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1.

ВОВЕД
1. На 26 април 2011 година, Министерот за труд и социјална
политика испрати писмо до Директорот на
OSCE/ODIHR
информирајќи го дека министерството планира да го реформира
Законот за еднакви можности на Република Македонија 1
(понатаму “Законот“). Со цел да се обезбеди дека финалната
верзија предвидените предлог измени ќе биде во согласност со
европските стандарди и добри практики, Министерот побара од
ОБСЕ/ОДИХР да даде мислење на постоечкиот закон како и на
нацрт измените кога тие ќе се финализираат .
2. Ова Мислење се дава како одговор на споменатото барање и е
спроведено врз основа на специјалниот мандат на ОБСЕ/ОДИХР да
ја унапредува родовата еднаквост и да го разгледува
законодавството од оваа област, согласно Акциониот план на
ОБСЕ за унапредување на родовата рамноправност.2
3. Пред усвојувањето ан законот во 2006, ОБСЕ/ОДИХР подготви
две анализи на различните верзии на тогашниот Закон за еднакви
можности односно Прелиминарните коментари на нацрт Законот
за еднакви можности од 3ти август 2005 година3 (понатаму
“Прелимин арните коментари на ОДИХР од 2005 година“) како и
Мислењето на ревидираната верзија на нацрт Законот за еднакви
можности од 8 март 2006 година4 (понатаму “Мислењето на
ОДИХР од 2006 година“)

2.

ОПСЕГ НА ПРЕГЛЕДОТ
4. Опсегот на Мислењето се однесува единствено на споменатиот
закон кој е поднесен за разгледување. Со ова ограничување,
Мислењето не претставува полно и целосно разгледување на
севкупната законска рамка која ја уредува родовата еднаквост и
вклучувањето на родот во Република Македонија.
5. Мислењето потенцира клучни прашања и истакнува области на
загрижување. Препораките кои следуваат се направени врз основа
на меѓународни стандарди и добри практики за родова еднаквост кои
се наоѓаат во меѓународни договори и обврски кои се ратификувани
и прифатен и од страна на Република Македонија. Дополнително,
Мислењето реферира не само на меѓународните стандарди кои се
правно обврзувачки за Република Македонија, туку исто така и на

1

Законот за еднакви можности на жените и мажите усвоен на 29 мај 2006, Службен весник бр. 66.
Одлука на Советот на Министри на ОБСЕ MC DEC/14/04 за Акциониот план за унапредување на родова
еднаквост од 7 декември 2004 година, анекс, Поглавје 5, параграф 44(б).
3
ОБСЕ/ОДИХР Прелиминарен коментар на нацрт Законот за еднакви можности на Република Македонија
број GEND-MK/036/2005, издадено на 3 август 2005 година.
4
ОБСЕ/ОДИХР Мислење на ревидираната верзија на нацрт Законот за еднакви можности на Република
Македонија, мислење бр. GEND-MK/054/2006 од 8 март 2006 година.
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оние кон кои државата се стреми.5 Мислењето исто така се навраќа и
на содржината на претходните разгледувања на законот од страна
на ОБСЕ/ОДИХР, каде што е применливо.
6. Ова Мислење е направено врз основа на официјалниот превод на
законот кој е испратен од страна на Министерството за труд и
социјална политика. И покрај тоа, може да се случат некои грешки во
преводот.
7. Согласно горенаведеното, ОБСЕ/ОДИХР би сакале да нагласат дека
ова Мислење не е поврзано со друга пишана или усна препорака и
коментар на Законот или поврзано законодавство кое ОБСЕ/ОДИХР
би можело да го направи во иднина.
3. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
8. Во целина, ОБСЕ/ОДИХР верува дека постојниот Закон за еднакви
можности е важен инструмент да се обезбеди еднаков третман на
жените и мажите во сите сфери на општеството на Република
Македонија. Во исто време, со цел да се обезбеди и потполна
усогласеност на тоа законодавство со меѓународните стандарди и да
се олесни правилна и ефективна примена на оваа регулатива, се
препорачув а Законот да се промени на следниов начин:
3.1 Клучни препораки
А. да се прошири дефиницијата за дискриминација од Член 4 став
3 така да со законот да се опфатат сите можни случаи на
дискриминација (параграф 19)
Б. да се потенцира мандатот, главните функции и обврски како и
времетраењето , одговорноста, линиите на известување,
хиерархиската поставеност, постапките за поплаки и
принципите за работа на парламентарн ите и локалните
комисии за родова еднаквост, споменати во законот,
[параграфи 28 и 33].
В. да се осигури дека со Законот се основа тело за еднаквост
согласно родовите директиви на ЕУ; [параграф 44]
Г. да се разгледа поедноставувањето на административната
процедура за поплаки пред Правниот застапник, преку давање
на надлежност на Застапникот да ги спроведува/извршува
неговите/нејзините одлуки; [параграф 48]
Д. да се појаснат можните правни лекови пропишан и со Член 37
како и условите кога тие може да се користат, особено во
ситуации кои вклучуваат поплаки за сексуално вознемирување;
5

Иако Република Македонија не е членка на ЕУ, сепак таа е кандидат за членство во ЕУ од 2005 година и
следствено се стреми да ги постигне стандардите поставени од ЕУ, исто така и во полето на родовата
еднаквост.
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[параграф 57]
3.2 Дополнителни препораки
Ѓ. во Член 1 став 2 да се вклучат референци за други закони со
кои се уредуваат еднакви можности и да се конкретизира во
кои околности други закони по исклучок ќе имаат предимство
пред Законот; [параграфи 15 и 16]
Е. да се обезбеди хармонизација на Законот со сите други закони
кои се однесуваат на родовата еднаквост; [параграф 16]
Ж. да се избришат сите референци на “општествениот живот“ низ
целиот текст на Законот; [параграф 17]
З. Сексуалното вознемирување да се прогласи за незаконско во
Член 4; [параграф 21]
Ѕ. да се појаснат типовите на нормативните мерки на кои упатува
Член 5 став 1 како и санкциите за непочитување на барањата
како и за прекршување на забраните; [параграфи 23-24]
И. да се обезбеди дека мерките предложени со членовите 6-9 се
јасно определен и и дека нивната примена е детално
проценета; [par 25]
Ј. во член 6 да се вклучи информација како примената на
специјалните мерки ќе се спроведе и како ќе се набљудува;
[параграф 25]
К. во член 8 да се определи временска рамка за периодичн ите
планови; [параграф 25]
Л. во член 10 да се вклучи редовна анализа на училишната
програма и да се обезбеди дека прашањето на сексуално
вознемирување адекватно се обработува во средните и
терцијарни институции; [параграф 26]
Љ.

подетално да се појасни степенот на вклученост
Министерството за труд и социјална политика во процесите
креирање на политики во полето на родовата еднаквост
другите министерства согласно Член 13 и 14 како и
политичките партии согласно Член 18; [параграфи 30 и 36]

на
на
на
на

М. на здруженијата на работодавци, синдикати како и на
граѓанските здруженија да им се даде поспецифична и
поформалн а улога во формирањето на јавната политика во
полето на еднаквите можности согласно Законот; [параграф 31]
Н. во Законот да се воспостават механизми за координација и
соработка помеѓу различни локални и централни координатори ;
[параграфи 34 и 35]
Њ. да се појаснат линиите за известување до Министерството за
труд и социјална политика и да се осигура дека сите извештаи
5
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поднесени до Министерството се објавени и дистрибуирани во
јавноста; [параграф 35]
О. во член 18 да се вклучи механизам кој ќе го следи
поднесувањето и имплементацијата на плановите за еднакви
можности на политичките партии; [параграф 36]
П. Да се засили јасноста за тоа кому или на кое тело родово
поделените податоци за човековите ресурси ќе бидат
претстав ени согласно Член 20; [параграф 37]
Р. Да се изменат одредбите кои ја регулираат постапката пред
Застапникот на Министерството за труд и социјална политика и
последиците од таа постапка како што следи:
1) во Член 30 да се потенцира дека Застапникот ќе ги
информира
подносителите
за
документите
кои
недостасуваат пред да одлучи да ја запре постапката
поради недостаток на соодветни документи; [параграф 46]
2) да се обезбеди во Член 31 став 2 дека копија од
писменото мислење на Застапникот автоматски се праќа до
Министерот за труд и социјална политика како и до други
надредени инстанци во Министерството како и до
одговорното раководно тело на страната против која е
поднесена поплаката; [параграф 47]
3) да се појасни дали исходот од постапките пред
Застапникот исто така ќе вклучува и надомест на штета како
и отпуштање ; [параграф 48]
4) да се прошири Член 32 со тоа што годишниот извештај на
Застапникот ќе вклучува информација за ефектот на
неговите/нејзините писмени мислења и дека овој извештај
ќе се објави и дистрибуира; [параграф 49]
5) точно да се определат органите кои се надлежни да
преземаат случаи од Застапникот согласно Член 33;
[параграф 54]
6) да се примени одредбата од Член 34 став 2, одлуката која
наредува почитување
на писменото
мислење
на
Застапникот да се испрати до подносителот како и
релевантните засегнати страни вклучени во постапката и
надреденото лице на страната против која е поднесена
поплаката ; [параграф 55]
С. Да се конкретизираат природата и процедурата пред Комисијата
во Владата споменати во член 35; параграф 56)
Т. Да се опише кое тело треба да ги утврди актите за прекршок
според Член 42 и 43, согласно која процедура; [параграф 59]
Ќ. Да се осигури дека недостатокот од соработка со граѓанскиот
6
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сектор, неуспехот во координацијата и доставувањето на
извештаи на другите тела до министерството , како и неуспехот да
се именува комисија, исто така да се сметаат за прекршок
согласно Законот [параграф 59] и
У. Да се појасни дали префрлањето на товарот на докажување
според Член 39 исто така треба да се јавува и во постапките пред
претставникот на министерството и дали треба се применува во
административни и други судски постапки, кои не се кривини,
генерално. [параграф 60]

4. АНАЛИЗИ И ПРЕПОРАКИ
4.1 Меѓународни стандарди за родова еднаквост
9. Ова Мислење го анализира сегашниот нацрт Закон од гледиштето на
неговата компатибилност со релевантните меѓународни стандарди
за човекови права и заложбите на ОБСЕ. Основните меѓународни
стандарди за еднаквост може да се најдат во генеричките
инструменти за човекови права, како што се Меѓународниот пакт за
граѓански и политички права6 (понатаму во текстот “МПГПП”).
Членот 26 од МПГПП наведува дека сите лица се еднакви пред
законот и дека законот ќе забрани секаква дискриминација и на сите
лица ќе им гарантира еднаква и ефективна заштита од
дискриминација по било која основа, вклучувајќи го и полот. Овој
принцип исто така се наоѓа и во Европската Конвенција за човекови
права и основни слободи7 ( понатаму во текстот “ЕКЧП“), главно во
Член 14, кој забранува дискриминација во уживањето на останатите
права содржани во конвенцијата меѓу останатото врз основа на
полот, и Протоколот 12 на Конвенцијата, кој содржи поширока
забрана на сите форми на дискриминација. 8
10. Покрај овие генерички инструменти, Конвенцијата за елиминација на
сите форми на дискриминација против жените 9 (понатаму во текстот
“CEDAW“), за прв пат ја усвои дефиницијата за “дискриминација
против жените“ која нагласува дека ефектот од дискриминацијата врз
жените е таков да го намалува или поништува признавањето,
уживањето или практикувањето на човековите права во политичките ,
економските, културните, општествените, граѓанските или други
6

Меѓународниот пакт на ООН за граѓански и политички права, усвоен со резолуција на Генералното
собрание, 2200А (XXI) на 16 декември 1966 и превземена со сукцесија од Република Македонија на 18
јануари 1994.
7
Конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, потпишана на 4 ноември 1950, стапи во сила
на 3 септември 1953. Република Македонија ја ратификуваше Конвенцијата на 10 април 1997.
8
Протокол 12 на Европската Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, ратификуван
од Република Македонија на 13 јули 2004.
9
Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, усвоена со резолуција 34/180 на
Генералното цобрание на неговата 34 седница, 18 декември 1979. Република Македонија пристапи кон оваа
Конвенција на 18 јануари 1994.
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области од страна на жените на иста основа како мажите.10
Државите потписнички на CEDAW се одговорни да работат кон
елиминирање на дискриминацијата на жените во сите области од
животот, вклучувајќи, меѓу останатото, правниот статус, политичкото
учество, вработување, образование, здравствена заштита и
семејната структура .
11. Советот на Европа издаде бројни документи на тема поврзана со
родовата еднаквост, почнувајќи со резолуцијата 855 (1986) за
еднаквоста помеѓу мажите и жените, 11 по која следеа други
резолуции или препораки, кои меѓу другото се однесуваат на
еднаквоста на правата помеѓу мажите и жените 12, прогресот во
правата на жените 13, ситуацијата на жените во руралните
општества14, механизмите за донесување на одлуки од страна на
жените 15, балансираното учество на жените и мажите во политичкото
и јавното одлучување 16, како и застапеноста на жените во
политиката преку избирачкиот систем 17. Најновиот документ издаден
во овој контекст е препораката од Комитетот на министри на земјите
- членки во врска со мерките за борба против дискриминација врз
основа на сексуалната ориентација или родовиот идентитет.18
12. Во правото на Европската Унија, две главни директиви (во
понатамошниот текст “родови Директиви на ЕУ“) ги одразуваат
заложбите на земјите од ЕУ за заштита на еднаквоста помеѓу мажите
и жените, имено Директивата на Советот 2004/113/EC за принципот
10

Членот 2 од CEDAW: “ (...) терминот "дискриминација на жените" ја означува секоја разлика, исклучување
или ограничување во поглед на полот, што има за последица или цел да го загрози или оневозможи
признавањето, уживањето или остварувањето од страна на жените, без оглед на нивниот брачен статус, врз
основа на еднаксвост меѓу мажите и жените на човековите права и основните слободи во политичката,
економската, општствената, културната, граѓанската или било која друга област“.
11

Резолуција 855 (1986) од Парламентарното собрание за еднаквост помеѓу мажите и жените,
усвоена на 27 јануари 1986 на 21-вата седница.
12
Препорака 1229 (1994) на Парламентарното собрание за еднаквоста на правата помеѓу мажите и
жените, усвоена на 24 јануари 1994 на 1-вата седница.
13
Препорака 1269 (1995) на Парламентарното собрание за постигнување реален напредок на
правата на жените од 1995, усвоена на 27 април 1995 на 15-та седница.
14
Препорака 1321 (1997) на Парламентарното собрание за подобрување на состојбата на жените во
руралните општества, усвона од Постојаната Комисија во името на Парламентарното собрание на
19 март 1997.
15
Резолуција 1489 (2006) на Парламентарното собрание за механизмите за обезбедување на учество
на жените во процесот на одлучување, усвоена на 17 март 2006.
16
Препорака (2003)3 од Комитетот на министри до земјите - членки за балансирано учество на
жените и мажите во политичкото и јавното одлучување, усвоена од Комитетот на министри на 12
март 2003 на 831-от состанок на заменици министри.
17
Резолуција 1706 (2010) на Парламентарното собрание за зголемување на застапеноста на жените
во политиката преку избирачкиот систем, усвоена на 27 јануари 2010, и Препорака 1899 (2010) на
Парламентарното собрание за зголемување на застапеноста на жените во политиката преку
избирачкиот систем, исто така усвоена на 27 јануари 2010.
18
Препорака CM/Rec (2010) 5 од Комитетот на министри до земјите- членки во однос на мерки за
борба против дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, усвоена од
Комитетот на министри на 31 март 2010 на 1081-от состанок на заменици министри.
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на еднаков третман помеѓу мажите и жените во пристапот до и во
обезбедувањето на добра и услуги и Директивата 2006/54/EC на
Европскиот Парламен т и на Советот за спроведување на принципите
на еднакви можности и еднаков третман на мажите и жените во
областа на вработувањето и занимањето .19 Двете родови Директиви
на ЕУ вклучуваат дефиниции за дискриминација (директна и
индиректна), вклучувајќи го и сексуалното вознемирување , и
пропишуваат еднаквост на третманот во горенаведените области
(добра и услуги, и вработување), и притоа исто така се фокусираат
на правните лекови и спроведувањето.
13. Од повеќето заложби на ОБСЕ кои се фокусираат на еднаков
третман, Документот од Виена е можеби еден од најспецифичните
во нагласувањето дека земјите - членки на ОБСЕ се обврзуваат да
ги гарантираат човековите права и фундаментални слободи на сите
лица во рамките на нивната територија и кои се предмет на нивната
надлежност, без разликување од било каков вид засновано на
одредени карактеристики , како што е меѓу останатото и полот на
лицето.20 Овој принцип се повторува на еден подетален начин во
став 40.4 од Заклучниот документ од Москва21, каде што земјите –
членки ја потврдија нивната цел за постигнување на еднаквост на
можности помеѓу мажите и жените и тоа не само de jure, туку исто
така и de facto, исто како и промоција на ефективни мерки за таа цел.
Во истиот документ, земјите - членки на ОБСЕ утврдија дека
“вистинска и целосна еднаквост помеѓу мажите и жените преставува
фундаментален аспект на едно праведно и демократско општество
засновано на владеење на правото“ 22. Акциониот план на ОБСЕ за
унапредување на родовата еднаквост од 2004 година, во неговото
поглавје IV, исто така ги повикува земјите - членки на ОБСЕ да
развијат политики и да воспостават механизми за унапредување и
јакнење на родовата еднаквост, и да ги почитуваат релевантните
меѓународни инструменти кои ги ратификувале или на кои им
пристапиле .23. Во 2009 во Атина, Министерскиот совет на ОБСЕ ги
повика земјите - членки на ОБСЕ, меѓу останатото, да земат во
предвид специфични мерки со цел да се постигне родов баланс во
19

Директива 2006/54/EC на Европскиот Парламент и на Советот, од 5 јули 2006 за спроведување на
принципите на еднакви можности и еднаков третман на мажите и жените во областа на
вработувањето и занимањето; и Директива на Советот 2004/113/EC од 13 декември 2004 за
принципите на еднаков третман помеѓу мажите и жените во пристапот до и во обезбедувањето на
добра и услуги.
20
Заклучен документ од Виена – Трет последователен состанок, Виена, 15 јануари 1989, Прашања
поврзани со безбедноста во Европа, Начела, став 13.8. Одлука на Советот на министри 7/09 за
учеството на жените во политиката и јавниот живот од 2 декември 2009, која ги повикува сите
земји – членки на ОБСЕ да преземат специфични мерки за постигнување на родов баланс во
политичкиот и јавниот живот, а особено во процесот на донесување на одлуки. (став 1 и 2).
21
Документот од состанокот од Москва од Конференцијата на ОБСЕ, Москва, 3 октомври 1991.
22
Ibid, став 40.
23
Одлука на Министерскиот совет на ОБСЕ MC DEC/14/04 за Акциониот план на ОБСЕ за
унапредување на родовата еднаквост од 7 декември, 2004, Поглавје 4, став 42.
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сите јавни институции, и да земат во предвид можни законодавни
мерки со цел да се овозможи поурамнотежена застапеност на
жените и мажите во јавниот живот и во процесот на донесување на
одлуки .24
4.2. Делокруг и цел на Законот
14. Согласно Член 1, став 1, Законот определува “општи и посебни
мерки“ за воспоставување на еднакви можности помеѓу мажите и
жените, исто така надлежности, должности и обврски на субјектите
кои се одговорни да обезбедат еднакви можности, процедурата и
надлежните органи за утврдување на нееднаков третман помеѓу
жените и мажите, и правата и обврските на учениците во оваа
постапка. Овој Член е позитивен во тоа што јасно го одразува
генералниот принцип на еднаквост (вклучувајќи ги лицата од
различен пол), содржан во Член 9 од Уставот, како што Членот 2 ја
прикажува целта на Законот.
15. Сепак, вториот став од Членот 1 останува доста неодреден,
определув ајќи дека прашањата од значење за воспоставување на
еднакви можности помеѓу жените и мажите треба да бидат утврдени
со Законот “ и други закони“.25 Важно е, лицата кои го применуваат
законот, да се добро информирани за важечките законски прописи
кои ја уредуваат родовата еднаквост. Од тие причини, најважно е
Законот да наведе кои законски прописи, на страна од Законот, ќе ја
покриваат оваа област. Идеално, вакви напомени треба да вклучат
наслови на други релевантни законски прописи, или барем да укажат
на такви законски прописи по тема.
16. Понатаму, Член 1, став 2 не определува кои закони што ја
регулираат родовата еднаквост ќе имаат приоритет во однос на
другите. Додека се претпостав ува дека Законот за еднакви можности
има приоритет во однос на други законски прописи кои го уредуваат
еднаквиот третман помеѓу мажите и жените, може да има исклучоци
од ова генерално правило. Доколку во специфични околности, други
законски прописи имаа предност односно приоритет во однос на
Законот, овие закони треба детално да се опишат во Законот. Други
релевантни законски прописи треба да содржат јасни упатувања на
Законот, и треба да определат дека генерално, Законот има
предност во врска со сите прашања кои што вклучуваат родова
еднаквост и вклучување на родова перспектива. Општо,
законодавците треба да осигурат сите законски прописи кои се
однесуваат на родовата еднаквост и вклучувањето на родовата
24

Одлука на Советот на министри на ОБСЕ MC DEC/7/09 за учеството на жените во политичкиот
и јавниот живот, од 2 декември 2009.
25
Слични нејасни упатувања до други законски прописи може да се најдат и во Член 3 и 4, став 2
од Законот.
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перспектив а, да бидат усогласени со Законот.
17. Член 2 од Законот се однесува на целта на Законот, имено,
промоција на принципите насочени кон воспоставување на еднакви
можности за мажите и жените во политичките, економските,
социјалните, образовните и другите сфери од општествен иот живот.
Се забележува дека упатувања на општествениот живот се наоѓаат
низ целиот текст на Законот.26 Овој термин може да се однесува на
сите аспекти од јавниот живот, но исто така можно е да биде
толкуван рестриктив но на тој начин што нема да ги опфаќа
политичкиот или јавниот живот (на пример, формулирањето односно
начинот на изразување во Членот 2, став 1, при првото наведување
на терминот “општествен живот“, изгледа дека е одвоен од
политичката, економската и образовната сфера на животот). Со цел
да се осигури дека целта на Законот во Членот 2, како и другите
одредби, имаат еден широк делокруг на примена, се препорачува да
се избрише терминот “општествен“ низ целиот Закон, така што
Членот 2 и другите релевантни одредби упатуваат само на “други
сфери од животот“. 27
4.3. Дефиниции и терминологија
18. Како што е наведено во мислењето на ОДИХР од 2006 година,
наведувањето на бројни дефиниции во Член 4 за термините
користен и во Законот, како што се еднакви можности, директна и
индиректна
дискриминац ија,
вознемирување
и
сексуално
вознемирување е многу добредојдено.
19. Во Член 4, став 3, дискриминација значи секое разликување,
искористув ање или ограничување врз основа на пол што го
загрозува или оневозможува остварувањето или заштита на
човековите права и слободи. За да постои родова дискриминац ија,
одредено
однесување
(разликување,
искористув ање
или
ограничување) мора да го “загрози или оневозможи остварувањето
или заштита на човековите права и слободи“. Додека оваа
дефиниција
донекаде
ја
рефлект ира
дефиницијата
за
дискриминација содржана во Член 1 од CEDAW 28 (види параграф 10
26

Види исто, на пр. Член 7, 10, 14 и 21.
Постои можност во оригиналниот македонски текст, терминот “општествен живот“ да има
поширок обем и дека прашањето покренато во овој параграф е само релевантно за англиската
верзија.
28
Член 1 од CEDAW специфично упатува на “секое разликување, исклучување или ограничување
врз основа на пол кое има влијание или за цел да го загрози или оневозможи признавањето,
уживањето и практикувањето на човековите права и фундаментали слободи од страна на жените,
без оглед на нивната брачна состојба, врз основа на еднаквост на мажите и жените, во
политичката, економската, социјалната, културната, граѓанската или било која друга област.“.
Додека слично на дефиницијата содржана во Член 4 од Законот, дефиницијата содржана во
CEDAW се чини дека донекаде е поширока, и истовремено и поспецифична. Истовремено, е
единствена во нејзиниот фокус на фактот дека дискриминацијата е често пати резултат на одредени
дејства, каде во принцип, жените не уживаат права по еднаква основа како и мажите.
27

11

ОБСЕ/ОДИХР Мислење за Законот за еднакви можности на жените и мажите на
Република Македонија

погоре), можно е да биде интерпретиран а на еден рестриктив ен
начин, кој може да доведе до ситуација каде одредени случаи на
дискриминација да не спаѓаат во делокругот на Законот, доколку за
нив се смета дека не “загрозиле или оневозможиле човекови права“.
Се чини дека други меѓународни дефиниции за дискриминација имаа
поширок делокруг, како на пример оние содржани во Протокол 12 од
ЕКЧП (“уживањето на секое право утврдено со закон […] без
дискриминација”) и родовите Директиви на ЕУ29 (“помалку поволен
третман […] отколку на другиот,
се постапувало или би се
постапувало во споредлива ситуација”). Се препорачув а да се земе
во предвид донекаде да се прошири дефиницијата за
дискриминација со цел да се осигури дека сите можни случаи на
родова дискриминација ќе бидат опфатени со Законот.
20. Наспроти тоа, во овој поглед, дефинициите на директна и
индиректна дискриминација (Член 4, став 4 и 5) ги одразуваат
стандардите на ЕУ и ЕCЧП, и како вакви се многу добредојдени30.

21. Член 4 став 6 и 7 исто така содржи дефиниции за вознемирување и
сексуално вознемирување . Позитивно е дека и двете дефиниции се
многу слични со оние кои се содржат во Член 2 на двете родови
Директив и на ЕУ. Во исто време, би било подобро ако, како што е
веќе наведено во Прелиминарните коментари на ОДИХР 6 од 2005
година
, да сексуалното вознемирување не само да се
дефинира, туку и да се воведе како незаконско во Член 4 на законот.
Јасен опис на правните лекови и санкции според Законот, подетално
дискутиран и во параграф 57-59 подолу, исто така би требало да се
однесуваат експлицитно на ресурсите, обесштетув ањето
и
санкциите за лицата кои се жалат на сексуално вознемирување .
4.4. Мерки за воспоставување на еднакви можности
22. Законот разликува помеѓу различни мерки за обезбедување на
еднакви можности помеѓу мажите и жените. Во Членот 5 се говори за
општите мерки, додека Членот 6 ги покрива специјалните мерки во
„одредени области на општествен иот живот“, кои меѓу другите, ги
вклучуваат и позитивните мерки, охрабрувачки мерки и програмски
29

Од друга страна, оваа дефиниција е вклучена во Законот како дефиниција за директна
дискриминација, во Член 4, став 4.
30
Види родовите Директиви на ЕУ, имено Член 2 од Директивата 2006/54/EC и Член 2 од
Директивата 2004/113/EC. Види исто, пресудата на ЕСЧП во случајот ДХ против Република Чешка
од 13 ноември 2007, апликација бр. 57325/00, став 81-83. Оваа пресуда, во главно се однесува на
расна дискриминација, но нејзините принципи може да се применат mutatis mutandis на сите случаи
на дисккриминација, вклучувајќи ја и пол.
6
Види Прелиминарни коментари на ОДИХР од 2005 година, параграф 16 и Мислењето на ОДИХР
од 2006 година, параграфи 16 и 17.
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мерки. Член 7-9 го покриваат усвојувањето на тие мерки.
23. Член 5 став 1 ги дефинира општите мерки, како нормативни мерки од
различни
области
кои
забрануваат
полово
заснована
дискриминација и „предвидуваат обврски“ за субјектите предвидени
со законот за грижа и создавање на услови за обезбедување на
еднакво постапување во остварување и заштитата на правата и
слободите и кои предвидуваат санкции во случај на „непочитување
на барањата и за прекршување на забраните“. Веројатно ова се
однесува на подзаконските норми усвоени од извршната власт за да
се обезбеди почитување на родовата еднаквост. Во случај да не е
така, тогаш оваа одредба треба да конкретизира на кои норми се
однесува и односот помеѓу Законот и оваа друга легислатив а.
24. Како и да е, претпоставувајќи дека општите мерки резултираат во
подзаконските норми, материјата на санкциите предвидена со овие
норми може да претстав ува проблем во случај да ги надминуваат
обемот на санкции спомнати или опишани во сегашниот Закон. Врз
основа на принципот на хиерархија на законите, подзаконските
норми треба да го спроведуваат законот, но не треба да го
надминуваат. Се препорачува да се расчистат овие прашања во
гореспомен атата одредба.
25. Разликувањето на различни видови на специјални мерки во Член 6 е
позитивно, исто како и одредбите кои се однесуваат на нивното
усвојување (Членови 7-9), кои предвидуваат плуралистички и
транспарентен начин на усвојување. Како и да е, препорачлив о е во
овој дел од Законот да се вклучат информации за тоа како
спроведувањето на овие мерки ќе се спроведе и набљудува. Додека
Членот 8 се однесува на периодични планови, исто така би требало
да ја вклучи и временската рамка (на пример годишно поднесување
на такви планови). Исто така важно е и предложените мерки да се
јасно определен и и нивната имплементација да е темелно
проценета.
26. Членот 10 се разликува во некоја мерка од гореспомен атите одредби
во тоа што се фокусира единствено на мерките за еднакви можности
во процесот на образование и професион ална обука. Овде се
повторува дека редовните разгледувања на наставните програми и
обрнување внимание на проблемот на сексуалното вознемирување
во секундарните и терцијарните образовни институции, предложено
во Прелиминарните коментари на ОДИХР 7 од 2005 година би биле
позитивен додаток на оваа одредба. 8
7

Види Прелиминарни коментари на ОДИХР од 2005 година, параграф 16
Исто така треба да се спомене дека во своите Заклучните согледувања за Република Македонија, од 3ти
февруари 2006, CEDAW Комитетот ја повикува државата членка да спроведе разни кампањи за подигање на
свеста и едукативни кампањи, особено во руралните области, а исто така во врска со учеството на жените во
политичкиот и јавниот живот и во врска со неприфатливоста на сите форми на насилство кон жената,
параграф 20, 24 и 26.
8
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4.5 Субјекти одговорни за усвојување и имплементација на
мерките насочени кон воспоставување на еднакви можности
27. Глава IV од законот се однесува на телата и институциите одговорни
за усвојување и имплементацијата на мерките насочени кон
воспоставување на еднакви можности и обврските на тие
тела/институции.
4.5.1 Општи обврски на државно и локално ниво
28. Членот 11 на Законот воспоставува Комисија за еднакви можности
(во понатамошниот текст „Собраниска Комисија“), чиј состав и
надлежности ќе бидат одредени од Собранието. Во овој контекст,
забележано е дека Членот 11 не содржи специфични податоци за
точниот мандат на Комисијата. Како што е веќе нагласено во
Прелиминарните коментари на ОДИХР од 2005 година, главните
функции и обврски, како и времетраењето на службата,
одговорноста, линиите на известување, хиерархиска поставеност,
процедурите по жалбите и принципите врз кои ќе биде базирана
работата на оваа собраниска Комисија треба да бидат наведени во
Законот. Составот и критериумот /процедурите за назначување
членови на собраниската Комисија, исто така треба да бидат
вклучени во Законот на јасен и транспарентен начин. Правилата за
работата на Комисијата исто така треба да биде јасни и
транспарентни и Законот треба да дефинира дали овие правила ќе
бидат драфтирани од Собранието или од собраниската Комисија.
29. Во извршната власт, Министерството за труд и социјална политика ја
превзема водечката улога во однос на вклучувањето на родовата
перспектива и унапредувањето на еднаквите можности (Член 14).
Секое владино министерство е обврзано да одреди Координатор, кој
ќе биде одговорен за координирање на активности во врска со
еднаквите можности и спроведување на Законот во областите кои се
во надлежност на односното министерство и да соработува со
Министерството за труд и социјална политика, на кое исто така
тој/таа поднесува извештај. Министерствата се обврзани да
побараат мислење од Министерството за труд и социјална политика
за сите материјали што се однесуваат на родова еднаквост, пред да
ги поднесат до Владата на разгледување, усвојување или стапување
на сила (Член 13 параграф 2).
30. Членовите 13 и 14 не се многу одредени за тоа кој би бил ефектот од
вклученоста на Министерството во работата на другите
министерства – би било препорачлив о во Законот да се вклучат
некои информации за тоа дали улогата на Министерството во овој
контекст е чисто советодавна или неговите мислења од Член 14 став
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2 и 5 ќе имаат моќ да ги обликуваат политиките на другите органи во
областа на родовата еднаквост. Веројатно, Законот би можел да
конкретизира, во случаи кога Министерството за труд и социјална
политика не се сложува со предложената мерка или документ на
друго министерство во однос на еднаквите можности и вклучувањето
на родовата перспектива дали предложената мерка/документ ќе
биде усвоена или ако биде пратена до Владата на одобрување
според член 13 став 1, исто така ќе биде приложено и мислењето на
Министерството за Труд и социјална политика.9
31. Според член 13 став 1, Министерствата се должни да соработуваат
со здруженија на работодавачи, синдикати и граѓански здруженија
кои се активни во областа на еднакви можности, „со цел да се
обезбедат препораките и мерките за реализација на целта на
Законот“. За да се подобри таквата соработка и за да се осигура дека
на овие актери ќе им биде дадена соодветна и ефективна улога во
унапредувањето на еднаквите можности во јавниот сектор, Законот
треба да им овозможи поспецифична и поформалн а улога во
оформувањето на јавните политики во оваа област. На пример, на
здружението или синдикатот би можело да им биде дадено постојано
место во работната група за родова еднаквост на ниво на
министерството; или Законот да обезбеди механизми за формална
земање во предвид на нивното мислење од страна на релевантните
Министерства кога се развиваат мерки за родова еднаквост.
32. Одговорностите на единиците на локална самоуправа според
законот се регулирани во Член 16. Покрај собраниската Комисија за
еднакви можности, единиците на локалната самоуправ а се исто така
обврзани да формираат комисии за еднакви можности. Единиците на
локална самоуправа исто така назначуваат локални координатори.
33. Член 16 не ги појаснува надлежностите и мандатот на локалните
комисии и координатори и како тие ќе се надополнуваат едни со
други. Како и со собраниската Комисија, составот, критериумот за
назначување и процедурите, овластувањата, задачите и обврските
на локалните комисии треба да бидат определени во нацрт Законот,
како додаток на определувањето со статутите на секоја единица на
локалната самоуправа.10
34. Освен тоа, се забележува дека, како што е наведено и во
Прелиминарните коментари на ОДИХР од 2005 година, Законот не
вклучува координативниот механизам помеѓу разните локални
координатори.11 Таквиот механизам е важен за да се осигура дека
координаторите се информирани за меѓусебните дејствувања на
локално ниво – може да оформи платформа на која координаторите
9

Види, слична забелешка, Прелиминарни коментари на ОДИХР од 2005 година, параграф 24.
Ibid, параграф 29.
11
Ibid, параграф 25.
10
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ќе се состануваат и даваат препораки за потребните промени во
политиките и законите, кои произлегуваат од редовното
известување. Сличен механизам може да се предвиди и на
централно ниво, помеѓу министерствата и другите државни органи.
35. Разните локални комисии би требало да одржуваат меѓусебен
контакт за да се осигура слично ниво на работа и политики.
Дополнително, во иста насока, обврската на локалните комисии да
известуваат до Министерството за труд и социјална политика (Член
17) треба да се појасни и прошири. Општо земено, механизмите за
координација и соработка помеѓу овие локални тела и
Министерството треба дополнително да се зајакне, а исто така и
помеѓу Министерството и собраниската Комисија, за да се осигура
дека Министерството ќе може да ги адресира потребите на
локалните комисии со собраниската Комисија и останатите засегнати
страни. Сите извештаи поднесени до Министерството од страна на
државните и локалните тела и комисии треба да се објават и јавно
да се дистрибуираат, за да се обезбеди максимална
транспарентност.12
36. Согласно Член 18, политичките партии треба да усвојат планови за
еднакви можности еднаш на секои две години. Овие планови се
поднесуваат до Министерството за труд и социјална политика пред
да се усвојат. Иако во принцип Членот 18 е многу добредојден,
истиот би добил поголем практичен ефект доколку е придружен со
механизам за набљудување на поднесувањето на планот и неговата
имплементација како што е веќе наведено во Прелиминарните
коментари на ОДИХР од 2005 година.13 Понатаму, корисен совет би
било овде подетално да се специфицира улогата на
Министерството, посебно во врска со ефектите кои вклученоста на
ова тело би требало да ги има. Сепак, треба да се забележи дека
секое вклучување на Министерството не треба да биде до таа мера
со што неправедно ќе се меша во правото на партиите како
слободни организации да си ги уредуваат сопствените внатрешни
работи.14
37. Членот 20 определув а бројни државни органи и институции, но исто
така и невладини организации, медиуми, компании и други субјекти
кои се обврзани да собираат, чуваат и процесираат статистички
податоци, да ги презентираат податоците за човековите ресурси
родово поделени. Од оваа одредба не е јасно на кого или на кое
тело треба да се презентираат овие информации. Дали зборот
“презентира“ би имплицирал дека овие органи и институции ќе ги
објавуваат овие информациите, тогаш неопходно е истото да се
направи согласно меѓународните стандарди за заштита на личните
12

Ibid, параграф 31.
Ibid, параграф 17.
14
Види ги Упатствата на ODIHR/ODIHR- Венецијанска Комисија за регулирање на политичките
партии од 25 октомври 2010, параграф 97.
13
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податоци.15
4.5.2 Механизми за поплаки
38. Освен судските постапки, законот исто така определува два главни
механизми за поплаки, главно Народниот правобранител (Член 15)
како и процедура за поплаки согласно Глава VI во Законот која се
води од страна на определен претставник на Министерството за
труд и социјална политика (понатаму “Правен Застапник“) (Член 23,
став 2 и 3).
39. Во основа, Член 15 ги потврдува надлежностите на Народниот
правобранител да постапува по поплаки кои се однесуваат на
родовата дискриминација под неговиот општ мандат за заштита на
човековите права, поставен во Член 2 од Законот за Народен
правобранител.16 Надлежностите на Народниот правобранител се
изречно ограничени на поплаки за наводна родово заснована
дискриминација од страна на органите на државната администрација
или организации со јавни овластувања (Член 15).
40. Претставн икот на Министерството, од друга страна може да ги прима
сите поплаки кои вклучуваат потенцијална родова заснована
дискриминација од страна на “субјекти во јавниот и приватниот
сектор“ (Член 24 став 3). Процедурата за поплаки согласно
членовите 24-31 во принцип е писмена која исто така предвидува
писмено објаснување од страна на оптужената страна. Состанок со
страните вклучени во процедурата може да се одржи по исклучок,
доколку Застапникот утврди дека тоа би му помогнало да ги разјасни
фактите на случајот (Член 27, став 2). На крајот на оваа постапка,
Застапникот издава писмено мислење кое определув а дали имало
случај на родова дискриминација заедно со препораки за тоа како да
се отстранат нерегуларностите (Член 31). Во ова мислење тај/таа
може да побара од оптужената страна да го/ја информира за
преземените мерки во пределен временски период. Доколку
нерегуларностите не бидат отстранети или доколку Застапникот не е
информиран за таквите мерки, тогаш Застапникот ќе го пренесе
неговото/нејзиното мислење на надлежниот инспекциски орган,
Народниот правобранител или друго тело надлежно за
спроведување на законот. (Член 33).
41. Родовите директивите на ЕУ особено го нагласуваат формирањето
на т.н. тела за еднаквост за промоција, анализа, набљудување и
15

Ibid., параграф 20. Стандарди за заштита на лични податоци се кодификувани во Европската
конвенција за автоматска обработка на лични податоци, ETS 108, усвоена на 28 јануари 1981.
16
Види го Законот за Народен правобранител број 07-4502/1, усвоен на 10 септември 2003 година.
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поддршка за еднаков третман на сите лица без нивно
дискриминирање по основ на пол17. Надлежностите на овие органи
вклучуваат обезбедување на независна помош на жртвите од
дискриминација во поведувањето на жалбите за сторената
дискриминација, спроведување на независни истражувања за
дискриминација, спроведување на независни испитувања за
дискриминација, публикација на независни извештаи, изработка на
препораки за било какво прашање кое би произлегло од ваквата
дискриминација. Слични барања има и во Акциониот план на ОБСЕ
за унапредување на родовата еднаквост, во кој се наведува дека за
зајакнување на постојните механизми за обезбедување на родова
еднаквост треба да бидат достапни услугите на независен орган или
лице, како на пример Народен правобранител или Комесар за
човекови права за да може да адресираат родова дискриминација
против поединечни граѓани18.
42. Со оглед на статусот на Македонија на земја кандидат за ЕУ,
тековните активности за реформа на Законот треба се насочат кон
обезбедување на голема конзистентност на ова парче на
законодавството со стандардите на ЕУ. Кога се споредува сегашниот
закон со барањата кои се пропишани со родовите директиви на ЕУ,
се забележува дека ниту Народниот правобранител, ниту пак
застапникот од Министерството или било кој орган или институција
наведена во законот не се совпаѓа целосно со барањата за тело за
еднаквост според Директивите. Вистина е дека задачите за
промоција, анализа, набљудување и поддршка кои се утврдени во
родовите директиви на ЕУ се преземаат од страна на
Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, самото
Министерство и неговиот застапник не се во позиција да обезбедат
независна помош за лицата кои се жалат, да вршат независни
истражувања или да објавуваат независни извештаи за таквата
дискриминација, бидејќи се дел од извршната власт, и следствено не
се независни органи.
43. Народниот правобранител, од друга страна е независен орган (Член
3 од Законот за народен правобранител), но досега немаше
овластувања да врши такви услуги. Тој/таа може да обезбедува
независна помош на лицата кои поднесуваат жалби, но не и на оние
лица кои се жалат на дискриминација во приватниот сектор. Исто
така, посебни истражувања и извештаи за дискриминација, особено
полова дискриминација не беа во надлежност на Народниот
правобранител според законот за народниот правобранител. Истото
важи и за подигнување на свеста во врска со родовата еднаквост и

1
2

Види член 20 од Директивата 2006/54/ЕК и член 12 на Директивата 2004/113/ЕК
2004 Акционен план на ОБСЕ за унапредување на родова еднаквост од 7 Декември, став 42.
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националните механизми кои постапуваат по случаи на полова
дискриминација.
44. Една од можностите да се реши ова прашање е зголемување на
надлежностите на Народниот правобранител за да адресира случаи
на полова дискриминација, вклучувајќи го и приватниот сектор, како и
подигнување на свеста во овој сектор. Се препорачув а да се
разговара за начините кои би гарантирале дека овој Закон е подобро
усогласен со родовите директиви на ЕУ, или со зголемување на
надлежностите на Народниот правобранител или со формирање на
ново независно тело19. Друга опција би можела да биде да се
додадат нови овластувања во полето на родовата еднаквост во
мандатот на Комисијата за заштита против дискриминација
воспоставена согласно Поглавје 4 од неодамна усвоениот Закон за
превенција и заштита против дискриминација20. Процедурите кои би
се воделе пред горенаведените независни органи треба да се
надополнуваат, а не да ги заменуваат управните жалбени процедури
утврдени според Поглавје 6 од Законот.
45. Понатаму, додека повеќе делови од оваа административна
процедура пред застапникот од Министерството се добредојдени (на
пример роковите, можноста застапникот да иницира постапки по
службена должност, можноста за интервенирање од трета страна и
иницирање на постапки), на другите делови би им користеле
одредени подобрувања.
46. Таков пример е Членот 30, во кој се пропишува под кои околности
Застапникот може да ги прекине постапките . Една од причините за
такво прекинување е недостиг на соодветна документација
поднесена од лицето кое има поднесено жалба. Додека лицата кои
поднесуваат жалби не секогаш се информиран и за потребните
документи кои треба да ги презентираат , би било пожелно ако пред
прекинувањето на постапката , законот да пропишува застапникот на
министерството да бара дополнителн а документација. Доколку
подносителот не ја достави бараната информација и покрај
укажувањето од страна на претставникот, тогаш процедурата може
да се прекине и во подоцнежната фаза.
47. Согласно член 31 став 2, пишаното мислење на застапникот на
Министерството се доставува до инволвираните странки во случајот.
За да се обезбеди транспарентност и обврзаност од одговорната
странка, се препорачув а измена на членот 32 став 2 така што копија
од мислењето по автоматизам би се испраќала и до Министерот за
труд и социјална политика и до други хиерархиски надлежни
3
4

Види првични коментари на ОДИХР од 2005, став 29.
Законот за спречување и заштита против дискриминација од 8ми Април 2010, Бр. 07-1583/1.
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инстанци во самото Министерство. Исто така, хиерархиски
надлежниот орган на оптужената страна треба да се информира.
48. Не е јасно зошто препораките на застапникот не можат да се
спроведуваат директно, туку прво треба да се потврдат, па потоа да
се спроведат од надлежен инспекциски орган според прописите
утврдени во Поглавје 7. Изгледа дека, процедурата за спроведување
преку
инспекцискиот
орган
е
непотребен
дополнителен
процедурален
чекор
кој
несомнено
ќе
ги
оддолжи
административните процедури. Препорачлив о е да се размислува во
насока застапникот да добие овластување да ги спроведува
неговите/нејзините одлуки 21. Против таквите одлуки би можело да се
поднесе жалба до некој посебно назначен повисок административен
орган; а дури и ако се сака, таквата жалба би можела да има
поништувачки ефект. Понатаму, законот би требало да појасни дали
исходот од постапките пред застапникот ќе вклучат надомест на
штета или отпуст 22.
49. Според член 32, застапникот треба да поднесе годишен извештај за
неговите/нејзините активности до Министерств ото за труд и
социјална политика. Многу е важно овој извештај да ги содржи не
само активностите на застапникот туку и информациите за дејството
на неговите/нејзините мислења, во насока на одредени предмети, но
и во насока на родовата еднаквост во јавните институции и
приватните компании. Исто така, овој извештај треба да се
публикува и дистрибуира.
4.6. Правна заштита според Законот
50. Поглавјето 7 од Законот се однесува на правната заштита на
дискриминираните лица и се фокусира на административните
процедури кои очигледно се посебни од жалбените процедури пред
застапникот.
51. Членот 33 предвидува случаи во кој застапникот го препраќа своето
пишано мислење на соодветниот инспекциски орган, Народниот
правобранител или друг овластен орган кој „врши надзор на
спроведувањето на одредбите од законот кој ги регулира еднаквите
можности“. Ова е дозволено во случаи каде одговорната страна не
постапува согласно пишаните препораки на застапникот, ниту пак го
известила застапникот дали постапила согласно неговите препораки
во дадениот временски период, ако случајот според застапникот ги
содржи сите карактеристики типични за дискриминација.
5

Види ги првичните коментари на ОДИХР од 2005, став 27-28. Види ги заклучните согледувања на
CEDAW Комитетот за РМ, став 16, која бара „државата членка да гарантира дека националната
машинерија за унапредување жените(...) има доволна моќ за донесување на одлуки.
6
Види ги првичните коментари на ОДИХР од 2005, став 29.
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52. Најпрво, не е јасно на кои органи се однесува оваа одредба. Во
ставот 2 од член 33, „овластен инспекциски орган“ е опишан како
секој орган за инспекциски надзор овластен со закон да врши надзор
над спроведувањето на законите и подзаконските акти, колективните
договори и општите акти во случаите на дискриминација според овој
закон. Како и да е, овој опис е доста нејасен и непрецизен и не
открива точно на кој орган се однесува членот 33.
53. Природата на овластените органи кои „вршат надзор над
спроведувањето на одредбите од законот кои се однесуваат на
еднакви можности“ е подеднакво
нејасна. Додека членот 41
пропишува дека Министерството за труд и социјална политика врши
надзор над спроведувањето на законот и другите закони и акти кои
регулираат прашања од важност за креирање на еднакви можности,
не е јасно дали ова значи дека Министерството е овластениот орган
пропишан во членот 33.
54. Во интерес на законитоста и предвидливоста на овој закон, од
витално значење е прецизно да се одреди кои органи ќе ги преземат
случаите кои првично биле поднесени пред застапникот и кој би бил
ефектот од таквото преземање. Во случај на Народниот
правобранител, последица на такво преземање, најверојатно би
било започнување на постапки во согласност со Законот за
народниот правобранител. Во врска со постапките што се одвиваат
пред надлежен инспекциски орган, овие се пропишан и во членовите
34 – 36 од Законот. Но, во случај на овластени органи кои „вршат
надзор над спроведувањето на одредбите на законот кои ги
регулираат еднаквите можности“, оваа постапка би имала корист од
понатамошно појаснување.
55. Постапката пред овластен инспекциски орган според член 34,
доколку надлежниот орган смета дека сторена е повреда на законот,
може да доведе до одлука која содржи наредба во која се наведува
се да биде во согласност со пишаното мислење на застапникот .
Според член 34, став 2, оваа одлука ќе се достави до одговорната
странка и до застапникот. Настрана од одредени сомнежи во врска
со нужноста на овој дополнителен чекор, би било препорачлив о да
се дополни во членот 34, став 2 дека одлуката на надлежниот орган
исто така ќе се достави до лицето кое поднесува жалба,
релевантните чинители кои се вклучени во постапката и хиерархиски
претпостав ениот орган на одговорната странка (доколку е
применливо). Ова е особено важно, со оглед на тоа што одлуката
донесена од надлежниот инспекциски орган го потврдува резултатот
на постапката иницирана од страна на лицето кое поднесува жалба.
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56. Жалбите против таквите одлуки ќе се поднесат до овластената
владина комисија (Член 35). Вистинската природа на оваа постапка
пред Комисијата не е доволно јасна од законскиот текст и потребно е
нејзино попрецизно објаснување. Се препорачув а да се прецизира
дали одлуките на оваа Комисија ќе бидат отворени за можноста на
жалба пред редовните судови.
57. Наместо тоа, членот 37 пропишува дека „во случај на непочитување
на забраната за дискриминација“ утврдена во членот 3 од овој закон,
лицата може да бараат заштита на нивните права во управните и
судските постапки, на начин и услови пропишан и со закон. Оваа
одредба е недоволно јасна, затоа што не појаснува каков вид на
однесување спаѓа под членот 37. Исто така не е појаснето каков вид
на постапка потоа тие лица би можеле да иницираат и пред кои
управните органи и пред кои судови. Лицата кои го применуваат
законот бараат подетални информации за околностите каде можат
да се обратат до одредени управни канцеларии или судови одредбите кои се формулирани на нејасен начин честопати не нудат
доволно информации за да се гарантира дека одредбата го добила
практичниот ефект. Затоа се претпочита да се одреди дали оваа
одредба се применува во случаи доколку лицата сметаат дека биле
дискриминирани со акт или пропис на јавен орган или од страна на
приватен ентитет. Одредбата треба поимено да појасни кои управни
органи или судови би биле надлежни да одлучуваат за такви случаи,
и која постапка пропишан а со кои закони треба да се примени (за
позитивен пример каде истото е направено, погледни во членот 38
за надомест на штета). Исто така, би било корисно да се посочат
можните резултати од таквите постапки, дали ова ќе биде
ограничено на казни или во јавниот сектор, отпуштање или трансфер
на лица, исто така може да биде резултатот (можно е, ова да биде
предмет на посебни дисциплински постапки). Вакви појаснувања се
особено важни во случаи кои вклучуваат тешки повреди на законот,
како на пример сексуално вознемирување.
58. Членовите 42 и 43, од друга страна се формулиран и на поконкретен
начин. Членот 42 пропишува дека доколку субјектите од законот не
ги поднесуваат своите периодични планови за основање и
промовирање до МТСП пред истите да ги имплементираат, ќе се
казнат за сторен прекршок од 3000-5000 евра во денарска против
вредност. Јавните службеници одговорни за назначување на
координатори во единиците на локалната самоуправ а исто така ќе
бидат парично казнети од 1500 до 2000 евра во денарска против
вредност поединечно, доколку некој од нив не успее да назначи
координатор.
59. Овој обид да се подобри имплемен тацијата на законот е
добредојдена. Во двата случаја, не е јасно кој орган ќе биде
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надлежен да определи дали таквите прекршоци се направени и да
одреди казни и тоа во која постапка. Исто така, имплементацијата на
законот може да се подобри ако неуспехот да се спроведат други
задачи утврдени со законот, како на пример недостаток на соработка
со граѓански организации и другите органи според член 12 став 3,
неуспехот на координаторите и другите органи да поднесат
извештаи до МТСП (пример, член 13 став 4, член 14 став 4 и член
17), или неуспех да назначи комисија според член 11 и 16 став 2,
исто така ќе се сметаат за прекршоци.
60. Преносот на товарот на докажувањето на одговорната странка
според член 39 е добредојден, како што е појаснето во став 2 дека
ова начело не се однесува на кривичните постапки. Но, членот 39 би
има корист од одредено објаснување за тоа дали овој пренос на
товарот на докажувањето ќе постои во постапките пред застапникот
и дали ќе се применува во управната и судската постапка општо.
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