против Русија бр. 18147/02, 5 април 2007 година, 
The Moscow Branch of the Salvation Army против Русија бр. 72881/01, 5 октомври 
2006 година, Metropolitan Church of Bessarabia and Others против Молдавија, бр. 
45701/99, Sidiropoulos and Others против Грција, 10 јули 1998 година.

163 Canea Catholic Church против Грција, 16 декември 1997 година, Reports of Judgments 
and Decisions 1997-VIII

164 Milanović против Србија, бр. 44614/07, 14 декември 2010 година. 
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Предметот Leyla Şahin против Турција165 предизвика внимание поради 
прашањето што го третира, носење муслиманска шамија (хиџаб/бурка) во 
образовните установи во Турција. Жалителката неколкупати доаѓала на 
медицинскиот факултет со шамија на главата и покрај предупредувањата 
дека за тоа ќе трпи санкции во согласност со правилата на Универзитетот. Таа 
сметала дека носењето шамија е во согласност со нејзината религија и државата 
не смее да ги условува луѓето да избираат меѓу правото да се образоваат, 
од една страна, и нивните верски убедувања и начин на манифестирање на 
религијата, од друга страна. Како резултат на непочитување на универзитетското 
правило, жалителката била de facto оневозможена да посетува настава на 
Медицинскиот факултет во Истанбул. Во согласност со мислењето на Големиот 
совет, интервенцијата на државата врз слободата на манифестирање на верските 
убедувања била во согласност со закон, односно во согласност со внатрешните 
правила на факултетот, вклучително и одлуката на Уставниот суд на Турција. 
Судот сметал дека постои легитимна цел, односно заштита на правата и на 
слободите на другите и на јавниот ред и дека влијанието на државата било 
неопходно и засновано врз принципот на секуларизам и на еднаквост меѓу 
мажите и жените и поради тоа не сметал дека е повредено правото на религија 
и на нејзино манифестирање.166 Имајќи ја предвид анализата во согласност со 
членот 9 (слобода на мисла, совест и на вероисповед) и со членот 2 од Протокол 
бр. 1 (право на образование), Големиот совет, сметал дека нема потреба посебно 
да го анализира членот 14.

Судот, исто така, во неколку случаи ги прогласил за недопуштени барањата 
на жалителите што истакнувале дека им биле ограничени определени 
права поврзани со работниот однос поради нивните религиозни уверувања. 
Имено, во предметот Stedman против Велика Британија167 Судот сметал дека 
престанокот на работниот однос што произлегува од фактот дека жалителката 
одбила да потпише договор, во согласност со кој требало да работи и во недела, 
е легитимно оправдан. Сличен став Судот зазел и во предметот Konttinen против 

165 Leyla Şahin  против Турција [GC], бр. 44774/98, ECHR 2005-XI.
166 Види, mutatis mutandis, Köse and Others против Турција (dec.), no. 26625/02, ECHR 

2006-II, кој се однесува и за кодексот на облекување, поточно носење муслиманска 
шамија за време на образовната настава во средните училишта во Турција. Во Dogru 
против Франција, бр. 27058/05, 4 декември 2008 година, Судот го анализирал ова 
прашање во рамките на образовните институции во Франција, но само во согласност 
со член 9 бидејќи не била истакната жалба за дискриминација. Сличен став Судот 
имал и во однос на кодексот на облекување за професори во предметот Dahlab 
против Швајцарија (dec.), бр. 42393/98, ECHR 2001-V.

167 Stedman против Велика Британија, бр. 29107/95, 9 април 1997 година.
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Финска168 прецизирајќи дека „членот 9 од ЕКЧП не опфаќа право на слободни 
денови со цел да се практикува религијата“.169 Имено, Судот сметал дека 
државата има право на ограничување на правата на поединци во областа на 
работни и социјални односи, доколку ваквото ограничување не е селективно така 
што определени религии ќе имаат предност и привилегиран третман наспроти 
други. Во тој случај, нееднаквиот третман базиран врз различна вероисповед ќе 
биде недозволен и како таков санкциониран.

6.5. Политичко или друго мислење 
како дискриминаторска основа

Правото на определено мислење и изразување, вклучувајќи го и политичкото, 
претставува јасно предвидена основа во согласност со членот 14 од ЕКЧП. Судот, 
во согласност со досегашната практика, најчесто ги анализирал жалбите поради 
дискриминација поврзана со слободата на изразување во согласност со членот 
10, без дополнителна анализа на членот 14. 

Предметот Castells против Шпанија170 се однесува на осудата на жалителот, 
во тоа време член на парламентот на Шпанија, за навреда на актуелната 
Влада бидејќи упатил писмени критики во однос на нејзината пасивност да се 
соочи со терористичките дејствувања во шпанскиот баскиски регион. Судот во 
овој предмет укажал на значењето на слободата на изразување во политички 
контекст, особено за правилно функционирање на едно демократското општество 
поради што особено е неопходно детално да се објасни интервенцијата на 
државните органи врз ова право. Судот утврдил дека државата ја нарушила 
слободата на изразување на жалителот сметајќи дека оваа интервенција не била 
неопходна во едно демократско општество со оглед на висината на изречената 
казна, една година затвор. Судот сметал дека не е потребно посебно да се 
разгледува членот 14 во врска со членот 10, упатувајќи на мислењата во однос 
на делот за слобода на изразување.

Во предметот Volkmer против Германија171 Судот ја разгледувал одлуката 
на домашните органи со која жалителот бил отпуштен од работа како професор 
во средно училиште поради неговите политички активности во име на 

168 Konttinen против Финска, 24949/94 од 3 декември 1996 година.
169 Види слично, Kosteski против Република Македонија, бр. 55170/00, 13 April 2006 

(анализиран подолу во согласност со практиката на Судот во однос на Република 
Македонија). 

170 Castells против Шпанија, 23 април 1992 година, Series A no. 236.
171 Volkmer против Германија, бр. 39799/98, 22 ноември 2001 година. 
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Социјалистичка обединета партија во која членувал и бил почесен секретар. 
Имено, државата не дозволувала јавните службеници да преземаат определени 
политички активности во име на оваа партија за време на извршување на својата 
професија, што воедно било спротивно и на Уставот. Жалителот бил обвинет дека 
во својство на професор замолил некој ученик, кој истовремено бил секретар 
на младинскиот разгранок на оваа партија, да присуствува на конференција за 
екологија организирана од верски групи и воедно да ги шпионира политичките 
противници со што го нарушил професионалниот однос бидејќи, во конкретниот 
случај, дејствувал во име на партијата. Судот заклучил дека престанокот на 
работниот однос, кој бил резултат на вмешаноста и функционирање на жалителот 
во име на партијата, претставувало соодветна дисциплинска санкција, и иако 
може да се смета за интервенција во неговото право на политичко изразување 
(членот 10 од ЕКЧП), Судот сметал дека таа е пропорционална во согласност со 
поставената легитимна цел (превенција на нарушување на јавниот ред и заштита 
на правата на другите). Во однос на жалбата за дискриминација, Судот ценел 
дека не е неопходно  ова прашање да се анализира посебно.172 

Во предметот Feldek против Словачка173 Судот ја анализирал жалбата за 
дискриминација дека жалителот бил осуден за клевета поради изразеното 
политичко мислење во публикација. Имено, тој го критикувал актуелниот министер 
повикувајќи се на неговото „фашистичко минато“. Домашните судови го осудиле 
жалителот за клевета и го задолжиле да плати нематеријална штета. Судот сметал 
дека постои интервенција во правото на жалителот да се изразува слободно во 
согласност со своите политички убедувања и дека неговото мислење било во 
насока на политичка дебата како составен и неизбежен сегмент од развојот на 
демократските процеси. Дополнително, Судот сметал дека изјавата дадена од 
страна на жалителот била издржана и заснована врз докази, а истовремено не 
се одразила негативно врз професионалниот и приватен живот на министерот. 
Поради тоа, Судот сметал дека осудата на жалителот не била неопходна мерка 
потребна за едно демократско општество и била спротивна на членот 10 од ЕКЧП. 
Во однос на членот 14, Судот утврдил дека немало показатели што упатувале на 

172 Види, a contrario, Vogt против Германија, 26 септември 1995 година, Series 
A no. 323; Во конкретниот предмет Судот заклучил дека интервенцијата била 
непропорционална во однос на слободата за изразување на жалителката, поради 
нејзино членство во германската Комунистичка партија. Иако правната основа е 
слична со случајот Volkmer, сепак фактите се различни во смисла на степенот, 
односно отсуство на изразување на политичките ставови на жалителката во својство 
на професор. Во овој случај, жалителката не го истакнала пред Судот членот 14 во 
врска со членот 10.

173 Feldek против Република Словачка, бр. 29032/95, ECHR 2001-VIII.
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тоа дека осудата произлегува од нееднаков третман врз жалителот заснован врз 
неговото политичко мислење и поради тоа сметал дека нема повреда на членот 
14.

6.6. Припадност на национално малцинство 
како дискриминаторскa основа

Mалцинските права се насочени кон заштита на правата на една група 
или правата на поединецот како дел од групата и поради тоа може да се 
третираат како колективни и како поединечни права. Еднаквоста и принципот на 
недискриминација се темелите на овие права, а се поврзани со зачувување на 
идентитетот на малцинските групи, заштита и негување на културните обележја, 
јазик, традиција и особености на таа група. Државата е должна да преземе 
афирмативни мерки во насока на ефикасно спроведување на овие гаранции и 
создавање еднакви услови за практикување на правата што произлегуваат од 
националниот идентитет на групите.

Припадноста на национално малцинство е предвидена како дискриминаторна 
основа во согласност со членот 14. Сепак, оваа основа од страна на Судот 
е анализирана од призма на етничка припадност на една група, односно 
дисриминацијата наведена во жалбите дека правата на еден поединец или група 
се загрозени поради соодветната припадност и фактот дека се маргинализирани 
во општеството.174 

Судот, генерално, не може да ги разгледува жалбите за непочитување 
колективни права на припадници на национални малцинства на што реферира 
Рамковната конвенција,175 која воедно претставува соодветен инструмент за 
гарантирање и за заштита токму на малцинските права, преку соодветни процедури 
за набљудување, во согласност со кои се верификува нејзиното спроведување. 

174 На пример во предметот Chapman против Велика Британија, (анализиран погоре), 
Судот не утврдил повреда на правото на приватен живот на жалителката од аспект 
на традиционалниот  начин на живеење на малцинската група во која припаѓала. 
Сепак, сметал дека државата, генерално, треба да преземе позитивни мерки за 
подобрување на статусот и на правата на маргинализираните групи; Во предметот 
Cyprus против Турција; истакнат погоре, откриена е повреда од страна на Судот на 
членот 14 во однос на неосновано ограничување на неколку основни членови на 
ЕКЧП засновано врз етничка припадност, религија и јазик (елементи што упатуваат 
на кипарски Турци, како припадници на национално малцинство, врз кое е вршена 
дискриминацијата). 

175 Види погоре анализа во точка 4. Придобивките на Советот на Европа во однос на 
забраната за дискриминација од Глава 2.
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Судот може да прифати жалба од страна на невладина организација или 
политичка партија, која ги штити интересите на една малцинска група во државата 
или нејзини членови.176 Во согласност со практиката на Судот, евидентно е дека 
Судот во повеќе предмети се повикувал на Рамковната конвенција во однос 
на анализа на одредено „етничко“ малцинство, како што се Ромите.177 Имено, 
во предметот, Chapman против Велика Британија,178 во одвоеното мислење на 
група судии179 се упатува на фактот дека Ромите претставуваат едно од ретките 
малцинства во Европа што не е територијално врзано и што има посебна потреба 
за зачувување на својот животен стил и традиција, но во подобрени услови, кои 
државата е должна да ги обезбеди. Сепак, овие судии сметале дека позитивните 
мерки треба да бидат преземени од страна на државата во однос на остварување 
на право на дом во согласност со нивната традиција, единствено врз основа на 
членот 8, а не и во согласност со членот 14.

Судот во голем број предмети се занимавал со прашања поврзани со 
малцинствата во определени држави и начинот на кој државите применуваат 
позитивни мерки во насока да го признаат идентитетот и правата на овие групи 
во рамки на одговорните држави и да го подобрат нивниот статус. Имено, 
интересен е предметот Sidiropoulos и други против Грција180 каде што Судот, иако 
не навлегол во детална анализа во однос на членот 14,181 утврдил повреда на 
правото на членот 11 (слобода на собирање и на здружување) од ЕКЧП поради 

176 Case of Freedom and Democracy Part (Özdep) против Турција, бр. 23885/94 од 8 
декември 1999 година; Sidiropoulos и други против Грција, 10 јули 1998 година, 
Reports of Judgments and Decisions 1998-IV; Stankov and the United Macedonian Or-
ganisation Ilinden против Бугарија, цитиран подолу.

177 Види во Nachova and Others против Бугарија, D.H. против Република Чешка; Gorzelik 
and Others против Полска, 44158/98, 17 февруари 2004 година.  

178 Види фактичка и правна анализа за предметот во Глава 3, точката 3.4.2. Пример за 
недискриминација поради пропорционалност на средствата во однос на остварување 
легитимна цел.

179 Види референца во фуснотата 126, точка 4.2., Афирмативни мерки како обврска на 
државата.

180 Sidiropoulos и други против Грција, цитиран погоре.
181 Види слично (Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden против Бугарија, 

nos. 29221/95 and 29225/95, ECHR 2001-IX; The United Macedonian Organisation 
Ilinden and Ivanov против Бугарија, no. 44079/98, §§ 12-71, 20 октомври 2005 
година The United Macedonian Organisation Ilinden and Others против Бугарија, no. 
59491/00, 19 јануари 2006 година) каде што Судот утврдил повреда на членот 11, 
inter alia, поради одбивањето да се регистрира невладина организација насочена кон 
заштита на идентитетот на македонското малцинство во Бугарија, членот 14 не бил 
анализиран детално и се упатува на мислењата на Судот во однос на прашањето на 
слобода на здружување. 



72

oдбивањето на грчките судови да ја регистрираат невладина организацијата 
под името „Дом на македонската цивилизација“ (Stegi Makedonikou Politismou), 
чиишто членови биле жалителите, Грци од македонско етничко потекло. Судот 
укажал на тоа дека целите на оваа организација се однесувале исклучително 
на зачувување и на развивање на традициите и народната култура во регионот 
на Лерин,182 упатувајќи на меѓународни документи потпишани од страна на 
Грција со кои се обврзува да им обезбеди право на малцинствата да формираат 
здруженија за заштита на своето културно и духовно наследство. Судот сметал 
дека државата не докажала, ниту, пак, постоеле de facto елементи што укажуваат 
на тоа дека целите на ова здружение се спротивни на законот и дека е насочено 
кон нарушување на јавниот ред и морал, како и оспорување на грчкиот идентитет 
за сметка на македонскиот. Според тоа, Судот заклучил дека одбивањето да 
се регистрира оваа организација не било пропорционално и во согласност со 
легитимните цели (заштита на националната безбедност и спречување на 
нарушување на јавниот ред) на кои укажувала грчката Влада.183 

Сличен бил заклучокот на Судот во однос на жалбата на жалителот, политичка 
партија на припадниците на македонската етничка група во Грција, „Виножито“,  
чијашто цел била заштита на правата на македонското малцинство во Грција, кој 
сметал дека пасивниот однос на државните власти, пред сè, на полицијата и на 
обвинителство да ги спречи и санкционира овие напади, претставува повреда 
на членот 11 од ЕКЧП (слобода на здружување). Жалителите, во конкретниот 
предмет не се повикале на дискриминаторски однос.184

6.7. Имотен статус како дискриминаторска основа

Судот во голем број предмети открил нееднаков третман, спротивен на 
досегашната судска практика во однос на остварување определено сопственичко 
право, но врз основа на некоја друга основа (возраст, пол, државјанство и 
слично). Од друга страна, практика на Судот не е значително развиена во однос 
на имотната состојба како основа за дискриминација. 

Во предметот Chassagnou и други против Франција185 жалителите истакнале 
дека не им било дозволено да го користат својот имот во согласност со личните 

182 Ibid, Sidiropoulos и други против Грција, § 44.
183 Види, mutatis mutandis, United Communist Party of Turkey и други против Турција, 30 

јануари 1998 година, Reports of Judgments and Decisions 1998-I. 
184 Ouranio Toxo и други против Грција, бр. 74989/01, ECHR 2005-X (extracts).
185 Chassagnou и други против Франција [GC], nos. 25088/94, 28331/95 и 28443/95, 

ECHR 1999-III.
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интереси бидејќи законот ги задолжувал сопствениците на помалите имоти, 
како во случајот жалителите, да „префрлат“ дел од своите имотни права на 
јавното ловство, односно да овозможат користење на сопствениот имот за таа 
цел. За разлика од нив, сопствениците на големите имоти не биле подложни 
на вакви ограничувања во однос на уредување на начинот на експлоатирање 
на сопствениот имот. Жалителите сакале да се забрани ловството на нивните 
имоти и да го користат земјиштето во насока на заштита на дивечот. Судот 
сметал дека ваквиот различен третман, кој немал легитимна основа, претставува 
дискриминација врз основа на имотна состојба.

6.8.  Деца родени во брак или надвор од брак 
како основа за дискриминација

Во согласност со законодавството на поголем број држави што се членки 
на Советот на Европа, децата што се родени надвор од брак немаат право на 
еднакво уживање на одредени права, особено во сферата на родителските 
односи, постапка на признавање на децата и правото на наследување. Ваквиот 
третман, анализиран од аспект на членот 8 (право на приватен и на семеен 
живот) ретко може да се оправда, односно да се дадат аргументи што правно 
ќе го издржат различниот третман врз овие деца и поставување етикети во 
негативна конотација со што од почетокот на раѓање постои диференцијација со 
другите деца, родени во брак. 

Така, на пример, во случајот Marckx против Белгија186 мајката и нејзиното 
дете се повикале на дискриминаторски третман во согласност со белгиското 
право, кое нееднакво ги третирало децата родени во брак наспроти вонбрачните 
деца. Имено, различниот третман се состоел во судската постапка за формално 
признавање мајчинство во случај кога детето е родено надвор од брак, за 
разлика од постапката кога детето се раѓа во брак во која било потребно само да 
се достави пријава во книгата на родени врз основа на што ipso facto се здобива 
статус на родител. „Нелегитимното“ дете не се изедначува со детето родено во 
брак, дури и по спроведување формална постапка на „посвојување“ од страна на 
мајката бидејќи детето, и во тој случај, немало право да ги наследува роднините 
на мајката, туку само неа, што било во целост различно од децата родени во брак. 
Судот сметал дека различниот третман a propos наведеното во жалбата дека е 
повредено правото на сопственост во однос на наследување на роднините на 
мајката било оправдано и во согласност со јавниот интерес и легитимната цел 
(бракот како институција) дека државата може во некои случаи да ја контролира 

186 Marckx против Белгија, 13 јуни 1979 година, Series A no. 31
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сопственоста. Сепак, од друга страна, Судот донел одлука дека различниот 
третман од аспект на членот 8 (право на семеен живот) каде што јасната 
дистинкција во однос на ограничување на  правото на формално признавање 
на детето, кое резултира од фактот дали детето е родено во брак или надвор од 
брак, е во целост неразумно и објективно неоправдано.

Во предметот Mazurek против Франција187 жалителот, кој бил роден надвор 
од брачна заедница, се жалел дека домашното право не му дозволува да 
наследи повеќе од една четвртина од имотот на мајката. Судот нашол дека 
ваквиот различен третман, заснован само на фактот дали поединецот е родена 
во брак или надвор од брак, може да биде оправдан единствено врз основа на 
видно образложени причини. Иако заштитата на традиционалното семејство 
може да се земе како легитимна цел, сепак таа не може да се реализира на тој 
начин што детето, кое е родено надвор од такво традиционално семејство, ќе ги 
трпи последиците.188 Во тој случај, средствата не кореспондираат со целта што 
треба да се постигне.

Сепак, доколку Судот утврди дека некој од основните членови предвидени 
во ЕКЧП е неприменлив во тој случај не се впушта во анализа на членот 14.189 

На пример, во предметот Haas против Холандија190 Судот сметал дека членот 8 
не може да биде применет бидејќи не постоел никаков доказ што ќе упати на 
тоа дека жалителот имал семејни врски со таткото додека бил жив (неговата 
мајка никогаш не живеела со него, ниту, пак, евентуалниот татко го признал 
татковството на жалителот). Дополнително, Судот не утврдил реален интерес 
на жалителот да поведе post factum постапка со цел да воспостави определен 
„семеен однос“ со членовите на семејството на таткото. Судот сметал дека 
во предметот, според приложените факти и докази, не може да се говори за 
постоење семеен живот, во согласност со членот 8, поради што не може ниту да 
се анализира различниот третман во однос на дете родено во брак и надвор од 
брак, во согласност со членот 14.

187 Mazurek против Франција, бр. 34406/97, ECHR 2000-II
188 Сличен пристап на Судот во однос на австриското наследно право: Inze против 

Австрија, 28 октомври 1987 година, Series A no. 126 
189 Види слично во Polacek and Polackova против Република Чешка [GC], (dec.) бр. 

38645/97, 10 јули 2002 година.
190 Haas против Холандија, бр. 36983/97, ECHR 2004-I
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7.  Други прифатени дискриминаторски основи 
во согласност со практиката на Судот

7.1. Сексуална ориентација како дискриминаторска основа

Заштита на правата и на слободите на лица што се дел од „ЛГБТ“191според 
европскиот комесар за човекови права не претставува воведување ново право 
бидејќи меѓународните документи за човекови права ги вклучуваат сите еднакво 
и никој не смее да биде исклучен од заштитата.192 Сексуалната ориентација се 
однесува на преференцијалноста на едно лице да доживува емоционална, 
афективна и сексуална привлечност или да има интимна врска со лице од 
различен или од исти пол или да ги претпочита двата пола.193 Оваа основа 
не е јасно предвиден како заштитена дискриминаторска основа во ЕКЧП и во 
нејзините протоколи. Во 2000 година, Парламентарното собрание при Советот 
на Европа даде препорака194 дека и сексуалната ориентација треба да биде 
вклучена како заштитна дискриминаторна основа во согласност со генералната 
забраната за дискриминација (Протокол 12). Сепак, овој предлог не бил усвоен 
бидејќи оваа основа иако не е јасно предвидена во членот 14, има третман на  
дискриминаторна основа во согласност со практиката на Судот. 

Денешната тенденција за изедначување на правата на лица што во минатото 
биле дискриминирани, преку преземање низа афирмативни мерки, може да 
создаде нееднаквости наспроти мнозинската група, во случајот хетеросексуалци. 
На пример, во предмет пред шведскиот Омбудсман против дискримина-
ција врз сексуална ориентација, жалителката, која била со хетеросексуална 
ориентација, се жалела дека е дискриминирана при вработување во Шведската 
национална федерација за лезбијки, хомосексуалци и транссексуалци. Таа 
истакнала дека како причина за нееднаквиот третман, односно привилегираниот 
третман, во случајот на хомосексуалци или на бисексуалци, бил описот на 

191 Оваа група ја сочинуваат, пред сè, лезбијки и хомосексуалци, бисексуалци и 
транссексуалци и трансвестити. Во согласност со Yogyakarta Principles on the Ap-
plication of International Human Rights law in Relation to Sexual Orientation and Gen-
der Identity, цитиран погоре во фуснотата 143, се предвидува уште еден подвид на 
оваа група, односно меѓусексуаалци (intersex), лица што имаат вродени хормони на 
спротивниот пол.

192 Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, Strasbourg, 29 
јули 2009 година, види на http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints.

193 Види повеќе во „Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and 
Gender Identity in the EU Member States“ издадено од Европската агенција за основни 
права, 2009 година.

194 Мислење бр. 216 (2000), Драфт-протокол на ЕКЧП, бр. 12.
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работното место, во согласност со кој јасно се барало лице во ваква сексуална 
ориентација. Омбудсманот сметал дека во конкретната ситуација не постои 
дискриминација и доколку постои de facto различен третман, тој се должи на 
природата на професионалниот ангажман, кој предвидувал посебни критериуми 
за вработување.195

Почетоците на препознавање различен третман од страна на Судот заснован 
врз сексуална ориентација не значело истовремено и декларативно признание 
дека е повреден членот 14, туку анализата, најчесто, се подведувала под 
правото на приватност. Така, на пример, во предметот Dudgeon против Велика 
Британија196 поднесителот на предметот се жалел дека како хомосексуалец може 
да биде кривично обвинет бидејќи домашното казнено право ја инкриминирало 
хомосексуалната врска меѓу возрасни лица. Судот утврдил повреда на правото 
да се почитува приватниот живот на едно лице бидејќи сексуалната ориентација 
ја вклучува и неговата приватност, но без да го анализира дискриминаторскиот 
третман во согласност со членот 14. Понатаму, Судот сметал дека иако заштитата 
на јавниот ред и моралноста претставуваат легитимна цел за ограничување 
на членот 8 (правото на приватност), сепак тоа не треба да се одрази со таков 
степен на влијание врз личната сексуална определба на поединецот како дел од 
неговиот приватен живот.197 

Во контекст на еволутивниот развоја на ЕКЧП, во 1999 година во предметот 
Salgueiro da Silva Mouta против Португалија198 Судот за првпат утврдил повреда на 
членот 14 во корелација со членот 8 сметајќи дека хомосексуалната ориентација 
на жалителот е основата поради кој домашните судови ја доделиле неговата 
ќерка на чување и на воспитување на поранешната сопруга. Ваквиот третман 
заснован на определена карактеристика поврзана со приватниот живот и лична 
определба на личноста претставува неоснована интервенција на државата во 
нејзиниот приватен живот. 

Во предметот E.B. против Франција199 жалителката, која живеела заедно 
со друга жена, поднела барање за посвојување дете. Домашните власти го 

195 HomO, Decision of 21 June 2006, dossier no 262/06. English summary available via 
HomO website: http://www.homo.se/o.o.i.s/3662

196 Dudgeon против Велика Британија, 22 октомври 1981 година, Series A no. 45
197 Smith and Grady против Велика Британија, бр. 33985/96 and 33986/96,  ECHR 

1999-VI, жалителките биле отпуштени од Кралската воздухопловна служба поради 
нивната сексуална ориентација.

198 Salgueiro da Silva Mouta против Португалија, бр. 33290/96, ECHR 1999-IX
199 E.B. против Франција, цитиран погоре.
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одбиле нејзиното барање поради отсуство на „машки модел“ во заедничкото 
домаќинство и ефектот што таквата заедница би го имала врз детето. Како 
дополнителен противаргумент бил односот на партнерката, која, според 
домашните органи, не покажувала доволно интерес за посвојувањето. Од друга 
страна, домашниот закон дозволувал еден родител, хетеросексуалец, да посвои 
дете без посебно навлегување во неговиот приватен живот, со што жалителката 
била ставена во нееднаква ситуација наспроти лицата што се хетеросексуалци. 
Во конкретниот предмет, Судот утврдил дека правото на посвојување, иако 
не е предвидено јасно во согласност со членот 8, сепак се анализирало како 
право на семеен живот. Судот утврдил дека токму сексуалната ориентација била 
основата за различниот третман, кој не бил правичен и објективно оправдан 
затоа што властите не дале објаснување за легитимната цел поради која го 
ограничиле правото на посвојување на жалителката. Особено ако се земат 
предвид и аргументите на француските власти, кои, меѓу другото, упатувале и 
на животниот стил на жалителката, како и на фактот дека не е во брак, иако тоа 
не претставувало правна пречка во согласност со француското право. Поради 
тоа, Судот сметал дека сексуалната ориентација била пресудниот фактор поради 
кој француските власти не & дозволиле да посвои дете, и покрај фактот што тоа 
никаде јасно не се наведува.

Во предметот Gas and Dubois против Франција200 две жени, кои склучиле 
граѓанска врска (civil partnership agreement), се жалеле пред Судот дека им 
било ограничено правото на посвојување дете поради нивната хомосексуална 
ориентација. Имено, втората жалителка била мајка на дете што живеело заедно 
со двете жалителки и кое тие заеднички го одгледувале и воспитувале. Сепак, 
француските власти го одбиле барањето на првата жалителка да го посвои 
детето со согласност на неговата мајка (втората жалителка) бидејќи тоа не би 
било во најдобар интерес за детето. Судот утврдил дека е дозволено барањето 
на жалителките, подведувајќи го под право на семеен живот. Сепак, останува 
понатаму да се донесе мериторна одлука за предметот и да се донесе одлука 
дали ограничувањето на правото е пропорционално во согласност со поставената 
легитимна цел од страна на државата.

Во предметот Estevez против Шпанија201 жалителот живеел со својот партнер 
повеќе од 10 години во заедничко домаќинство, но во согласност со шпанското 
законодавство во времето кога е поднесено барањето пред Судот, не можело 

200 Gas and Dubois против Франција (одлука за дозволеност); бр. 25951/07, 31 август 
2010

201 Mata Estevez против Шпанија (dec.), бр. 56501/00, ECHR 2001-VI
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да се склучи брак со лице од исти пол. По смртта на партнерот, жалителот 
неуспешно барал од властите да му се исплатат социјалниот и пензиски надомест 
што ги плаќал неговиот партнер во текот на животот. Судот ова прашање го 
разгледувал од аспект на семеен живот, во согласност со членот 8 од ЕКЧП, и 
утврдил дека заедничкиот живот меѓу жалителот и неговиот партнер, независно 
од времето поминато заедно, не се подведува под концептот на семеен живот. 
Судот го разгледувал барањето на жалителот од аспект на приватен живот и 
утврдил дека постои различен третман наспроти хетеросексуалните врски во 
кои партнерите живееле заедно и имале право на пензиско-социјален надомест 
по смртта на нивниот партнер, но не можеле да склучат брак бидејќи правото 
на развод не било дозволено до 1981 година. Судот сметал дека одлуката на 
домашните власти да се одбие барањето на жалителот била во согласност со 
остварување легитимна цел, односно заштита на институцијата „брак“ a propos 
правото на остварување семејна пензија. Според тоа, Судот сметал дека ваквите 
одлуки не претставувале дискриминаторна интервенција во приватниот живот 
на жалителот.202 

Сличен е ставот на Судот во однос на правната анализа за предметот Schalk 
and Kopf против Австрија,203 кој заклучил дека нема повреда на членот 12, 
посебно (право на брак) и на членот 14 во врска со членот 8. Судот укажал дека 
државата има алтернативен начин да го признае заедничкиот живот меѓу лица 
од исти пол преку Законот за регистрирани граѓански врски во согласност со 
кој овие лица имаат правно признаен статус сличен како брачниот.204 Понатаму, 
Судот сметал дека државата не го надминала дискрециското право во однос на 
правата и на обврските што произлегуваат од регистрираните врски така што ќе 
создаде фактичка нееднаквост меѓу овој вид врски и бракот.  

202 Види, a contrario, P.B. and J.S. против Австрија, бр. 18984/02, 22 јули 2010 година, во 
кој Судот утврдил повреда на членот 14 во врска со членот 8 во однос на неможноста 
едниот жалител да оствари право на осигурување од својот партнер, пред сè, поради 
неговата хомосексуална ориентација.

203 Schalk and Kopf против Австрија, бр. 30141/04, 24 јуни 2010 година, барањето на 
жалителите до Големиот судски совет било отфрлено на 29 ноември 2010 година.

204 Во согласност со Директивата на Европскиот совет 2003/86/EC од 22 септември 
2003 година, која се однесува на право на семејно обединување, се предвидува 
дека член на семејството inter alia може да биде и партнер (да не сe во брак) со 
кој едно лице има долга и стабила врска или има регистрирана врска во согласност со 
закон. 
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7.2. Физички и ментални пречки во развојот (хендикеп) 
како дискриминаторска основа

Директивата за недискриминација во областа на вработување (анализирана 
погоре) не предвидува конкретно дефинирање на хендикепот, односно кои лица 
се заштитени од дискриминација по основа на хендикеп.205 Според практиката на 
Судот на правда, лицата со хендикеп се ранлива категорија, која може да биде 
поделена на две групи и тоа: лица со интелектуални пречки и лица со ментално-
здравствени проблеми што воедно е референца применета и во Конвенцијата за 
правата на лица со хендикеп при ООН.206 

Сепак, во предметот Chacón Navas против Eurest Colectividades SA207 Судот 
на правда утврдил дека тоа што лицата се отпуштени од работа од страна 
на нивниот работодавец единствено врз основа на болест не се подведува 
под дискриминаторна основа во согласност со Директивата во областа на 
вработување. Забраната за дискриминација содржана во наведената Директива 
оневозможува престанок на работен однос поради хендикеп на лице бидејќи 
работодавецот има обврска да обезбеди соодветни услови за работа. Според 
тоа, престанок на работниот однос не е оправдан единствено поради фактот дека 
засегнатото лице не е способно да ги извршува основните функции од својата 
работа, а не му се обезбедени дополнителни услови. Понатаму, Судот на правда 
утврдил дека концептот „хендикеп“ треба да се разбере како ограничување што 
произлегува од одредено физичко, ментално или психолошко нарушување, кое 
делумно или целосно го спречува засегнатото лице да има професионален живот. 
Оваа Директива упатува на хендикеп кај личноста, кој може да биде физички, 
ментален или психолошки, но не и болест, и поради тоа Судот на правда не 
може да го толкува на начин што ќе ги изедначи овие поими. Според тоа, 
лицето, чијшто работен однос престанал поради болест, не е заштитено според 
дискриминаторска основа и тоа не може да се смета за дополнителен услов за 
дискриминација имајќи ја предвид затворената листа на основи во Директивата.

Хендикепот спаѓа во групата „други основи“ во согласност со членот 14, кој 
сè уште не е доволно развиен во согласност со практиката на Судот. Судот во 
одредени предмети, кои на определен начин го третираат прашањето на здравје 

205 Види и www.non-discrimination.ne, Disability and non-discrimination law in the European 
Union; www.mhe-sme.org; www.inclusion-europe.org; www.equalrightstrust.org.

206 Оваа поделба е прифатена од страна на Агенцијата за основни права при ЕУ, види 
повеќе на: http://www.fra.europa.eu. 

207 C-13/05, Court of Justice of the European Communities (Grand Chamber), од 11 јули 
2006 година; види на: http://eur-lex.europa.eu
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или хендикеп, односно определена физичка или ментална пречка, утврдил дека 
членот 8 е неприменлив. На пример, во предметот Marzari против Италија208 
(поднесителот се жалел на неуспехот на државата да му обезбеди сместување 
соодветно на неговиот хендикеп); Sentges против Холандија209 (поднесителот се 
жалел дека неговото барање да му се обезбеди вештачка рака било одбиен); 
Pentiacova and Others против Молдавија210 (поднесителот се жалел поради 
неуспехот на Владата да обезбеди целосна медицинска грижа и материјален 
надомест во однос на хемодијализа).

Во предметот Zehnalová and Zehnal против Република Чешка211 Судот го 
отфрлил наведеното во жалбата на жалителите, дека државата не успеала да 
им обезбеди соодветен пристап до институциите во согласност со потребите на 
лицата со физички и со ментални пречки во развојот (еден од брачните другари 
имал физички хендикеп) и поради тоа сметаат дека биле дискриминирани во 
однос на другите лица. Имено, тој неуспешно иницирал постапка пред домашните 
органи со цел да се подобри пристапот за овие лица до некои институции во 
градот во кој живеел. Судот утврдил дека членот 8 не е применлив бидејќи не 
постоела поврзаност меѓу потребата на  жалителот секојдневно да ги користи 
овие институции и неговиот приватен живот. Но, од друга страна, Судот сметал 
дека државата има позитивна обврска да ја подобри состојбата на лицата со 
хендикеп, особено во однос на пристап до институциите. Сепак, заклучил дека 
државата во конкретниот случај не останала пасивна во однос на подобрување 
на условите за живот на лицата со хендикеп. Судот не навлегол во анализа на 
евентуалната дискриминација врз основа на хендикеп во согласност со членот 
14 во релација со членот 8 бидејќи утврдил дека тој не бил применлив за 
предметот.212 

Од друга страна, Судот открил неколку предмети во кои хендикепот се јавува 
како основа за различен третман. 

208 Marzari против Италија (dec.), бр. 36448/97, 4 мај 1999 година
209 Sentges против Холандија (dec.), бр. 27677/02, 8 јули 2003 година
210 Pentiacova and Others против Молдавија (dec.), бр. 14462/03, ECHR 2005 година
211 Zehnalová and Zehnal против Република Чешка (dec.), бр. 38621/97, ECHR 2002-V.
212 Види слично Farcaş против Романија, бр. 32596/04, 14 септември 2010 година, каде 

што жалителот иако се жалел во однос на немање пристап до судските институции 
и право на правна помош, сепак Судот не сметал дека наведеното е основано 
во согласност со членот 6, ниту, пак, може да се подведе под приватен живот во 
согласност со членот 8. 
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Во предметот Glor против Швајцарија213 Судот утврдил различен третман 
на жалителот, кој во согласност со домашното право имал полесен облик на 
хендикеп, дијабетес, поради што не можел да служи војска. Како резултат на тоа 
морал да плати определена такса бидејќи степенот на хендикеп не бил доволен за 
да се ослободи од такса. Дополнително, властите го одбиле барањето да служи 
цивилна служба (приговор на совест) со цел да биде ослободен од такса. Судот 
сметал дека домашните власти можеле да му понудат на жалителот алтернатива 
за воената служба, како на пример цивилна служба, која ќе бара помал напор и тој 
ќе има можност да го прима медицинскиот третман. Поради тоа, Судот утврдил 
повреда на членот 14 во врска со членот 8 сметајќи дека жалителот е жртва на 
дискриминаторен третман врз основа на степенот на хендикеп бидејќи немало 
основано оправдување на разликата што властите ја наметнале меѓу лицата што 
не се способни за воена/цивилна служби, а се изоставени од даноци и тие што се 
неспособни за воена/цивилна служба, а кои не се изоставени од плаќање даноци 
со што се ставени во нерамномерна ситуација.

Во предметот Pretty против Велика Британија214 жалителката, која боледу-
вала од дегенеративна болест, барала од властите гаранција дека ќе овозможат 
изоставување од кривична одговорност поради помагање при самоубиство 
(евтаназија), кое би настапило во напредните фази на нејзината болест кога таа 
нема да биде во можност да го направи чинот. Жалителката се жалела дека 
нејзиниот приватен живот бил повреден поради забраната за евтаназија, која 
воедно има диспропорционален ефект врз тие што се онеспособени сами да си 
го прекинат сопствениот живот наспроти тие што можат самите да го направат 
тоа. Судот сметал дека во конкретниот случај фактот што жалителката ќе биде 
de facto оневозможена сама да си го одземе животот не претставува основа 
за исклучување на забраната за евтаназија, која важела за сите еднакво, поради 
можноста за евентуални злоупотреби. Во конкретниот случај тој утврдил дека 
членот 14 не бил повреден.

Во еден од поновите предметот Alajos Kiss против Унгарија215 Судот прифатил 
дека државата има широки овластувања и дискрециско право да го ограничи 
правото на глас на лицата со ментални пречки.216 Сепак, од друга страна, 

213 Glor против Швајцарија, бр. 13444/04, 30 април 2009 година.
214 Pretty против Велика Британија, бр. 2346/02, 29 април 2002 година.
215 Alajos Kiss против Унгарија, бр. 38832/06, ECHR 2010- 
216 Види слично во Hirst против Велика Британија (no. 2) [GC], бр. 74025/01, § 82 ECHR 

2005-IX; Oвој предмет се однесува на ограничување на право на глас на лица осудени 
на казна затвор. Судот сметал дека ваквото ограничување не е пропорционално во 
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државата, во согласност со домашното законодавство, треба да воспостави 
правична рамнотежа и пропорционалност кога ќе ограничи едно право. Во 
овој случај, жалителот, кој имал ограничена деловна способност и бил под 
делумно старателство, се жалел дека нема право да гласа, спротивно на членот 
3 од Протокол 1, поради неговиот хендикеп. Иако жалителот не се повикува на 
дискриминација, сепак Судот оценил дека доколку на определена група, особено 
ранлива и дискриминирана во минатото, како на пример лица со физички и со 
ментални пречки, & се ограничи некое право, во тој случај државата треба многу 
повеќе да ги образложи и воедно оправда овие ограничувања.217 Државата не 
треба да создава стереотипни закони со кои отворено ќе ограничи определени 
права и затоа особено третманот кон овие лица мора да биде внимателно 
анализиран за да не се спречи нивно вклучување во политичкиот, социјалниот 
и во културниот живот.

7.3. Возраст како дискриминаторска основа

Возраста per se не е јасно предвиден основа во согласност со членот 14, но 
во согласност со практиката на Судот веќе е откриена и е вклучен како „друга 
дискриминаторска основа“. Имено, нагорната линија на развој на судската 
практика упатува на нова динамика во однос на надградување на веќе откриените 
основи, како што е возраста. 

Во предметот Schwizgebel против Швајцарија218 г-ѓата Schwizgebel е 
47-годишна самохрана мајка и се жалела пред Судот дека домашните органи 
& го одбиле барањето да посвои дете. Одлуката во голема мера била заснована 
на разликата меѓу посвоителот и детето и фактот дека посвојувањето ќе има 
финансиски товар за жалителката со оглед на тоа дека таа веќе имала едно дете 
за кое самата се грижела. Судот утврдил различен третман меѓу жалителката 
наспроти помладите жени/мајки во однос на кредибилитетот за посвојување 
дете заснован единствено врз основа на возраст. Судот, понатаму, сметал дека 
не постои унификација на старосната граница како услов за посвојување деца 
меѓу државите што се членки на ЕКЧП упатувајќи на дискрециското право на 
државата да постави граница a propos правото на посвојување. И, конечно, во 
конкретниот предмет, Судот заклучил дека легитимната цел што државата се 

согласност со легитимната цел и утврдил повреда на членот 3 од Протокол бр. 1 
(право на избори, што го вклучува активното и пасивно избирачко право) без посебен 
осврт на членот 14.

217 Види, mutatis mutandis, Jasinskis против Летонија, бр. 45744/08, 21 декември 2010 
година.

218 Schwizgebel против Швајцарија, бр. 25762/07, ECHR 2010- (extracts).
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стремела да ја постигне преку старосното ограничување е оправдана поради 
интересот на детето и финансискиот товар што жалителката би го трпела и кој 
воедно би имал определени реперкусии врз детето. 

Во предметот Stec и други против Велика Британија219 Судот го разгледувал 
inter alia наведеното во жалбата на жалителите дека биле ставени во 
нерамномерна позиција поради пол и возраст. Имено, жалителите поради 
повреда/болест здобиени на работното место добивале намалени работни 
приходи, кои биле предвидени да се исплаќаат и по здобивање на условите за 
пензија. Но, од 1986 година овој надомест бил ограничен така што мажите имале 
право на него до 65 години, а жените до 60, а во периодот потоа се здобивале со 
право на старосна пензија, која била помала во однос на претходниот надомест. 
Жалителите се жалеле дека биле предмет на дискриминација врз основа на 
пол и на возраст поради промената на првичното законодавство, кое им давало 
право на доживотно примање на намалени работни приходи со приклучување 
кон пензискиот систем во момент на исполнување на старосните критериуми. 
Различниот старосен третман на лица од машки и од женски пол е предвиден во 
Велика Британија уште од 1940 година. Судот во конкретниот случај сметал дека 
различниот третман е основано и објективно оправдан бидејќи има за цел, меѓу 
другото, да ја коригира незавидната економска позиција на жената.

Поголемиот број држави во Европа го прифаќаат принципот на позитивна 
дискриминација на жената така што таа има право да се здобие со старосна 
пензија порано од мажите. Единствено 18 држави во Европа ја изедначуваат 
старосната пензија меѓу машкиот и женскиот пол.220 Овој принцип е прифатен 
и оправдан како афирмативна мерка и од страна на Судот за правда, кој сметал 
дека различниот третман е објективно неопходен, меѓу другото, да се избегне 
спречување на сложениот финансиски еквилибриум во системот на социјална 
заштита.221 Сличен став зазел и Уставниот суд на Република Македонија, кој 
утврдил дека правото на жената што е осигуреник да здобива старосна пензија 
порано од осигуреникот маж е оправдано со принципот на афирмативна акција, 
односно принципот на позитивна дискриминација на жената, но во сферата на 
пензиското и на инвалидското осигурување, што не може по автоматизам да се 

219 Stec и други против Велика Британија [GC], бр.. 65731/01, ECHR 2006-VI.
220 Ibid §§ 36-37.
221 Secretary of State for Social Security v. Evelyn Thomas and Others [1993] ECR I-1247, 

види слично и во The Queen v. Secretary of State for Social Security, ex parte Equal 
Opportunities Commission (“EOC”) [1992] European Court Reports (ECR) I-4297, 
C-328/91.
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применува и во други сфери, особено ако тоа води кон ограничување на правата 
врз основа на пол.222

7.4. Брачна состојба како дискриминаторска основа

Во согласност со практиката на Судот, државите можат да воспостават 
различен третман меѓу брачни и вонбрачни врски така што лицата во брак 
имаат попривилегиран третман, особено во областа на фискалната политика, 
пензискиот и социјален систем.223  Ова произлегува од сфаќањето на Судот 
дека заштитата на правната институција „брак“, како легитимна цел, може да 
намали определени права на лица што не се во брак со што de facto ќе се создаде 
нееднаков третман.224 Во секој случај, потребно е да постои пропорционалност 
меѓу заштитата на легитимната цел и ограничувањето на правата на лицата што 
не се во брак, или формално-правен брак за да може да се оправда различниот 
третман меѓу овие две категории. 

Во предметот Muñoz Díaz против Шпанија225 „бракот“ склучен според обичаите 
на ромската заедница, а воедно неформално признаен како таков од шпанските 
органи, претставувал пречка жалителката да се здобие со право на семејна 
пензија по смртта на својот сопруг. Имено, во конкретниот предмет сопругот на 
жалителката во текот на нивниот брак плаќал социјални и здравствени придонеси, 
кои се однесувале и на неа. Како дополнителна потврда за јасното признавање 
на бракот е изводот од книгата на родени на децата дека се родени во брак 
меѓу жалителката и нејзиниот, сега починат, сопруг. Судот сметал дека постои 
идентична ситуација со лицата што склучиле граѓански брак имајќи ги предвид 
наведените околности што претставувале правни претпоставки за остварување 
право на семејна пензија. Во контекст на начинот на кој бил склучен бракот, Судот 
забележал дека постои и меѓународен договор меѓу европските држави да се 
признаат посебните потреби на етничките заедници, особено Ромите, и обврска 
на државите да ја заштити нивната сигурност, идентитет и начин на живеење, 
како и да ја зачува нивната културолошка различност во рамките на националните 
системи. Според тоа, Судот сметал дека постои неразумен различен третман 
наспроти другите законски склучени бракови бидејќи жалителката имала право 

222 Решение на Уставен суд на Република Македонија, У.бр.107/2004 од 29 септември 
2004 година.

223 Види, mutatis mutandis, Burden против Велика Британија [GC], бр. 13378/05, § 65, 
ECHR 2008.

224 Види Saucedo Gomez против Шпанија (dec.), бр. 37784/97, 26 јануари 1999 година; 
Nylund против Финска (dec.), бр. 27110/95, ECHR 1999-VI.

225 Muñoz Díaz против Шпанија, бр. 49151/07, 8 декември 2009 година.
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на легитимно очекување да оствари пензија по смртта на својот сопруг. Поради 
тоа, најдена е повреда на членот 14 во однос на правото на сопственост (членот 
1 од Протокол бр. 1). 

Во предметот Serife Yigit против Турција226 жалителката, која била омажена во 
согласност со верски правила и церемонија, без формално склучување граѓански 
брак, се жалела пред Судот дека била различно третирана наспроти брачните 
другари во однос на правото на социјален надомест. Судот се согласил дека во 
конкретниот предмет постои различен третман, но сепак утврдил дека е основано 
оправдан бидејќи постоела легитимна цел (граѓански брак и неговото значење 
во секуларна држава каде што религиозните институции и обичаи се издвоени од 
правните). Имено, Судот во оценката дали е пропорционална одлуката на турските 
власти со која го одбиле барањето на жалителката да оствари право на семејна 
пензија, наспроти легитимната цел, тргнал од анализата на домашниот закон, 
во согласност со кој само лицата што склучиле граѓански брак имале право на 
таков надомест. Турција воведувајќи секуларен систем настојувала сите сфери на 
општествениот живот да бидат засновани врз правна рамка, а не врз религиозни 
обичаи. Не било спорно дека жалителката знаела за оваа состојба, но не презела 
мерки правно да го регулира својот статус. Дополнителен аргумент според 
Судот бил фактот дека жалителката немала правен статус како брачен другар на 
својот маж, потврден од страна на државен орган. Во секој случај, домашниот 
закон овозможувал децата од бракови склучени според верските обичаи да ги 
уживаат социјалните права по смртта на едниот родител, како во конкретниот 
случај. Судот го разграничил овој случај со наведениот наведувајќи дека и 
покрај сличната фактичка и правна основа, сепак постојат определени разлики 
во однос на признаениот статус на брачен другар во текот на заедничкиот живот. 
И, конечно, Судот сметал дека прашањето за регулирање на брачниот статус е 
првично предмет на оцена на државната политика и се смета за основано доколку 
постои различен третман во однос на остварување определени граѓански права. 
Сепак, степенот на пропорционалност е секогаш предмет на поединечна анализа 
за што државата треба да ја оправда и аргументира фактичката нееднаквост 
заснована врз брачен статус.

Во предметот Petrov против Бугарија227 Судот утврдил повреда на членот 14 
во врска со членот 8 бидејќи на жалителот, додека ја издржувал казната затвор, 
му било ограничено правото на телефонски разговори со својата вонбрачна 
партнерка, за разлика од брачните другари на кои ова право им било во целост 

226 Şerife Yiğit против Турција, [GC], цитиран погоре.
227 Petrov против Бугарија, бр. 15197/02, 22 мај 2008 година.
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дозволено. Во овој предмет државата не дала објаснување со цел да го оправда 
различниот третман. Поради тоа, Судот сметал дека не постои пропорционалност 
во однос на ограничувањето и различниот третман заснован единствено врз 
брачниот статус. 

7.5. Државјанство како дискриминаторска основа

Во согласност со Конвенцијата за државјанство при Совет на Европа 
(анализирана погоре), државјанството претставува правна врска меѓу лицето и 
државата и не се однесува на етничкото потекло на личноста. Во согласност со 
практиката на Судот, државјанството се јавува како дискриминаторска основа 
во согласност со кој државата, преку практиката на своите механизми или преку 
правна регулатива создава различен третман за лицата што немаат државјанство 
на конкретната држава. Сепак, во согласност со анализираната практика, овој 
третман не е секогаш дискриминаторен. 

Во предметот Gaygusuz против Австрија228 австриските власти го одбиле 
барањето на жалителот да му доделат надомест во итни случаи за невработени 
лица единствено поради немање австриско државјанство. Судот, генерално, 
смета дека државите имаат право на регулирање на националните системи во 
областа на социјалната сфера и можат да воспостават нееднаков третман во 
случај на слична или иста ситуација, но под услов да обезбедат основани и 
оправдани причини за ваквото постапување. Судот навел дека жалителот ги 
исполнувал сите критериуми да добие ваков надомест, имено бил невработен, 
но работоспособен и, го исцрпел правото за надомест од невработеност и имал 
итна потреба од ваков надомест, со што бил во еднаква ситуација како и сите 
австриски државјани. Судот сметал дека аргументот на Владата дека има обврска 
да се грижи за лицата што се државјани на Австрија, наспроти другите лица што 
престојуваат во државата, не е доволно основана и објективна цел за да се 
оправда различниот третман на лица што имаат австриско државјанство и тие 
што немаат.

Во предметот Luczak против Полска229 Судот го оценувал евентуалниот 
дискриминаторски социјален систем поради фактот што бил поставен така 
за да ги исклучува сите земјоделци од правото на социјална заштита доколку 
немаат полско државјанство, како во случајот на жалителот. Тој бил француски 

228 Gaygusuz против Австрија; 16 септември 1996 година, Reports of Judgments and De-
cisions 1996-IV.

229 Luczak против Полска, бр. 77782/01, ECHR 2007-XIII.
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државјанин со полско потекло и додека живеел и работел во Полска неколку 
години претходно бил социјално заштитен. Подоцна, тој и неговата сопруга 
купиле фарма и решиле да се посветат на земјоделство при што жалителот ја 
напуштил првата работа. Полските власти одбиле да го прифатат неговото 
барање да биде дел од социјалниот систем наменет за земјоделци бидејќи немал 
полско државјанство, што претставувало conditio sine qua non во тој контекст. Како 
резултат на оваа одредба, жалителот немал право на социјална и на здравствена 
заштита, ниту, пак, можел да исплаќа надомест со цел да се здобие со старосна 
пензија. 

 
Судот сметал дека домашното законодавство мора да биде усогласено 

со практиката за членот 14 и државата мора да даде издржано оправдување 
за исклучување на поединци од системот на социјална заштита единствено 
врз основа на државјанство. Судот сметал дека нема потреба да се цени 
пропорционалноста на средствата кога не постои легитимна цел за воведување 
нееднаков третман во согласност со домашен закон. Во овој контекст, тој 
нагласил дека вака поставениот систем на социјална заштита, кој предвидува 
исклучување определена категорија луѓе од социјалниот систем поради немање 
полско државјанство, е спротивно на законодавните трендови и стандарди во 
областа на социјална сигурност во Европа.230 Според тоа, Судот сметал дека 
во отсуство на убедливи аргументи, полската влада не успеала да го оправда 
евентуалниот јавен интерес поради кој постоел различен третман и сметал дека 
ваквиот третман не бил во согласност со членот 14.

Во предметот Moustaquim против Белгија231 жалителот, кој живеел во 
Белгија од својата прва година, но не бил државјанин на Белгија, бил рецедивист 
и осуден за направени кривични дела на територијата на Белгија поради што 
дополнително му била изречена и одлука за депортација. Судот утврдил повреда 
на правото на семеен живот во согласност со членот 8 бидејќи целата фамилија 
му живеела во Белгија, но сметал дека жалбата за нееднаков третман наспроти 
белгиските државјани и државјаните на ЕУ, кои според белгиското право (уставна 
категорија) не можат да бидат депортирани, е објективно и разумно оправдано 
со оглед на легитимноста да не бидат подложни на депортација. 

Судот, исто така, во група предмети против Република Чешка утврдил дека 
отсуството на државјанство може да се земе како разумно и објективно оправдана 
основа поради која жалителите не биле во можност да го остварат своето право 
на денационализација и да се здобијат со сопственост врз определен имот. Во 

230 Koua Poirrez против Франција, бр. 40892/98, ECHR 2003-X.
231 Moustaquim против Белгија 18 февруари 1991 година, Series A no. 193.
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овие предмети, Судот (Големиот совет) утврдил дека правото на сопственост на 
жалителите е недопуштено со членот 1 од Протокол бр. 1 поради отсуство на 
легитимно очекување да се здобијат со сопственост. Жалителите биле свесни, 
пред иницирање на домашната постапка дека не го исполнуваат законскиот услов, 
односно обврската да бидат државјани на Република Чешка, што претставувало 
услов без кој не се може. Како резултат на ваквиот заклучок, Судот сметал дека 
членот 14 е неприменлив.232 

7.6. Постојан престој во друга држава 
како дискриминаторска основа

Во предметот Kohls против Германија233 жалителката била германска 
државјанка со еврејско потекло, која пребегнала во Аргентина каде што живеела 
и работела неколку години. Таа се вратила во Германија и без успех барала да & 
се пресмета периодот додека работела во Аргентина во работниот стаж  со цел 
да оствари право на пензија. Судот сметал дека интервенцијата на државните 
власти во однос на правото на пензија на жалителката била оправдана со оглед 
на нејзината целосна вклученост во Аргентина, на доброволна основа, за разлика 
од иселениците што биле објективно спречени да се вратат во Германија поради 
што овие ситуации не можат да се изедначат. 

Во предметот Carson против Велика Британија234 жалителите истакнале пред 
Судот дека Владата на Велика Британија не применила еднакви стандарди на 
зголемување на пензискиот надомест на лица што живееле надвор од нејзината 
територија, наспроти лицата што живееле во државата. Државата сметала дека е 
оправдано да постојат разлики меѓу првата група и лицата што имаат живеалиште 
на територијата на државата, вклучително и тие што живеат надвор од неа, но под 
услов државата за престој на овие лица да има склучено билатерален договор 
со Велика Британија во однос на регулирање на ова прашање. Судот се согласил 
со аргументите на државата и сметал дека жалителите се во различна ситуација 
од наведените групи и поради тоа не може да се каже дека се дискриминирани. 
Како дополнителен аргумент, Судот прифатил дека државата може да го зголеми 
надоместот во согласност со стандардот на живеење во државата, кој не е 
идентичен со државите на престој на жалителите.

232 Polacek and Polackova против Република Чешка [GC], (dec.) бр. 38645/97, 10 јули 
2002 година; Pincová and Pinc против Република Чешка; Gratzinger and Gratzingero-
va против Република Чешка (цитирани погоре, види во анализа на практиката на 
Комитетот за човекови права).

233 Kohls против Германија (dec.), бр. 72719/01, 13 ноември 2003 година.
234 Carson and Others против Велика Британија [GC], бр. 42184/05, ECHR 2010-
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7.7. Професија како дискриминаторска основа

Иако не е конкретно предвидена како дискриминаторска основа, професијата, 
според Судот, се подведува под „друг статус“ во согласност со членот 14.  Така, 
на пример, во случајот Van der Mussele против Белгија235 еден адвокатски 
приправник се жалел дека бил третиран понеповолно од приправниците во 
другите професии бидејќи морал да дава правна помош без надомест, што 
не било случај со другите професии. Во тој контекст жалителот упатувал на 
различен третман, кој произлегувал од фактот дека тој бил подведен под 
присилна и задолжителна работа (членот 4 од ЕКЧП), наспроти приправници во 
другите професии. Судот не го прифатил наведеното оценувајќи дека постојат 
суштински разлики меѓу оваа професија и другите професии.

235 Van der Mussele против Белгија, 23 ноември1983 година, Series A no. 70.
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Глава 4
ПоиМ	на	ЕДнаКвост	и	
на	нЕДисКриМинација	
во	оДнос	на	рЕПублиКа	
МаКЕДонија
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1.  Домашна правна рамка на принципот на 
еднаквост и на недискриминација
 

Принципот на еднаквост, заедно со забраната за дискриминација, 
претставува уставна гаранција во Република Македонија предвидувајќи 
еднаквост на сите граѓани независно од пол, раса, боја на кожа, 

национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна и 
општествена положба. Сите граѓани се еднакви пред Уставот и законите. Уставот 
предвидува заштитен механизам од каков било облик на дискриминација 
заснован на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност 
преку поднесување иницијатива/барање до Уставен суд за заштита од 
дискриминација. Правното врамување на заштитата од дискриминација бележи 
нагорни тенденции во однос на регулирање различни општествени сфери 
(основни права и слободи, работни односи, образование, култура, социјален и 
здравствен систем, даночен систем, казнено-правна област) како и создавање 
правни механизми за спречување и за санкционирање недозволен различен 
третман заснован врз определени дискриминаторски основи. 

Сепак, досегашната правна рамка ова прашање го третирала делумно и 
дисперзирано во повеќе законски текстови обидувајќи се правно да се вклучат 
определени поими и трендови, кои, во секој случај, означуваат појдовна точка 
за борба против дискриминацијата.236 

Денешните актуелни промени подразбираат создавање општа правна 
рамка за спречување и за заштита од дискриминација, која се претпоставува и 
очекува да се одрази позитивно  врз засилување на гаранциите за заштита на 
принципите на еднаквост и на недискриминација и соодветно санкционирање на 
повредите.237 

236 Види дополнително за правната регулатива во Република Македонија во однос на 
забраната за дискриминација, која детално е предвидена во прирачникот Правна 
рамка за заштита од дискриминација, цитиран погоре; Види и во Прирачник за 
остранување дискриминација врз основа на етничка припадност; септември 2009 
година; страници 38 - 44; http://soros.org.mk/dokumenti/mak-za-web131009.
pdf; Како и Анализа на меѓународните стандарди и најдобра практика и постојните 
национални закони, политика и планови на антидискриминаторската политика, МЦМС, 
страници 68 - 124.

237 Види во Упатство за институциите за спроведување на ЗСЗД, во согласност со 
кој подетално се откриваат и се дефинираат  определени институции како што 
се дискриминација, дискриминаторски основи, исклучоци од дискри мина ци ја, ди -
ректна/индиректна дискриминација, вознемирување и полово вознеми рува ње, 
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2.  Практиката на Судот во однос на Република 
Македонија 
 

Практиката на Судот е од исклучително значење за развојот на 
македонското законодавство бидејќи одлуките што се однесуваат на 
Македонија, освен што имаат inter partes ефект, претставуваат и основа 

за препознавање системски проблеми, кои начелно произлегуваат од лошите 
законски решенија или од практиката на домашните (судски или управни) органи 
и како такви се показател за определени промени.238 Истовремено, одлуките 
на Судот претставуваат индиректен показател за поединците, потенцијални 
жалители пред Судот во однос на ефикасноста, односно неефикасноста на 
домашните правни средства. 

Во предметот Шијакова и други против Република Македонија239 Судот, 
меѓу другото, индиректно ја анализирал и ефикасноста на домашното правно 
средство, иницијативата до Уставниот суд дека определена одлука, практика, 
состојба го нарушува принципот на еднаквост и на недискриминација. Имено, 
децата на жалителката се приклучиле кон монашкиот ред на Македонската 
православна црква (МПЦ) без согласност на жалителката. Таа се жалела 
дека правото на семеен живот било повредено бидејќи МПЦ, според неа, 
не дозволувала средби меѓу монасите и нивните родители поради што таа 
била лишена од правото на соодветна грижа од своите деца. Оваа жалба, без 
успех, жалителката ја истакнала пред Уставниот суд оспорувајќи ја единствено 
уставноста на Уставот на МПЦ. Во однос на жалбата на жалителката дека била 
дискриминирана поради своите политички и други убедувања, спротивни 
на МПЦ, како и повреда на правото на убедување, вероисповед и слобода на 
изразување, Судот го анализирал прашањето за исцрпување на домашните 
правни средства пред поднесување на жалбата до Судот. Во согласност со 
практиката на Судот, ефикасни правни средства се тие што му се достапни на 
поединецот како во теоријата така и во практиката, кои можат да откријат и да 
утврдат повреда на едно право на кое се повикува поединецот (декларативно 
признание) и во согласност со кои ќе се оствари соодветен надомест во однос 

психичко вознемирување (мобинг), судска постапка за надомест на штета од дис кри -
минација, надлежности на Комисијата и слично.

238 Види анализата на Предлог-законот за кривична постапка на: www.sobranie.mk, 
каде што се реферира на практиката на Судот како основа за одредени реформски 
промени на казненоправниот систем.

239 Шијакова и други против Република Македонија, (dec.) бр.67914/01 од 6 март 2003 
година.
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на повредата. Во тој контекст заклучил дека жалителката пропуштила да ги 
истакне евентуалните повреди на одредбите на ЕКЧП пред Уставниот суд, кој 
има надлежност да решава за нив. Според тоа, Судот го отфрлил барањето на 
жалителката како неоправдано поради фактот дека не го искористила домашниот 
правен лек. Судот, во низа предмети против Република Македонија, ги отфрлил 
жалбите на жалителите дека се дискриминирани врз основа на некоја основа 
поради неисцрпување на домашното правно средство, односно дека не поднеле 
иницијатива до Уставниот суд.240 

Слично како и во предметот со Шијакова (анализиран погоре), 
прашањето за искористување на домашните правни средства, како еден од 
основните критериуми што треба да се исполнат пред поднесување жалба 
пред Судот, било предмет на анализа и во предметот Вранишкоски против 
Република Македонија.241 Жалителот бил осуден со конечна одлука на Врховниот 
суд поради изразување определено мислење со религиозна содржина во 
одреден верски календар. Судот сметал дека жалбата дека му било повредено 
правото на вероисповед и на убедување, во согласност со членот 9, и правото на 
изразување, во согласност со членот 10, е неприфатлива бидејќи не ги искористил 
домашните правни лекови. Имено, Судот утврдил дека жалителот не поднел 
иницијатива до Уставниот суд, кој во согласност со Уставот имал надлежност 
да решава за неговите наводи истакнати пред Судот.242 Во однос на жалбата за 
дискриминација во согласност со членот 14 и со членот 1 од Протокол бр. 12, 
Судот извел идентичен заклучок утврдувајќи дека жалителот не поднел жалба 
пред Уставниот суд. 

Во предметот Скендер против Република Македонија243 жалителот, кој бил 
Турчин по националност, се жалел дека неговите деца немале можност да се 
образоваат на турски јазик во општината во која живеел, за разлика од некои 
други општини каде што децата во основно училиште можеле да се образоваат 

240 Види меѓу многуте авторитети: Думановски против Република Македонија, бр. 
13898/02, 8 декември 2005 година; Јакимовски против Република Македонија, 
(dec.), бр. 26657/02,  23 октомври 2006 година; Крстев против Република 
Македонија, (dec.), бр. 30278/06, 38130/06, 41358/06, 3747/07, 11762/07, 
40639/07, 58926/08, 16 ноември 2010 година.

241 Вранишкоски против Република Македонија, (dec.), бр.37973/05,  26 мај 2009 
година.

242 Види слично Османи против Република Македонија, (dec.), бр. 50841/99 , 11 
октомври 2001 година, Судот ја оценувал одлуката на Уставниот суд во однос на 
наведеното на жалителот дека му било повредено правото на изразување.

243 Скендер против Република Македонија, (dec.), бр. 62059/0010, март 2005 година.



95

на турски јазик. Сепак, ова право било ограничено единствено за децата што 
живееле во таа општина. Подоцна, Министерството за образование дозволило 
право на образование на турски јазик и во неговата општина, но оваа одлука 
била укината од страна на Уставниот суд. Жалителот неуспешно барал од 
одговорното министерство да дозволи едно од неговите деца да се школува во 
друга општина на турски јазик. Сепак, тој не успеал да ги постигне законските 
рокови во однос на постапката пред Врховен суд, поради што овој орган не го 
разгледувал неговото барање. 

Судот, анализирајќи го наведеното во жалбата на жалителот дека бил 
дискриминиран по основа на живеалиште, утврдил дека тој може јасно да се 
смета како потенцијална жртва во однос на правото на образование на турски 
јазик на неговите деца, кое на некој начин бил ограничено со одлуката на 
Уставниот суд. Конечно, Судот заклучил дека жалителот не само што не ја зачувал 
формално-законската процедура за заштита на ова право, туку не поднел ниту 
жалба до Уставниот суд дека е дискриминиран по основа на престој (во случајов 
живеалиште во кое не им било дозволено школување на неговите деца на турски 
јазик).

Во предметот Костески против Република Македонија244 Судот ја оценувал 
одлуката на Уставниот суд во однос на наведеното во жалбата на г. Костески 
дека божем бил дискриминиран поради своите религиозни убедувања. Првично, 
тој се жалел дека бил казнет од страна на работодавецот поради фактот дека 
земал слободен ден без дозвола, со цел да го прослави својот муслимански 
празник, Бајрам. Уставниот суд заклучил дека жалителот не докажал дека, 
навистина, има определени религиозни убедувања за муслиманската религија 
и потреба да го прослави празникот, поради што неовластено отсуствувал од 
работа. Слично како и анализата на домашниот суд, Судот не бил убеден дека 
прославување определен верски празник, во случајов Бајрам, е изразување на 
нечие религиозно уверување во согласност со членот 9 и дека непочитување 
работен договор поради недозволено отсуство претставува повреда на неговите 
религиозни права. Во контекст на последното, Судот сметал дека отсуството од 
работа без да постојат основани и разумни причини е основа за поведување 
дисциплинска постапка од страна на неговиот работодавец. Во однос на 
евентуалниот дискриминаторски третман, Судот го анализирал во согласност 
со неговата анализа за членот 9, дека било основано и пропорционално да 
се бара од жалителот да докаже дека, навистина, има верски убедувања за 

244 Костески против Република Македонија, бр. 55170/00, 13 април 2006 година.
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муслиманската религија. Судот, во овој дел, заклучил дека нема повреда на 
членот 14 во врска со членот 9.

  Во предметот Веселински против Република Македонија245 жалителот, кој 
претходно бил воено лице во Југословенската народна армија (ЈНА), плаќал 
дел од својата плата за изградба на социјални станови, кои се доделувале на 
припадниците/службени лица вработени во ЈНА. Жалителот имал станарско 
право врз  т.н. воен стан за кој 22 години исплаќал закупнина. По распаѓањето на 
Југославија, Министерството за одбрана при Република Македонија се здобило 
со право врз овие станови и донело одлука заснована врз закон дека воените 
лица од поранешна ЈНА имаат право на откуп на овие станови по намалена 
цена при што се одбива делот на нивниот придонес во текот на живеење во 
станот (закупнината) („спорниот закон“). Во 1996 година Уставниот суд го 
укинал спорниот закон бидејќи inter alia создавал нееднаков третман меѓу 
припадниците на ЈНА и другите лица што имале право на откуп во согласност 
со генералниот закон за откуп на станови во општествена сопственост. Во 1993 
година жалителот повел судска постапка барајќи да му се даде право на откуп 
на станот по намалена цена. Со оглед на тоа дека барањето на жалителот било 
одобрено во согласност со правосилна одлука на втор степен, во 1995 година 
тој склучил договор за откуп на станот со Владата на Република Македонија. 
Правосилната одлука била сменета со одлука на Врховниот суд со која, конечно, 
се одбива барањето на жалителот. 

Судот анализирајќи го наведеното во жалбата на жалителот дека бил лишен 
од својата сопственост, сметал дека имал легитимно право да очекува дека ќе 
може да го откупи станот по намалена цена бидејќи тоа било предвидено со 
закон во моментот на почнување на домашната постапка. Дотолку повеќе што 
по правосилност на судската одлука, тој склучил договор за откуп на станот 
со државата. Сепак, со одлуката на Врховниот суд, тој го загубил правото 
формално да се здобие со сопственост врз станот. Дополнително, Судот заклучил 
дека одлуката на Уставен суд, во согласност со која се укинувал спорниот закон, 
била донесена после склучувањето на договорот на жалителот со државата за 
откуп на станот. Поради наведеното, Судот заклучил дека бил повреден членот 
1 од Протокол бр. 1 (право на сопственост). Во однос на жалбата дека постоел 
нееднаков третман во однос на други воени лица што ги купиле воените станови 
по намалена цена и врз основа на спорниот закон, Судот сметал дека не е 

245 Веселински против Република Македонија, бр. 45658/99, 24 февруари 2005 година
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неопходно да се анализира оваа основа со оглед на тоа дека е веќе откриена 
повреда на правото на сопственост на жалителот.246 

Во предметот Мицковски против Република Македонија247 жалителот, кој бил 
член на една политичка партија, бил избран да врши јавна функција - заменик 
на јавниот правобранител за период од 4 години. Пред истек на неговиот 
мандат бил разрешен од вршење на функцијата. Жалителот неуспешно го 
обжалил разрешувањето пред Уставниот суд (жалејќи се на дискриминација по 
основа на политичка припадност) и пред Врховниот суд како управно-судска 
инстанца. Жалителот истакнал дека не му бил дозволен пристап до суд и дека 
неговото разрешување било политички мотивирано. Во согласност со тогашната 
судска практика,248 членот 6 не бил применлив во однос на јавните службеници 
назначени од страна на државата да вршат определена функција.249 Судот 
утврдил дека нема надлежност да го анализира основниот член (членот 6), кој 
во конкретниот случај е неприменлив и земајќи го предвид акцесорниот карактер 
на членот 14, сметал дека не е потребно да продолжи со анализа на жалбата за 
дискриминација (членот 14).

Во однос на предметот Атанасовиќ и други против Република Македонија250 
жалителите, меѓу другото, се жалеле дека биле дискриминирани во однос 
на други доверители што успеале да го намират своето побарување во согласност 
со својата извршна исправа, за разлика од извршување на жалителите, кое сè 
уште било во тек. Судот во конкретниот предмет утврдил повреда на должината 
на извршната постапка, но не сметал дека постои различен третман што е 
неопходен предуслов за анализа на целисходноста на таквата диференцијација. 
Во оваа смисла, Судот нагласил дека не можел да оценува за наведената 
дискриминација in abstracto затоа што извршувањето на нечие побарување 
зависи од низа околности поврзани за секој предмет поединечно и поради тоа 

246 Види слично Џидровски против Република Македонија, бр. 46447/99, 24 февруари 
2005 година.

247 Мицковски против Република Македонија, (dec.), бр. 68329/01, 10 ноември 2005 
година.

248 Pellegrin против Франција [GC], бр. 28541/95, ECHR 1999-VIII.
249 Судската практика во однос на разрешување државни службеници што вршат јавна 

функција е променета и во согласност со пресудата на Судот за предметот Vilho Es-
kelinen and Others против Финска [GC], бр. 63235/00, ECHR 2007-IV, членот 6 е 
применлив под определени околности.

250 Атанасовиќ и други против Република Македонија, бр. 13886/02, 22 декември 
2005 година.
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заклучил дека жалителите не биле во иста ситуација со други доверители што 
успеале во тоа време да го спроведат извршувањето.

Во однос на некои предмети против Македонија во кои биле истакнати жалби 
за евентуална дискриминација, Судот сметал дека во согласност со вкупната 
документација што била доставена пред него, не постои повреда на членот 14.251 

Во секој случај, актуелните промени во Република Македонија во однос 
на донесениот закон за заштита од дискриминација може да придонесат во 
однос на користење на домашните средства во случајот, како што предвидува 
законот, водење судска постапка во согласност со која теоретски постои можност 
за декларативно препознавање дискриминаторски третман врз основа на што 
може да се бара соодветна отштета. Овие прашања во однос на евентуалнaта 
дискриминација можат да бидат поставени пред Комисијата за заштита од 
дискриминација, како независно тело за еднаквост предвидено со законот, или 
да се поднесе иницијатива до Уставниот суд во согласност со уставните 
надлежности на овој орган. 

 

251 Види во Шурбановска и други против Република Македонија, (dec.), бр. 36665/03, 
31 август 2010 година, каде што жалителите сметале дека месечната пензија што 
им е доделна е многу ниска и поради тоа биле дискриминирани; Во предметот 
Димитриевски против Република Македонија, (делумна одлука), бр. 26602/02, 9 
мај 2006 година, жалителот сметал дека бил во нееднаква и полоша положба од 
другите странки во постапката.
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Република Македонија долго време го трасираше и нормираше патот на 
демократијата преку низа неуспешни обиди да создаде систем на de lege 
ferenda закони, кој ќе биде усогласен со реалната состојба и можност 

за суштинско подобрување на актуелните нееднаквости во различни сфери на 
општествениот живот. 

Правната рамка на Република Македонија, генерално, се темели врз принципите на 
еднаквост и на недискриминација, кои воедно претставуваат формален предуслов 
за развој на демократијата во општеството. Овие принципи им гарантираат 
на сите граѓани еднакво уживање на правата и на слободите независно од 
особеностите или својствата, кои се нужен дел од нивниот идентитет, здобиени 
со раѓање или како определена животна определба. Државата, пред сè, мора 
да обезбеди: 1) механизми со кои de facto ќе се спроведуваат овие принципи, 
односно ќе се санкционираат ситуациите што создаваат различен третман, а кој 
не е легитимно основан; 2) ќе се овозможи отштета на лицата што биле предмет 
на дискриминација; 3) и ќе се превенираат појавите на недозволена општествена 
диференцијација и нееднаков третман.

 Дискриминацијата е суптилно дејство присутно во различни сфери на 
општествениот и на приватниот живот. Поединците не ретко се обесправени 
директно преку законите или индиректно преку практиката на органите мислејќи 
понекогаш дека таквиот третман е исправен и легитимно оправдан. Свеста на 
луѓето во однос на користење на постојните правни инструменти за заштита на 
сопствените права е многу ниска. Но, истовремено, постои и активен отпор во 
однос на користење на овие механизми и недостиг од верба дека на тој начин 
ќе се подобри ситуацијата на загрозените и ранливи категории во општеството 
(деца, жени, стари лица, пониски социјални слоеви, лица со инвалидност и 
слично). Државата мора да биде доследна во „борбата“ против предрасудите, 
етикетирањата, нетолеранцијата и хомофобичноста, кои создаваат негативна 

ЗаkлучоkЗаkлучоk
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слика за државата, и да настојува да ги искорени овие појави што го забавуваат 
општествениот развој. Декларативните заложби се само гола гаранција за 
заштита на овие основни принципи. 

Донесување на ЗСЗД претставува уште една клучна алка од синџирот 
на домашни правни средства, која, условно кажано, претставува обид за 
кодификација на досегашната, би се рекло, дисперзирана правна рамка во 
однос на заштитата на принципите на еднаквост и на недискриминација во 
различните сфери на општествениот живот. Затоа од особена важност е неговата 
транспарентност и спроведување во практика преку поединечни примери, кои ќе 
ја градат соодветната практика, а која дополнително ќе претставува показател 
за прифаќање и за подобрување одредени трендови, законски решенија и нивно 
вклучувањето во општествениот систем.

Одлуките на меѓународните механизми, особено на Судот, се еклатантен 
пример на создавање глобални/регионални вредности и нивното влијание 
врз националните правни системи и практиката на државите, како спроведување 
на принципот на супсидијарност. Судот преку својата практика во однос на 
принципот на еднаквост и на недискриминација, неспорно успеа да наметне еден 
тренд на усогласување на националните законски недоследности со неговата 
практика. Иако често одлуките на Судот, особено поврзани со наведените 
примери за дискриминација, произлегуваат од споредбената анализа 
на националните законодавства каде што не постои секогаш конзистентност 
за определено прашање. Затоа од особена важност и значење е познавање 
на практиката на Судот и на другите механизми за заштита на овие принципи 
бидејќи, сепак, одлуките на домашните тела (судски или управни) можат да 
бидат предмет на дополнителна оцена на Судот. Исцрпувањето на домашните 
правни средства, како што беше образложено погоре, е нужен предуслов за 
Судот да ги цени поединечните жалби за постоење различен третман заснован 



101

врз некоја дискриминаторска основа. Сепак, Судот не навлегува во резултатот 
на домашните одлуки, ниту, пак, се јавува како нивни коректор на повисока 
инстанца, туку првенствено цени дали се засновани врз основните принципи на 
недискриминација и еднаквост воспоставени од страна на Судот преку неговата 
разновидна практика. Целта е домашните одлуки да ги следат и вклучуваат овие 
принципи во своите одлуки за да бидат усогласени и конзистентни со практиката 
на Судот и на другите меѓународни механизми. 

Република Македонија создаде правна рамка, актуелниот закон за заштита на 
овие принципи, кој до некаде претставува отсликување на европските стандарди 
и механизми вклучени во текстот на овој закон (ЗСЗД). Сепак, тоа што е 
суштински многу посоодветно е неговата de facto примена и правниот ефект на 
спроведувањето во однос на санкционирање конкретни повреди. Дополнително, 
практиката што во иднина ќе се создава во согласност со овој закон треба да 
претставува показател за превенирање идни законски решенија или практика 
на органите што би создавале дискриминаторски третман за некои поединци 
или системски нееднаквости насочени кон определена група, спротивни на 
принципите на еднаквост и на недискриминација. 
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 » Директива за принципот на еднаков третман на мажите и на жените во 
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Конвенција за заштита на 
човековите права и 
основните слободи1

Рим, 4 ноември 1950 година 

Владите потписнички, членки на Советот на Европа, 

 

1 Преводот на Конвенцијата и Протоколите на македонски јазик е преземен од ‘Службен 
весник на Република Македонија’ бр. 11/1997; 30/2004 и 30/2005. 

Имајќи ја предвид Општата 
декларација за човековите права, која 
Генералното собрание на Обединетите 
нации ја усвои на 10 декември 1948 
година; 
Имајќи предвид дека таа Декларација 
има за цел да обезбеди општо и 
ефективно признавање и исполнување 
на правата утврдени во неа; 
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 основните 
слободи; 
Повторно потврдувајќи ја својата 
длабока приврзаност кон оние 
основните човекови 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 земји, 
со исти стремежи и заедничко 
наследство на идеали и политички 
традиции,  почитување на слободата и 
владеењето на правото, да ги 
направат првите чекори за колективно 
гарантирање на определени права 
утврдени во Општата декларација, 
Се согласија за следното: 

Член 1 

Обврска за почитување на правата 
на човекот 
Високите страни договорнички им ги 
признаваат на сите лица под нивна 
надлежност правата и слободите 
утврдени во делот I на оваа 
Конвенција. 

Дел I 

Права и слободи 

Член 2 

Право на живот 
1. Правото на живот на секој човек е 
заштитено со закон. Никој не може 
намерно да биде лишен од живот, 
освен со извршување на смртна казна, 
изречена со судска пресуда, со која е 
прогласен за виновен за кривично 
дело кое, според законот, се казнува 
со таква казна.  

2. Се смета дека одредбите на овој 

член не се повредени доколку смртта 
настапила како резултат на апсолутно 
потребна употреба на сила: 
а. во одбрана на секој поединец од 
незаконско насилство; 
б. при апсење според закон или 
спречување на бегство на лице 
уапсено врз основа на закон; 
в. при законско спречување на 
немир или бунт. 

4 
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Член 3 

Забрана на мачење 
Никој не смее да биде подложен на 
мачење, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување. 

Член 4 

Забрана на ропство и принудна 
работа 
1. Никој не смее да биде држан во 
ропство или во ропска зависност. 

2. Никој не смее да биде присилен да 
врши принудна или задолжителна 
работа. 

3. Во смисла на овој член, за 
«принудна или задолжителна работа» 
нема да се смета: 

а. секоја работа која нормално се 
бара од лицата кои се наоѓаат во 
затвор под услови предвидени во член 
5 од оваа Конвенција или за време на 
условниот отпуст; 
б. секоја служба која има воен 
карактер или некоја друга служба 
наместо задолжително служење на 
воениот рок, кога се работи за лица 
кои се повикале на приговор на 
совеста во оние земји во кои тоа е 
предвидено со закон; 
в. секоја служба која се наложува во 
случај на опасност или несреќа, што 
го загрозува животот и 
благосостојбата на заедницата; 
г. секоја работа или служба кои се 
составен дел на вообичаените 
граѓански обврски. 

Член 5 

Право на слобода и безбедност 
1. Секој човек има право на слобода 
и на безбедност. Никој не смее да 
биде лишен од слобода, освен врз 
основа на закон во долунаведените 
случаи: 

а. ако издржува казна затвор по 
пресуда на надлежниот суд; 
б. ако бил уапсен или притворен 
поради противење на законскиот 
налог на судот или со цел да се 
обезбеди извршување на со закон  
пропишана обврска; 
в. ако е уапсен или притворен 
поради приведување пред надлежна 
судска власт, кога постои оправдано 
сомнение дека тоа лице извршило 

кривично дело, или кога постојат 
оправдани причини тоа лице да се 
спречи да изврши кривично дело, или 
по извршувањето на кривичното дело 
да побегне; 
г. ако се работи за притвор на 
малолетник врз основа на законска 
процедура, заради воспитување под 
надзор или заради приведување пред 
надлежна судска власт; 
д. ако се работи за притвор на лице 
за да се спречи ширење на некоја 
заразна болест, на ментално оболени 
лица, алкохоличари, наркомани и 
скитници; 
ѓ. ако се апси или притвора лице врз 
основа на закон, со цел да се спречи 
илегално да влезе во земјата или лице 
против кое е во тек постапка за 
протерување или израчување. 
2. Секое уапсено лице веднаш се 
известува на јазикот што го разбира за 
причините за апсењето и за 
обвиненијата против него. 
3. Секое лице уапсено или 
притворено според одредбите на став 
1в од овој член мора веднаш да биде 
изведено пред судија или друго судско 
лице, со закон овластено да врши 
судска власт, и да има право на 
судење во разумен рок или на 
пуштање на слобода во текот на 
судската постапка. Пуштањето може 
да се услови со давање гаранција дека 
тоа лице ќе се појави на судењето. 
4. Секое лице лишено од слобода со 
апсење или притворање има право да 
вложи жалба до судот, и тој во кус рок 
да ја разгледа законитоста на тоа 
лишување од слобода и ако тоа не 
било законско, да нареди негово 
ослободување. 
5. Секое лице кое било жртва на 
апсење или притворање спротивно на 
одредбите на овој член, има право на 
обештетување. 

Член 6 

Право на правична судска 
постапка 
1. Секој има право правично и јавно, 
во разумен рок, пред независен и 
непристрасен со закон воспоставен 
суд да бидат разгледани и утврдени 
неговите граѓански права и обврски 
или основаноста на какви било 

5 
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кривични обвиненија против него. 
Пресудата се изрекува јавно, а 
новинарите и публиката можат да 
бидат исклучени за време на целата 
или на дел од постапката во интерес 
на моралот, јавниот ред или 
националната безбедност во едно 
демократско општество, кога тоа го 
наложуваат интересите на малолетник 
или заштитата на приватниот живот на 
страните во спорот, или кога тоа судот 
го смета за неопходно затоа што во 
посебни околности публицитетот би 
можел да им нанесе штета на 
интересите на правдата. 
2. Секој кој е обвинет за кривично 
дело се смета за невин сé додека 
неговата вина не се докаже по 
законски пат. 

3. Секој обвинет ги има следните 
минимални права: 

а. веднаш, на јазикот што го 
разбира, да биде детално известен за 
природата и причините на 
обвинението подигнато против него; 
б. да му се обезбедат време и услови 
неопходни за подготвување на 
неговата одбрана; 
в. да се брани самиот или со помош 
на бранител по свој избор, а доколку 
не располага со средства да плати 
бранител, да добие бесплатен службен 
адвокат кога тоа го наложуваат 
интересите на правдата; 
г. самиот да ги сослуша или да бара 
сослушување на сведоците на 
обвинението и да бара повикувањето 
и сослушувањето на сведоците на 
одбраната да биде под услови што 
важат и за сведоците на обвинението; 
д. да користи бесплатна помош од 
преведувач, доколку не го разбира 
или не го зборува јазикот на кој се 
одвива судењето. 

Член 7 

Нема казна без закон 
1. Никој не може да биде осуден за 
дело сторено со чинење или нечинење 
кое според внатрешното или 
меѓународното право, во моментот на 
извршувањето, не претставувало 
кривично дело. Исто така, изречената 
казна не може да биде потешка од 
онаа што се применувала во моментот 
на извршувањето на кривичното дело. 

2. Овој член не влијае на пресудата 
или казната за лице кое е виновно за 
чинење или нечинење, ако тоа дело во 
моментот на извршувањето 
претставувало кривично дело според 
општите правни начела признати од 
цивилизираните народи. 

Член 8 

Право на почитување на 
приватниот и семејниот живот 
1. Секој човек има право на 
почитување на неговиот приватен и 
семеен живот, домот и преписката. 
2. Јавната власт не смее да се меша 
во остварувањето на ова право, освен 
ако тоа мешање е предвидено со закон 
и ако претставува мерка која е во 
интерес на државната и јавната 
безбедност, економската благосостојба 
на земјата, заштитата на поредокот и 
спречувањето на кривични дела, 
заштитата на здравјето и моралот, или 
заштитата на правата и слободите на 
другите, во едно демократско 
општество. 

Член 9 

Слобода на мислење, совест и вера 
1. Секој човек има право на слобода 
на мислите, совеста и верата. Ова 
право ја вклучува слободата за 
промена на верата и убедувањето, 
како и слободата за изразување на 
својата вера или убедување, сам или 
заедно со другите, јавно или 
приватно, преку богослужба, поука, 
проповеди, верски обреди и ритуали. 

2. Слободата за изразување на 
својата вера или на своите убедувања 
може да биде предмет само на оние 
ограничувања што се предвидени со 
закон и кои претставуваат мерки во 
интерес на јавната безбедност, 
поредокот, здравјето и моралот или 
заштитата на правата и слободите на 
други, неопходни во едно демократско 
општество. 

Член 10 

Слобода на изразување 
1. Секој човек има право на слобода 
на изразувањето. Ова право ги опфаќа 
слободата на мислење и слободата на 
примање и пренесување информации 
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или идеи, без мешање на јавната 
власт и без оглед на границите. Овој 
член не ги спречува државите, на 
претпријатијата за радио, филм и 
телевизија да им наметнуваат режим 
на дозволи за работа. 
2. Остварувањето на овие слободи, 
коешто вклучува обврски и 
одговорности, може да биде под 
одредени формалности, услови, 
ограничувања и санкции предвидени 
со закон, кои во едно демократско 
општество претставуваат мерки 
неопходни за државната безбедност, 
територијалниот интегритет и јавната 
безбедност, заштитата на редот и 
спречувањето на нереди и 
злосторства, заштитата на здравјето 
или моралот, угледот или правата на 
другите, за спречување на ширењето 
на доверливи информации или за 
зачувување на авторитетот и 
непристрасноста на судството. 

Член 11 

Слобода на собирање и 
здружување 
1. Секој човек има право на слобода 
на мирно собирање и здружување со 
други, вклучувајќи го и правото да 
основа синдикати и да им се 
придружува на синдикатите за 
заштита на своите интереси. 

2. Остварувањето на овие права 
може да биде ограничено само со 
законски мерки што во едно 
демократско општество се неопходни 
за националната безбедност, јавната 
безбедност, заштитата на редот и 
спречувањето на злосторства, 
заштитата на здравјето или моралот 
или заштитата на правата и слободите 
на други. Со овој  член не се 
забранува наметнување законски 
ограничувања за припадниците на 
оружените сили, полицијата или 
државната администрација. 

Член 12 

Право на брак 
Од моментот кога ќе станат способни 
за брак, мажот и жената имаат право 
да стапат во брак и да создадат 
семејство според националните закони 
со кои се регулира остварувањето на 

ова право. 

Член 13 

Право на реална жалба 
Секој човек, чии права и слободи 
признати со оваа Конвенција, се 
нарушени, има право на жалба пред 
националните власти, дури и тогаш 
кога повредата на овие права и 
слободи ја сториле лица при вршење 
на службена должност. 

Член 14 

Забрана на дискриминација 
Уживањето на правата и слободите, 
признати со оваа Конвенција, треба да 
се обезбеди без никаква 
дискриминација заснована врз пол, 
раса, боја на кожата, јазик, вера, 
политичко или кое и да е друго 
мислење, национално или социјално 
потекло, припадност на национално 
малцинство, материјална положба, 
потекло по раѓање или кој и да е друг 
статус. 

Член 15 

Укинување во случај на вонредна 
состојба 
1. Во случај на војна или некоја 
друга општа опасност, која го 
загрозува животот на нацијата, секоја 
Висока страна договорничка може да 
презема мерки кои отстапуваат од 
обврските предвидени со оваа 
Конвенција, и тоа строго во согласност 
со барањата што ги наложува 
ситуацијата и под услов таквите мерки 
да не бидат во спротивност со другите 
обврски што произлегуваат од 
меѓународното право. 
2. Претходната одредба не дозволува 
какво и да е отстапување од членот 2, 
освен во случај на смрт настаната како 
последица на дозволени воени 
операции, како и од членовите 3, 4 
(став 1) и 7. 
3. Секоја Висока страна 
договорничка, која го користи ова 
право на отстапување, е должна, за 
преземените мерки и за причините 
што го предизвикале нивното 
преземање, целосно да го информира 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа. Таа, исто така, е должна да го 
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извести Генералниот секретар на 
Советот на Европа за датумот кога 
престанала важноста на таквите мерки 
и повторно почнала целосната 
примена на одредбите од 
Конвенцијата. 

Член 16 

Ограничувања во политичката 
активност на странци 
Ниту една одредба од членовите 10, 
11 и 14 не може да се толкува како 
забрана на Високите страни 
договорнички да наметнуваат  
ограничување во политичкото 
дејствување на странците. 

Член 17 

Забрана на злоупотреба на 
правата 
Ниту една одредба од Конвенцијата не 
може да се толкува на начин според 

кој, на некоја држава, група или 
поединец им е дадено право да 
преземаат активности или постапки со 
кои се загрозува некое право или 
слобода што се признати со оваа  
Конвенција, или да ги ограничуваат 
овие права и слободи во мерка 
поголема од онаа предвидена со 
Конвенцијата.  

Член 18 

Ограничување на употребата на 
рестрикциите во правата 
Дозволените ограничувања за 
споменатите права и слободи според 
оваа Конвенција, може да се 
применуваат само за оние цели за кои 
се и предвидени. 

Дел II 

Европски суд за правата на човекот 

Член 19 

Основање на судот 
Co цел да се обезбеди почитување на 
обврските што за Високите страни 
договорнички произлегуваат од оваа 
Конвенција и нејзините протоколи, се 
основа Европски суд за правата на 
човекот, во натамошниот текст "Суд". 
Тoј ќе функционира постојано. 

Член 20 

Број на судии 
Cудот се состои од онолкав број судии 
колкав што е и бројот на Високите 
страни договорнички. 

Член 21 

Услови за вршење на функциите 
1. 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. 

2. Судиите заседаваат во Судот во 
лично својство.  

3. 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; Судот 
одлучува за секое прашање во врска 
со примената на овој параграф. 

Член 22 

Избор на судии 
1.  Судиите од секоја Висока страна 
договорничка ги избира 
Парламентарното собрание, со 
мнозинство дадени гласови, од листата 
на тројца кандидати именувани од 
Високата страна договорничка. 
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Член 23 

Времетраење на мандатот 
1. Судиите се избираат за мандат од 
девет години. Тие не можат да бидат 
повторно избрани.  
2. Мандатот на судиите завршува со 
наполнети 70 години. 

3. Судиите остануваат на функција 
се до нивната замена. Тие сепак 
продолжуваат да работат врз случаите 
што веќе ги започнале. 

4. 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 услови. 

Член 24 

Регистар и известители
1. Судот ќе има Регистар чии што 
задачи и организација ќе се определат 
со Правилникот на Судот.  
2. Кога Судот заседава во формат 
судиjа поединец, на Судот ке му 
помагаат известители кои ќе 
функционираат под надлежност на 
Претседателот на Судот. Тие ќе бидат 
дел од Регистарот на Судот. 

Член 25 

Пленарна седница на Судот 
На Пленарна седница, Судот: 
а. избира, за период од 3 години, 
претседател и еден или двајца 
потпретседатели; тие можат повторно 
да бидат избрани; 
б. ги утврдува судските совети за 
определен лериод; 
в. ги избира претседателите на 
судските совети, коиможат да бидат 
повторно избрани; 
г. го усвојува Правилникот на Судот, 
и; 
д. избира секретар и еден или 
повеќе негови помошници. 
ѓ. поставува било какво барање 
според член 26, став 2.  

Член 26 

Судија поединец, oдбори, судски 
совети и голем судски совет  
1. За разгледување на случаи што му 
се доставени, Судот ќе 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. 
2. На барање на пленарната седница 
на Судот, Комитетот на министрите, со 
едногласна одлука и за определен 
период, може бројот на судите во 
судските совети да го намали на пет. 
3. Кога заседава како судија 
поединец, судијата нема да 
разгледува никаква жалба против 
Високата страна договорничка чиј 
избран претставник е тој судија. 

4. Судијата избран како претставник 
на Високата страна договорничка што 
е страна во спорот е ex officio 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. 
5. Членови на Големиот судски совет 
се и Претседателот на Судот, 
потпретседателите, претседателите на 
судските совети и други судии 
именувани согласно Правилникот на 
Судот. Кога случајот е доставен до 
Големиот судски совет врз основа на 
членот 43, ниту еден судија од 
Советот кој ја донел одлуката не може 
да учествува во работата на Големиот 
судски совет, со исклучок на 
претседателот на Судскиот совет и на 
судијата кој заседавал во име на 
заинтересираната држава страна во 
спорот. 

Член 27 

Надлежности на судијата 
поединец  
1. Судијата поединец може да ја 
прогласи за неприфатлива или да ја 
симне од судската листа на случаи 
жалбата поднесена според членот 34, 
каде таквото решение може да се 
донесе без дополнително 
разгледување. 
2. Одлуката ќе биде конечна. 

3. Доколку судијата поединец не ја 
прогласи жалбата за неприфатлива 
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или доколку не ја одбие, тој судија ќе 
ја прати до еден од одборите или до 
судски совет за дополнително 
разгледување. 

Член 28 

Надлежности на одборите 
1. Во поглед на жалбата поднесена 
според член 34, одборот може со 
едногласна одлука, 

а.  да ја прогласи за неприфатлива 
или да ја симне од списокот на своите 
предмети доколку таквата одлука 
може да се донесе без дополнително 
разгледување; или 
б. да ја прогласи прифатлива и во исто 
време да донесе одлука за 
заснованоста, доколку предметното 
прашање во случајот, во врска со 
толкувањето или примената на 
Конвенцијата или нејзините протоколи 
е веќе предмет на долго 
воспоставената судска практика на 
Судот. 
2. Одлуките и пресудите според став 
1 ќе бидат конечни. 

3. Доколку судијата избран како 
претставник на Високата страна 
договорничка не е во одборот, одборот 
може во секој момент во текот на 
постапката да го покани тој судија да 
замени некој од членовите на одборот, 
имајќи ги предвид релевантните 
фактории, вклучувајќи и дали 
страната се противела на примената 
на постапката опишана во став 1.б. 

Член 29 

Одлуки на Судските совети за 
прифатливоста и основаноста  
1. Доколку не е донесена одлука 
според член 27 или член 28, или не е 
донесена никаква пресуда според 
член 28, судскиот совет се 
произнесува за прифатливоста и 
основаноста на индивидуалните жалби 
поднесени според член 34. Одлуката 
за прифатливоста може да се донесе 
посебно. 
2. Определен Судски совет се 
произнесува за прифатливоста и 
основаноста на меѓудржавните жалби 
поднесени врз основа на членот 33. 
Одлуката за прифатливоста ќе се 
донесува посебно, освен доколку 

Судот, во исклучителни случаи, не 
одлучи поинаку. 

Член 30 

Пренесување во надлежноста во 
Големиот судски совет 
 Доколку случајот што е на 
разгледување пред определен Судски 
совет предизвикува сериозни 
прашања во врска со 
интерпретацијата на Конвенцијата или 
на нејзините протоколи, или доколку 
решението на некое прашање може да 
води до контрадикција со одлука што 
Судот претходно ја донел, Судскиот 
совет, доколку не донел одлука, може 
надлежноста да му ја отстапи на 
Големиот судски совет, освен ако на 
тоа не се спротистави една од 
страните во спорот. 

Член 31 

Овластувања на Големиот судски 
совет 
Големиот судски совет: 
а. се произнесува по жалбите 
доставени врз основа на членот 33 или 
членот 34 кога случајот му е отстапен 
од Судскиот совет врз основа на 
членот 30 или врз основа на членот 
43;  
б. решава по прашања кои што на 
Судот ќе му ги упати Комитетот на 
министрите, во согласност со член 46, 
став 4, и 
в. разгледува барањата за 
советодавни мислењадоставени врз 
основа на членот 47. 

Член 32 

Надлежност на Судот 
1. 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 
членовите 33, 34, 46 и 47. 

2. Во случај на спор во врска со 
надлежноста на Судот, одлучува 
Судот. 

Член 33 

Меѓудржавни случаи 
Секоја Висока страна договорничка 
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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. 

Член 34 

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. 

Член 35 

Критериуми за прифатливост 
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. 

2. Судот нема да прифати никаква 
индивидуална жалба поднесена врз 
основа на членот 34, кога 

а) жалбата е анонимна; или, 
б) кога во суштина е иста како и 
жалба што Судот претходно ја 
разгледувал или веќе ја доставил до 
друга меѓународна истражна или 
судска инстанца, и доколку не содржи 
нови факти. 
3. Судот нема да прифати никаква 
индивидуална жалба доставена врз 
основа на членот 34, ако оцени дека: 
a) жалбата е неспоива со одредбите на 
Конвенцијата или со нејзините 
протоколи, ако е очигледно 
неоснована или ако со неа се 
злоупотребува правото на 
индивидуална жалба, или 
б) подносителот не претпрел 
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. 

Член 36 

Интервенција на трета страна 
1. Во секој случај за кој расправаат 
Судскиот совет или Големиот судски 
совет, секоја Висока страна 
договорничка чиј државјанин е 
жалител има право да достави пишани 
забелешки и да учествува во 
расправата. 
2. 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. 
3. 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. 

Член 37 

Отфрлање на жалби 
1. 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.  
Сепак, Судот продолжува со 
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 
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определена жалба ако оцени дека 
околностите тоа го оправдуваат. 

Член 38 

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. 

Член 39 

Постигнување на пријателско 
решение 
1 Во секоја фаза на постапката, 
Судот може да се стави на 
располагање на засегнатите страни со 
цел обезбедување на пријателско 
решение на предметот врз основа на 
почитување на човековите права како 
што се дефинирани во Конвенцијата и 
во нејзините протоколи. 
2. Постапката според ставот 1 ќе 
биде доверлива. 

3. 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. 
4. Одлуката ќе биде упатена до 
Комитетот на министри, кој ќе го 
надгледува извршувањето на одлуката 
за пријателското решение како што е 
наведено во одлуката. 

Член 40 

Јавност на расправата и пристап 
кон документите 
1. Расправата е јавна, освен доколку 
Судот не одлучи поинакупоради 
исклучителни околности. 
2. Документите доставени до 
Секретаријатот и се достапни 
најавноста, освен ако, претседателот 
на Судот не одлучи поинаку. 

Член 41 

Правично задоволување 
Ако Судот оцени дека постои повреда 
на Конвенцијата или на нејзините 
протоколи, и ако внатрешното право 
на заинтересираната Висока страна 

договорничка овозможува само 
делумно отстранување на последиците 
на таа повреда, Судот и дава на 
оштетената страна, доколку е 
потребно, правично задоволување. 

Член 42 

Пресуди на судските совети 
Пресудите на судските совети се 
конечни согласно одредбите на членот 
44, параграф 2. 

Член 43 

Доставување на случај пред 
Големиот судски совет 
1. 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. 

2. Група од петорица 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. 

3. Ако групата го прифати барањето, 
Големиот судски совет се произнесува 
за случајот со донесување пресуда. 

Член 44 

Конечни пресуди 
1. Пресудата на Големиот судски 
совет е конечна. 

2. Пресудата на Судскиот совет 
станува конечна: 

а. кога странките изјавуваат дека 
нема да бараат случајот да биде 
доставен пред Големиот судски совет; 
или 
б. три месеци од датумот на 
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. 
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Член 45 

Образложение на пресудите и 
одлуките 
1. Пресудите, како и одлуките со кои 
жалбите се утврдуваат како 
прифатливи или неприфатливи, се 
образложуваат. 

2. Ако пресудата целосно или 
делумно не го изразува единствениот 
став на судиите, секој судија има 
право кон неа да приложи свое 
мислење. 

Член 46 

Задолжителност и извршување на 
пресудите 
1. Високите страни договорнички се 
обврзуваат да се придржуваат кон 
конечните пресуди на Судот во 
споровите во кои се странки. 
2. Конечната пресуда на Судот му се 
доставува на Комитетот на министрите 
којшто го надгледува нејзиното 
извршување. 
3. Доколку Комитетот на министрите 
смета дека надгледувањето на 
извршувањето на конечната пресуда е 
спречено поради проблем во 
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. 

4. Доколку Комитетот на министрите 
смета дека Високата страна 
договорничка одбива да ја спроведе 
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. 
5. 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. 

Член 47 

Советодавни мислења 
1. 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. 
2. 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 ги разгледаат, а кои би 
произлегле од приговор предвиден со 
Конвенцијата. 

3. Одлуката на Советот на 
министрите да побара мислење од 
Судот се донесува со мнозинство 
гласови на претставниците кои 
заседаваат во Советот. 

Член 48 

Советодавна надлежност на Судот 
Судот одлучува дали барањето 
советодавно мислење доставено од 
Советот на министрите е во негова 
надлежност утврдена во членот 47. 

Член 49 

Образложение на советодавните 
мислења 
1. Мислењето на Судот се 
образложува. 

2. Доколку мислењето не го изразува 
во целина или делумно едногласниот 
став на судиите, секој судија има 
право да приложи сопствено мислење. 

3. Мислењето на Судот му се 
доставува на Советот на министрите. 

Член 50 

Функционални трошоци на Судот 
Функционалните трошоци на Судот се 
на товар на Советот на Европа. 
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Член 51 

Привилегии и имунитет на судиите 
Во текот на вршењето на нивните 
функции, судиите уживаат привилегии 

и имунитет предвидени во член 40 од 
Статутот на Советот на Европа и 
спогодбите склучени врз основа на тој 
член. 

Дел III 

Други одредби 

Член 52 

Истраги на Генералниот секретар 
На барање на Генералниот секретар 
на Советот на Европа, секоја Висока 
страна договорничка го доставува 
бараното објаснување за начинот на 
кој со нејзиното внатрешко право се 
обезбедува вистинска примена на сите 
одредби од оваа Конвенција. 

Член 53 

Заштита на постојните права на 
човекот 
Ниту една одредба од оваа Конвенција 
не може да се толкува како 
ограничување или повреда на 
човековите права и основни слободи, 
кои можат да бидат признати врз 
основа на закон на која и да е страна 
договорничка или врз основа на 
некоја спогодба на која и пристапила 
некоја од нив. 

Член 54 

Овластувања на Советот на 
министрите 
Ниту една одредба од оваа Конвенција 
не ја ограничува надлежноста на 
Советот на министрите, утврдена со 
Статутот на Советот на Европа. 

Член 55 

Исклучување на други начини за 
решавање на споровите 
Високите страни договорнички заемно 
се откажуваат, освен во случај на 
посебна спогодба, од користењето на 
постојните меѓусебни договори, 
конвенции или изјави со цел спорот, 
кој настанал при толкувањето или 
примената на оваа Конвенција да се 

реши на друг начин, а не на начин 
предвиден со оваа Конвенција. 

Член 56 

Територијална примена 
1. Секоја држава може, во моментот 
на ратификацијата или во секој друг 
момент подоцна, со нотификација 
упатена до Генералниот Секретар на 
Советот на Европа, да изјави дека 
оваа Конвенција, согласно став 4 од 
овој член, ќе се применува на сите 
или само на некоја територија, чии 
меѓународни односи се во нејзина 
надлежност. 

2. Конвенцијата ќе се применува на 
територијата или териториите 
наведени во нотификацијата по 
триесет дена од денот кога 
нотификацијата ја примил 
Генералннот секретар на Советот на 
Европа. 

З. Одредбите од оваа Конвенција ќе 
бидат применети на тие територии, 
имајќи ги притоа предвид локалните 
потреби. 

4. Секоја држава, која дала изјава во 
согласност со ставот еден од овој 
член, може, во секое време подоцна 
да изјави дека во врска со една или 
повеќе територии споменати во таа 
изјава, прифаќа Судот  да биде 
надлежен за решавање на жалбите на 
физичките лица, невладините 
организацни или групи поединци 
согласно членот 34 од оваа 
Конвенција. 

Член 57 

Исклучоци 
1. Секоја држава може, во моментот 
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на потпишувањето на оваа Конвенција 
или при депонирањето на својот 
ратификационен инструмент, да 
изрази одредена резерва во врска со 
секоја одредба на Конвенцијата, 
доколку во тој момент на нејзината 
територија е во сила некој закон кој 
не е во согласност со таа одредба. 
Според овој член, резерви од општ 
карактер не се дозволени. 

2. Секоја резерва изразена кон овој 
член содржи кус приказ на односниот 
закон. 

Член 58 

Раскинување 
1. Една Висока страна договорничка 
може да ја откаже оваа Конвенција 
само по истекот на рокот од пет 
години од денот кога станала страна 
договорничка и no шест месеци од 
објавувањето на отказот во 
нотификацијата упатена до 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа, кој за тоа ги известува 
останатите страни договорнички. 

2. Тоа откажување не може да ја 
ослободи Високата страна 
договорничка за која станува збор, од 
нејзините обврски кон оваа 
Конвенција во поглед на кој и да е 
чин, со кој таа би ги прекршила 
обврските пред датумот на 
стапувањето на сила на отказот. 
З. Со иста резерва, секоја Страна 
договорничка, која ќе престане да 
биде члекка на Советот на Еврола, 
престанува да биде потписничка и на 
оваа Конвенција. 
4. Според одредбите од претходннте 

ставови, Конвенцијата може да се 
откаже за секоја територија на која е 
применувана врз основа на член 56. 

Член 59 

Потпишување и ратификација 
1. Оваа Конвенција е отворена за 
потпишување за членките на Советот 
на Европа. Таа мора да биде 
ратификувана. Ратификациите се 
депонираат кај Генералниот секретар 
на Советот на Европа. 
2. Европската унија може да 
пристапи кон оваа Конвенција. 

3. Конвенцијата стапува на сила по 
депонирањето на десет инструменти 
за ратификација. 

4. За секоја потписничка, која 
ратификацијата ќе ја изврши подоцна, 
Конвенцијата стапува на сила со денот 
на депонирањето на ратификационите 
инструменти. 

5. Генералниот секретар на Советот 
на Европа ги известува сите членки на 
Советот ка Европа за стапувањето на 
Конвенцијата на сила, за имињата на 
Високите страни договорнички кои ја 
ратификувале и за депонирањето на 
секој ратификационен инструмент што 
е извршено подоцна. 

Составено во Рим, на 4 Ноември 1950 
годпна, на француски и англиски 
јазик, при што и двата текста се 
еднакво веродостојни, во еден 
единствен примерок кој се депонира 
во архивот на Советот на Европа. 
Генералниот секретар и доставува 
заверена копија на секоја страна 
потписничка. 

Протокол кон Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи 

Париз, 20 март 1952 година 

Владите потписнички, членки на Советот на Европа,  

решени да преземат мерки за 
обезбедување на колективното 
гарантирање на оние права и слободи 
кои не се наведени во Делот I од 
Конвенцијата за заштита на 

човековите права и основни слободи, 
потпишана на 4 ноември 1950 година 
во Рим (во натамошниот текст 
"Конвенција"), 
Се согласија за следното: 
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Член 1 

Заштита на сопственоста 
Секое физичко или правно лице има 
право на мирно уживање на својот 
имот. Никој не може да бпде лишен од 
својот имот, освен во јавен интерес и 
под услови предвидени со закон и со 
општите принципи на меѓународното 
право. 
Претходните одредби не навлегуваат 
во правото на државите да донесуваат 
закони кои ги сметаат за неопходни за 
регулирање на користењето на имотот 
согласно општиот интерес или заради 
сигурно плаќање на данокот, другите 
придонеси и парични казни. 

Член 2 

Право на образование 
Никому не може да му се одземе 
правото на образование. Во своето 
дејствување во областа на 
образованието и наставата, државата 
ги почитува правата на родителите да 
обезбедат образование и настава во 
согласност со своите верски и 
филозофски убедувања. 

Член 3 

Право на слободни избори 
Високите страни договорнички се 
обврзуваат во разумни интервали да 
организираат слободни избори со 
тајно гласање, под услови што 
му овозможуваат на народот слободно 
да го изрази своето мислење за 
изборот на законодавнототело. 

Член 4 

Територијална примена 
Секоја Висока страна договорничка 
може во моментот на потпишувањето 
или ратификацијата на овој Протокол, 
или во секој момент подоцна, да му 
достави на Генералниот секретар на 
Советот на Европа изјава за тоа во 
која мерка се обврзува одредбите од 
овој Протокол да се применуваат на 
териториите наведени во спомнатата 
изјава, а чии меѓународни односи се 
наоѓаат во нејзина надлежност. 

Секоја Висока страна договорничка, 
која доставила изјава во согласност со 
претходниот став, може, од време на 
време да доставува нови изјави со кои 
се менуваат поранешните изјави или 
престанува примената на одредбите на 
овој Протокол на која и да е 
територија. 
Изјавата дадена согласно со овој член 
ќе се смета како да е дадена во 
согласност со првиот став на членот 
56 од Конвенцијата. 

Член 5 

Односи со Конвенцијата  
Високите страни договорнички ги 
сметаат членовите 1,2,3 и 4 од овој 
Протокол за дополнителни членови на 
Конвенцијата, а сите одредби на 
Конвенцијата ќе ги применуваат 
согласно тоа. 

Член 6 

Потпишување и ратификација 
Протоколот е отворен за потпишување 
за членките на Советот на Европа, 
потписнички на Конвенцијата. Тој ќе 
биде ратификуван во исто време кога 
и Конвенцијата или по нејзината 
ратификацијата. Протоколот стапува 
на сила по депонирањето на десет 
ратификациони инструменти. За секоја 
потписничка која го ќе ратификува 
подоцна, Протоколот стапува на сила 
од денот на депонирањето на 
ратификациониот инструмент. 
Ратификационите инструменти ќе 
бидат депонирани кај Генералниот 
секретар на Советот на Европа, кој ќе 
им ги соопшти на сите членки имињата 
на оние кои го ратификувале 
Протоколот. 

Составеко на 20 март 1952 година во 
Париз, на француски и на англиски 
јазик, при што и двата текста се 
еднакво веродостојни, во еден 
примерок кој се депонира во архивот 
на Советот на Европа. Генералниот 
секретар и доставува заверена копија 
од Протоколот на секоја влада 
потписничка. 
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Протокол број 4 кон Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи со кој се 
признаваат некои права и слободи кои не се 
наведени во Конвенцијата и во Протоколот 
број 1 кон Конвенцијата 

Стразбур, 16 септември 1963 година 

Владите потписнички, членки на Советот на Европа, 

Решени да преземат мерки за 
обезбедување на колективно 
гарантирање на оние права и слободи 
кои не се наведени во Делот I од 
Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи, 
потпишана на 4 ноември 1950 годика 
во Рим (во натамошниот текст 
"Конвенција"), и во членовите од 1 до 
3 од Првиот дополнителен протокол 
кон Конвенцијата, потпишан на 20 
март 1952 година во Париз, 
Се согласија за следното: 

Член 1 

Забрана за лишување од слобода 
поради долг 
Никој не може да биде лишен од 
слобода само затоа што не е во 
состојба да изврши определена 
договорна обврска. 

Член 2 

Слобода на движење 
1. Секое лице кое законски се наоѓа 
на територијата на една држава, има 
право слободно да се движи во неа и 
слободно да го избере своето место на 
престојување. 

2. Секое лице е слободно да ја 
напушти која и да е земја вклучувајќи 
ја и својата. 
З. Остварувањето на тие права може 
да биде предмет само на оние 
ограничувања кои се предвидени со 
закон и кои претставуваат неопходни 
мерки во интерес на националната 
безбедност, јавната безбедност, 
одржувањето на јавниот ред, 
спречувањето на кривични дела, 
заштитата на здравјето и моралот или 
заштитага на правата и слободите на 
другите во едно демократско 
општество. 

4. Правата признати во првиот став 
можат да бидат предмет и на 
ограничувања во некои области 
доколку таквите со закон предвидени 
ограничувања ги оправдува јавниот 
интерес на едно демократско 
општество.  

Член 3 

Забрана за протерување на 
сопствените државјани 
1. Никој не може да биде протеран 
од територијата на државата чиј 
државјанин е, ниту со поединечна 
ниту со колективна мерка. 
2. Никој не може да биде лишен од 
правото на влегување во државата чиј 
државјанин е. 

Член 4 

Забрана за колективни 
протерувања на странци 
Забрането е колективно протерување 
на странци. 

Член 5 

Територијална примена 
1. Секоја Висока страна 
договорничка може, во моментот на 
потпишувањето или ратификацијата 
на овој Протокол, или во секој момент 
подоцна, да му достави на 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа изјава за тоа во која мерка се 
обврзува, одредбите од овој Протокол 
да се применуваат на териториите 
наведени во спомената изјава, а чии 
меѓународнн односи се наоѓаат во 
нејзина надлежност. 

2. Секоја Висока страна 
договорничка која доставила изјава во 
согласност со претходниот став може, 
кога сака, да достави нова изјава со 
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која се менува секоја поранешна 
изјава или престанува примената на 
одредбите на овој Протокол на која и 
да е територија. 
З. Изјавата дадена согласно со овој 
член се смета како да е дадена во 
согласност со првиот став на член 56 
од Конвенцијата. 
4. Територијата на секоја држава на 
која се применува овој Протокол по 
основ на ратификација или 
прифаќање од споменатата држава и 
секоја територија на која Протоколот 
се применува по основ на изјавата на 
таа држава, дадена согласно со овој 
член, ќе се смета за посебна 
територија кога е во прашање 
толкувањето на терминот државна 
територија според членовите 2 и 3. 

5. Секоја држава која, согласно 
параграф 1 и 2 од овој член дала 
определена изјава може, во секое 
време потоа, да изјави дека по однос 
на една или повеќе територии 
наведени во таа изјава ја прифаќа 
надлежноста на Судот во врска со 
жалби на физички лица, невладини 
организации или групи поединци како 
што е предвидено со членот 34 од 
Конвенцијата, според членовите од 1 
до 4 на овој Протокол. 

Член 6 

Односи со Конвенцијата 
Високите страни договорнички ги 
сметаат членовите од 1 до 5 на овој 
Протокол за дополнителни членови на 

Конвенцијата и во согласност со тоа ги 
применуваат сите одредби од 
Конвенцијата. 

Член 7 

Потпишување и ратификација 
1. Овој Протокол е отворен за 
потпишување за членките на Советот 
на Европа потписнички на 
Конвенцијата. Тој ќе биде 
ратификуван во исто време кога и 
Конвенцијата или по нејзината 
ратификација, а ќе стапи на сила по 
делонирањето на пет ратификациони 
инструменти. За секоја потписничка, 
која ќе го ратификува подоцна, 
Протоколот стапува на сила со денот 
на депонирањето на ратификациониот 
инструмент. 

2. Ратификацноните ннструменти се 
депонираат кај Генералниот секретар 
на Советот на Европа, кој им ги 
соопштува на сите членки имињата на 
оние кон го ратификувале Протоколот. 

Во потврда на тоа, долупотпишаните, 
прописно овластени за оваа цел, го 
потпишаа овој Протокол. 
Составено на 16 септември 1963 
година во Стразбур, на француски и 
на англиски јазик, при што и двата 
текста се еднакво веродостојни, во 
еден примерок кој се депонира во 
архивот на Советот на Европа. 
Генералниот секретар и доставува на 
секоја држава потписничка заверена 
копија од Протоколот. 

Протокол број 6 кон Конвенцијата за заштита 
на човековите права и основни слободи во врска 
со укинувањето на смртната казна 

Стразбур, 28 април 1983 година 

Државите членки на Советот на Европа, потписнички на овој Протокол кон 
Конвенцијата за заштита на човековите лрава и основни слободи, потпишана во Рим 
на 4 ноември 1950 година (во натамошниот текст "Конвенција"), 

имајќи предвид дека развојот на 
ситуацијата во поголем број држави 
членки на Советот на Еврола ја  

изразува општата тенденција кон 
укинување на смртната казна; 
Се согласија за следното:
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Член 1 

Укинување на смртната казна 
Смртната казна се укинува. Никој не 
може да биде осуден на таква казна, 
ниту погубен. 

Член 2 

Смртна казна за време на војна 
Државата во своите закони може да 
предвиди смртна казна за дела 
сторени за време на војна или 
непосредна воена опасност. Таква 
казна ќе се применува само во 
случаите предвидени со тие закони и 
во согласност со нивните одредби. Таа 
држава му ги доставува на 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа соодветните одредби од 
законот за кој станува збор. 

Член 3 

Забрана за укинување 
He е дозволено какво и да е 
отстапување од одредбите на овој 
Протокол според член 15 од 
Конвенцијата. 

Член 4 

Забрана за исклучоци 
He се прифаќа каква и да е резерва на 
одредбите од овој Протокол според 
членот 57 од Конвенцијата. 

Член 5 

Територијална примена 
1. Ceкоja држава може во моментот 
на потпишување или во моментот на 
депонирање на својот инструмент за 
ратификација, прифаќање или 
одобрување, да наведе една или 
повеќе територни на кои се применува 
овој Протокол. 

2. Со изјава упатена до Генералниот 
секретар на Советот на Европа секоја 
држава може, во секое време подоцна, 
да ја прошири примената на овој 
Протокол на секоја друга територија 
наведена во таа изјава. Во однос на 
таа територија Протоколот стапува на 
сила првиот ден во месецот по датумот 
кога Генералниот секретар ја примил 
изјавата. 
З. Секоја изјава дадена во 
согласност со претходните два става 
може да биде повлечена во врска со 

секоја територија наведена во таа 
изјава преку нотификација упатена до 
Генералниот секретар. Повлекувањето 
важи од првиот ден во месецот по 
датумот кога Генералниот секретар ја 
примил нотификацијата. 

Член 6 

Односи со Конвенцијата 
Државите членки ги сметаат членовите 
од 1 до 5 од овој Протокол како 
дополнителни членови на 
Конвенцијата и во согласност со тоа ги 
применуваат сите одредби од 
Конвенцијата. 

Член 7 

Потпишување и ратификација 
Протоколот е отворен за потпишување 
од државите членки на Советот на 
Европа, потписнички на Конвенцијата. 
Тој подлежи на ратификација, 
прифаќање или одобрување. 
Државата членка на Советот на Европа 
не може да го ратификува, да го 
прифати или да го одобри овој 
Протокол, ако истовремено или 
претходно не ја ратификува 
Конвенцијата. Инструментите за 
ратификација, прифаќање или 
одобрување се депонираат кај 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа. 

Член 8 

Стапување на сила 
1. Овој Протокол ќе стапи во сила на 
првиот ден од месецот што следи по 
денот на кој пет земји - членки на 
Советот на Европа ја изразиле својата 
согласност да бидат обврзани со овој 
Протокол во согласност со одредбите 
на член 7. 
2. Во однос на земјата - членка што 
дополнително ќе ја изрази својата 
согласност да биде обврзана со него, 
Протоколот влегува во сила на првиот 
дел од месецот што следи по денот на 
депонирањето на инструментот за 
ратификација, прифаќање или 
одобрување.  

Член 9 

Функции на депозиторот 
Генералниот секретар на Советот на 
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Европа ги известува државите членки 
на Советот за: 
а) секое потпишување; 
б) депонирање на секој инструмент 
за ратификација, прифаќање или 
одобрување; 
в) секој датум на стапување во сила 
на овој Протокол во согласност со 
одредбите од членовите 5 и 8; 
г) секој друг акт, нотификација или 
соопштение што се однесува на овој 
Протокол. 

Долупотпишаните,прописно овластени, 

го потврдуваат сето тоа потпишувајќи 
го овој Протокол. 
Составено во Стразбур, на 28 април 
1983 година, на француски и англиски 
јазик, при што и двата текста се 
еднакво веродостојни, во еден 
единствен примерок кој се депонира 
во архивот на Советот на Европа. 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа и доставува заверена копија на 
секоја држава членка на Советот на 
Европа. 

Протокол број 7 кон Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи 

Стразбур, 22 ноември 1984 година 

Владите потписнички, членки на Советот на Европа,  

решени да преземат мерки за 
обезбедување на колективно 
гарантирање на определени права и 
слободи со примена на Конвенцијата 
за заштита на човековите права и 
основни слободи, потпишана во Рим на 
4 ноември 1950 година (во 
натамошниот текст " Конвенција"), 
Се согласија за следното: 

Член 1 

Процедурални гаранции во случај 
на протерување на странци 
1. Странец кој законски престојува 
на територијата на една држава не 
може од неа да биде протеран, освен 
во случај на извршување на одлука 
донесена во согласност со закон, при 
што тој има право: 
а. да ги изнесе причините против 
неговото протерување 
б. да побара преиспитување на 
неговиот случај и 
в. да му се овозможи за таа цел да 
биде застапуван пред надлежните 
власти или пред лицето или лицата 
кои тие власти ќе ги определат. 
2. Странец може да биде протеран 
пред остварување на неговите права 
според ставот 1-а,б,в, од овој член 
доколку тоа протерување е неопходно 
за јавниот ред или националната 
безбедност. 

Член 2 

Право на двостепеност во 
кривичната постапка 
1.  Секој кого судот го прогласил за 
виновен за кривично дело има право 
пресудата или казната изречена за тоа 
дело да биде разгледана од страна на 
повисок суд. Остварувањето на ова 
право, вклучувајќи ги и причините за 
неговото остварување, се определени 
со закон. 

2.  Ова право може да има исклучоци 
во случај на мали прекршоци кои се 
утврдени во законот кли во случаи 
кога лицето за кое станува збор уште 
во првостепената постапка било 
осудено од највисок суд или 
прогласено за виновно и осудено 
откако е поднесена жалба против 
неговото ослободување. 

Член 3 

Право на надоместок на штета во 
случај на судска заблуда 
Кога некое лице, според конечната 
одлука, е осудено за кривично дело и 
кога подоцна таа казна ќе се поништи 
или биде простена по основ на нови 
или дололнително утврдени факти, 
кои убедливо покажуваат дека тука се 
работело за судска заблуда, лицето 
кое ја издржувало казната како 
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последица на таквата пресуда треба 
да добие обештетување во согласност 
со законот или практиката на 
државата за која станува збор, ако не 
се докаже дека самото тоа лице 
потполно или делумно оневозможило 
тие непознати факти да се откријат на 
време. 

Член 4 

Право да не се биде осуден или 
казнет два пати 
1. Никој не може да биде изведен 
пред суд или повторно осуден во 
кривична постапка од суд на истата 
држава за дело за кое веќе бил 
конечно ослободен или осуден во 
согласност со законот и кривичната 
постапка на таа држава. 

2. Одредбите од претходниот став не 
го спречуваат повторното отворање на 
процесот во согласност со законот и 
кривичната постапка на државата за 
која станува збор, доколку постојат 
нови или дополнително откриени 
факти, или доколку е утврдено дека е 
направен битен пропуст во 
претходната постапка, кој можел да 
влијае врз донесената пресуда. 

З. Не е дозволено какво и да е 
отстапување од одредбите од овој 
член според член 15 од Конвенцијата. 

Член 5 

Рамноправност меѓу сопружниците 
Сопружниците уживаат исти граѓански 
права и одговорности во меѓусебните 
односи и во односите кон своите деца 
во поглед на бракот, во текот на 
бракот и во случај на развод. Овој 
член не ги спречува државите да ги 
преземат оние мерки што се 
неопходни и што се во интерес на 
децата. 

Член 6 

Територијална примена 
1. Секоја држава може, во моментот 
на потпишувањето и депонирањето на 
инструмените за ратификација, 
прифаќање или одобрување, да ја 
наведе територијата или териториите 
на кои овој Протокол ќе се применува 
и да наведе во која мерка се обврзува, 
одредбите од овој Протокол да се 

применуваат на таа територија или тие 
територии. 
2. Секоја држава може во секој друг 
момент, со изјава упатена до 
Генералниот секретар на Советот на 
Еврола, да ја прошири примената на 
овој Протокол на секоја друга 
територија наведена во таа изјава. Во 
однос на таа територија, овој 
Протокол стапува на сила првиот ден 
во месецот по истекот на рокот од два 
месеца од денот кога Генералниот 
секретар ја примил изјавата. 
З. Секоја изјава дадена во 
согласност со претходниот став може 
во однос на која и да е територија 
наведена во таквата изјава да биде 
повлечена или изменета со 
нотификација упатена до Генералниот 
секретар на Советот на Европа. 
Повлекувањето или измената важи од 
првиот ден во месецот по истекот на 
два месеца од датумот кога 
Генералниот секретар ја примил 
таквата нотификација. 

4. Изјавата дадена во согласност со 
овој член ќе се смета како да е дадена 
во согласност со првиот став од членот 
56 од Конвенцијата. 
5. Територијата на секоја држава на 
која овој Протокол се применува во 
согласност со ратификацијата, 
прифаќањето или одобрувањето од 
страна на таа држава и секоја 
територија на која овој Протокол се 
применува во согласност со изјавата 
на таа држава според овој член можат 
да се сметаат за посебни територии 
кога е во прашање толкувањето на 
територијата на државата според 
членот 1. 

6. Секоја држава која дала изјава 
согласно параграф 1 и 2 од овој член 
може, во секој момент потоа, да изјави 
дека по однос на една или повеќе 
територии наведени во таа изјава ја 
прифаќа надлежноста на Судот во 
врска со жалби на физички лица,  
невладини организации или групи 
поединци, како што е предвидено во 
членот 34 од Конвенцијата, според 
членовите од 1 до 5 од овој Протокол. 
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Член 7 

Односи со Конвенцијата 
1. Државите потписнички ги сметаат 
членовите од 1 до 6 на овој Протокол 
за дополнителени членови на 
Конвенцијата и во согласност со тоа ги 
применуваат сите одредби од 
Конвенцијата. 

Член 8 

Потпишување и ратификација 
Овој Протокол е отворен за 
потпишување за државите членки на 
Советот нa Европа, потписнички на 
Конвенцијата. Тој подлежи на 
ратификација, прифаќање или 
одобрување. Држава-членка на 
Советот на Европа не може да го 
ратификува, да го прифати или да го 
одобри овој Протокол ако претходно 
или истовремено не ја ратификува 
Конвенцијата. Инструментите за 
ратификација, прифаќање или 
одобрување се депонираат кај 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа. 

Член 9 

Стапување на сила 
1. Овој Протокол стапува на сила 
првиот ден во месецот по истекот на 
период од два месеца од денот кога 
седум држави - членки на Советот на 
Европа ќе го прифатат Протоколот во 
согласност со одредбите од член 8. 

2. 3а секоја држава - членка која 
подоцна ќе даде согласност дека го 
прифаќа Протоколот, овој Протокол 
стапува на сила првиот ден во месецот 
по истекот на период од два месеца од 
денот кога е депониран инструментот 
за ратификација, прифаќање или 
одобрување 

Член 10 

Функции на депозиторот 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа ги известува сите земји членки 
на Советот за: 
а. секое потпишување; 
б. депонирање на секој инструмент 
за ратификација, прифаќање или 
одобрување; 
в. секој датум на стапување на сила 
на овој Протокол во согласност со 
одредбите од членовите 6 и 9; 
г. секој друг акт, нотификација или 
изјава во врска со Протоколот. 

Во потврда на тоа, долупотпишаните, 
прописно овластени за таа цел, го 
потпишаа овој Протокол. 
Составено во Стразбур, на 22 ноември 
1984 година, на француски и англиски 
јазик, при што и двата текста се 
еднакво веродостојни, во еден 
единствен примерок што ќе биде 
депониран во архивот на Советот на 
Европа. Генералниот секретар на 
Советот на Европа и доставува 
заверена копија на секоја држава-
членка на Советот на Европа. 

Протокол број 12 кон Конвенцијата за заштита 
на човековите права и основните слободи 

Рим, 4 ноември 2000 година 

Државите членки на Советот на Европа, потписнички на овој Протокол, 

Имајќи го предвид основниот принцип 
според кој сите луѓе се еднакви пред  
законот и имаат право на еднаква 
правна заштита, 
Решени да преземат понатамошни 
чекори преку колективно јакнење на 
општата забрана на дискриминацијата 
преку Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основните 
слободи, потпишана во Рим на 4 

ноември 1950 година (во 
понатамошниот; текст "Конвенција"); 
Повторно потврдувајќи дека 
принципот на недискриминација не ги 
спречува државите членки да 
преземат мерки за промовирање на 
целосна и ефикасна еднаквост, под 
услов да постои објективно и разумно 
оправдување на тие мерки,  
Се договорија за следново: 

22 



127

Европска конвенција за заштита на човековите права 

Член 1 

Општа забрана на 
дискриминацијата 
1. Уживањето на секое право 
предвидено со закон ќе биде 
обезбедено без дискриминација врз 
било која основа како пол, раса, боја, 
јазик, религија, политичко или друго 
мислење, национално или социјално 
потекло, поврзаност со национално 
малцинство, имот, раѓање или друг 
статус. 
2.  Никој не смее да биде 
дискриминиран од страна на јавен 
орган по било која основа наведена во 
став 1. 

Член 2 

Територијална примена 
1. Во времето на потпишување или 
при депонирање на инструментот за 
ратификација, прифаќање или 
одобрување, секоја држава може да ја 
назначи територијата или териториите 
каде ќе се применува Протоколот. 

2. Во било кој подоцнежен период, 
секоја држава може преку изјава 
упатена до Генералниот секретар на 
Советот на Европа, да ја прошири 
примената на Протоколот на било која 
друга територија наведена во таквата 
изјава. Во однос на таквата територија 
Прокотолот ќе стапи во сила на првиот 
ден од месецот по истекувањето на 
периодот од три месеци по датумот на 
прием на таквата изјава од страна на 
Генералниот секретар. 

3. Било која изјава дадена според 
претходните два става може во однос 
на териториите наведени во таквите 
изјави, да се повлече или измени со 
известување упатено до Генералниот 
секретар. Повлекувањето или 
измената ќе стапи во сила на првиот 
ден од месецот што следи по 
истекувањето на периодот од три 
месеци по датумот на прием на 
таквото известување од страна на 
Генералниот секретар. 
4. Изјавата дадена согласно овој 
член ќе се смета дека е дадена 
согласно ставот 1 на членот 56 од 
Конвенцијата. 

5. Секоја држава која дала изјава 
согласно ставовите 1 и 2 на овој член 

може во било кое време во име на 
територијата или териториите на кои 
се однесува изјавата дека ја прифаќа 
надлежноста на Судот да прима 
барања од лица, невладини 
организации или групи на лица како 
што е предвидено со членот 34 на 
Конвенцијата во однос на членот 1 на 
овој Протокол. 

Член 3 

Однос со Конвенцијата 
Во однос на државите пристапнички, 
одредбите од членовите 1 и 2 од овој 
Протокол ќе се сметаат за 
дополнителни членови на 
Конвенцијата, и следствено ќе се 
применуваат сите одредби од 
Конвенцијата. 

Член 4 

Потпишување и ратификација 
Овој Протокол ќе биде отворен за 
потпишување од страна на државите 
членки на Советот на Европа кои ја 
потпишале Конвенцијата. Тој подлежи 
на ратификација, прифаќање или 
одобрување. Држава членка на 
Советот на Европа не може да го 
ратификува, прифати или одобри овој 
Протокол без претходно или 
истовременo да ја ратификува 
Конвенцијата. Инструментите за 
ратификација, прифаќање или 
одобрување ќе бидат депонирани кај 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа. 

Член 5 

Стапување во сила 
1.  Овој Протокол ќе стапи во сила на 
првиот ден од месецот што следи по 
истекувањето на периодот од три 
месеци по датумот на кој десет држави 
членки на Советот на Европа изразиле 
согласност да бидат обврзани со 
одредбите од Протоколот во 
согласност со одредбите од членот 4. 

2.  Во однос на било која држава 
членка која лоследователно изразила 
согласност да биде обврзана со 
Протоколот, истиот ќе стапи во сила 
на првиот ден од месецот што следи 
no истекувањето на периодот од три 
месеци од датумот на делонирање на 
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инструментот за ратификација, 
прифаќање или одобрување. 

Член 6 

Функции на депозиторот  
Генералниот секретар на Советот на 
Европа ќе ги информира сите држави 
членки на Советот на Европа за 
следново: 
а. секое потпишување; 
б. депонирање на секој инструмент 
за ратификација, прифаќање или 
одобрување; 
в. секој датум на стапување во сила 
на Протоколот во согласност со 
членовите 2 и 5; 

г. секој друг акт, известување или 
допис во врска со Протоколот. 

Во потврда на тоа, долупотпишаните, 
соодветно овластени, го потпишаа овој 
Протокол. 
Составено во Рим, на четвртиот ден од 
ноември 2000 година во два еднакво 
автентични текстови на англиски и 
француски јазик во единствена копија, 
кои ќе бидат депонирани во архивите 
на Советот на Европа. Генералниот 
секретар на Советот на Еврола ќе 
достави заверена копија од 
потпишаниот Протокол на секоја 
држава членка на Советот на Европа. 

Протокол број 13 кон Конвенцијата за заштита 
на човековите права и основните слободи во 
врска со укинувањето на смртната казна во сите 
околности 

Вилнус, 3 мај 2002 година 

Државите членки на Советот на Европа, потписнички на овој Протокол, 

убедени дека правото на живот на 
секој човек е основна вредност во 
едно демократско општество и дека 
укинувањето на смртната казна е од 
суштинска важност за заштитата на 
ова право и за целосното признавање 
на неотуѓивото достоинство на секој 
човек; 
сo желба да ја зајакнат заштитата на 
правото на живот гарантирано со 
Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основните 
слободи, потпишана во Рим на 4 
ноември 1950 година (во натамошниот 
текст " Конвенцијата"); 
Забележувајќи дека Протоколот број 6 
кон Конвенцијата во врска со 
укинувањето на смртната казна, 
потпишан во Стразбур на 28 април 
1983 година не ја исклучува смртната 
казна во однос на дела сторени во 
време на војна или при закана од 
војна; 
Решени да го преземат конечниот 
чекор со цел да се укине смртната 
казна во сите околности, 
Се договорија за следново: 

Член 1 

Укинување на смртната казна 
Смртната казна ќе се укине. Ниту едно 
лице нема да биде осудено на, ниту 
пак врз него ќе се изврши смртната 
казна. 

Член 2  

Забрана на дерогирање 
He е дозволено дерогирање, според 
членот 15 од Конвенцијата на 
одредбите иа овој Протокол. 

Член 3 

Забрана на ставање резерви 
He е дозволено ставање резерви, во 
согласност со членот 57 од 
Конвенцијата, во однос на одредбите 
од овој Протокол. 

Член 4 

Територијална примена 
1. Во времето на потпишување или 
при депонирање наинструментот за 
ратификација, прифаќање или 
одобрување, секоја држава може да ја 
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назначи територијата или териториите 
каде ќе се применува Протоколот. 

2. Во било кој последователен 
период, секоја држава може преку 
изјава упатена до Генералниот 
секретар на Советот на Европа, да ја 
прошири примената на Протоколот на 
било која друга територија наведена 
во таквата изјава. Во однос на таквата 
територија Прокотолот ќе стапи во 
сила на првиот ден од месецот по 
истекувањето на периодот од три 
месеци по датумот на прием на 
таквата изјава од страна на 
Генералниот секретар. 
3. Било која изјава дадена според 
претходните два става може во однос 
на териториите наведени во таквите 
изјави, да се повлече или измени со 
известување упатено до Генералниот 
секретар. Повлекувањето или 
измената ќе стапи во сила на првиот 
ден од месецот што следи по 
истекувањето на периодот од три 
месеци по датумот на прием на 
таквото известување од страна на 
Генералниот секретар. 

Член 5 

Однос со Конвенцијата 
Во однос на државите-членки, 
одредбите од членовите 1 и 4 од овој 
Протокол ќе се сметаат за 
дополнителни членови на 
Конвенцијата и следствено ќе се 
применуваат сите одредби од 
Конвенцијата. 

Член 6 

Потпишување и ратификација 
Овој Протокол ќе биде отворен за 
потлишување од страна на државите-
членки на Советот на Европа кои ја 
потпишале Конвенцијата. Тој подлежи 
на ратификација, прифаќање или 
одобрување. Државата членка на 
Советот на Европа не може да го 
ратификува, прифати или одобри овој 
Протокол без претходно или 
истовремено да ја ратификува 
Конвенцијата. Инструментите за 
ратификација, прифаќање или 

одобрување ќе бидат депонирани при 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа. 

Член 7 

Стапување во сила 
1.  Овој Протокол ќе стапи во сила на 
првиот ден од месецот што следи по 
истекувањето на периодот од три 
месеци по датумот на кој десет држави 
членки на Советот на Европа изразиле 
согласност да бидат обврзани со 
одредбите од Протоколот во 
согласност со одредбите од членот 6. 
2.  Во однос на било која држава 
членка која последователно изразила 
согласност да биде обврзана со 
Протоколот, истиот ќе стапи во сила 
на првиот ден од месецот што следи 
no истекувањето на периодот од три 
месеци од датумот на делонирање на 
инструментот за ратификација, 
прифаќање или одобрување. 

Член 8 

Функции на депозиторот 
Генералниот секретар на Советот на 
Европа ќе ги информира сите држави 
членки на Советот на Европа за 
следново: 
а. секое потпишување; 
б. депонирање на секој инструмент 
за ратификација, прифаќање или 
одобрување; 
в. секој датум на стапување во сила 
на Протоколот во согласност со 
членовите 2 и 5; 
г. секој друг акт, известување или 
допис во врска со Протоколот. 
Во потврда на тоа, долупотпишаните, 
должно овластени за истото, го 
потпишаа овој Протокол. 
Составено во Вилнус, на третиот ден 
од мај 2002 година во два еднакво 
автентични текстови на англиски и 
француски јазик во единствена копија, 
кои ќе бидат депонирани во архивите 
на Советот на Европа. Генералниот 
секретар на Советот на Еврола ќе 
достави заверена копија од 
потпишаниот Протокол на секоја 
држава членка на Советот на Европа. 
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