EGY GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNY FOLYAMATA
A NYOMOZÁS

VÁDEMELÉS

„Kötelességünk, hogy biztonságba
helyezzük az embereket, és alaposan
kivizsgáljuk az ügyet minden szempontból.”

Már ötödszörre történik
ez velem, jelentenem
kellene a rendőrségnek…
de vajon hisznek majd
nekem?”

A rendőrség nyilvántartásba veszi-e:
• A lehetséges gyűlölet-bűncselekmény típusát?
• Az előítélet-indikátorokat és az áldozat észlelését?
• Az áldozat támogatásra és biztonságra vonatkozó
igényeit?
Továbbadják-e ezt az információt az ügyészségnek?
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„Ha bizonyíték van rá, hogy a
bűncselekményt előítéletes indíttatásból követték el, kötelességünk
ezt a bíróság tudomására hozni.”

„A parlament elfogadta a
gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó
törvényeket. Ha egy ügyről bebizonyosodik, hogy gyűlölet-bűncselekmény
volt, alkalmaznunk kell ezeket.”

Az ügyészség nyilvántartásba veszi-e:
• A gyűlölet-bűncselekmény típusát?
• Az előítéletesség bizonyítékait és az áldozat
észlelését?
• Az áldozat támogatásra és biztonságra vonatkozó
igényeit a bíróságon (és azon túl)?
Ezt az információt eljuttatják-e a bírósághoz?

A bíróság nyilvántartásba veszi-e:
• Azt, hogy a gyűlölet-bűncselekményekre
vonatkozó jogszabályt alkalmazták-e?
• Az áldozat támogatásra és biztonságra
vonatkozó igényeit a bíróságon (és azon túl)?
Ezt az információt eljuttatják-e a
nagyközönséghez?

TÁMOGATÁS, BIZTONSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

„Rá fognak jönni, hogy
nincsenek rendben a
papírjaim… Nem kockáztathatom meg, hogy
kiutasítsanak az országból.”

A legutóbb a rendőrség
nem vette
jegyzőkönyvbe, hogy a
melegségem miatt
támadtak meg. Honnan
tudjam, hogy most
biztonságban leszek, és
nem fog ugyanez
megtörténni?”

A civil szervezetek az áldozat
oldalán állnak. Biztonságos
támogató hálót nyújtanak, és
olyan információkhoz is
hozzájutnak, amelyekhez a
rendőrség és más szervek
nem.
Viszont az anyagi támogatás hiányosságai miatt a
civil szervezetek nem tudják teljes mértékben és
folyamatosan rögzíteni és nyomon követni ezeket
az ügyeket, vagy végigkísérni az áldozatot az
egész folyamaton, hogy mindvégig támogatást és
tájékoztatást kapjon.
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Mivel gyakran hiányzik a hatóságok és az
intézmények közötti kommunikáció és összehangoltság, előfordul, hogy az előítéletes
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Ezeknek az információknak az elvesztése azt
eredményezheti, hogy:
→ A sértett összezavarodik
→ Lemorzsolódik az eljárás során
→ A közösségek fokozott
kockázatoknak lesznek kitéve
→ A gyűlölet-bűncselekményekre
vonatkozó törvények nem kerülnek
alkalmazásra, ami a jogalkotó
szándékával ellentétes
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