
 
 

 
 

Брисел, 2 март 2022 год.: Ново истражување кое денес го објави Европскиот центар за 
правата на Ромите (ЕЦПР) детално ги опишува шокантните нееднаквости според искуствата 
на Ромите со кривичноправните системи во Република Чешка, Словачка, Србија и Северна 
Македонија. Извештајот Негирана правда: Ромите во кривичноправниот систем е сумарен 
документ од четири национални истражувања што ќе бидат објавени подоцна годинава, а кои 
ги направи ЕЦПР и глобалната вочдог организација за кривична правда Fair Trials.  
 

 

НОВО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА КРИВИЧНА ПРАВДА ВО ЧЕТИРИ ЕВРОПСКИ 

ЗЕМЈИ ПОКАЖУВА СТРУКТУРЕН РАСИЗАМ И ДИСКРИМИНАЦИЈА 

http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5357_file1_justice-denied-roma-in-the-criminal-justice-system.pdf
https://www.fairtrials.org/


“Наодите презентирани во сумарниот извештај, и извештаите од националните 
истражувања, нема да бидат изненадување за многу ромски активисти“, вели 
претседателот на ЕЦПР, Ѓорѓе Јовановиќ. „Од нашата долгогодишна работа на покренување 
постапки против полициска бруталност, злоупотреби во затворите, и пристрасни судски 
процеси, знаеме дека системот е институционално расистички на повеќе нивоа. Овој 
извештај го потврдува она во што веќе се сомневаме, како и претходните истражувања 
во други земји, а тоа е дека Ромите тешко може да добијат правда во кривичноправните 
системи низ Европа.“ 
 
Извештајот се надоврзува на постојните докази за системски расизам против Ромите во 
рамките на органите за спроведување за законот и нуди дополнителни докази за големата 
веројатност Ромите да бидат етнички профилирани и втурнати во кривичноправниот систем 
за разлика од неромското население. Во рамките на кривичноправните системи на овие 
земји, шансите за Ромите да добијат соодветно судско застапување се многу мали, додека 
веројатноста тие да бидат ставени во притвор и да им биде досудена затворска казна е 
голема, што не е случај со нивните сожители од неромско потекло.  
 
Еден од интервјуираните адвокати за време на истражување опишува како предрасудите и 
стереотипите за Ромите го подриваат процесот на правда на сите нивоа во кривичноправниот 
систем: 
 

„Во кривичноправниот систем постои перцепција дека само Ромите може да бидат 
сторители на кривични дела, дека тоа станува сè полошо, дека тие вршат сериозни 
криминали, што не е вистина. Постои и перцепција дека ако на локацијата се 
присутни лица од ромска националност, тогаш властите ќе имаат многу работа.“  

 
Освен тоа, истражувањето ги потврдува и наодите од извештајот на Fair Trials објавен во 2020 
година Откривање на дискриминацијата против Ромите во кривичноправните системи 
во Европа, кој се базира на истражувања спроведени во Бугарија, Унгарија, Романија и 
Шпанија. Извештајот покажува дека расизмот против Ромите што е присутен во општеството 
станува длабоко вкоренет и институционализиран во кривичноправниот систем. 
 

„Правдата не е слепа. Расизмот против Ромите доминира и е нормализиран во 
кривичноправните системи низ Европа, а овој извештај претставува отрезнувачки 
потсетник дека еднаквоста пред законот е илузорна за милиони Роми ширум 
Европа“ вели Бруно Мин, правен директор на организацијата Fair Trials. 
“Неактивноста на тој план повеќе не е опција и крајно време е владите и Европската 
Унија да ги признаат и да се зафатат со директно решавање на овие предизвици.” 

 
Националните истражувања спроведени во Република Чешка и Словачка, како и во Србија и 
Северна Македонија ќе бидат објавени како два дополнителни извештаи подоцна годинава.  
 

https://www.fairtrials.org/articles/publications/uncovering-anti-roma-discrimination-in-criminal-justice-systems-in-europe/
https://www.fairtrials.org/articles/publications/uncovering-anti-roma-discrimination-in-criminal-justice-systems-in-europe/


Сумарниот извештај Негирана правда: Ромите во кривичноправниот систем е достапен во 
електронска форма на следниот линк: 
http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/5357_file1_justice-denied-roma-in-the-criminal-
justice-system.pdf 
 
 
Оваа соопштение за печатот е достапно и на словачки, српски и англсики јазик.  
 
За повеќе информации или да договорите интервју, контактирајте ги: 
 
Бернард Рурк (на англиски) 
Менаџер за застапување и јавни политики  
Европски центар за правата на Ромите  
bernard.rorke@errc.org  
+36 30 914 3065 
 
Марек Балаз (на чешки или словачки) 
Оперативен директор  
Европски центар за правата на Ромите  
marek.balaz@errc.org  
 

Андреа Чолак (на српски)  
Правен консултант  
Европски центар за правата на Ромите  
andrea.colak@errc.org  
 
 
Сенада Сали (на македонски)  
Правен директор  
Европски центар за правата на Ромите  
senada.sali@errc.org  
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