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праватаправата нана пострадалитепострадалите отот

престъпленияпрестъпления
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ВъзстановителноВъзстановително правосъдиеправосъдие

�� отот RRestorative justice estorative justice -- труднотрудно преводимапреводима

конструкцияконструкция

�� БукваленБуквален преводпревод -- ""възстановителновъзстановително

правосъдиеправосъдие““

�� ВъзприетоВъзприето вв теориятатеорията понятиепонятие

�� ЕднаЕдна отот найнай--атрактивнитеатрактивните идеиидеи нана

съвременнатасъвременната наказателнанаказателна политикаполитика вв

глобаленглобален аспектаспект



ВъзстановителноВъзстановително

�� найнай--добредобре разкриваразкрива водещатаводещата същностсъщност нана

тозитози видвид правосъдиеправосъдие, , аа именноименно --

възстановяванетовъзстановяването нана причиненатапричинената отот

престъплениетопрестъплението вредавреда, , нана жертватажертвата ии

извършителяизвършителя, , нана съществуващитесъществуващите връзкивръзки ии

отношенияотношения, , нана статуквотостатуквото катокато цялоцяло, , нана

балансабаланса ии спокойствиетоспокойствието вв обществотообществото



ПравосъдиеПравосъдие

�� имаима сесе предвидпредвид широкотоширокото съдържаниесъдържание, , 

коетокоето сесе влагавлага вв товатова понятиепонятие, , аа именноименно

дейносттадейността нана съдасъда, , прокуратуратапрокуратурата ии органитеорганите

нана досъдебнотодосъдебното производствопроизводство, , кактокакто ии нана

органитеорганите, , коитокоито привеждатпривеждат вв изпълнениеизпълнение ии

изпълняватизпълняват постановенипостановени отот съдилищатасъдилищата

присъдиприсъди ии решениярешения



ВъзникванеВъзникване нана теориятатеорията заза

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие

//ВПВП//
�� ХауърдХауърд ЗерЗер -- ВПВП ее образецобразец //парадигмапарадигма/ / нана

алтернативноалтернативно правосъдиеправосъдие, , коетокоето сесе

противопоставяпротивопоставя нана наказателнонаказателно--

репресивноторепресивното правосъдиеправосъдие

�� НилсНилс КристиКристи -- конфликтътконфликтът следваследва ““дада сесе

върневърне”” нана неговитенеговите ““собственицисобственици””



ВъзникванеВъзникване нана теориятатеорията заза

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие

//ВПВП//
�� ПриносътПриносът нана аболициониститеаболиционистите

�� ПриносътПриносът нана движениятадвиженията вв подкрепаподкрепа нана

жертвитежертвите

�� ПриносътПриносът нана МартинМартин РайтРайт -- смянасмяна нана

наказателнотонаказателното правосъдиеправосъдие сс гражданскогражданско

�� ПриносътПриносът нана ДжонДжон БрейтуейтБрейтуейт -- теориятатеорията заза

реинтегриращияреинтегриращия срамсрам



ДефиницияДефиниция нана възстановителнотовъзстановителното

правосъдиеправосъдие

�� МножествоМножество дефинициидефиниции

�� ОбщоприетаОбщоприета дефинициядефиниция: : 

ВъзстановителнотоВъзстановителното правосъдиеправосъдие

/Restorative justice/ /Restorative justice/ ее процеспроцес, , чрезчрез койтокойто

странитестраните, , свързанисвързани сс даденодадено

престъплениепрестъпление, , съвместносъвместно решаватрешават каккак

дада сесе справятсправят сс неговитенеговите последиципоследици ии

отражениетоотражението муму върхувърху бъдещетобъдещето



АнализАнализ

�� КъмКъм настоящиянастоящия моментмомент вв глобаленглобален аспектаспект

наказаниетонаказанието ее типичнототипичното, , основноосновно средствосредство

заза реакцияреакция припри извършванеизвършване нана

престъпленияпрестъпления..

�� НаказаниетоНаказанието нене ее ии нене можеможе дада бъдебъде

единственоединствено възможнатавъзможната последицапоследица припри

извършванетоизвършването нана престъплениепрестъпление..



АнализАнализ

�� СъществуваСъществува тенденциятенденция нана разнообразяванеразнообразяване ии

обогатяванеобогатяване нана методитеметодите нана съвременнотосъвременното

наказателнонаказателно--правноправно въздействиевъздействие вв борбатаборбата сс

престъплениятапрестъпленията..

�� ТеориятаТеорията заза ""дветедвете следиследи", "", "дватадвата пътяпътя", ", дветедвете

възможностивъзможности заза реакцияреакция нана престъплениетопрестъплението..

�� ОсновнотоОсновното задължениезадължение нана държаватадържавата ее дада реагирареагира, , 

аа въпросътвъпросът каккак дада сесе реагирареагира ее другдруг въпросвъпрос..



ОсновниОсновни изходниизходни положенияположения нана

теориятатеорията заза ВПВП

�� действащатадействащата наказателнонаказателно--правосъднаправосъдна системасистема вв глобаленглобален
аспектаспект нене работиработи

�� престъплениетопрестъплението имаима своясвоя произходпроизход вв социалнитесоциалните условияусловия
ии връзкивръзки вв обществотообществото; ; тото ее предипреди всичковсичко засяганезасягане нана
човешкитечовешките отношенияотношения ии нана второвторо мястомясто--нарушениенарушение нана
законазакона;;

�� непосредственанепосредствена жертважертва нана престъплениетопрестъплението саса лицаталицата,  ,  
прякопряко засегнатизасегнати отот неговиянеговия ефектефект, , ноно вторичнавторична жертважертва саса
членоветечленовете нана технитетехните семействасемейства,  ,  приятелитеприятелите, , обществотообществото
катокато цялоцяло;;

�� заза успешнотоуспешното решаванерешаване нана проблемитепроблемите, , произтичащипроизтичащи отот
престъплениетопрестъплението, , личнотоличното участиеучастие нана засегнатитезасегнатите ее
основноосновно;;



ОсновниОсновни изходниизходни положенияположения нана

теориятатеорията заза ВПВП

�� възможновъзможно ее извършителятизвършителят дада сесе поправипоправи,  ,  дада
научинаучи новинови начининачини заза поведениеповедение вв обществотообществото; ; 
товатова сс особенаособена силасила важиважи заза младитемладите
правонарушителиправонарушители;;

�� припри осъществяванетоосъществяването нана правосъдиетоправосъдието ее
необходиманеобходима гъвкавостгъвкавост,  ,  коятокоято дада кореспондиракореспондира съссъс
спецификатаспецификата нана всекивсеки конкретенконкретен случайслучай;;

�� сътрудничествотосътрудничеството, , кооперативнитекооперативните методиметоди катокато
цялоцяло саса попо--плодотворниплодотворни отколкотоотколкото принудатапринудата;;

�� превенциятапревенцията нана престъпносттапрестъпността ее прякопряко зависимазависима отот
участиетоучастието нана обществотообществото, , аа нене самосамо отот усилиятаусилията нана
държаватадържавата ии нейнитенейните институцииинституции



ОсновниОсновни принципипринципи нана

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие

�� личнолично участиеучастие нана прякопряко засегнатитезасегнатите отот

престъплениетопрестъплението

�� разглежданеразглеждане нана престъплениетопрестъплението, , нана неговитенеговите

причинипричини ии последиципоследици приоритетноприоритетно вв

социаленсоциален контекстконтекст

�� включваневключване нана обществотообществото вв тозитози процеспроцес

�� ориентираносториентираност къмкъм бъдещетобъдещето



ООперационперационнини принципипринципи нана

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие

�� доброволнодоброволно участиеучастие нана странитестраните вв

механизмитемеханизмите нана тозитози видвид правосъдиеправосъдие

�� безпристрастностбезпристрастност нана лицаталицата, , подпомагащиподпомагащи

странитестраните дада решатрешат проблемитепроблемите, , произтеклипроизтекли

отот престъплениетопрестъплението

�� конфиденциалностконфиденциалност нана процедуратапроцедурата

�� гъвкавостгъвкавост ии дрдр..



СравнениеСравнение нана класическотокласическото

наказателнонаказателно правосъдиеправосъдие сс ВПВП

КласическоКласическо

наказателнонаказателно правосъдиеправосъдие

ВъзстановителноВъзстановително

правосъдиеправосъдие

ПрестъплениетоПрестъплението сесе определяопределя катокато

актакт,  ,  насоченнасочен срещусрещу държаватадържавата
ПрестъплениетоПрестъплението сесе определяопределя катокато

актакт,  ,  насоченнасочен срещусрещу даденодадено лицелице ии

обществотообществото

ПрестъплениетоПрестъплението сесе разглеждаразглежда

преимущественопреимуществено вв неговитенеговите

законовизаконови рамкирамки

ПрестъплениетоПрестъплението сесе разглеждаразглежда въввъв

всичкитевсичките муму измеренияизмерения-- социалнисоциални,  ,  

икономическиикономически, , емоционалниемоционални

ФокусътФокусът ее върхувърху обвинениетообвинението заза

извършенотоизвършеното, , тт..ее. . върхувърху миналотоминалото

//каквокакво ее направенонаправено/ / 

ФокусътФокусът ее върхувърху решаванеторешаването нана

проблемитепроблемите, , произтичащипроизтичащи отот

престъплениетопрестъплението, , тт..ее. . върхувърху

бъдещетобъдещето //каквокакво следваследва дада сесе

направинаправи//



СравнениеСравнение нана класическотокласическото

наказателнонаказателно правосъдиеправосъдие сс ВПВП

ОтношенияОтношения нана противопоставянепротивопоставяне ДиалогДиалог, , преговорипреговори

СтимулиранеСтимулиране нана състезателносттасъстезателността, , нана

индивидуалистичнитеиндивидуалистичните ценностиценности
СтимулиранеСтимулиране нана взаимносттавзаимността

АктивнаАктивна роляроля нана държаватадържавата,  ,  

перифернапериферна роляроля нана жертватажертвата,  ,  

пасивенпасивен извършителизвършител

АктивнаАктивна роляроля нана жертватажертвата ии нана

извършителяизвършителя, , контролконтрол отот странастрана нана

държаватадържавата

ИзключванеИзключване нана обществотообществото ВключванеВключване нана обществотообществото



СравнениеСравнение нана класическотокласическото

наказателнонаказателно правосъдиеправосъдие сс ВПВП

РазчитаРазчита сесе предимнопредимно нана

упълномощениупълномощени

професионалистипрофесионалисти

РазчитаРазчита сесе найнай--вечевече нана

прякотопрякото участиеучастие нана

жертватажертвата ии нана

извършителяизвършителя

НалаганеНалагане нана наказаниенаказание

катокато средствосредство заза

въздържаневъздържане ии превенцияпревенция

ПредприеманеПредприемане нана меркимерки

заза възстановяваневъзстановяване нана

дветедвете странистрани ии заза

помирениепомирение

СтигматаСтигмата нана

престъплениетопрестъплението ее

неизбежнанеизбежна

СтигматаСтигмата можеможе дада сесе

избегнеизбегне



ЦелиЦели нана ВПВП

�� ДаДа отговориотговори вв найнай--голямаголяма степенстепен нана потребноститепотребностите
нана пострадалияпострадалия –– материалниматериални, , емоционалниемоционални ии
социалнисоциални

�� ДаДа подпомогнеподпомогне извършителяизвършителя дада осъзнаеосъзнае своятасвоята
отговорностотговорност заза сторенотостореното

�� ДаДа окажеокаже реформиращореформиращо въздействиевъздействие ии превантивенпревантивен
ефектефект върхувърху извършителяизвършителя посредствомпосредством
реинтеграциятареинтеграцията муму вв обществотообществото

�� ДаДа окажеокаже терапевтичентерапевтичен ефектефект върхувърху отношениятаотношенията
междумежду пострадалияпострадалия ии извършителяизвършителя ии дрдр..



МоделиМодели нана ВПВП

�� МедиацияМедиация междумежду жертватажертвата ии извършителяизвършителя нана

престъплениетопрестъплението –– доброволендоброволен ии неформаленнеформален
процеспроцес, , припри койтокойто жертватажертвата нана даденодадено
престъплениепрестъпление сесе срещасреща нана неутралнанеутрална териториятеритория сс
извършителяизвършителя ии сс помощтапомощта нана третотрето
незаинтересуванонезаинтересувано лицелице -- медиатормедиатор сесе стремятстремят дада
постигнатпостигнат споразумениеспоразумение относноотносно последицитепоследиците нана
извършенотоизвършеното престъплениепрестъпление,, припри коетокоето отпадаотпада
необходимосттанеобходимостта отот започванезапочване //продължаванепродължаване/ / нана
наказателнотонаказателното производствопроизводство. . 



МоделиМодели нана ВПВП

�� СемейноСемейно--груповогрупово конфериранеконфериране
�� ФорумиФоруми, , вв коитокоито участватучастват извършителитеизвършителите нана

правонарушенияправонарушения //предимнопредимно непълнолетнинепълнолетни лицалица/ / ии технитетехните
жертвижертви; ; родителитеродителите, , приятелитеприятелите ии другидруги лицалица, , коитокоито
пострадалиятпострадалият ии извършителятизвършителят уважаватуважават; ; представителипредставители нана
различниразлични институцииинституции -- полицияполиция, , социалнисоциални службислужби ии тт..нн. . 

�� ТеТе обсъждатобсъждат правонарушениетоправонарушението, , неговитенеговите последиципоследици, , 
необходимитенеобходимите репарациирепарации, , коитокоито саса удовлетворителниудовлетворителни заза
жертватажертвата, , поематпоемат съвместнисъвместни ангажиментиангажименти, , коитокоито дада
предпазятпредпазят извършителяизвършителя отот попо--нататъшнонататъшно развитиеразвитие нана
криминалнатакриминалната муму кариеракариера. . 



МоделиМодели нана ВПВП

�� ВъзстановителноВъзстановително конфериранеконфериране

�� ПроцесПроцес,  ,  ръководенръководен отот полицейскиполицейски служителслужител, , вв

койтокойто жертватажертвата, , извършителятизвършителят ии лицалица, , коитокоито гиги

поддържатподдържат //обикновенообикновено членовечленове нана семействотосемейството ии

приятелиприятели/ / обсъждатобсъждат измерениятаизмеренията нана

престъплениетопрестъплението ии начинитеначините заза ""изправянеизправяне нана

ситуациятаситуацията". ". 

�� ПрилагаПрилага сесе предимнопредимно припри непълнолетнинепълнолетни

извършителиизвършители



МоделиМодели нана ВПВП

�� ОсъждащиОсъждащи кръговекръгове

�� СпециалноСпециално сформиранисформирани групигрупи, , включващивключващи

членовечленове нана общносттаобщността, , обсъждатобсъждат ии решаватрешават

проблемитепроблемите, , произтичащипроизтичащи отот

престъплениетопрестъплението. . 

�� ЕднаЕдна отот основнитеосновните целицели ее ""лекуванелекуване" " нана

общносттаобщността следслед престъпнияпрестъпния актакт. . 

�� ПриложимиПриложими саса вв традиционнитетрадиционните обществаобщества



МоделиМодели нана ВПВП

�� КомисииКомисии заза истинаистина ии помирениепомирение

�� ИновационнаИновационна практикапрактика, , коятокоято стартирастартира вв

ЮАРЮАР презпрез 1997 1997 гг.  .  попо програматапрограмата

““ОбщественОбществен мирмир””

�� ЦелиЦели мобилизиранемобилизиране нана местнитеместните ресурсиресурси заза

решаванерешаване нана конфликтаконфликта, , ““умиротворяванеумиротворяване””

ии изгражданеизграждане нана обществотообществото

�� ВъзстановителниВъзстановителни резултатирезултати: : извинениеизвинение, , 

поправянепоправяне нана вредатавредата, , финансовафинансова

компенсациякомпенсация ии дрдр..



ВъзстановителнотоВъзстановителното

правосъдиеправосъдие
�� нованова парадигмапарадигма нана наказателнотонаказателното

правосъдиеправосъдие

�� смянасмяна нана фокусафокуса-- отот извършителяизвършителя къмкъм

жертватажертвата нана престъплениятопрестъплениято

�� новнов инструментинструмент заза приоритетнаприоритетна защитазащита нана

жертвитежертвите нана престъплениетопрестъплението



МеждународноправнаМеждународноправна основаоснова нана

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие

�� ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана ЕвропаЕвропа

�� ИнструментиИнструменти нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз

�� ДругиДруги документидокументи



ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� ДекларациятаДекларацията нана ООНООН заза основнитеосновните
принципипринципи нана правосъдиетоправосъдието спрямоспрямо
жертвитежертвите нана престъплениятапрестъпленията ии злоупотребазлоупотреба сс
властвласт отот 19851985гг..

�� ““........неформалнинеформални механизмимеханизми заза решаванерешаване нана
споровеспорове, , вклвкл. . медиациямедиация, , арбитражарбитраж ии
обичайниобичайни практикипрактики следваследва дада бъдатбъдат
използваниизползвани къдетокъдето ее уместноуместно, , заза дада улеснятулеснят
помирениетопомирението ии обезщетяванетообезщетяването нана
жертвитежертвите....””



ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� МинималниМинимални стандартистандарти нана ООНООН заза меркитемерките
безбез лишаванелишаване отот свободасвобода //ТокийскитеТокийските
правилаправила/ 1990 / 1990 гг..

�� НеНе посочватпосочват експлицитноексплицитно медиациятамедиацията ии ВПВП, , 
ноно саса вв духадуха нана ВПВП

�� ФондираниФондирани саса нана основнитеосновните принципипринципи нана
ВПВП: : насърчаваненасърчаване включваневключване нана обществотообществото, , 
окуражаванеокуражаване нана извършителяизвършителя дада поемепоеме
отговорностотговорност ии дрдр..



ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� РезолюцияРезолюция 1999/26 1999/26 нана ИкономическияИкономическия ии
социаленсоциален съветсъвет ““РазвитиеРазвитие ии приложениеприложение нана
медиациятамедиацията ии меркитемерките нана възстановителнотовъзстановителното
правосъдиеправосъдие вв наказателнонаказателно--правосъднатаправосъдната
системасистема”” 19991999гг..

�� МедиациятаМедиацията ии ВПВП сесе разглеждатразглеждат катокато
релевантенрелевантен отговоротговор нана младежкатамладежката
престъпностпрестъпност



ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� РезолюцияРезолюция 2002/12 2002/12 нана ИкономическияИкономическия ии

социаленсоциален съветсъвет относноотносно ОсновнитеОсновните принципипринципи припри

използванетоизползването нана програмипрограми нана възстановителнотовъзстановителното

правосъдиеправосъдие вв наказателнонаказателно--правосъднатаправосъдната системасистема,  ,  

20022002гг..

�� ПоставяПоставя фокусафокуса върхувърху основополагащитеосновополагащите

принципипринципи, , стандартистандарти ии гаранциигаранции припри

приложениетоприложението нана ВПВП ии меркитемерките, , коитокоито следваследва дада

бъдатбъдат предприетипредприети заза попо--нататъшнонататъшно муму развитиеразвитие



ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� ВПВП ее значимазначима тематема вв дневниядневния редред нана
конгреситеконгресите нана ООНООН попо превенцияпревенция нана
престъпносттапрестъпността -- ВиенаВиена, 2000, 2000гг.  .  ии БанкокБанкок, , 
20052005гг..

�� ВВ ЗаключителнитеЗаключителните декларациидекларации акцентътакцентът ее
поставенпоставен найнай--вечевече върхувърху приложениетоприложението нана
ВПВП попо отношениеотношение нана престъплениятапрестъпленията нана
непълнолетнитенепълнолетните ии младитемладите извършителиизвършители



ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� РъководствоРъководство нана ООНООН попо ПрограмитеПрограмите заза

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие, 2006, 2006гг..

�� ПреодоляваПреодолява стеснителнотостеснителното разбиранеразбиране нана

приложнотоприложното полеполе нана ВПВП

�� НасърчаваНасърчава найнай--широкошироко прилаганеприлагане нана ВПВП



ИнструментиИнструменти нана ООНООН

�� НеНе задължаватзадължават държавитедържавите--членкичленки дада

предприематпредприемат конкретниконкретни действиядействия, , самосамо гиги

насърчаватнасърчават

�� ТрудноТрудно сесе постигапостига съгласиесъгласие междумежду

държавитедържавите, , когатокогато следваследва дада сесе отчитаотчита

многообразиетомногообразието нана културикултури ии различнияразличния

правенправен ии социаленсоциален редред

�� МногоМного оставаостава дада сесе правиправи вв бъдещебъдеще времевреме



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ R/85/11 R/85/11 заза положениетоположението нана

жертватажертвата вв рамкитерамките нана наказателнотонаказателното

производствопроизводство

�� ПрепоръчваПрепоръчва нана правителстватаправителствата дада изследватизследват

предимстватапредимствата нана медиациятамедиацията ии помирениетопомирението

ии дада гиги приложатприложат вв наказателниянаказателния процеспроцес



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ R/87/21 R/87/21 заза подпомаганеподпомагане нана

жертвитежертвите ии превенцияпревенция нана виктимизациятавиктимизацията

�� НасърчаваНасърчава експериментиранетоекспериментирането нана

медиациятамедиацията ии оценкатаоценката нана нейнитенейните

резултатирезултати сс огледоглед защитазащита интереситеинтересите нана

жертватажертвата //замененазаменена сс ПрепоръкаПрепоръка /2006/ 8 /2006/ 8 заза

подпомаганеподпомагане нана жертвитежертвите нана престъпносттапрестъпността//



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа
�� ПрепоръкаПрепоръка №№ R/87/20 R/87/20 заза социалнатасоциалната реакцияреакция нана

правонарушениятаправонарушенията нана непълнолетнинепълнолетни

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ RR//8888//6 6 относноотносно социалнатасоциалната реакцияреакция
нана противоправнитепротивоправните деяниядеяния нана непълнолетнитенепълнолетните отот
семействасемейства нана мигрантимигранти

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ RR /95/ 12 /95/ 12 заза администриранеадминистриране нана
наказателнотонаказателното правосъдиеправосъдие

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ RR /96/ 8 /96/ 8 заза наказателнатанаказателната политикаполитика вв
ЕвропаЕвропа вв периодпериод нана променипромени



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ R R /99/19 /99/19 заза медиациямедиация попо
наказателнинаказателни деладела

�� ДефинираДефинира медиациятамедиацията катокато всекивсеки процеспроцес,  ,  
припри койтокойто жертватажертвата ии извършителятизвършителят могатмогат, , 
акоако доброволнодоброволно сесе съгласятсъгласят, , дада участватучастват
активноактивно вв решаванеторешаването нана проблемитепроблемите, , 
произтичащипроизтичащи отот престъплениетопрестъплението сс
помощтапомощта нана безпристрастнобезпристрастно третотрето лицелице



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа
�� ПрепоръкатаПрепоръката ее иновационениновационен ии обхватенобхватен документдокумент

�� ЗакрепваЗакрепва основнитеосновните принципипринципи нана ВПВП

�� ОпределяОпределя необходимосттанеобходимостта отот далновиднадалновидна
наказателнанаказателна политикаполитика ии законодателназаконодателна рамкарамка

�� ИзследваИзследва връзкатавръзката нана медиациятамедиацията сс наказателнонаказателно--
правосъднатаправосъдната системасистема ии основнитеосновните правниправни
гаранциигаранции

�� ПоставяПоставя акцентакцент върхувърху качествотокачеството нана практикатапрактиката

�� 20072007гг..-- ОсновниОсновни насокинасоки заза попо--ефективноефективно прилаганеприлагане
нана препоръкатапрепоръката заза медиациямедиация попо наказателнинаказателни деладела



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа
�� ПрепоръкаПрепоръка №№ R R /2000/ 22 /2000/ 22 заза разширяванеразширяване

приложениетоприложението нана ЕвропейскитеЕвропейските правилаправила заза

общественитеобществените санкциисанкции ии меркимерки

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ R R /2003/ 20  /2003/ 20  относноотносно новитеновите

начининачини заза противодействиепротиводействие нана правонарушениятаправонарушенията

нана непълнолетнинепълнолетни ии ролятаролята нана правосъдиетоправосъдието попо

отношениеотношение нана младежтамладежта

�� ПрепоръкаПрепоръка №№ R R /2006/ 2 /2006/ 2 относноотносно ЕвропейскитеЕвропейските

правилаправила заза затворитезатворите



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа

�� 2626--тата конференцияконференция нана ЕвропейскитеЕвропейските

министриминистри нана правосъдиетоправосъдието //ХелзинкиХелзинки, 2005/ , 2005/ 

приемаприема резолюциярезолюция ““СоциалнатаСоциалната мисиямисия нана

наказателнонаказателно--правосъднатаправосъдната

системасистема::ВъзстановителнотоВъзстановителното правосъдиеправосъдие””

�� МинистритеМинистрите сесе споразумяватспоразумяват заза

сътрудничествосътрудничество ии бъдещибъдещи активниактивни

действиядействия заза насърчаваненасърчаване нана ВПВП



ИнструментиИнструменти нана СъветаСъвета нана

ЕвропаЕвропа

�� 2727--тата конференцияконференция нана ЕвропейскитеЕвропейските

министриминистри нана правосъдиетоправосъдието //ЕреванЕреван, 2006/ , 2006/ 

приемаприема резолюциярезолюция, , коятокоято същосъщо сесе позовавапозовава

нана медиациятамедиацията ии ВПВП

�� ОтчитаОтчита сесе необходимосттанеобходимостта отот мониторингмониторинг

нана изпълнениетоизпълнението нана ПрепоръкаПрепоръка №№ R R /99/19/99/19



СъветътСъветът нана ЕвропаЕвропа ии ВПВП

�� ДълготраенДълготраен интересинтерес къмкъм медиациятамедиацията ии

меркитемерките нана възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие

�� БалансиранБалансиран подходподход-- кактокакто отот перспективаперспектива

нана жертватажертвата, , такатака ии отот перспективаперспектива нана

извършителяизвършителя,  ,  аа такатака същосъщо отот общияобщия

интересинтерес заза добродобро правосъдиеправосъдие

�� НеобвързващиНеобвързващи актовеактове, , ноно пораждащипораждащи голямголям

ефектефект



ИнструментиИнструменти нана ЕвропейскияЕвропейския

съюзсъюз

�� ПрезПрез 1999 1999 гг. . ЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисия формулираформулира

СъобщениеСъобщение заза жертвитежертвите нана престъпленияпрестъпления вв

ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз

�� МедиациятаМедиацията междумежду жертважертва ии извършителизвършител можеможе дада

бъдебъде алтернативноалтернативно решениерешение нана дългитедългите ии

обезкуражителниобезкуражителни наказателнинаказателни процедурипроцедури,  ,  аа такатака

същосъщо тятя ее вв интересинтерес нана жертвитежертвите

�� ПрепоръчваПрепоръчва научнинаучни изследванияизследвания,  ,  експериментиексперименти ии

оценкаоценка



ИнструментиИнструменти нана ЕвропейскияЕвропейския

съюзсъюз

�� ПрезПрез 1999 1999 гг.  .  ЕвропейскиятЕвропейският СъветСъвет вв ТампереТампере
приемаприема ПланПлан заза действиедействие /1999/1999--2004/ 2004/ заза
осъществяванеосъществяване нана напредъкнапредък вв постиганетопостигането нана
европейскаевропейска зоназона заза свободасвобода, , сигурностсигурност ии
правосъдиеправосъдие

�� ДържавитеДържавите--членкичленки следваследва дада приематприемат
алтернативниалтернативни, , извънсъдебниизвънсъдебни процедурипроцедури



ИнструментиИнструменти нана ЕвропейскияЕвропейския

съюзсъюз

�� РамковоРамково решениерешение нана СъветаСъвета нана ЕСЕС отот 15 15 мартмарт

20012001гг. . относноотносно правнотоправното положениеположение вв

наказателнотонаказателното производствопроизводство нана жертвитежертвите нана

престъпленияпрестъпления

�� ВВ сроксрок додо 22 22 мартмарт 20062006гг. . държавитедържавите--членкичленки

следвашеследваше дада разработятразработят ии приематприемат съответнитесъответните

законизакони, , правилнициправилници ии административниадминистративни процедурипроцедури

заза въвежданевъвеждане нана инструментиинструменти нана

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие вв ползаполза нана

жертватажертвата



ИнструментиИнструменти нана ЕвропейскияЕвропейския

съюзсъюз
�� РамковотоРамковото решениерешение нене бебе приложеноприложено пълноценнопълноценно

�� ЗамененоЗаменено сс ДирективаДиректива 2012/29/2012/29/ЕСЕС нана ЕвропейскияЕвропейския

парламентпарламент ии нана СъветаСъвета отот 25 25 октомвриоктомври 2012 2012 гг. . заза

установяванеустановяване нана минималниминимални стандартистандарти заза праватаправата, , 

подкрепатаподкрепата ии защитатазащитата нана жертвитежертвите нана престъпленияпрестъпления

�� НасърчаваНасърчава приложениетоприложението нана възстановителнотовъзстановителното

правосъдиеправосъдие, , катокато поставяпоставя специаленспециален акцентакцент нана гаранциитегаранциите

заза предпазванепредпазване нана жертвитежертвите отот вторичновторично ии повторноповторно

виктимизираневиктимизиране

�� ДържавитеДържавите членкичленки следваследва дада сесе съобразятсъобразят сс директиватадирективата додо

16 16 ноемвриноември 2015 2015 гг..



ЕвропейскиятЕвропейският съюзсъюз ии ВПВП

�� ФинансираФинансира научнинаучни проектипроекти попо ВПВП

�� ПодпомагаПодпомага обучениетообучението попо ВПВП

�� АкцентираАкцентира нана развитиеторазвитието нана ВПВП нана

националнонационално нивониво ии насърчаванасърчава обменаобмена нана

информацияинформация ии сътрудничествотосътрудничеството междумежду

държавитедържавите



ДругиДруги документидокументи заза ВПВП

�� ДекларацияДекларация отот ЛьовенЛьовен заза целесъобразносттацелесъобразността
нана насърчаванетонасърчаването нана възстановителниявъзстановителния
подходподход припри престъплениятапрестъпленията нана
непълнолетнинепълнолетни, 1997, 1997

�� ПриетаПриета отот ПърватаПървата международнамеждународна
конференцияконференция ““ВъзстановителноВъзстановително правосъдиеправосъдие
заза непълнолетнинепълнолетни: : възможностивъзможности, , рисковерискове ии
проблемипроблеми заза научнинаучни изследванияизследвания””



ДругиДруги документидокументи заза ВПВП

�� СтановищеСтановище заза положениетоположението нана жертватажертвата вв

процесапроцеса нана медиациямедиация, 2003 , 2003 -- ЕвропейскиЕвропейски

форумфорум заза подпомаганеподпомагане нана жертвитежертвите

�� СтановищеСтановище заза принципитепринципите нана

възстановителнотовъзстановителното правосъдиеправосъдие, 2004 , 2004 

Restorative Justice  Consortium,  UKRestorative Justice  Consortium,  UK



ИнфраструктураИнфраструктура нана ВПВП

�� МеждународниМеждународни ии националнинационални неправителственинеправителствени

организацииорганизации

�� СтруктуриСтруктури вв рамкитерамките нана междуправителственимеждуправителствени

организацииорганизации

�� НаучниНаучни проектипроекти

�� ПилотниПилотни проектипроекти

�� УниверситетскиУниверситетски програмипрограми

�� ЛетниЛетни училищаучилища заза практиципрактици

�� КонференцииКонференции, , конгресиконгреси ии тт. . нн..



ПриложениеПриложение нана инструментитеинструментите нана

ВПВП

�� САЩСАЩ

�� КанадаКанада

�� АвстралияАвстралия

�� НоваНова ЗеландияЗеландия

�� РедицаРедица странистрани нана АзияАзия, , АфрикаАфрика ии ЛатинскаЛатинска

АмерикаАмерика

�� ЕвропаЕвропа



ВъзстановителнотоВъзстановителното правосъдиеправосъдие вв

БългарияБългария

�� ЧлЧл.3, .3, алал.2 .2 отот ЗаконаЗакона заза медиациятамедиацията /2004/ /2004/ посочвапосочва, , 

чече медиациямедиация сесе провеждапровежда ии вв случаитеслучаите, , предвиденипредвидени

вв НПКНПК

�� НПКНПК /2005/ /2005/ нене уредиуреди случаитеслучаите, , вв коитокоито сесе

провеждапровежда медиациямедиация

�� ПроведенитеПроведените социологическисоциологически проучванияпроучвания показватпоказват, , 

чече медиациятамедиацията попо наказателнинаказателни деладела катокато основеносновен

инструментинструмент нана ВПВП ее желанажелана възможноствъзможност кактокакто отот

професионалиститепрофесионалистите, , такатака ии отот широкитешироките

обществениобществени слоевеслоеве..



КогаКога въввъв времетовремето виждатевиждате евентуалнотоевентуалното

въвежданевъвеждане нана ВПВП вв наказателнонаказателно--

правосъднатаправосъдната нини системасистема ??

Правоприлагащи органи

57%

10%

26%

6%

незабавно след 1-2г. след 5г. след 10г.



КогаКога въввъв времетовремето виждатевиждате евентуалнотоевентуалното

въвежданевъвеждане нана ВПВП вв наказателнонаказателно--

правосъднатаправосъдната нини системасистема ??

Пострадали от престъпление

47%

12%

25%

16%

незабавно след 1-2г. след 5г. след 10г.



КогаКога въввъв времетовремето виждатевиждате евентуалнотоевентуалното

въвежданевъвеждане нана ВПВП вв наказателнонаказателно--

правосъднатаправосъдната нини системасистема ??

Извършители на престъпление

54%

6%

24%

9%

незабавно след 1-2г. след 5г. след 10г.



КогаКога въввъв времетовремето виждатевиждате евентуалнотоевентуалното

въвежданевъвеждане нана ВПВП вв наказателнонаказателно--

правосъднатаправосъдната нини системасистема ??

�� ШирокитеШироките обществениобществени слоевеслоеве

�� самосамо 14% 14% нене саса оптимистиоптимисти заза близкотоблизкото

бъдещебъдеще нана ВПВП вв БългарияБългария

�� 12% 12% изразяватизразяват умеренумерен скептицизъмскептицизъм ии

�� 74% 74% саса позитивнипозитивни заза неговатанеговата добрадобра

перспективаперспектива..



ВъзстановителнотоВъзстановителното правосъдиеправосъдие вв

БългарияБългария

�� НационалнаНационална стратегиястратегия заза подпомаганеподпомагане ии компенсациякомпенсация
нана пострадалипострадали отот престъпленияпрестъпления 20062006гг..-- създаванесъздаване нана
възможноствъзможност пострадалитепострадалите дада участватучастват вв медиациямедиация вв ходахода
нана наказателнотонаказателното производствопроизводство

�� СтратегияСтратегия заза продължаванепродължаване нана реформатареформата нана
съдебнатасъдебната системасистема вв условиятаусловията нана пълноправнопълноправно
членствочленство вв ЕСЕС 20102010гг..-- създаванетосъздаването нана цялостнацялостна системасистема заза
алтернативноалтернативно решаванерешаване нана споровеспорове ее посоченопосочено катокато
приоритетприоритет

�� КонцепцияКонцепция заза наказателнатанаказателната политикаполитика вв РБългарияРБългария заза
периодапериода 20102010--20142014гг..-- предвиждапредвижда въвежданетовъвеждането нана
възстановителнивъзстановителни меркимерки спрямоспрямо лицалица сс неправомернонеправомерно
поведениеповедение,  ,  вклвкл.  .  помирениепомирение сс пострадалияпострадалия

�� КонцепцияКонцепция заза правосъдиетоправосъдието попо отношениеотношение нана децатадецата
--20112011



ВъзстановителнотоВъзстановителното правосъдиеправосъдие вв

БългарияБългария

�� БиБи предоставилопредоставило адекватнаадекватна защитазащита нана
праватаправата ии интереситеинтересите нана жертвитежертвите

�� БиБи способствалоспособствало заза рехабилитациярехабилитация ии
реинтеграцияреинтеграция нана извършителитеизвършителите ии особеноособено
нана непълнолетнитенепълнолетните

�� БиБи увеличилоувеличило възможноститевъзможностите заза реакцияреакция вв
зависимостзависимост отот конкретнияконкретния случайслучай

�� БиБи разтоварилоразтоварило органитеорганите нана наказателнотонаказателното
производствопроизводство



РолятаРолята нана ИнститутаИнститута заза решаванерешаване

нана конфликтиконфликти заза промотиранепромотиране нана ВПВП

�� ОсъществяваОсъществява научнинаучни изследванияизследвания отот

създаванетосъздаването сиси презпрез 2000 2000 гг..

�� ПубликуваПубликува статиистатии ии книгикниги заза същносттасъщността нана

ВПВП ии неговитенеговите моделимодели

�� УчастваУчаства вв множествомножество международнимеждународни

научнинаучни проектипроекти заза промотиранепромотиране нана ВПВП

�� РазработваРазработва законодателнизаконодателни предложенияпредложения заза

въвежданевъвеждане нана ВПВП вв българскатабългарската правнаправна

системасистема



РолятаРолята нана ИнститутаИнститута заза решаванерешаване

нана конфликтиконфликти заза промотиранепромотиране нана ВПВП

�� ““ВВъзстановителнотоъзстановителното правосъдиеправосъдие вв ЕвропаЕвропа: : 

защитазащита нана жертвитежертвите ии овластяванеовластяване нана

професионалиститепрофесионалистите”” –– 20122012--2014 2014 гг..

�� ДвугодишенДвугодишен проектпроект, , чияточиято целцел ее улесняванеулесняване

прилаганетоприлагането нана ДирективаДиректива 2012/29/2012/29/ЕСЕС нана

ЕвропейскияЕвропейския парламентпарламент ии нана СъветаСъвета отот 25 25 

октомвриоктомври 2012 2012 годинагодина заза установяванеустановяване нана

минималниминимални стандартистандарти заза праватаправата, , подкрепатаподкрепата

ии защитатазащитата нана жертвитежертвите нана престъпленияпрестъпления



РолятаРолята нана ИнститутаИнститута заза решаванерешаване

нана конфликтиконфликти заза промотиранепромотиране нана ВПВП

�� ВодещаВодеща организацияорганизация попо проектапроекта ее

международниятмеждународният аналитиченаналитичен центърцентър заза

независиминезависими академичниакадемични изследванияизследвания

Independent Academic Research StudiesIndependent Academic Research Studies

((IARSIARS), ), базиранбазиран въввъв ВеликобританияВеликобритания

�� ЕвропейскиЕвропейски партньорипартньори: : НПОНПО

««ВъзстановителноВъзстановително правосъдиеправосъдие -- ХоландияХоландия»»

ЕвропейскатаЕвропейската организацияорганизация заза публичнопублично

правоправо ((ГърцияГърция),),УниверситетаУниверситета заза приложниприложни

наукинауки ((ГерманияГермания)  )  ии ИРКИРК



РолятаРолята нана ИнститутаИнститута заза решаванерешаване

нана конфликтиконфликти заза промотиранепромотиране нана ВПВП

�� ВВ рамкитерамките нана проектапроекта саса извършениизвършени

литературенлитературен обзоробзор ии социологическосоциологическо

проучванепроучване средсред правоприлагащитеправоприлагащите органиоргани

ии жертвитежертвите нана престъпленияпрестъпления относноотносно

възможноститевъзможностите нана ВПВП заза тяхнататяхната защитазащита

�� РазработениРазработени саса ПротоколиПротоколи ии УказанияУказания заза

гаранциигаранции заза жертвитежертвите,  ,  УчебниУчебни програмипрограми заза

професионалистипрофесионалисти ии УказателУказател заза добритедобрите

практикипрактики заза междуинституционалномеждуинституционално

сътрудничествосътрудничество



РолятаРолята нана ИнститутаИнститута заза решаванерешаване

нана конфликтиконфликти заза промотиранепромотиране нана ВПВП

�� ПредстоиПредстои пилотнопилотно обучениеобучение заза апробиранеапробиране нана

учебнитеучебните материалиматериали

�� ВъзнамерявамеВъзнамеряваме дада издадемиздадем книгакнига сс резултатитерезултатите

отот проектапроекта

�� ОсновнатаОсновната целцел нана проектапроекта ее дада създадесъздаде научнинаучни ии

практическипрактически продуктипродукти, , коитокоито могатмогат дада бъдатбъдат

директнодиректно използваниизползвани отот жертвитежертвите нана

престъпленияпрестъпления, , политицитеполитиците ии практицитепрактиците припри

националнатанационалната имплементацияимплементация нана ДирективатаДирективата заза

жертвитежертвите
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ПоПо--важниважни интернетинтернет източнициизточници

�� ЕЕuropean Forum  for  Restorative Justiceuropean Forum  for  Restorative Justice--
http://www.euforumrj.org/http://www.euforumrj.org/

�� International  Institute  for  Restorative  Practices International  Institute  for  Restorative  Practices --
http://www.iirp.org/http://www.iirp.org/

�� Restorative Justice  CouncilRestorative Justice  Council--
http://www.restorativejustice.org.uk/http://www.restorativejustice.org.uk/

�� Restorative Justice Online Restorative Justice Online ––

http://www.restorativejustice.orghttp://www.restorativejustice.org

Restorative Justice in EuropeRestorative Justice in Europe--

httphttp://://wwwwww..rjrj44allall..infoinfo//contentcontent//RJERJE__partnerspartners



ВместоВместо заключениезаключение

�� ВъзстановителнотоВъзстановителното правосъдиеправосъдие продължавапродължава вечевече

десетилетиядесетилетия дада бъдебъде приоритетнаприоритетна тематема заза

творцитетворците нана наказателнатанаказателната политикаполитика

�� ТяТя ангажираангажира кактокакто вниманиетовниманието нана

международнитемеждународните, , такатака ии нана националнитенационалните

институцииинституции, , нана ученитеучените ии неправителственитенеправителствените

организацииорганизации

�� ЗаконодателнотоЗаконодателното урежданеуреждане нана ВПВП вв БългарияБългария биби

отговорилоотговорило нана очакваниятаочакванията нана обществотообществото ии биби

доближилодоближило наказателнонаказателно--правосъднатаправосъдната нини системасистема

додо европейскитеевропейските стандартистандарти..



�� БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието !!!!!!
�� www.icrwww.icr--bg.orgbg.org

�� chankova@yahoo.comchankova@yahoo.com


