ЩО ТАКЕ ЗЛОЧИН НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ?

Злочини на ґрунті ненависті – це злочинні дії,
вчинені через упередження або негативне
стереотипне ставлення до певних груп людей.
Злочин на ґрунті ненависті
має дві обов'язкові ознаки

!

Діяння (дія або бездіяльність) має являти собою злочин
відповідно до кримінального законодавства і завдавати
фізичної, матеріальної чи психологічної шкоди
(наприклад, погроза, псування майна, напад).
Дія або бездіяльність повинні бути
вмотивовані упередженням.

ФОРМИ УПЕРЕДЖЕННЯ
Упереджені
негативні думки
та/або
стереотипні
припущення.

Нетерпимість або ненависть
щодо певної групи або осіб,
кого вважають членами групи,
що має спільні ознаки, як-от
раса, етнічна належність,
мова, релігія, національність,
сексуальна орієнтація,
ґендерна ідентичність або
будь-яка інша
фундаментальна риса.

ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ
Умисне пошкодження майна, наприклад,
пошкодження офісного приміщення, пошкодження
транспортного засобу тощо.

Погрози, наприклад, онлайн або офлайн погрози
застосування фізичного насильства, погрози
пошкодження майна, погрози на адресу організації
або заходу тощо.

Напади, наприклад, фізичні напади.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ
ЗЛОЧИНУ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ?

?

Якщо ви відчуваєте небезпеку, через ситуацію в якій
опинились або на вашу адресу лунають погрози (напад
на ґрунті упередження чи інші дії на ґрунті ненависті),
спробуйте негайно переміститися у безпечніше місце
(ближче до можливого перебування поліції,
розташування камер відеоспостереження або наявності
інших людей) та покличте на допомогу інших людей.
Можливо, це не попередить злочин на ґрунті ненависті,
але, щонайменше, буде більше свідків.
Викличте поліцію! Надайте адресу або максимально
чітко опишіть місце де ви знаходитеся, щоб поліція могла
швидко вас знайти.
Якщо ви зазнали фізичного нападу, викличте швидку,
щоб отримати медичну допомогу і зафіксувати тілесні
ушкодження, а також зверніться до судово-медичної
експертизи.
Намагайтеся заспокоїться та спробуйте згадати всі
деталі події/нападу. Будь-яка деталь може бути
важливою та допоможе працювати поліції й вашому
адвокату/-ці. Пригадайте з чого все почалося, місце та
час нападу, кількість нападників чи нападниць, в якому
одязі були (яскраві деталі одягу), як вони називали один
одного/одна одну, як вони зверталися до вас, які
погрози та образливі коментарі вони вживали відносно
вас, чи була в них якась зброя, чи були поруч свідки
тощо.
Якщо ви викликали поліцію, то вона на місці зобов'язана
скласти протокол та видати талон-повідомлення.
Обов'язково уважно перечитуйте, що з ваших слів
вказано в протоколі. Якщо інформація не відповідає
тому, що ви описали або вважаєте за необхідне вказати
якусь інформацію, вимагайте переписати або додати
таку інформацію. Ви не зобов'язані підписувати
протокол, якщо вказана інформація неповна або не
відповідає дійсності. В протоколі можна написати, що
дані в ньому записано некоректно, що ви з цим не
погоджуєтеся й поліція відмовляється додати/переписати
інформацію. Також, потрібно записати дані всіх
представників/-ць поліції, які прибули на місце події та
спілкуються з постраждалим. Постраждалий/-ла має
право викликати інший патруль.

!
ВАЖЛИВО
У Кримінальному кодексі України є стаття 161, яка
передбачає відповідальність за порушення рівноправності
громадян залежно від їхньої расової, національної
належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими
ознаками.
Згідно з міжнародним правом, яке має обов'язкову силу в
Україні, до таких інших ознак відносяться сексуальна
орієнтація та ґендерна ідентичність.
Важливо переконатися, що злочин на ґрунті ненависті
кваліфікується за статтею 161, а не за статтею 296
Кримінального кодексу України (хуліганство), яка не враховує
мотиви упередження.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ПОТРІБНО
НАДАТИ ПОЛІЦІЇ

!

Бажано, щоб заява в поліцію та складений протокол містили
детальну інформацію про злочин (дата, місце, обставини), а
також стать, вік, зріст, расу, вагу, одяг та інші відмінні риси
порушників та порушниць. Подати заяву можна в день
нападу/події або на наступний день. Надайте детальну
інформацію про те, чому ви вважаєте, що злочин
вмотивований упередженням: чи були погрози та/або
упереджені коментарі; чому ви вважаєте, що стали об'єктом
нападу, будь-який контекст, наприклад, майбутнє чи минуле
свято або подія, ваш зовнішній вигляд; вкажіть, що ви можете
знати про належність порушників до певних груп і
висловлювання цієї групи в минулому, зокрема, в Інтернеті
тощо. Важливо надати максимально точну інформацію, і якщо
були вжиті образливі слова, ви можете і повинні записати ці
коментарі саме так, як вони були вжиті порушниками та
порушницями. Укажіть, чи постраждали ви фізично,
психологічно або чи було пошкоджено ваше майно. Укажіть
також контактну інформацію можливих свідків.
НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ПРИКЛАД
ПРАВИЛЬНО СКЛАДЕНОЇ ЗАЯВИ

Якщо поліція відмовилася прийняти заяву на місці
злочину, вкажіть у заяві причину відмови (у деяких
випадках відмова може бути також вмотивована
упередженістю і може вважатися бездіяльністю слідчого
чи слідчої) і подайте її особисто у місцевий відділ поліції,
під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення
кримінального правопорушення, або надішліть її
рекомендованим листом із описом вкладення та із
повідомленням про одержання. Якщо на вашу думку
поліція відмовилася зареєструвати вашу заяву у відділі
поліції з мотивів упередженості, зверніться до Управління
дотримання прав людини Національної Поліції України.

КОНТАКТИ УПРАВЛІННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

udpl@police.gov.ua
+38 (044) 254 75 88

www.npu.gov.ua/about/
struktura/struktura/
upravlinnya-dotrimannyaprav-lyudini.html

Протягом 24 годин після подачі заяви в поліцію
відомості про кримінальне правопорушення повинні
бути внесені до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, а орган досудового розслідування
повинен призначити слідчого чи слідчу, відповідальних
за кримінальне провадження у справі. Всі фото/відео
докази події/нападу, дача пояснень, допит свідків
повинні проводитися тільки після внесення заяви до
Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Якщо протягом 24 годин після подачі заяви в поліцію
відомості не були внесені до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, бездіяльність органу
досудового розслідування може бути оскаржена
слідчому судді. Така скарга може бути подана
протягом 10 днів після відмови або невнесення
відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових
розслідувань.

Якщо під час визначення попередньої правової
кваліфікації правопорушення не було кваліфіковано
за статтею 161 Кримінального кодексу України, таке
рішення слідчого чи слідчої може бути оскаржене в
суді.

Рекомендується звернутися по правову допомогу до
місцевої правозахисної організації або в державний
центр з надання безоплатної правової допомоги.
Зверніться по підтримку до друзів і родичів, за
необхідності отримайте професійну допомогу
терапевта.

КОРИСНІ ДОКУМЕНТИ
Загальна декларація прав людини
Міжнародний пакт про громадянські
і політичні права
Європейська конвенція з прав людини
Конституція України
Кримінальний кодекс України
Кримінально процесуальний кодекс України
Закон України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні»

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
У ВИПАДКАХ ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ:
ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ ZMINA

ФОКУС: ПРАВОЗАХИСНИЦІ/КИ

www.zmina.ua

info@humanrights.org.ua

+38 (044) 272 42 52 / +38 (067) 502 08 01
ГО «НАШ СВІТ»

ФОКУС: ЛГБТІ

www.gay.org.ua

nashmir@gay.org.ua

+38 (095) 273 03 09
ГО «ІНСАЙТ»

ФОКУС: ЛГБТІ

www.insight-ukraine.org

hello@insight-ukraine.org

+38 (068) 246 88 78
РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД «ЧІРІКЛІ»

ФОКУС: РОМСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА

www.chirikli.com.ua

fond.chirikli@gmail.com

+38 (044) 486 21 60
КОНГРЕС НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

ФОКУС: НАЦІОНАЛЬНІ
МЕНШИНИ

www.kngu.org

knou@ukr.net

+38 (044) 425 47 86
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

ФОКУС: НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ, ЛГБТІ,
ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ ТА ІНШІ КАТЕГОРІЇ

www.legalaid.gov.ua

info@legalaid.gov.ua
0 800 213 103

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОЇ ЗАЯВИ
ПРО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

_________________________________________________
Начальнику/ці Головного управління Національної поліції в ______
області (наприклад, начальнику/ці ГУ НП в м. Києві)
_________________________________________________
(Ваше ім'я та прізвище)
_________________________________________________
(Індекс, адреса, номер телефону)

Заява про вчинення злочину
[ДАТА І ЧАС], [що сталося: зокрема, детальний опис обставин, місця,
порушників та порушниць, шкоди]. [Додайте детальну інформацію про
те, чому ви вважаєте, що злочин був скоєний на ґрунті упередження
(ви стали об'єктом нападу через те, як ви виглядали/через те, як ви
були вдягнені/через заходи, в яких ви брали участь/через місце, де
ви працюєте тощо].
Свідки: ________________ [ІМЕНА ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ].
Я попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК
України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
Прошу:
1. Порушити кримінальну справу згідно зі ст. 161 КК України [можна
вказати додаткові статті залежно від обставин злочину].
Додатки: [фото, відео, звукові повідомлення тощо]

[ІМ'Я]
[ДАТА І МІСЦЕ]
[ПІДПИС]

