
Hiç nefret suçu 
mağduru oldunuz 
mu? Haklarınızı 
bilin!



Nefret suçu nedir?

Herkes nefret suçu mağduru olabilir!
Failler, kurbanlarını ve/veya hedeflerini bilinçli olarak seçerler. 

Karşı oldukları grupları temsil eden insanlara ve nesnelere 

saldırırlar.

Nefret suçları:
• ceza gerektiren suçlardır.
• genellikle mağdurun şahsına, mülküne veya haysiyetine 

karşı hedef alınır.

• belirli tanımlayıcı özelliklere sahip kişilere karşı 

işlenen suçlardır.

• kurbanın tüm kimlik grubuna yönelik bir nefret 
mesajı iletir.

• çevrimdışı nefret söylemi veya çevrimiçi nefret gön-

derileri olabilir.
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Ne yapabilirim?

İyi kayıtlar, polisin ve mahkemelerin nefret suçunu 
tespit etmesine ve soruşturmasına yardımcı olur 

ve gelecekteki suçları önlemeye yönelik planlama ve 

harekete geçme açısından önemlidir.

• Kendinizi tehdit altında hissediyorsanız, 133'ü arayın. 

Polis sizi korumak için gereken her şeyi yapacaktır.

• Yaralandıysanız, tıbbi tedavi alın ve yaralarınızın uygun 

şekilde kaydedildiğinden emin olun.

• Suçu bir polis karakoluna bildirin. Tanıklar da suçları 

bildirebilir.

Faili yakalamamıza nasıl yardımcı 
olursunuz

Şunları not almaya çalışın:
• suç öncesi, sırası ve sonrasındaki olayların 

sırası ve sebep olduğu zarar.

• failin görünümü ve giydiği kıyafetler ile 

ayırt edici özelliklerinin (saç modeli, dövmeler, 

gözlükler vb.) detayları.

• failin olay yerinden nasıl ayrıldığı (araba, 

bisiklet, tren vb.) ve hangi yöne gittiği.

• gördüklerini bize anlatmaya hazır olacak 

tanığın iletişim bilgileri (isimler, telefon 

numaraları vb.).



Korunan özellikler

Suç mağduru olarak haklarınız (Bölüm 66 ve 
devamı, Avusturya Ceza Muhakemesi Kanunu 
[Strafprozessordnung - StPO])
Tüm mağdurlar, özel yasal korumaya tabi olup olmadıklarını 

belirlemek için ilk fırsatta değerlendirilme hakkına sahiptir. 

Bireysel bir değerlendirmenin ardından, mağdurun yaşı, 

fiziksel veya zihinsel sağlığı, suçun niteliği ve ciddiyeti 

ve/veya belirli koşullar, mağdurun savunmasız olduğunu 

gösteriyorsa, derhal yasa uyarınca özel korumaya ihtiyacı 

olduğu kabul edilmelidir.
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Nefret suçu tanımının altında yatan yasal 
hükümler

İftira – Avusturya Ceza Kanununun 
(Strafgesetzbuch - StGB) 115 (3) Maddesi, 
StGB Madde 117 (3) ile bağlantılı olarak
Bir kişi, alenen veya birkaç kişinin huzurunda başka 

bir kişiye küfür etmiş, alay etmiş veya fiziksel tacizde 

bulunmuş veya tacizle tehdit etmişse, iftira suçu işlemiş 

sayılacaktır. Herhangi bir kişi, belirli bir gruba mensub-

iyeti nedeniyle iftiraya uğrarsa, bu vakaların ilgili makam 

tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde takip 

edilmesi gerekir. Uygulamada bu, polisin bu tür vakalara 

kendi inisiyatifiyle müdahale etme hakkına sahip olduğu 

anlamına gelir.

Kışkırtma – Bölüm 283 StGB
Alenen veya çok sayıda kişinin huzurunda ırk, ten rengi, 

dil, din, siyasi görüş, uyruk, soy, ulusal veya etnik köken, 

cinsiyet, fiziksel veya zihinsel engellilik, yaş veya cinsel 

yönelim nedeniyle başkalarına karşı şiddet veya nefret 

çağrısında bulunan herhangi bir kişi, kışkırtma suçu 

işlemiş sayılacaktır. Benzer şekilde, eğer bu gruplar

veya bireysel üyelerinden birinin aşağılayıcı bir şekilde 

hakarete uğraması ve/veya alenen aşağılanması duru-

munda, bu tür eylemler de kışkırtma olarak kabul edilir.

Ağırlaştırıcı sebepler – Bölüm 33 (1) (5) StGB
Cezalandırma açısından, herhangi bir ırkçı, yabancı 

düşmanı veya diğer kınanabilir motivasyon, özellikle 

Bölüm 283'te belirtilen gruplardan birine veya böyle 

bir grubun bireysel bir üyesine karşı yöneltilmişse, 

ağırlaştırıcı bir sebep olarak ele alınacaktır.



Yardım, tavsiye ve destek

Nefret suçları yalnızca fiziksel yaralar bırakmaz.
Etkilenenler genellikle aşağılanmış, istenmeyen, 

küçümsenmiş veya hor görülmüş hissederler ve güvenlik 

duygularını kaybederler. 

Nefret suçu mağdurları genellikle deneyimlerinin uzun va-

deli psikolojik etkilerinden muzdariptir ve bazen kendilerini 

saldırılması daha zor duruma getirmek üzere görünmez 

kılmaya çalışarak tepki verirler.
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Nereden tavsiye ve destek alabilirim?
• Mağdurlar için 0800 112 112 veya https://

www.opfer-notruf.at adresinde bulunan 

"Opfer-Notruf" (Mağdurlar Acil Durum 

Numarası) dahil olmak üzere çeşitli destek ve 

tavsiye hizmetleri mevcuttur.

• Adalet Bakanlığının bu hizmeti, Weisser Ring  

 (Beyaz Yüzük) mağdur desteği tarafından  

 yürütülmektedir. Eğer kullanmak isterseniz  

 polis sizi bu hizmetle iletişime geçirebilir.


