© iStock.com/Spiderplay

Изграждане
на всеобхватно
наказателно
правосъдие
в отговор на
престъпленията
от омраза

Бързи факти
• Цел: Засилване на цялостния
подход за справяне с пристрастното
мотивирано насилие чрез
наказателното право в Европейския
съюз и извън него.
• Дължина на проекта:
От февруари 2017 до февруари 2019
• Дарители: Европейската
комисия и Съединените
американски щати
Службата за демократични
институции и права на
човека към ОССЕ (ОДИЧП)
непрекъснато работи
за противодействие на
престъпленията от омраза
чрез засилване на ролята на
системите на наказателното
правосъдие за справяне
с това явление. Двугодиш-

ният проект «Изграждане
на всеобхватно наказателно
правосъдие в отговор на
престъпленията от омраза»
ще използва специално
пригодени и иновативни подходи на национално равнище
като лаборатория и източник
на вдъхновение за транснационални решения.

Какво представлява престъплението от омраза?
Престъпленията от омраза
са престъпни деяния,
мотивирани от пристрастия
или предразсъдъци към
определени групи от хора
въз основа на раса, етническа принадлежност, език,
религия, националност,
сексуална ориентация, пол
или друга фундаментална
характеристика. Престъпленията от омраза не засягат
само лица от конкретни групи, но и хора или имущество,
свързани с група, която

споделя защитена характеристика, като читалища или
места за поклонение.
Престъпленията от омраза
засягат сигурността на
хората, техните общности
и обществата като цяло.
Като такива те могат да
представляват сериозно
предизвикателство за
сигурността. В екстремни
ситуации и ако не бъдат
проверени, престъпленията
от омраза могат да доведат
до конфликти вътре и извън
националните граници.

«Единствено изчерпателен отговор, кой-

то координира различните участници
в наказателното правосъдие и гражданското общество, ще даде ефективни
резултати при справянето с престъпни
действия на нетолерантност»
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, директор на СДИПЧ

Какво ще постигне този
проект?
Проектът ще създаде
и разпространи обширен
набор от инструменти,
които да помогнат на
участниците в системата на
наказателното правосъдие
да се занимават с престъпления, свързани с омраза.
Тя ще приспособи съществуващите инструменти

като програмите на ОДИЧП
срещу престъпленията от
омраза за правоприлагащите органи (TAHCLE)
и програмите за обучение
на прокурори и престъпления от омраза (PAHCT) към
нуждите на страните-участнички в проекта и ще
помогне за укрепването
на системите за записване
и събиране на данни, свър-

зани с омраза, на местно,
регионално и национално
ниво. В допълнение, проектът ще проведе пилотно
проучване за недекларирани престъпления, свързани
с омраза, и ще подобри
координацията между
полицията и прокурорите
чрез съвместни обучения.
Извлечените поуки от
дейностите, провеждани

в четири държави-членки на
Европейския съюз (Италия,
Гърция, България и Полша),
ще помогнат за създаването на насоки за цялостен
отговор на престъпленията
от омраза, които могат да
се използват в рамките на
системите за наказателно
правосъдие на държавите-членки на ЕС региона на
ОССЕ.

Асоциирани партньори:
Международна асоциация на прокурорите; Върховен комисариат на ООН за бежанците

Католически университет на
свещеното сърце в Милано
• Национално обучение по PAHCT
• Местно обучение по PAHCT и
TAHCLE в Ломбардия
• Обучение за адвокати и
активисти на гражданското
общество, работещи с жертвите
на престъпления, свързани с
омраза
• Изследване на извлечените
поуки за всеобхватния подход
към престъпленията от омраза в
Ломбардия
• Проучване на събирането на
данни за престъпленията от
омраза от страна на съдебната
власт

Министерство на правосъдието,
прозрачността и правата на
човека на Гърция
• Национално обучение по PAHCT
• Преглед на базата данни
за съвместни полицейски и
прокурорски престъпления от
омраза
• Национален междуправителствен
протокол за престъпленията от
омраза

Главна прокуратура
Национален институт на
правосъдието
• Съвместно обучение на
полицията и прокурорите
• Ръководство за обучение
за съвместно обучение на
полицията и прокурорите

Служба на комисаря
по правата на човека
на Полша
• Пилотни проучвания за
недекларирани престъпления от
омраза в Полша

Резултати
• Издаване на наръчник за
съвместно обучение на
полицейски и прокурорски
служители за справяне
с престъпления, свързани
с омраза

Повече информация:
За повече информация
относно работата на СДИЧП
за престъпления, свързани
с омраза, посетете:
http://www.osce.org/projects/
criminal-justice-response-hate-crime
http://www.osce.org/tolerance-andnondiscrimination
http://hatecrime.osce.org

• Създаване на методология
за разработване на
национални протоколи
за междуправителствено
управление срещу престъпления,
свързани с омраза

Офис на ОССЕ
за демократични институции
и права на човека
ul. Miodowa 10
00-251 Варшава, Полша
Тел.: +48 22 520 0600
Факс.: +48 22 520 0605
Email: tndinfo@odihr.pl

• Осигуряване на насоки за
регионално прилагане на
всеобхватен подход към
престъпленията, свързани
с омразата

Co-funded by
the European Union

• Разработване на методология
за картографиране на
недекларирани престъпления от
омраза
• Сравнителен доклад за опита на
проекта по цялостния подход

Implemented
by the OSCE Office
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With funding from the government of the United States

