ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЕМИНАР

„ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ“
ПРОГРАМА
Времетраене: всеки модул е с продължителност 120 минути
Целева група: съдии, прокурори/следователи, адвокати, полицейски служители, социални работници
Брой участници: мин 20 – макс 30
Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси,
структурирана симулация, коментар на закони и съдебна практика, обмен на професионален опит.
Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на обучителните потребности и ресурси на
обучаваната група (заявка).
Профил на лекторите: 2 изследователи на съдебна практика по наказателни и граждански /
административни дела с поне 10-годишен опит, специализирани в обучение на описаната целева група
по описаната методика и специална компетентност в областта на домашното насилие. Едният е и
юридически психолог.

ПЪРВИ МОДУЛ: ГРАЖДАНСКОПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Съдържание на модула:

Въвеждащ анализ на нормативната уредба. правни понятия за домашно насилие. Насоки за ориентация в
понятийните апарати на различни закони, международни актове, съдебната практика и неюридически науки,
подпомагащи правораздаването. Мерки за защита по Закона за защита срещу домашно насилие, общи положения
и видове мерки. Особени хипотези и екзотични случаи от практиката. Приложими мерки за защита по други
граждански закони. Производство за налагане на мерки за защита. Доказателствен процес. Обща характеристика
и особености. Връзки с производства по други закони.

ВТОРИ МОДУЛ: НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Съдържание на модула:
Проследяване на развитието на практиката. Анализ на съдебната практика по наказателни дела за престъпления,
представляващи възможни проявни форми на модели на домашно насилие. Наказателноправна квалификация на
различните форми на домашното насилие, равнища на защита според интензитета на насилието. Разпознаване на
отделни проявни форми на домашно насилие и определяне на наказателноправното им значение. Домашното
насилие като изключително тежко престъпление по смисъла на чл. 38-38а от НК. Профил на дееца. Особености на
жертвата и на мотивационните механизъм. Значение на международните стандарти в областта на домашното
насилие за наказателното правосъдие. Работа с експертизи.

