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Нови законодателни инициативи и добри практики
в работата с жертви на престъпления
Работна среща, 23 октомври 2020 г.
Миряна Илчева, старши анализатор, Правна програма, Център за
изследване на демокрацията

Тази презентация е изготвена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.
Съдържанието ѝ е изключителна отговорност на автора и в никакъв случай не би следвало да се разглежда като
отразяващо гледната точка на Европейската комисия

Инициативата RE‐JUST
• 21 месеца, 1 януари 2020 г. – 30 септември 2021 г.
• Партньори: Асоциация „Про Рефугиу“ (Румъния, координатор),
Център за изследване на демокрацията, Solwodi (Германия),
HEUNI (Финландия), Dinamia (Испания)
• Основни дейности: събиране на добри практики и създаване на
стратегически документ за ориентиран към правата подход към
жертвите в наказателното правосъдие
• Национален доклад за България – основна законодателна и
практическа рамка и предизвикателства пред спазването на
правата на жертвите в процеса

Сборник с добри практики
• 15 добри практики от България, Румъния, Испания, Финландия,
Германия
• Няколко тематични кръга:
‐ Процесуални специфики – използване на видеозаписи и
видеоконференции (Финландия), фигурата на частния обвинител
(Испания), временна заповед за защита на жертви на домашно
насилие (Румъния)
‐ Специализация – специализирани отдели на Прокуратурата
(Германия), делегирани прокурори за престъпления от омраза
(Испания), младежки и семеен трибунал (Румъния)

Сборник с добри практики
• Теми (продължение)
‐ Центрове за услуги „на едно гише“ – център „Вселена“ за жертви на
сексуално насилие и център за противодействие на насилието и
престъпността (България), Seri центрове за жертви на сексуално
насилие (Финландия), общинска служба за подпомагане на жертвите
във Фуенлабрада (Испания)
‐ Мултидисциплинарен подход – Национален механизъм за насочване
на жертви на трафик (България), координационна програма за жертви
(Румъния), мултидисциплинарни конференции MARAC (Финландия)
‐ Специализирани услуги – национален телефон за първична правна
помощ и регионални центрове за консултиране (България),
психосоциална подкрепа за жертви и амбулатория за жертви на
насилие (Германия)
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