
ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО 
    

 

 

СЕМИНАР 

„ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ДИСКРИМИНАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ“ 
 

 

ПРОГРАМА 
 

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути 
 

Целева група: съдии, прокурори/следователи, полицейски служители  
 

Брой участници: мин 20 – макс 30 
 

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси, 
структурирана симулация, дискусионни формати. 
Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на обучаваната 
група (заявка). 
 

Профил на лекторите: 1 изследовател на съдебна практика по наказателни дела с поне 10-годишен 
опит, специализиран в обучение на описаната целева група по описаната методика и специална 
компетентност в областта на антидискриминационното право и практиката на ЕСПЧ и СЕС; 1 
юридически психолог със специална подготовка в областта на дискриминацията или адвокат с опит по 
дела за защита срещу дискриминация. 
 

Цел на обучението (предоставяни знания и умения): умения за разпознаване и точно 
квалифициране на дискриминационни престъпления от други видове престъпна дейност и 
несъставомерни прояви; умения за работа с извършители и жертви; превенция на дискриминационно 
третиране при упражняване на служебните задължения по разследване, преследване и наказване на 
дискриминационни престъпления и умения за прилагане на задължителни правни стандарти; умения 
за събиране на доказателствен материал съгласно най-добри практики; умения за оценка на конкретна 
и специфична обществена опасност на дееца при индивидуализацията на отговорността. 
 

ПЪРВИ МОДУЛ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Съдържание на модула: 
Въвеждащ анализ на явлението дискриминация. Същност на равенството като обект на престъпно засягане. 
Равенство и дискриминация в наказателноправен смисъл. Насоки за ориентация в понятийните апарати на 
различни закони, международни актове, съдебна практика, практиката на ЕСПЧ и СЕС и неюридически науки, 
подпомагащи правораздаването. 

 
ВТОРИ и ТРЕТИ МОДУЛ: ДИСКРИМИНАЦИОННИЯТ МОТИВ 
 

Съдържание на модула: 
Същност на дискриминационния мотив. Видове дискриминационни мотиви и тяхното наказателноправно 
значение. Усложнения в мотива - множествен и смесен мотив. Разграничение на дискриминационния мотив от 
хулиганските подбуди, сексуалния мотив, личния мотив, афекта, терористичното и геноцидното намерение и 
други субективни преживявания. Външни признаци на дискриминационния мотив – способи за събиране на 
доказателства, работа с експертизи, разпит на дееца и пострадалия. Добри практики и типични грешки при 
разпознаването на мотива. 

 
ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ: ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
 

Съдържание на модула: 
Дискриминационни престъпления против личността и против равенството, престъпно слово на омраза, 
дискриминацията като квалифициращ / индивидуализиращ признак на недискриминационни престъпления. 
Съдебна практика и задължителни международни стандарти.   

 
ПЕТИ МОДУЛ: ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
 

Съдържание на модула: 
Разграничение на съставомерни от несъставомерни дискриминационни прояви. Връзки на НК с други закони. 
 

 


