Poradna

Justýna
nství
porade tavené
by vys
pro oso

mu
rastyips
ilí
ům nás

i
a jiným
ávist
z nen

Stali jste se terčem rasistického útoku?

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Máte
a
právo n
č
e í!
bezp

Napadli Vás proto, že máte jinou
barvu pleti?
Zničili Vám majetek, protože jste
jiného vyznání?
Zastrašovali Vás, vydírali nebo Vám
vyhrožovali kvůli Vaší národnosti?
Stalo se Vám něco podobného?
Pak jste se setkali s násilím z nenávisti.
V některých případech jste se mohli stát
i obětí trestného činu.
Byl/a jste Vy nebo někdo z Vašeho
okolí napaden/a z důvodu
· barvy pleti
· národnosti či etnické příslušnosti
· náboženské příslušnosti?
Mělo napadení podobu
· verbálního útoku a nadávek
· zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
· graffiti či poškozování majetku
· sexuálního útoku
· fyzického napadení?  

Potřebujete právní pomoc?
Kontaktujte Justýnu, právní
poradnu pro oběti násilí z nenávisti.

www.poradnajustyna.cz
E-mail:  poradna@in-ius.cz
Tel.: +420 222 984 785
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Co můžete udělat v případě svého napadení?
• hrozí-li Vám bezprostřední nebezpečí, vyhledejte veřejné
místo (obchod, poštu, lékárnu)
• požádejte o pomoc konkrétního člověka; pokud budete
žádat o pomoc anonymní skupinu lidí, pravděpodobnost,
že Vám někdo pomůže, se snižuje
• můžete kontaktovat policii na tísňové lince 158 nebo
podat trestní oznámení, takové oznámení nelze až
na výjimky vzít zpět
• pokud jste byl/a zraněn/a, vyhledejte lékařskou pomoc
a své zranění nechte zdokumentovat, pokud se později
rozhodnete podat trestní oznámení, budete lékařskou
zprávu potřebovat
Jako poškozený/svědek máte v trestním řízení právo
• požádat o utajení své totožnosti a adresy z důvodu obavy
o své zdraví a bezpečnost; pokud takovou obavu máte,
požádajte o utajení již během prvního kontaktu s policií
• být informován o propuštění/uprchnutí obviněného
z vazby/výkonu trestu, musíte však o to požádat
• činit návrhy na doplnění dokazování
• nahlížet do spisu, vyjádřit se ve věci a účastnit se
hlavního líčení
• nárokovat škodu způbenou trestným činem
• na zastoupení zmocněncem –

– kontaktujte nás!

bezplatná právní poradna justýna
zavolejte: +420 222 984 785
napište: poradna@in-ius.cz
vyplňte online formulář: http://www.in-ius.cz/formular/
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zorientovat se ve Vaší situaci po napadení
podat trestní oznámení a v dalším kontaktu s policií
při jednání s policií
uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy
hledat další (neprávní) způsoby, jak se s napadením
vyrovnat

Poradna justýNa je součástí organizace in iustitia
poskytované služby jsou zdarma
respektujeme Vaše přání a Vaše informace považujeme
za důvěrné
podporujeme napadené, svědky, jejich rodiny, přátele
a okolí
jsme k zastižení v pracovních dnech od 9 do 17 hod

Nechcete své napadení řešit právní cestou?
Dejte nám o něm přesto vědět (i anonymně)!

Podpořili:

