Мисија на ОБСЕ во Скопје
Булевар 8-ми Септември бр. 16
1000 Скопје

Информација
за жртви од
криминал од
омраза

Што можете да сторите
вие и вашата заедница
Кренете го гласот против омразата и
нетолеранцијата.
Покажете им на жртвите дека се грижите за
нив преку вашиот општествен ангажман и
нудењето поддршка и помош.
Охрабрете ги јавните службеници да се
спротивстават на криминалот од омраза.
Воспоставете коалиција со органите за
прогон, општините, училиштата, религиските
групи и граѓанските организации што итно
ќе одговори на криминалот од омраза и ќе
промовира превенција и јавна свест.

Пријавување
и правна помош

Што е криминал од
омраза?

Каде да пријавите?
Криминалот од омраза треба секогаш да се
пријави во полиција. Сепак, доколку се колебате
да зборувате со полицијата веднаш, постојат и
други начини за пријавување на инцидент преку:

Секое кривично дело против физичко или
правно лице кое е сторено во целост или
делумно поради реална или претпоставена
карактеристика поврзана со раса, боја на кожа,
националност, етничко потекло, религија или
уверување, ментална или телесна попреченост,
пол, родов идентитет, сексуална ориентација и
политичко уверување.

• redbutton.mvr.gov.mk
• zlostorstvaodomraza.mk
Доколку сте биле подложени на закани преку
интернет од познат или непознат напаѓач поради
вашата припадност на одредена група, пријавете
овде:

Како се идентификува
криминалот од омраза?
• Перцепцијата на жртвата или сведокот дека
таа или тој биле избрани од напаѓач(и) поради
нивната припадност на некоја група.
• Писмени или усни коментари на напаѓачот
што упатуваат на предрасуда.
• Датумот на инцидентот се совпаѓа со ден кој
има значење за групата на која жртвата ѝ
припаѓа.
• Различната етничка, политичка или религиска
припадност на жртвата и напаѓачот.
• Активност поврзана со омраза на
организирана група во населбата или областа.
• Претходни слични инциденти и закани или
вербална злоупотреба.

• cybercrime@moi.gov.mk

Што да направите доколку
сте жртва на криминал од
омраза?
• Пријавете го настанот во полиција на 192.
• Побарајте медицинска помош (доколку е
потребно).
• Запишете ги изговорените зборови и секоја
друга корисна информација.
• Побарајте докази (графити, камења, оружје).
Не отстранувајте ги. Направете фотографија.
Причекајте ја реакцијата на полицијата.
• Запишете ги имињата, адресите и телефонските
броеви на сведоците.

Правна помош
Хелсиншкиот комитет е граѓанска организација
која може да ви помогне околу правните аспекти
на вашиот предмет. Тие можат да одлучат да
ве придружуваат до полициската станица,
да напишат кривична пријава и да го следат
предметот за време на истрагата и судењето.

Наум Наумовски Борче 83, 1000, Скопје
Tел. 02 3119 073, helkom@mhc.org.mk

