
Стали жертвою? 
Знайте свої 
права!



Що таке злочини на ґрунті ненависті,   
в основі яких лежать упередження  – 
Hate Crimes?

Кожен може стати жертвою Hate Crimes!
Злочинець навмисно обирає жертву чи об’єкт ненависті, 
виходячи з того, що жертва або об'єкт відносяться до 
групи, до якої він ставиться нетерпимо.

Злочини, в основі яких лежать упередження 
(=Hate Crimes)
• це дії, які караються законом;
• часто спрямовані проти життя та здоров'я, власності 

чи честі жертви;
• це злочини проти жертв, які мають певні 

індивідуальні ознаки;
• означають нетерпиме ставлення щодо всієї групи 

людей, котрі мають якусь спільну захищену 
ознаку (Message Crime);

• включають також цькування в реальному житті 
(=Hate Speech) та онлайн (=Hate Posts).

Злочин + =

Нетерпиме ставлення по 
відношенню до жертви

через фактичну або 
надуману приналежність до 
групи

до групи, яка потребує 
особливого захисту

Мотивація 
упередженням

Hate
Crime



Що я можу зробити?

Належна документація допомагає поліції та судовим 
органам у розслідуванні Hate Crimes та є важливою 
для планування та вживання запобіжних заходів.

• У випадку серйозної загрози набирайте 133!  
Поліція зробить все необхідне для забезпечення 
Вашого захисту.

• Зверніться за медичною допомогою та отримайте 
документальне підтвердження отриманих Вами 
травм.

• Повідомте про злочин у поліцію. Свідки також 
можуть заявити про злочин до поліції.

Як можна допомогти затримати 
злочинця?

Запам’ятайте та задокументуйте:

• перебіг злочину та завдану Вам шкоду;

• особливі характеристики, зовнішній 
вигляд та одяг злочинця (зачіска, 
татуювання, окуляри...);

• маршрути втечі/напрямок та засоби 
пересування злочинця (автомобіль, 
велосипед, поїзд...);

• контактні дані свідків, які дали згоду 
описати свої спостереження (ім'я, номер 
телефону…)



Захищені індивідуальні ознаки

Права осіб, які стали жертвами – 
ст. 66 і наст. ст. Кримінально –
процесуального кодексу Австрії
Усі жертви мають право на якнайшвидшу оцінку та 
встановлення їхньої особливої потреби у захисті. 
Жертви Hate Crimes після індивідуальної оцінки 
швидко класифікуються як такі, що потребують 
захисту, якщо про це свідчить їхній вік, психічний стан 
або стан здоров'я, тип або тяжкість правопорушення, 
а також конкретні обставини правопорушення.

Вік

Стать

Колір шкіри

Національне, 
етнічне 

походження

Релігія

Сексуальна 
орієнтація

Соціальний 
статус

Світогляд

індивідуальні 
ознаки

Інвалідність



Правові основи

Образа в усній формі –    
ст. 115 у поєднанні зі ст. 117 абзац 3 
Кримінального кодексу Австрії (далі: 
Strafgesetzbuch – StGB)
Образу в усній формі вчиняє особа, яка публічно 
або у присутності кількох людей ображає, висміює, 
фізично знущається чи погрожує фізичним або 
моральним насиллям іншій особі. Образа особи 
через її приналежність до будь-якої групи осіб, котрі 
мають якусь спільну захищену ознаку, переслідується 
поліцією за умови надання жертвою цього 
повноваження. Це повноваження надає можливість 
поліції діяти в таких випадках за власною ініціативою.

Підбурювання до ненависті –   
ст. 283 StGB
Підбурювання до ненависті вчиняє особа, яка публічно 
або в присутності кількох людей підбурює інших осіб 
до насильства або ненависті стосовно будь-якої особи 
через її расову приналежність, колір шкіри, мови, 
релігію, ідеологію, національність, походження або 
національну/етнічну приналежність, стать, фізичні/
розумові недоліки, вік чи сексуальну орієнтацію.

Обставини, які обтяжують покарання –    
ст. 33 Абзац 1 р. 5 StGB
При винесенні вироку расистські, ксенофобські чи 
інші особливо негативні мотиви розглядаються як 
обставини, які обтяжують покарання. Це зокрема 
стосується будь-якої з груп (або членів цих груп), 
згаданих у ст. 283.



Допомога, консультації та підтримка

Hate Crimes залишають не лише видимі 
сліди.
Постраждалі часто почуваються приниженими, 
непотрібними, переслідуваними, зневажуваними та 
втрачають відчуття безпеки.
Жертви злочинів на основі упереджень часто 
страждають від тривалих психологічних наслідків і 
намагаються бути якомога непомітнішими і тим самим 
менш вразливими.

Проект фінансується програмою Європейського Союзу „Rechte, 

Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ – REC 

(«Права, рівність та громадянство») (2014-2020).
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Wien (Херренґассе 7, 1010 Відень)
Художнє оформлення: Відділ I/5/b
Друк: Digitalprintcenter des Bundesministeriums für Inneres (Центр 
цифрового друку Федерального міністерства внутрішніх справ)
Відень, 2021
bmi.gv.at

Куди звернутися за консультацією та 
підтримкою?

Установи, які надають підтримку жертвам 
або консультаційні центри, наприклад, 
Opfer-Notruf (Гаряча лінія екстреної 
допомоги жертвам), ініціатива Bundes-
ministerium für Justiz (Федеральне 
міністерство юстиції), керована   
WEISSER RING: 0800 112 112
https://www.opfer-notruf.at

Поліція допоможе зв’язатися з цими 
організаціями за Вашим бажанням.
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