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Геј стрејт алијанса (ГСА) обавештава јавност да је пресуда Првог основног суда у
Београду којом је утврђено дискриминаторско понашање и тежак облик дискриминације
ЛГБТ популације од стране Небојше Бакареца, функционера Демократске странке
Србије (ДСС) и градског одборника у Скупштини града Београда, постала правоснажна
након што осуђени Бакарец није уложио жалбу на првостепену пресуду у законски
предвиђеном року. Пресуда која је сада постала правоснажна је донета на основу
чланова 11, 12, 13 и 21 Закона о забрани дискриминације. Овом пресудом је такође
Небојши Бакарецу забрањено да понавља извршену дискриминацију и наложено му је да
тужиоцу (ГСА) исплати судске трошкове.

  

Правна служба ГСА је тужбу против Небојше Бакареца поднела због његовог текста под
називом “Други октобар 2011.” објављеног 16. септембра 2011. године на сајту
vidovdan.org (Видовдан Магазин) у коме је изнео своје ставове о томе да је
хомосексуалност ненормална и да је треба лечити психијатрима и психолозима.

  

Алијанса подсећа да се Суд у образложењу пресуде осврнуо и на то да је веома важно
санкционисати говор мржње при томе јасно указујући где престаје слобода говора а
почиње говор мржње. Такође је наведено да говор мржње “представља свака
комуникација која омаловажава и застрашује особу или групу по основу као што је раса,
боја коже, етничка и национална припадност, пол, сексуална оријентација, религија и
друге карактеристике и која доприноси подстицању насиља и предрасуда према
појединцу или групи”, као и да је “суштинска претња изражавању мишљења са
елементима говора мржње у томе што порука са оваквим садржајем има за циљ да
изазове одређене негативне последице по одређено лице или групу у зависности од
њиховог личног својства”. Суд још сматра да свако ко јавно износи своје мишљење мора
одговорно и са савешћу проценити где су границе између слободе говора и говора
мржње и да је изнетим ставовима у тексту “Други октобар 2011.” тужени Небојша
Бакарец прекршио забрану говора мржње представљајући истополну сексуалну
оријентацију као болест и као нешто “ненормално” и то путем јавних гласила.
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Геј стрејт алијанса је задовољна коначним исходом овог судског процеса којим се
санкционише говор мржње према ЛГБТ особама, као и злоупотреба најчешће друштвене
предрасуде и неистине о ЛГБТ особама да су оне болесне. Ова, али и претходне
пресуде које за предмет имају говор мржње, посебно оне које се односе на изјаве
политичара, су од стратешког значаја за побољшање положаја ЛГБТ популације и њену
друштвену инклузију. Ова пресуда је недвосмислено пример добре судске праксе и моћи
ће да се користи у будућим сличним процесима за санкционисање говора мржње. 

  

Правна служба Геј стрејт алијансе је поред правоснажне пресуде Небојши Бакарецу до
сада имала успеха у више судских случајева који се односе на говор мржње против ЛГБТ
популације, попут правоснажне пресуде против дневног листа „Пресс“, првостепене
пресуде Драгану Марковићу Палми, или пресуда због појединачних претњи ЛГБТ
особама. Апелациони суд је на жалост укинуо првостепену пресуду против Марковића и
вратио поступак на поновно суђење због процедуралних повреда поступка, а прво
рочиште у поновљеном поступку је заказано за 7. фебруар 2013. године пред Првим
основним судом у Београду. 

  

Правна служба ГСА се од 2009. године бави обезбеђивањем бесплатне правне помоћи и
заступањем жртава насиља и дискриминације на основу исказане или претпостављене
сексуалне оријентације и родног идентитета, као и стварањем судске праксе у овој
области и мониторингом рада полиције и правосудног система. До овог тренутка је
процесуирала и води више од 30 судских поступака пред различитим судовима у Србији,
што је значајан успех с обзиром да до 2009. у Србији скоро да није постојала судска
пракса која се односи на случајеве по основу сексуалне оријентације и родног
идентитета. Правна служба ГСА води различите поступке, кривичне и парничне, међу
којима су и покушај убиства лезбејке А. Ж. октобра прошле године због мајице са
обележјима Параде поноса, пребијање геј младића В. М. у близини геј клуба септембра
ове године, вређање и малтретирање професора М. Д. из Новог Сада у школи због
његове сексуалне оријентације, забрана конференције за медије Геј стрејт алијансе у
Сава центру и многи други, а пружа и правне савете ЛГБТ особама у случајевима које
оне самостално процесуирају. Случајеви које води Правна служба се добрим делом
презентују и у редовним годишњим извештајима ГСА о стању људских права ЛГБТ особа
у Србији.

  

Инфо центар ГСА

  

 2 / 3



Гејт стрејт алијанса: Пресуда Небојши Бакарецу за дискриминацију ЛГБТ популације постала правоснажна
уторак, 23 октобар 2012 15:57

(НСПМ)

  

 3 / 3


