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Tlačová správa FRA 

Viedeň 21. júna 2018 

Lepšia registrácia na podporu obetí trestných činov z nenávisti 

Lepšia registrácia trestných činov z nenávisti v celej Európskej únii pomôže 

členským štátom v ďalšom boji proti tomuto pretrvávajúcemu problému. 

V najnovšej správe Agentúry Európskej únie pre základné práva sa uvádzajú 

presvedčivé dôkazy o tom, aké opatrenia už členské štáty prijímajú, ako aj tipy 

na ich zlepšenie. 

„Každý systém proti trestným činom z nenávisti je len tak dobrý ako informácie, ktoré 

má k dispozícii,“ tvrdí riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Ak chceme vyslať silný 

a jasný signál, že v Európe sa nenávisť tolerovať nebude, je potrebné, aby členské štáty 

lepšie pristupovali k meraniu trestných činov z nenávisti. Táto užitočná správa je 

kľúčovým zdrojom na riadenie tohto úsilia.“ 

Prieskumy viktimizácie, ako napríklad prieskumy vykonané agentúrou FRA, naďalej 

poukazujú na to, ako trestné činy z nenávisti a obťažovanie mnohých skupín (migrantov, 

osôb LGBTI a menšín) motivované nenávisťou, pretrvávajú v celej EÚ. Oficiálne štatistiky 

však zriedka uvádzajú rovnaké informácie, čím sa oslabuje dôvera spoločnosti v systémy, 

ktoré ich majú chrániť. 

V správe s názvom Registrácia trestných činov z nenávistia prax v oblasti zberu údajov 

o nich v EÚ (Hate crime recording and data collection practice across the EU) sa uvádza, 

ako polícia, zákonodarcovia a tvorcovia politiky v jednotlivých krajinách uznávajú potrebu 

zlepšiť registráciu trestných činov z nenávisti. Uznávajú, že to pomôže členským štátom 

dodržiavať záväzky v oblasti boja proti predsudkom a budovania inkluzívnych spoločností. 

Prehľad praxe vo všetkých 28 členských štátoch je založený na činnostiach podskupiny 

FRA pre metodiku registrácie a zhromažďovania údajov o trestných činoch z nenávisti, 

ako aj na online zbierke jednotlivých prístupov. Na základe zozbieraných príkladov praxe, 

prehľad navrhuje, ako by sa členské štáty mohli zlepšiť: 

 Mali by zhromažďovať podrobné údaje o rôznych predsudkoch, ktoré sú príčinou 

trestných činov z nenávisti. V súčasnosti len 15 štátov analyzuje svoje údaje 

o trestných činoch z nenávisti. Podrobné údaje by umožnili polícii monitorovať 

účinnosť jej reakcií a mohli by pomôcť obnoviť dôveru medzi komunitami.  

 Mali by vykonávať pravidelné prieskumy viktimizácie, aby získali lepší prehľad 

o  situácii vo svojej krajine. Takéto prieskumy s otázkami, ktoré sa osobitne týkajú 

trestných činov z nenávisti, vykonáva len 9 členských štátov. 

 Mali by využiť znalosti občianskej spoločnosti prostredníctvom posilnenia spolupráce 

medzi policajnými zložkami a občianskou spoločnosťou v oblastiach, ako je odborná 

príprava a aktívna spolupráca. 

 Policajné zložky by mali zabezpečiť, aby na všetkých úrovniach ich služieb panovala 

tolerantnejšia kultúra s cieľom dosiahnuť väčšiu úctu a porozumenie voči 

potenciálnym obetiam trestných činov z nenávisti. 

 Povinnosťou policajných úradníkov by vždy malo byť posúdenie toho, či trestné činy 

sú motivované nenávisťou, aby sa tak v súvislosti s takýmito trestnými činmi 
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zabezpečilo primerané súdne konanie. 15 členských štátov už poskytuje svojim 

úradníkom určité usmernenia a ostatné by tak mali urobiť tiež. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu /  

tel.: +43 1 580 30 642 
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