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Инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до 
правна помощ“ се изпълнява от Центъра за изследване на демокрацията в партньорство с академични и 
неправителствени организации от четири страни – членки на ЕС, координирано от университета „Адам 
Мицкевич“ в Познан, Полша.

Кръгла маса „Формиране на дългосрочни политики за 

подобряване на положението на пострадалите от 

престъпления”

На 6 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса на тема 

„Формиране на дългосрочни политики за подобряване на положението на пострадалите от 

престъпления” с участието на магистрати, адвокати и представители на гражданското 

общество. В рамките на събитието бяха описани основните параметри на инициативата за 

достъп до правна помощ на пострадалите от престъпления, в която организацията участва. 

Подробно бяха представени заключенията от националния доклад за България, подготвен от 

екип на Правната програма на Центъра, и някои общи препоръки относно необходимите 

законодателни и практически мерки на защита на жертвите на престъпления. Сред другите 

представени теми бяха перспективите пред въвеждането на възстановителното правосъдие в 

България, законодателството и политиките на другите държави-членки на ЕС в областта на 

пострадалите, както и възможностите за подобряване на информираността относно правното 

им положение чрез средствата на новите технологии. 

Повече информация за събитието и някои от презентациите на участниците можете да 

намерите на уебсайта на Центъра за изследване на демокрацията. 

Научна конференция „Подобряване на защитата на правата на 

пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“

На 9 юни 2014 г. в гр. Познан, Полша университетът „Адам Мицкевич“ организира научна 

конференция „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: 

достъп до правна помощ“ в рамките на едноименната европейска инициатива, в която участва 

и Центърът за изследване на демокрацията. Партньорите по инициативата представиха 

постигнатите изследователски и практически резултати, както и заключенията и препоръките, 

отправени към ангажираните институции и гражданския сектор. Представители на 

Европейската комисия и на академичните среди се спряха на предизвикателствата пред 

правната помощ в страните членки. Практикуващи юристи набелязаха проблемите, срещани в 

ежедневната работа с жертви на престъпления, и пътищата за усъвършенстване на 

системата за подпомагането им в областта на комуникацията, обучението на ангажираните 

професионалисти и възстановителното правосъдие. 

За абонамент или за прекратяване на абонамента за електронния бюлетин на 

инициативата можете да се обърнете към Центъра за изследване на демокрацията на 

електронен адрес law@online.bg. 
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С финансовата подкрепа на програма „Наказателно правосъдие“ на Европейския съюз
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