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Съобщение за пресата от FRA 

Виена, 21 юни 2018 г. 

Подобрено регистриране на престъпленията от омраза в помощ 

на жертвите 

Подобреното регистриране на престъпленията от омраза в ЕС ще помогне на 

държавите – членки да продължат борбата с този траен проблем. Най-

новият доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA ) 

предоставя убедителни доказателства за действията, които държавите – 

членки предприемат, както и съвети за подобрения. 

„Ефективността на всяка система за регистриране на престъпления от омраза се 

определя от информацията, с която разполага“, казва директорът на FRA Michael 

O’Flaherty. „За да затвърдят силната и ясна позиция, че омразата не се толерира в 

Европа, държавите – членки трябва да развият още по-точни начини за измерване 

на престъпленията от омраза. Докладът се стреми да помага и да бъде основен 

източник на насоки в тези усилия.“ 

Проучванията на виктимизацията, например тези проведени от FRA, продължават да 

подчертават как в ЕС все още съществуват престъпления от омраза и подтикнат от 

омраза тормоз по отношение на много групи — мигранти, ЛГБТИ лица и 

представители на малцинствата. Официалните статистически данни обаче рядко 

потвърждават тази картина, а това подкопава общественото доверие в системите, 

които имат за цел да ги защитят. 

В доклада „Hate crime recording and data collection practice across the EU“ 

(Регистриране и събиране на данни за престъпления от омраза в ЕС) се посочва, че 

националната полиция, законодателите и авторите на политики отчитат 

необходимостта от подобряване на регистрирането на престъпленията от омраза. Те 

признават, че това ще помогне на държавите – членки да изпълнят ангажимента си 

за борба с предразсъдъците и за създаване на приобщаващи общества. 

Прегледът на практиките във всички 28 държави – членки се основава на дейностите 

на подгрупата на FRA относно методологиите за регистриране и събиране на данни 

за престъпления от омраза, както и на онлайн сборник с практики. Въз основа на 

тези практики, в него се посочват подобрения, които държавите – членки биха могли 

да въведат: 

 Държавите – членки следва да събират подробни данни за различните видове 

мотиви при престъпленията от омраза. Само 15 понастоящем категоризират 

видовете престъпления от омраза. Подобни данни биха позволили на полицията 

да следи доколко ефективни са ответните мерки и да спомогнат за 

възстановяване на доверието между общностите.  

 Държавите – членки следва редовно да провеждат проучвания на 

виктимизацията, за да се вникне по-добре в националната ситуация. Само девет 

правят такива проучвания на въпроси, свързани конкретно с престъпленията от 

омраза. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Те следва да се възползват от опита на гражданското общество, като засилят 

сътрудничеството между полицейските сили и гражданското общество в области 

като обучение и популяризиране. 

 Полицейските сили следва да гарантират по-голяма толерантност на всички нива 

на тяхната работа, за да се постигне по-голямо уважение и разбиране към 

потенциалните жертви на престъпления от омраза. 

 Полицейските служители следва да се задължат да преценяват дали 

престъпленията са мотивирани от омраза, за да се гарантира, че те могат да 

бъдат надлежно разследвани. В 15 държави – членки вече са предоставени 

някои насоки на служителите; други се очаква да го направят. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu/ 

Тел.: +43 1 580 30 642 
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