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An Garda Síochána vă anunță lansarea noului Sistem de raportare online a infracțiunilor motivate de 

ură, care poate fi accesat la www.garda.ie . 

Dacă sunteți victima sau martorii unui incident care necesită intervenția de urgență a poliției– sunați 

imediat la 999 or 112. 

Ce sunt infracțiunile motivate de ură? 

Pe baza definiției Garda a infracțiunilor motivate de ură, puteți fi victima unei asemenea infracțiuni 

dacă ați suferit o vătămare corporală, hărțuire sau o infracțiune de ordine publică şi credeți că atacul 

a fost motivat de vârsta, dizabilitatea, rasa, culoarea, naționalitatea, etnia, religia, orientarea sexuală  

sau sexul dumneavoastră. Acestea se numesc caracteristici protejate. 

Ce sunt incidentele motivate de ură? 

Nu toate atacurile motivate de ură indeplinesc elementele constitutive ale unei infracțiuni. Pe 

acestea le vom numi incidente motivate de ură. Incidentele motivate de ură pot include forme mai 

uşoare de discriminare, hărțuire, atacuri online sau abuz verbal. Este la fel de important să reclamați 

şi acest tip de incidente. 

Ce se întâmplă atunci când nu am dovezi? 

Nu vă faceți probleme. Nu trebuie să aveți dovezi concrete pentru a face o reclamație către noi şi 

aceasta nu presupune nici un fel de obligativitate ulterioară din partea dumneavoastră. 

 Vom asculta relatarea dumneavoastră. 

 Vom înregistra incidentul  

 Vom discuta cu dumneavoastră opțiunile disponibile şi vom stabili împreună măsurile 
corespunzătoare 
 

De ce este important să reclamați infracțiunile motivate de ură ? 

Reclamarea infracțiunilor si a incidentelor motivate de ură ne va ajuta să ințelegem ce vi s-a întâmplat 

şi ce măsuri vom lua în continuare. De asemenea, ne va permite să stabilim unde se petrec astfel de 

incidente şi cât de frecvent. Prin aceasta, vom putea să menținem siguranța populației şi să 

imbunătățim reacția poliției față de astfel de evenimente.  

 

 
Expuneți  infracțiunile motivate de ură – Reclamați-le astăzi  #LetsStopHateTogether 
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