
ДИСКРИМИНАЦИЈА НА РОМИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ – 
МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРАКСИ 
 
 
Цел на брошурата 
 
Ромите во Европа се социјално најисклучената заедница која живее на маргините 
на општеството. Голем дел од ромската заедница живее под прагот на 
сиромаштијата во супстандардни улови со што секојдневно се изложени на голем 
број на ризици по нивниот живот. Соодветна здравствена заштита и пристап до 
образовниот процес се неопходни со цел подобрување на нивната положба во 
општеството, меѓутоа во најголем број на земји во Европа овие предуслови се или 
недостапни до ромската популација или, онаму каде што постојат и им се достапни, 
често доаѓа до нивна сегрегација и раздвојување од останатите заедници по расна 
снова. 
 
Целта на оваа брошура е да ја претстави правната рамка која ја регулира областа на 
недискриминација на Ромската популација во процесот на стекнување соодветно 
образование, имено да даде еден приказ на релевантните меѓународни конвенции и 
документи и домашното законодавство, како и на оние предмети преку кои Судот 
за човекови права во Стразбург ја развил својата јуриспруденција во насока на 
признавање на постоењето на индиректна дискриминација кога станува збор за 
образовниот процес на Ромите во повеќе земји членки на Советот на Европа. 
Воедно, оваа брошура дава приказ и на постоечките механизми на заштита кога 
станува збор за дискриминација на Ромските деца во процесот на образование во 
Република Македонија. 
 
 
МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА 
 
 
А. УНИВЕРЗАЛНА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 
- извадоци од релевантни меѓународни конвенции и инструменти  
 
Унивeрзaлнa Дeклaрaциja зa Чoвeкoвите Прaвa 
 
Член 2 
Ситe прaвa и слoбoди нaвeдeни вo oвaa Дeклaрaциja им припaѓaaт нa ситe луѓe, бeз 
oглeд нa нивнитe рaзлики, кaкo штo сe: рaсa, бoja, пoл, jaзик, рeлигиja, пoлитичкo 
или другo убeдувaњe, нaциoнaлнo или oпштeствeнo пoтeклo, сoпствeнoст, рaѓaњe, 
или друг стaтус. 
 
Член 7 
Ситe луѓe сe eднaкви прeд зaкoнoт и нa ситe им припaѓa, бeз никaквa 
дискриминaциja, eднaквa зaштитa сo зaкoн. Нa ситe им припaѓa eднaквa зaштитa oд 
кaквa и дa e дискриминaциja, штo e вo спрoтивнoст нa oвaa Дeклaрaциja и oд кaквo 
и дa e пoттикнувaњe нa тaквa дискримaнциja. 



 
 
Конвенција за правата на детето 
 
Член 2 

1. Државите членки на оваа Конвенција ги почитуваат и ги обезбедуваат 
правата содржани во оваа Конвенција за секое дете под нивна јурисдикција 
без било каква дискриминација и без оглед на расата, бојата на кожата, 
полот, јазикот, вероисповедта, политичкото или друго убедување, 
националното, етничкото или социјалното потекло, имотната состојба, 
онеспособеноста, потеклото или друг статус на детето или на неговиот 
родител или законски старател. 

 
Член 3 

1. Во сите активности кои се однесуваат на децата, од примарно значење се 
интересите на детето, без оглед на тоа дали ги спроведуваат јавните или 
приватните институции за социјална заштита, судовите, административните 
организ или законодавните тела 

 
Член 28 
 

1. Државите членки му го признаваат правото на детето на образование и 
поради постепено остварување на ова право врз основа на еднакви 
можности, посебно: 
(а) Го прогласуваат основното образование за задолжително и бесплатно за 
сите. 
(б)... 
(д)  Преземаат мерки за поттикнување на редовното посетување на 
училиштата и за намалување на испишувањето од училиштата. 
 

Член 29 
 

1. Државите членки се согласни дека образованието на детето треба да биде 
насочено вре развојот на личноста на детето и развојот на надареноста и 
менталните физички способности до крајни граници 
(а) Развој на личноста на детето и развој на надареноста и менталните и 
физички способности до крајни граници. 
(б) Развој на почитувањето на правата на човекот и основните слободи, како 
и почитувањето на принципите содржани во Повелбата на ОН. 
(в) .... 

 
 
 
 
 
 



Меѓународен Пакт за граѓански и политички права 

Член 2 
Секоја држава членка на овој Пакт превзема обврска да ги почитува и им ги 
гарантира правата признати со овој Пакт на сите лица на својата територија кои се 
под нејзина јурисдикција, без правење разлика по било кој основ, како што е раса, 
боја на кожа, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или 
општествено потекло, сопственост, раѓање или друг статус. 

Член 3 
Државите членки кон овој Пакт превземаат обврска да обезбедат еднаквост помеѓу 
мажите и жените во уживање на сите граѓански и политички права како што се 
загарантирани со овој Пакт. 

Член 26 
Сите лица се еднакви пред законот и им се обезбедува без дискриминација правото 
на еднаква заштита пред законот. Во таа насока законот ќе забрани било каква 
дискриминација и ќе им гарантира на сите лица  еднаква и ефективна заштита од 
дискриминација по било кој основ како што е раса, боја на кожа, пол, јазик, 
религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, 
сопственост, раѓање или друг статус. 

Член 27 
Во оние земји во кои постојат етнички, религиозни или јазични малцинства, на 
лицата кои припаѓаат на тие малцинства нема да им биде одземено правото, во 
заедница со останатите членови на нивната група, да уживаат во својата култура, да 
ја искажуваат и практикуваат својата религија, или да го користат сопствениот 
јазик. 

 

Меѓународен Пакт за Екомонски, Социјални и Културни Права 

Член 2 
2. Државите членки кон овој Пакт преземаат гаранција дека правата кои се 
утврдени со овој Пакт ќе се извршуваат без дискриминација по било која основа 
како што е раса, боја на кожа, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, 
национално или општествено потекло, сопственост, раѓање или друг статус. 

Член 13 
1. Државите членки кон овој Пакт на секого му го признаваат правото на 
образование. Тие се согласни дека образованието треба да биде во насока на 
целосен развој на човечката личност и на чувството на достоинство и дека треба да 
ја зајакне почитта кон човековите права и фундаментални слободи. Тие понатаму 
се согласуваат дека образованието треба да им овозможи на сите лица ефективно 



да придонесуваат кон слободно општество, да развива разбирање, толеранција и 
пријателство помеѓу сите нации и сите расни, етнички или религиозни групи, како 
и да ги продлабочи активностите на ОН за одржување на мирот. 
 
 
Конвенција за елиминација на сите форми на расната дискриминација 

Член 2 

1. Државите Членки ја осудуваат расната дискриминација и се обврзуваат со 
сите соодветни средства и без одлагање да ја спроведуваат политиката што 
се стреми кон тоа да укине секоја форма на расна дискриминација и да го 
помагаат разбирањето помеѓу сите раси, и за таа цел: 

(а) секоја држава членка се обврзува да не стори никакво дело на расна 
дискриминација или да не врши расна дискриминација против лица, групи 
на лица или установи, како и да постапува така што сите јавни власти и 
јавни, национални и локални установи да се придржуваат кон оваа обврска. 

Член 5 

Според основните обврски наведени во членот 2 на оваа конвенција, државите 
членки се обврзуваат да ја забранат и да ја укинат расната дискриминација во сите 
нејзини форми и да му гарантираат на секој право на еднаквост пред законот без 
разлика на расата, бојата или националното или етничкото потекло, особено во 
поглед на уживањето на следните права: 

….. 

д)  економските, социјалните и културните права, особено: 

…...в) правото на образование и стручно наобразување; 

Член 7 

Државите членки се обврзуваат да преземат итни и ефикасни мерки, особено во 
областа на наставата, воспитувањето, културата и информациите со цел за борба 
против предрасудите што водат кон расна дискриминација и помагање на 
разбирањето, толеранцијата и пријателствотот помеѓу народите, расните или 
етничките групи, како и унапредување на целите и принципите на Повелбата на 
ОН, Универзалната Декларација за Правата на Човекот, Декларацијата на ОН за 
укинување на сите форми на расна дискриминација и оваа конвенција. 

 

 



 
Б. РЕГИОНАЛНА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА - СОВЕТ НА 
ЕВРОПА 
 
Европска Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи 
 
Член 14 - Забрана на дискриминација 
 
Уживањето на правата и слободите, признати со оваа Конвенција, ќе се обезбеди на 
сите без дискриминација, без оглед на пол, раса, боја на кожа, јазик, религија, 
политичко или друго уверување, национално или социјално потекло, припадност 
на национално малцинство, сопственост, род или друг статус. 
Рамковна Конвенција 
 
Член 2 Протокол 1 кон Конвенцијата 
Право на образование 
Правото на образование не може да му се оспори никому. При извршувањето на 
своите активности преземени во областа на образованието и наставата, државата ќе 
го респектира правото на родителите да обезбедат образование и настава согласно 
на своите верски и филозофски убедувања. 
 
Протокол 12 кон Конвенцијата 
 
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. 
 

Препорака Rec(2009)4  
на Комитетот на Министри до државите членки за образование на Ромите и 
патувачите* во Европа 
(усвоена од Комитетот на министри на 17 јуни 2009 на 106-то заседание на 
замениците министри) – неофицијален превод 

Земајќи ја во предвид тежината на неколку вековната дискриминација и 
маргинализирањето на Ромите и патувачите и широко распространетата 
нееднаквост и потешкотиите во областа на образование со кои се соочуваат децата 
на ромите и номадите во Европа; 

Забележувајќи дека проблемите со кои се соочуваат Ромите и патувачите во 
областа на образованието е резултат на долготрајните образовни политики од 
                                                
* Под овој термин се подразбираат луѓето кои водат номадски начин на живот. 



минатото, кои водат кон асимилација или кон сегрегација на децата на Ромите и 
патувачите во образовниот систем врз основа на фактот дека тие се “општествено и 
културно хендикепирани”; 

Признавајќи го прогресот кој е направен во оваа област на национално, регионално 
и Европско ниво, вклучувајќи го и спомнувањето на образованието како клучна 
област на дејствување во земјите кои развиле национални стратегии за развој на 
положбата на Ромите, како и заложбите дадени од голем број на земји во рамките 
на Декадата на Ромите (2005-2015) 

1. Препорачува владите на државите членки, имајќи ги во предвид нивните уставни 
уредувања, национални или локални услови и образовни системи:  

a. да се водат од принципите изложени во анексот кон оваа препорака при нивните 
тековни или идни реформи на образовниот процес;  

б. да развијат, дистрибуираат и имплементираат образовни политики кои ќе се 
фокусираат на обезбедување на недискриминаторски пристап до квалитетно 
образование за децата на Ромите и патувачите, а кои ќе се базираат на принципите 
изложени во анексот на оваа препорака;  

в. оваа препорака да ја стават до знаење на релевантните јавни тела во нивните 
земји преку соодветни национални и јазични канали;  

г. да обезбедат, преку локалните и регионалните власти, дека децата на Ромите и 
патувачите се ефективно прифатени во училиштата;  

д. да ја следат и оценуваат имплементацијата на одредбите од оваа препорака во 
рамките на нивните политики и да го информираат Управувачкиот Комитет за 
Образование за мерките кои се преземени и напредокот кој е постигнат. 

Во понатамошниот текст, препораката во својот анекс ги содржи следните 
принципи кои се подетално образложени во рамките на самата препорака, а се во 
врска со следното: 

1. Принципи на политиките поврзани со образованието на Ромите 
2. Структури и обезбедување на пристап до образованието 
3. Наставна програма, учебници и обука на наставници 
4. Европска размена, размена на искуства и добри практики 

 
Рамковна Конвенција за заштита на правата на националните малцинства 
 
Член 12 

1. Страните ќе преземат, доколку е потребно, мерки во образованието и 
истражувањата, за унапредување на сознанијата за културата, историјата, 



јазикот и верата на нивните национални малцинства како и на 
мнозинството. 

2. Во овој контекст, Страните, меѓу другото, ќе понудат соодветни можности 
за образование на наставници и пристап до учебниците, а ќе ги олеснат 
контактите меѓу учениците и наставниците од различните заедници. 

3. Страните се обврзуваат да ја унапредат еднаквоста на можностите во 
пристапот до образованието во сите степени за припадниците на 
националните малцинства. 

 
Член 14 

1. Страните се обврзуваат да му го признаат на секој припадник на 
националното малцинство правото да го изучува својот малцински јазик. 

2. Во подрачјата населени со припадници на националните малцинства по 
традиција или во значителен број, доколку постои доволно големо барање, 
Страните ќе вложат напори да обезбедат, во рамките на можното и во 
рамките на нивниот образовен систем, на припадниците на тие малцинства 
да им се овозможи да го изучуваат малцинскиот јазик или да посетуваат 
настава на тој јазик. 

 
 
 
В. ДОМАШНА ПРАВНА РАМКА 
 
Устав на Република Македонија 
 
Член 9 
Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно 
од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, 
политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. 
Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 
 
Член 44 
Секој има право на образование. 
Образованието е достапно на секого под еднакви услови. Основното образование е 
задолжително и бесплатно. 
 
Амандман VIII 
Припадниците на заедниците имаат право на настава а својот јазик во основното и 
во средното образование на начин утврден со закон. Во училиштата во кои 
образованието се одвива на друг јазик се изучува и македонскиот јазик. 
 
 
Кривичен Законик 
 
Член 137 - Повреда на рамноправноста на граѓаните 
(1)Тој што врз основа на разлика на подот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и 



општествената положба, јазикот или друго лично својство или околност, ќе му 
одземе или ограничи права на човекот и граѓанинот, утврдени со Уставот, закон 
или со ратификуван меѓународен договор или кој врз основа на овие разлики им 
дава на граѓаните повластици спротивни на Уставот, закон или ратификуван 
меѓународен договор, ќе се казни со затвор од три месеци до три години. 
(2)Ако делото од став 1 го стори службено лице во вршење на службата, ќе се 
казни со затвор од шест месеци до пет години. 
(3)Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 
 
 
Закон за основното образование 
 
Член 2 
(1) Секое дете има право на основно образование. 
(2) Се забранува дискриминација по основ на пол, раса, боја на кожата, 
национална, социјална, политичка, верска, имотна и општествена припадност во 
остварување на правата од основното воспитание и образование, утврдени со овој 
закон. 
 
Член 3 
Целите на основното воспитание и образование се: 
- стекнување општи и применливи знаења што се потребни во секојдневниот живот 
или за натамошно образование, 
- хармоничен, интелектуален, емоционален и социјален развој на учениците 
соодветно со нивните способности, 
...... 
- воспитување за меѓусебна толеранција, соработка, почитување на различноста, 
основните човекови слободи и права, 
- развивање свест кај учениците за припадност на Република Македонија и 
негување на сопствениот национален и културен идентитет, 
...... 
 
Член 46 
(1) Децата во прво одделение во основното училиште се запишуваат во месец мај за 
следната учебна година. 
(2) При запишувањето на детето во прво одделение родителот е должен да достави 
потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна 
здравствена установа. 
(3) Основното училиште е должно да ги опфати учениците од својот реон. 
(4) Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга 
општина само доколку има слободни места за запишување. 
(5) Основачот го утврдува реонот на основните училишта од кои се запишуваат 
учениците. 
 
Член 50 
(1) Родителот има право да го запише детето во основното училиште во реонот во 
кој живее или каде што постојано престојува. 



(2) Родителот може да го запише детето во друго основно училиште во истиот или 
друг реон ако за тоа има согласност од училиштето во кое се запишува. 
(3) Списокот на децата од реонот за запишување во основното училиште се добива 
од надлежните служби во единицата на локалната самоуправа кои водат евиденција 
на постојаните и привремените жители. 
(4) Списокот од ставот (3) на овој член содржи име и презиме и година на раѓање 
на детето. 
(5) Во текот на школувањето ученикот може да премине во друго основно 
училиште ако има согласност од училиштето во коешто преминува. 
(6) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член не се однесуваат на децата со 
посебни образовни потреби. 
 
 
Закон за работни односи 
 
Забрана на дискриминацијата 
Член 6 
(1) Работодавачот не смее барателот на вработување (во натамошниот текст: 
кандидат за вработување) или работникот, да го става во нееднаква положба заради 
расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, односно 
инвалидност, религиозното, политичко или друго убедување, членување во 
синдикатите, националното или социјалното потекло, статус на семејството, 
имотната состојба, половата насоченост или заради други лични околности. 
 
Психичко вознемирување на работно место (мобинг) 
Член 9-а 
(1) Забранет е секаков вид психичко вознемирување на работно место (мобинг). 
(2) Психичко вознемирување на работно место (мобинг) претставува 
дискриминација во смисла на членот 6 од овој закон. 
(3) Психичко вознемирување на работно место (мобинг), во смисла на овој закон, е 
секое негативно однесување од поединец или група кое често се повторува 
(најмалку во период од шест месеца), а претставува повреда на достоинството, 
интегритетот, угледот и честа на вработените лица и предизвикува страв или 
создава непријателско, понижувачко или навредливо однесување, чија крајна цел 
може да биде престанок на работниот однос или напуштање на работното 
место. 
(4) Извршител на психичко вознемирување на работното место (мобинг) може да 
биде едно или повеќе лица со негативно однесување во смисла на ставот (3) од овој 
член, без оглед на нивното својство (работодавач како физичко лице одговорно 
лице или работник). 
 
 
 
 
 
 



ВИДОВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА 
 
Директна дискриминација по основ на различна расна, етничка или верска 
припадност, како и бојата на кожата – постои кога лице или група, во иста или 
слична ситуација, со акт или вршење или невршење на дејствие се ставаат или би 
можеле да бидат ставени во понеповолна положба, поради некое свое лично 
својство кое е наведено како основ по кој не смее да се дискриминира. 
  
Индиректна дискриминација – постои ако лице или група, поради нивното лично 
својство, се ставаат во неповолна положба, преку донесување на акт или преземање 
на дејствие, кои се привидно засновани врз начелото на еднаквост на третманот и 
недискриминација, со исклучок на случаите кога тој акт или дејствие или 
недејствие е оправдан со постигнување на одредена законска цел, а средствата за 
постигнување на таа цел се неопходни во дадената ситуација. 
 
 
 
МЕХАНИЗМИ НА СУДСКА ЗАШТИТА 
 
1. Судска заштита 
 
а) Уставен суд на Република Македонија 
 
Устав на РМ - Член 110 
Уставниот суд на Република Македонија: 
... 
— ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, 
политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на 
граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка 
припадност; 
... 
 
Деловник на Уставниот суд 
Член 51 
Секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право 
или слобода утврдени во член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, 
може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на 
доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на 
дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 
години од денот на неговото преземање. 
 
Член 56 
Со одлука за заштита на слободите и правата Уставниот суд ќе утврди дали постои 
нивна повреда и во зависност од тоа ќе го поништи поединечниот акт, ќе го 
забрани дејството со кое е сторена повредата или ќе го одбие барањето. 



 
 
б) Редовни судови – во граѓанска, казнена постапка или по управен спор 
 
в) Европски Суд за Човекови Права 
 
 
2. Закон за просветната инспекција 
 
Член 8 
Државниот просветен инспекторат врши надзор над исполнетоста на образовните 
стандарди, обезбедувањето на квалитетот на образованието, ефективноста преку 
евалуацијата на работата на воспитно-образовните установи, како и примената на 
законите, другите прописи и општи акги од областа на воспитанието и 
образованието. 
 
Член 10 
Градоначалникот на општината, односно на градот Скопје може да овласти лице од 
општинската, односно администрацијата на градот Скопје за вршење на просветна 
инспекција (во натамошниот текст: овластен просветен инспектор). 
Овластениот просветен инспектор врши надзор над законитоста на вршењето на 
работите од областа на образованието од надлежност на општината, односно на 
градот Скопје, согласно со закон. 
Овластениот просветен инспекгор врши надзор над: 
… 
3) запишувањето на учениците во воспитно-образовните установи основани од 
општината, односно градот Скопје; 
4) опфатот на учениците согласно со реонизацијата на основните училишта; 
 
3. Закон за Народен Правобранител 
 
Член 2 
Народниот правобранител е орган на Република Македонија кој ги штити 
уставните и законските права на граѓаните и на сите други лица кога им се 
повредени со акти, дејствија и пропуштања на дејствија од органите на државната 
управа и од други органи и организации што имаат јавни овластувања и кој 
презема дејствија и мерки за заштита на начелата на недискриминација и соодветна 
и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната 
власт, органите на единиците на локалната самоуправа и јавните установи и 
служби. 
 
Член 13 
Постапката за заштита на уставните и законските права на граѓаните пред 
народниот правобранител се покренува со поднесување претставка. 
Секое лице може да поднесе претставка до Народниот правобранител кога ќе оцени 
дека му се повредени уставните и законските права или кога се повредени начелата 



на недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на 
заедниците во органите од член 2 на овој закон. 
Народниот правобранител може да покрене постапка и по сопствена иницијатива, 
доколку оцени дека на граѓаните им се повредени уставните и законските права 
утврдени во членот 2 на овој закон. 
 
Член 29 
Народниот правобранител, во рамките на својата надлежност, ги следи состојбите 
во однос на обезбедувањето почитување и заштита на уставните и законските права 
на граѓаните и почитување на начелата на недискриминација и соодветна и 
правична застапеност на припадниците на заедниците и со вршење посети и увиди 
во органите од членот 2 на овој закон. 
 
Член 34-а 
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на службеното лице во органите од членот 2 на овој закон кое нема да 
постапи согласно со одредбите од членовите 31-б став 2 и 34 став 1 на овој закон. 
 
 
 
РЕЛЕВАНТНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПРАКСАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
 
Малтретирање од страна на полициските служби 
 
Пример - Начова и други против  Бугарија 
Двајца Роми биле убиени од страна на припадник на воената полиција кој се 
обидел да ги уапси. Роднини на лицата тврдат дека предрасудите и непријателските 
ставови спрема лицата од ромско етичко потекло имале и одиграле одлучувачка 
улога  во убиството и во фактот дека никаква позначајна истрага не била воопшто 
спроведена. Судот во овој случај го преиспитал / променил своето гледиште на 
применливите стандарди и на товарот на докажување во случаи на наводна 
дискриминација која што се базира на расна или етничка припадност. Судот 
утврдил дека: 1) онаму каде што има доволен број на докази дека 
расното/етничкото непријателство можеби имало важен удел во наводното 
прекршување; и 2) онаму каде што тоа прекршување е сериозно (на пример: 
правото на живот), товарот на докажување се префрла на Владата да покаже дека 
всушност таквата мотивираност немала таков удел. Во овој случај одредените 
факти, кои што би ги предупредиле властите и кои што би ги натерале да бидат 
посебно претпазливи и да ги истражат можните расистички методи, не биле 
испитани. Владата била прогласена за одговорна за прекршување на член 14 во 
врска со членот 2 од Европската Конвенција. Жалбата поднесена од страна на 
Владата до Големиот Совет била отфрлена. 
 
 
 



Несоодветна истрага по серија на насилства извршени по расна основа 
 
Пример - Молдавијан и други против Романија 
По тепачката помеѓу селани во Романија, тројца мажи од ромско етничко потекло 
избегале напуштајќи го местото на настанот и се засолнале во куќата на друго лице 
од ромска етничка припадност. Потоа куќата била запалена од страна на толпата 
селани кои што биле активно охрабрени / поттикнати  од страна на локалните 
полициски службеници. Двајца од заробените / опколените мажи ја напуштиле 
куќата. Двајцата биле фатени и биле удирани и претепани до смрт од страна на 
толпата селани. На третото лице не му било дозволено да ја напушти куќата и тој 
изгорел до смрт. После ова селаните запалиле други 17 куќи кои што припаѓале на 
Роми, од  кои 13 изгореле до темел.  
 
Судот го испита неуспехот на државата да гарантира дека кривична постапка ќе 
биде поведена против нејзините сопствени службеници, така да нивната вина не е 
официјално утврдена, недоделувањето на надоместок на апликантите за 
уништувањето на нивните имоти и првично одбивање да им додели надоместок за 
нематеријална штета исто така биле разгледани од страна на Судот. Романската 
Влада не понудила објективни и разумни објаснувања за оваа очигледна 
дискриминација и затоа Судот едногласно одлучи дека има прекршување на членот 
14 заедно со членовите 6 и 8. Суштинските прекршувања кои што судот ги утврди 
во овој случај покажуваат дека ваквите прекршувања се многу повидливи во 
ситуации каде што има последователен или долготраен редослед на настани 
отколку при изолирани насилни инциденти, затоа што во ваквите случаи има 
поголем простор за утврдување и потврда на сомневањето за расно мотивирана 
злоупотреба. 
 
 
Различен третман кој произлегува од условите и начинот на живот 
 
Пример – Чапман против Обединетото Кралство 
Во овој случај станува збор за неодобрување на барањето за поставување на 
караван во кој жената од Ромско потекло живеела со своето семејство на земјиште 
кое било во нејзина сопственост. Во плановите за просторно уредување не било 
предвидено посебно место за номадски начин на живот кој го практикуваат Ромите 
во Велика Британија. 
 
Судот во овој предмет заклучил дека може да се каже дека постои консензус 
помеѓу земјите членки на Советот на Европа за признавање на специјалните 
потреби на малцинствата и за обврската за заштита на нивната безбедност, 
идентитет и начин на живот, не само со цел за заштита на интересите на 
малцинските групи, туку и за зачувување на културните различности кои 
претставуваат дополнителна вредност во едно општество. 
 
Судот смета дека начинот на живот во овој предмет (живот во караван) е 
интегрален дел од нејзиниот идентитет како Ромка и ја претставува долгата 



традиција на таа малцинска група во делот на нивниот начин на живеење. Иако 
судот не најде повреда на членот 8 од Европската Конвенција во овој предмет, 
значајно е дека истиот ја согледа и потврди ранливата положба на Ромите како 
малцинство која бара државата да го земе во предвид нивниот специфичен стил на 
живот.  
 
 
Индиректна дискриминација во областа на образованието 
 
Пример – Д.Х. и другите против Република Чешка  
Важната одлука на Големиот Совет во врска со образованието на децата од ромско 
етничко потекло во посебни училишта, без оглед на нивните интелектуални 
недостатоци, што нив ги става доживотно во една незавидна положба кога станува 
збор за наоѓање на работа и за целосно вклучување и интегрирање во чешкото 
општество. Големиот Совет на Судот: 1. потврди дека ЕКЧП може да се применува 
и на системска дискриминација, а не само на специфични, поединечни акти на 
дискриминација. 2. Расната сегрегација/одвоеност која ги става во подредена 
положба припадниците на одредена расна или етничка група се сведува на 
дискриминација. 3. Препознаена индиректна дискриминација - “разлика во 
третманот која може да биде во форма на несразмерни штетни ефекти кои 
произлегуваат од општата политика или мерки кои иако искажани во неутрални 
услови дискриминираат одредена расна или етничка група“.   
Дури и таму каде што изразувањето/формулирањето на одредена одредба е 
неутрално, примената на истата на расно дискриминаторски начин без оправданост 
може да доведе до или да се сведе на дискриминација. Разликите во третманот без 
објективно и разумно оправдување може да доведат до прекршување на член 14 од 
ЕКЧП дури и кога нема дискриминаторска намера. Нема потреба да се докажува 
дискриминаторската намера на релевантните власти ако законските одредби 
создаваат неоправдана дискриминаторска намера. 
 
Пример - Сампанис и други против Грција  
 
После помалку од една година Судот, охрабрен од позитивните реакции по 
донесувањето на одлуката во случајот Д.Х. и другите против Република Чешка 
продолжи посилно и поагресивно да го напаѓа дискриминаторското однесување на 
своите земји членки кон децата од ромско етничко потекло. Во јуни 2008 година во 
врска со случајот Сампанис и други против Грција судот едногласно одлучи дека 
односот на грчките власти кон група деца на школска возраст од ромско етничко 
потекло претставува прекршување на членот 14 од ЕКЧП заедно со членот 2 од 
Протоколот број 1 (Право на образование). Во овој случај децата поради проблеми 
со уписот, пропуштиле цела година од основно образование и поради тоа биле 
сместени во подготвително одделение во одвоена зграда. Со тоа се потврди дека 
пресудата од страна на Големиот Совет во случајот Д.Х. против Република Чешка 
ја отвори вратата за подетални проценки на фактите во други случаи на наводна 
расна дискриминација против деца од ромско етничко потекло во полето на 
образованието.  



 
Државите членки на Советот на Европа треба да бидат охрабрени да преземаат 
соодветните чекори со цел да го прилагодат редовниот систем на образование како 
би  овозможиле  целосно и потполно вклучување на децата со ромско етничко 
потекло и да гарантираат дека процесот на селекција ќе биде заснована на 
недискриминаторски критериуми. Во овој случај судот потврди дека немало јасни 
критериуми или процени врз основа на кои децата биле сместени во посебни 
одделенија и аргументот на властите дека родителите се согласиле на таквото 
сместување е неприфатлив – никој не може да одземе нечие право да не биде 
дискриминиран врз основа на расата. 


