
С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз 

Tази публикация е финансирана по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз. Съдържанието на публикацията 
представя гледната точка на нейните автори, които единствени носят отговорност за нея. Европейската комисия не отговаря за начина, 

по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

 

БЮЛЕТИН 

Инициативата „Усъвършенстване на подхода на наказателното правосъдие към жертвите на престъпления“ (RE-JUST) се 

изпълнява от януари 2020 г. до септември 2021 г. Тя се координира от Асоциация „Про Рефугиу“ (Румъния) в партньорство с Центъра за 

изследване на демокрацията (България), „Солводи“ (Германия), „Динамия“(Испания) и Европейския институт за превенция и контрол 

на престъпността – HEUNI (Финландия). Инициативата имаше за цел да допринесе за подобряване на съдебното и 

мултидисциплинарното сътрудничество между институции, организации и професионалисти, оправомощени да оказват съдействие и да 

защитават правата на жертвите, както и за насърчаването на подхода, насочен към нуждите на жертвите, в страните на партньорите. 

Внимание заслужават следните дейности, извършени в рамките на инициативата: 

 Национални доклади, в които се прави преглед на законодателството и практическите аспекти на правата на жертвите и достъпа

до правосъдие в България, Финландия, Германия, Румъния и Испания.

 Срещи на експерти и заинтересовани лица – онлайн събития, в които взеха участие 32 юристи, социални и здравни специалисти 

от министерства, правителствени агенции, университети, правоприлагащи органи, съдилища, прокуратури, адвокатски колегии

и съюзи, организации за подкрепа на жертви.

 Сборник „Добри практики относно жертвите на престъпления и наказателното правосъдие“, публикуван на английски, румънски, 

български, немски, финландски и испански език. В него са представени добри практики от няколко държави членки, като някои

обхващат защитата на всички жертви на престъпления, докато други са свързани с определен тип жертви (напр. деца жертви,

жертви на трафик на хора, жертви на насилие, основано на пола).

 Национални срещи, проведени в по-голямата си част онлайн, в които участваха 99 български, финландски, немски, румънски и

испански адвокати, прокурори, съдии, полицейски служители, психолози, социални работници, изследователи, представители

на академичната общност, на министерства, правителствени и неправителствени организации и агенции.

 План за действие за развитие на наказателното правосъдие с фокус върху жертвите и преживяната от тях травма. Публикацията 

се основава на идеята, че защитата на жертвите трябва да се разбира и постига на много фронтове (законодателство, съдебни

процедури, общество). Публикацията съдържа информация за мултидисциплинарното сътрудничество и процедури за 

насочване, гарантиран достъп до информация за жертвите на престъпления, за психологическите травми и значението на

обученията по темата за травмата за специалисти от системата на наказателното правосъдие.

 Национални кръгли маси, проведени в по-голямата си част онлайн, в които участваха 102 български, немски, румънски и 

испански експерти по правни, социални и здравни въпроси.

 Международна заключителна конференция в онлайн формат, в която участваха 147 изявени представители на български,

финландски, немски, румънски и испански министерства, правителствени агенции, съдилища, адвокатски асоциации,

университети и изследователски институти, публични и частни доставчици на услуги, граждански организации.

Допълнителна информация е достъпна на уебсайта и Facebook страницата на инициативата.

http://re-just.prorefugiu.eu/ 

https://www.facebook.com/re.just.project/ 
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