ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЕМИНАР

„РАВЕНСТВО ПРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН – ИЗБЯГВАНЕ НА
НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ“
ПРОГРАМА
Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути
Целева група: съдии, прокурори/следователи, органи по изпълнение на наказанията
Брой участници: мин 20 – макс 30
Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси.
Обучението се основава на анализ на законодателството, съдебната практика на българските съдилища и
прокуратури, практики по приложение на наказателноизпълнителното законодателство в местата за лишаване
от свобода и относима практика на ЕСПЧ и СЕС.
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, специализирани 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.

ПЪРВИ МОДУЛ: ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА
НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
Съдържание на модула:

Въвеждащ анализ на нормативната уредба и практиката на ЕСПЧ и СЕС. Насоки за ориентация в понятийните
апарати на различни закони, международни актове, съдебна практика и неюридически науки, подпомагащи
правораздаването. Добри практики по осигуряване на еднакво приложение на материалния закон - ориентация в
съдебната практика по сравними случаи, (не)дискриминация при индивидуализация на наказателната
отговорност и мотивиране на актове, установяване на по-благоприятен закон при зачитане на признаците на
различие и др. Особености при приложение на чл. 58а и чл. 24 от НК. Особености при наказване на съучастници.
Специфични рискове и инстанционен контрол.

ВТОРИ МОДУЛ: ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРАВНО
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

ТРЕТИРАНЕ

ПРИ

ПОСЛЕДВАЩА

Съдържание на модула:
Предотвратяване и преустановяване на дискриминация при прилагане на институтите на замяна на доживотен
затвор (чл. 38а, ал. 3), условно предсрочно освобождаване (чл. 70 и сл.), налагане на мерки за пробационен надзор
в изпитателния срок, помилване (чл. 74), трансформация на пробация в лишаване от свобода и др.

ТРЕТИ МОДУЛ: ИЗБЯГВАНЕ НА НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И В ХОДА
НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО
Съдържание на модула:

Въвеждащ анализ на установените за България нарушения (критичен анализ на практиката на ЕСПЧ и доклади
на Комитета на СЕ срещу изтезанията). Добри практики по осигуряване на равно третиране в ход на
наказателния процес. Специфични рискове от дискриминация на различни участници в производството. Добри
практики по равно третиране на осъдените при изпълнение на наказанието.

