
Biuro Instytucji Demokratycz
nych i Praw Człowieka OBWE 
(ODIHR) niezmiennie angażuje 
się w zwalczanie przestępstw 
motywowanych nienawiścią 
poprzez wzmacnianie całego 
systemu sądownictwa karne
go. Dwuletni projekt „Stworze
nie kompleksowego syste
mu sądownictwa karnego 

w stosunku do przestępstw 
z nienawiści” (Building  
a Comprehensive Criminal  
Justice Response to Hate  
Crime) to innowacyjne,  
dostosowane do potrzeb 
rozwiązania w skali krajowej, 
które będą stanowić źródło 
inspiracji dla rozwiązań ponad
narodowych. 

Czym charakteryzują się 
przestępstwa z nienawiści?
Przestępstwa z nienawiści 
to czyny karalne, które są 
motywowane uprzedzeniami 
lub negatywnym nastawieniem 
do określonych grup osób ze 
względu na rasę, pochodzenie 
etniczne, język, religię, 
narodowość, orientację 
seksualną, płeć lub inne 
cechy szczególne. Tego typu 
przestępstwa nie dotyczą 
wyłącznie osób należących do 
określonych grup, ale także 
osób lub mienia związanego 

z daną grupą, np. ośrodków 
kultury lub miejsc kultu 
(religijnego).

Przestępstwa z nienawiści 
wpływają na bezpieczeń
stwo jednostek, społeczności 
i społeczeństw jako całości. 
W związku z tym, mogą one 
stanowić poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa. W sytuacjach 
nadzwyczajnych i wobec braku 
należytej weryfikacji, prze
stępstwa z nienawiści mogą 
prowadzić do konfliktu w kraju 
oraz poza jego granicami.

Stworzenie
kompleksowego
systemu 
sądownictwa
karnego 
w stosunku 
do przestępstw
z nienawiści

Ogólne informacje

• Cel projektu: Wzmocnienie 
kompleksowego podejścia dotyczącego 
przemocy motywowanej uprzedzeniami 
za pomocą prawa karnego w Unii 
Europejskiej i poza jej granicami.

• Okres trwania projektu:  
Od lutego 2017 do lutego 2019

• Darczyńcy projektu: Komisja  
Europejska i Stany Zjednoczone 
Ameryki
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„Tylko kompleksowa odpowiedź, zapewnia
jąca koordynację różnych podmiotów  
wymiaru sprawiedliwości w sprawach  
karnych oraz społeczeństwa obywatelskiego 
przyniesie skuteczne efekty w działaniach 
wobec przestępczych aktów nietolerancji” 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Dyrektor ODIHR



Jaki jest cel projektu?
W ramach projektu zostanie 
stworzony oraz rozpowszech
niony obszerny zestaw narzędzi 
wspomagający podmioty 
wymiaru sprawiedliwości 
w walce z przestępstwami 
z nienawiści. Stosowane do 
tej pory programy szkoleniowe 
TAHCLE (Program szkoleniowy 
dla organów odpowiedzialnych 
za przeciwdziałanie przestęp

stwom na tle nienawiści) oraz 
PAHCT (Program Szkoleniowy 
Prokuratorzy a Przestępstwa 
Motywowane Nienawiścią), 
zostaną dopasowane do 
potrzeb krajów biorących udział 
w projekcie. Przewiduje sie 
również poprawę zgłaszalności 
przestępstw tego typu oraz 
gromadzenia danych dotyczą
cych przestępstw z nienawi
ści na szczeblach lokalnych, 

regionalnych oraz krajowych. 
Ponadto, projekt przeprowadzi 
pilotażowe badanie dotyczące 
niezgłaszanych przestępstw 
z nienawiści przy wykorzysta
niu metody Respondent Driven 
Sampling. Duży nacisk będzie 
również kładziony na wzmoc
nienie współpracy policji i pro
kuratury poprzez uczestnictwo 
we wspólnych szkoleniach. 
Wnioski wyciągnięte z działań 

prowadzonych w czterech 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Włochy, Grecja, 
Bułgaria i Polska) pomogą 
stworzyć wytyczne niezbędne 
do kompleksowej reakcji na 
przestępstwa z nienawiści, 
które będą mogły być wyko
rzystane w całym systemie 
sądownictwa karnego w Pań
stwach Członkowskich UE oraz 
w całym regionie OBWE.

Włochy
Katolicki Uniwersytet 

Najświętszego Serca w Mediolanie 

• Program szkoleniowy PAHCT 
• Lokalne programy szkoleniowe 

PAHCT i TAHCLE w regionie 
Lombardii 

• Szkolenia dla prawników i działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego 
pracujących z ofiarami przestępstw 
na tle nienawiści

• Opracowanie wniosków uzyskanych 
na podstawie kompleksowego 
podejścia do przestępstw na tle 
nienawiści w Lombardii 

• Analiza danych dotyczących 
przestępstw na tle nienawiści 
gromadzonych przez władzę 
sądowniczą

Grecja
Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Transparentność i Prawa 
Człowieka w Grecji 

• Program szkoleniowy PAHCT 
• Dokonanie przeglądu wspólnej bazy 

danych policji i prokuratury 
• Krajowy międzyresortowy protokół 

do zwalczania przestępstw na tle 
nienawiści 

Bułgaria
Biuro Prokuratora Generalnego 

Krajowy Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości 

• Wspólne szkolenia dla policjantów 
i prokuratorów

• Podręcznik szkoleniowy dla policji 
i prokuratorów 

Polska
Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

• Badanie pilotażowe dotyczące 
niezgłoszonych przestępstw na tle 
nienawiści

Partnerzy stowarzyszeni:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców 

• Publikacja podręcznika 
szkoleniowego dotyczącego 
przestępstw na tle nienawiści 

• Stworzenie metodologii 
koniecznej do rozwoju krajowych  
międzyresortowych protokołów 
do zwalczania przestępstw na tle 
nienawiści 

• Stworzenie wytycznych w celu 
wdrożenia kompleksowego 
regionalnego podejścia do 
przestępstw na tle nienawiści 

• Opracowanie metodologii 
mapowania niezgłoszonych 
przestępstw na tle nienawiści 

Wyniki

Dodatkowe informacje:
Dalsze informacje dotyczące 
projektu oraz pracy ODIHR na 
stronach:

http://www.osce.org/projects/
criminaljusticeresponsehatecrime
http://www.osce.org/toleranceand
nondiscrimination
http://hatecrime.osce.org 

Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw 
Człowieka OBWE
ul. Miodowa 10
00251 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 520 0600
Fax: +48 22 520 0605
Email: office@odihr.pl 
www.osce.org/odihr
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