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2 НАРЪЧНИК ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 

PROGRAMMES 

 

 

 

 

 

Предговор 

 
Възстановителното правосъдие представлява гъвкав отговор на престъпно поведение, основан 

на участие и разрешаване на проблеми, който може да осигури допълнителен или алтернативен 

способ за въздаване на справедливост. То може да подобри достъпа до правосъдие, особено за 

жертвите на престъпления и уязвимите и маргинализираните групи от населението, включително 

в условията на преходно правосъдие. Възстановителното правосъдие има голям потенциал да 

допринесе за постигането на целта за устойчиво развитие (ЦУР) 16 за осигуряване на достъп до 

правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на 

всички равнища. 

 

Като част от поредицата наръчници за наказателно правосъдие – поредица от практически 

инструменти, разработени от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) за 

подпомагане на държавите при прилагането на върховенството на закона и реформите на 

наказателното правосъдие, настоящият наръчник има за цел да направи преглед на концепцията, 

ценностите и принципите на възстановителното правосъдие, както и да предостави практически 

насоки относно програмите и процесите на възстановителното правосъдие. 

 

Наръчникът е предназначен да се използва от всички участници в системата на наказателното 

правосъдие – включително политици, законодатели, професионалисти в областта на 

наказателното правосъдие, общностни групи, практикуващи юристи в сферата на 

възстановително правосъдие, членове на гражданското общество и други лица, както и 

организации, работещи в областта на реформата на наказателното правосъдие – в различен 

контекст, както като справочен документ, така и като средство за обучение. Той е предназначен 

също така да се използва във връзка с Учебната програма за обучение по възстановително 

правосъдие – инструмент, разработен от СНПООН за предоставяне на насоки за укрепване на 

капацитета при предоставянето на услуги за възстановително правосъдие. 

 

 

Какво обхваща наръчникът 

Основната цел на настоящия наръчник е да се направи ясен и кратък преглед на предимствата на 

програмите за възстановително правосъдие и на добрите практики при тяхното разработване и 

осъществяване. Наръчникът обхваща широк кръг от въпроси, свързани с програмите за 

възстановително правосъдие: приложими стандарти; различни видове програми; проблеми, 

свързани с разработването и изпълнението на програмите; динамика на интервенциите на 

възстановителното правосъдие; разработване и осъществяване на програмите и мобилизиране на 

активи на общността; както и мониторинг и оценка на програмите. Акцентът е поставен върху 

представянето на информация и примери, които ще бъдат полезни при създаването на нови 

програми, свързани с различен социален, културен и правен контекст. 

 

 

1 



 

 

 

 

Наръчникът съдържа осем глави: 

 
Глава 1 включва въведение във възстановителното правосъдие, в неговите основни принципи, 

цели и ползи. Като признава наличието на множество и различни дефиниции на 

възстановителното правосъдие, в нея се изяснява дефиницията на понятието за целите на 

настоящото ръководство. 

 

В глава 2 се въвеждат Основните принципи на ООН на използването на програмите за 

възстановително правосъдие по наказателноправни въпроси (наричани по-нататък Основни 

принципи), както и други съответни международни стандарти, свързани с използването на 

възстановителното правосъдие в специфичен контекст. В нея са включени също така примери за 

насоки, създадени за целите на разработването и осъществяването на програмите за 

възстановително правосъдие. 

 

В глава 3 е представен общ преглед на най-често срещаните видове програми за възстановително 

правосъдие, включително програми за медиация между жертви и извършители на престъпления, 

групови възстановителни конференции, кръгови процеси и обществени панели или съвети. 

Разгледана е връзката между възстановителното правосъдие и форумите за местно и обичайно 

правосъдие и прилагането на възстановителното правосъдие в контекста на преходното 

правосъдие. 

 

В глава 4 се обяснява как интервенциите на възстановителното правосъдие могат да се 

практикуват не само като алтернатива, но и като допълнение към наказателноправния процес на 

всеки етап от него, включително: на етапа на досъдебното производство като отклоняване от 

наказателно преследване; на етапите на воденето на процеса и на произнасянето на присъдата; 

както и на етапа след произнасянето на присъдата като алтернатива на лишаването от свобода, 

като част от или в допълнение на присъда без лишаване от свобода, по време на лишаване от 

свобода или при освобождаване от затвора като част от процеса на реинтеграция на извършителя 

на престъплението. 

 

В глава 5 са описани някои от извлечените поуки относно основните фактори, отговорни за 

успешното функциониране на програмите за възстановително правосъдие. Ключови сред тях са 

безопасното и целенасочено ангажиране на жертвите и на други участници, насърчаването на 

подходящи насочвания към програмите и повишаването на осведомеността относно 

възстановителните възможности, адекватната подготовка на участниците, компетентното 

фасилитиране на процеса, ефективната подкрепа на програмите и положителната ангажираност 

на общността. 

 

В глава 6 се въвежда въпросът за прилагането на аспектите на възстановителното правосъдие по 

отношение на тежки престъпления. Обсъждат се отговори на общите опасения относно 

прилагането на възстановителното правосъдие в случаи, които включват тежки престъпления, 

включително опасения за безопасността и благосъстоянието на жертвите. Разглежда се също така 

въпросът за прилагането на подходите на възстановителното правосъдие към конкретни 

престъпления, като домашно насилие, насилие от интимен партньор, насилие срещу деца, 

сексуално насилие и престъпления от омраза. 

 

В глава 7 се предлага стратегически подход при създаването на програми за възстановително 

правосъдие. Прави се преглед на ключовите аспекти на ефективното прилагане на устойчиви 

програми за възстановително правосъдие, включително относно адресиране на необходимостта 

от създаване на законодателство или разпоредби, както и необходимостта от лидерство, 

определяне на организацията и структурата на програмите, осигуряване на подкрепа от 

организации за наказателно правосъдие, идентифициране и мобилизиране на активите на 

общността и надграждане върху съществуващите силни страни на общността и съдебната 

система, както и внимателно планиране и наблюдение на процеса на изпълнение.  

 

В глава 8 се подчертава необходимостта от надзор, мониторинг и оценка на програмите и се 

разглежда значението на оценката на програмите за възстановително правосъдие, измерването 

на тяхното въздействие и разпространението на информация за добри практики. 



2 НАРЪЧНИК ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 

PROGRAMMES 

 

 

 

1.      Възстановително 
правосъдие и 
наказателен процес  

 

 

 

Програмите за възстановително правосъдие се основават на убеждението, че страните, които са 

въвлечени във или засегнати от дадено престъпление, следва да участват активно в поправянето 

на вредата, в облекчаване на причиненото страдание и, когато е възможно, в предприемането на 

стъпки за предотвратяване на повторно възникване на вредата. Този подход се разглежда и като 

средство за насърчаване на толерантност и приобщаване, за разкриване на истината, за 

насърчаване на мирното заявяване и разрешаване на конфликта, за изграждане на уважение към 

многообразието и за насърчаване на отговорни общностни практики.  

 

Способът не е нов. Възстановителното правосъдие има исторически корени, които могат да 

бъдат проследени в повечето общества още преди развитието на съвременните системи за 

наказателно правосъдие. То продължава да се практикува чрез местни и обичайни способи за 

налагане на справедливост и разрешаване на конфликти. Процесите на възстановителното 

правосъдие могат да бъдат адаптирани към различен културен контекст и към различните нужди 

на отделните общности. 

 

Налице е нарастваща подкрепа за управлението и разрешаването на социални конфликти чрез 

диалог и механизми за участие на общността, включително чрез насърчаване на 

възстановителното правосъдие.1
 

 

Новите и утвърдените форми на възстановителното правосъдие предлагат на общностите 

достатъчно добри средства за разрешаване на конфликти и намаляване на вредите, причинени от 

престъпно поведение. Те включват лицата, които са пряко ангажирани или засегнати от дадено 

престъпление, включително, в някои случаи, членове на общността. Тези процеси са особено 

добре адаптирани за ситуации, в които страните участват доброволно и всяка от тях има 

възможност да участва безопасно в улеснен диалог за постигане на общо разбирателство и 

съгласие.  

 

Настоящият наръчник се фокусира върху програмите за възстановително правосъдие по 

наказателни дела, но трябва да се знае, че възстановителните процеси се използват успешно и за 

преодоляване и разрешаване на конфликти и поправяне на вреди в различен контекст и условия, 

включително по отношение на семейства, училища, квартали, спорт, работно място, затвори и 

дори при разглеждане на жалби срещу полицията. 

 
 

1Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha Declaration on inte- 
grating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic 
challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation, Doha, Qatar, 
12–19 April 2015 (see A/CONF.222/L.6), para. 10. 
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1.1 Какво представлява възстановителното правосъдие? 

Възстановителното правосъдие е подход, който предлага на извършителите, жертвите и 

общността алтернативен път за постигане на справедливост. То насърчава безопасното участие 

на жертвите в разрешаването на ситуацията и дава възможност на лицата, отговорни за вредата, 

причинена от техните действия, да понесат своята отговорност пред пострадалите. То се основава 

на признанието, че престъпното поведение не само нарушава закона, но вреди и на жертвите и 

общността. 

 

В литературата има много и различни дефиниции на възстановителното правосъдие. Това се 

дължи на разнообразния и променящ се характер на подходите към възстановителното 

правосъдие по света. В някои определения се поставя акцент върху аспекта на участието в 

процеса и на срещите и активното ангажиране чрез диалог. В други се набляга на 

възстановителните резултати, като обезщетение, възстановяване на жертвата и реинтеграция на 

извършителя. Повечето дефиниции обаче са единодушни по отношение на следните елементи: 

 

• Фокус върху вредата, причинена от престъпно поведение 

• Доброволно участие на лицата, които са най-силно засегнати от вредата, включително 

жертвата, извършителя и в някои процеси и практики – техните поддръжници или 

членове на семейството, членове на заинтересованата общност и компетентни 

специалисти  

• Подготовка на страните и улесняване на процеса от страна на обучени специалисти, 

практикуващи в областта на възстановителното правосъдие  

• Диалог между страните за постигане на взаимно разбиране за случилото се и последиците 

от него и съгласие за това, което следва да се направи 

• Резултатите от възстановителния процес варират и могат да включват израз на разкаяние 

и признаване на отговорността от страна на извършителя и ангажимент да се предприемат 

определени възстановителни действия пред жертвата или общността  

• Предложение за подкрепа на жертвата за подпомагане на възстановяването ѝ и на 

извършителя за подпомагане на реинтеграцията и въздържане от по-нататъшни 

увреждащи действия  

 
 

 

За целите на настоящия наръчник на термина „програми за възстановително правосъдие“ се дава 

същата широка дефиниция като тази в Основните принципи, а именно: „всяка програма, която 

използва възстановителни процеси и се стреми към постигане на възстановителни резултати.“ 2 

 
2 Economic and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, para. 1. 

ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  

 

Програмите за възстановително правосъдие предполагат участие на жертвите. Концепцията 
„жертва“ обаче изисква също така операционализация за целите на дефинирането на процеса на 
възстановително правосъдие. Съгласно Декларацията за основните принципи на правосъдието, 
отнасящи се до жертвите на престъпления и злоупотреба с власт от 1985 г., жертвите са „лица, 

които поотделно или заедно са претърпели вреда, включително физическо или психическо 
увреждане, емоционално страдание, икономическа загуба или съществено увреждане на техните 
основни права чрез действия или бездействия, които нарушават приложимото наказателно право 
в държавите членки, включително законите, забраняващи престъпна злоупотреба с власт“.a 

Декларацията също така включва в определението за „жертва“, когато е приложимо, най-
близките членове на семейството или лицата, които са на издръжка на пряката жертва, както и 
лица, които са претърпели вреда при намеса в помощ на жертви в беда или за предотвратяване 
на престъпление. 

 
a United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, General 

Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, art. 1. 
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Акцентът в това определение е поставен върху процеса на участие, дефиниран като „всеки 

процес, в който жертвата и извършителят и, когато е приложимо, всички други лица или членове 

на общността, засегнати от престъплението, участват заедно и активно в разрешаването на 

въпроси, произтичащи от престъплението, обикновено с помощта на фасилитатор“.3 Лицата, 

участващи в този процес, се наричат „страни“. Този процес има много форми, базирани на 

различни техники и видове диалог. В Европа например процесът е по-известен като 

„медиация“,4 за разлика от съдебното произнасяне. В други части на света той може да се 

нарича „възстановителна конференция (конфериране)“, „диалог“, „осъждащ кръг“ или 

„помирение“.  

 

Съгласно Основните принципи възстановителният резултат е „споразумение, постигнато в 

резултат на възстановителен процес, насочен към удовлетворяване на индивидуалните и 

колективните нужди и отговорности на страните и постигане на реинтеграция на жертвата 

и извършителя”.5 Обикновено се приема, че възстановителният резултат би следвало да 

включва форма на правна защита, компенсация или обезщетение, но това не винаги е така. 

 

Освен това във връзка с резултатите от възстановителното правосъдие често се прави 

разграничение между материални (например парична компенсация) и символични форми на 

обезщетение.6 Символичната форма на обезщетение може да включва проверка на факти, 

извинения и официални извинения, публично признание за нанесената вреда, 

удовлетворение от предприетите превантивни мерки, възпоменание, гаранции за 

неповтаряне и доброволен общественополезен труд в общността или в благотворителна 

организация. Резултатът от процеса на възстановителното правосъдие често включва и двете 

форми на обезщетение. Извършителите, особено младите извършители, не винаги 

разполагат със средства за изплащане на финансово обезщетение, но жестове като 

извинение, поемане на отговорност, общественополезен труд или ангажимент да не се 

повтаря престъплението могат да играят полезна роля за жертвите или общността чрез 

създаване на чувство за въздадена справедливост, изцеление и приключване.7 В някои 

случаи процесът може да доведе до помирение между страните. 

 

 

 

1.2 Цели на възстановителното правосъдие 

Практикуващите специалисти в областта на възстановителното правосъдие са склонни да се 

съгласят, че това, което наистина прави даден отговор на престъпността „възстановителен“, 

не е само конкретна практика или процес, а по-скоро придържането към широк набор от 

ценности, които осигуряват обща основа за участие на страните в отговор на криминален 

инцидент и неговите последици.8 Тези ценности включват истина, справедливост, физическа 

и емоционална безопасност на участниците, приобщаване, овластяване на участниците, 

защита на правата на жертвите и извършителите, обезщетение, солидарност, уважение и 

запазване на достойнството на всички участници, доброволност и прозрачност на процеса и 

резултатите. 

 
3 Economic and Social Council resolution 2002/12 of 24 July 2002, annex, para. 2. 
4  Вж. Препоръка CM/Rec(2018)8 на Съвета на Европа относно възстановителното правосъдие по наказателноправни 

въпроси 
5 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex, para 3. 
6 Вж. например 2005 United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 
Humanitarian Law (General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005), в което обезщетенията се 
характеризират според това дали имат символичен или материален характер. 

7 Doak, J., “Honing the Stone: Refining restorative justice as a vehicle for emotional redress”, Contemporary 
Justice Review, 14(4), pp. 439–456. 

8 Вж. например Chapman, T. and Törzs, E. (eds.) (2018), Connecting People to Restore Just Relations: Practice guide 
on values and standards for restorative justice practices, Leuven: European Forum for Restorative Justice: 
www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/efrj-values-and-standards-manual-to-print-24pp.pdf. 

http://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/efrj-values-and-standards-manual-to-print-24pp.pdf
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Целите на програмите за възстановително правосъдие се оповестяват по различни начини, 

но по същество включват следните основни елементи: 

 

(a) Подкрепа на жертвите, създаване на възможност те да бъдат чути, изслушване на 

техния случай, окуражаване да изразят своите нужди и желания, предоставяне на 

отговори, даване на възможност да участват в процеса на разрешаване и предлагане 

на помощ  

 
През последните две десетилетия системите за наказателно правосъдие бяха призвани да се 

съсредоточат по-директно върху нуждите и интересите на жертвите (като например 

нуждата от информация, овластяване чрез участие, изразяване, съпричастност, 

обезщетяване, възстановяване на чувството на контрол и сигурност). Декларацията за 

основните принципи на правосъдието, отнасящи се за жертвите на престъпления и 

злоупотреба с власт, гласи, че „неформалните механизми за разрешаване на спорове, 

включително медиация, арбитраж и обичайно правосъдие или местни практики, следва да 

се използват, когато е подходящо, за да се улесни помирението и обезщетението за 

жертвите”.9 Процесът на възстановително правосъдие е уникален за справяне с много от 

най-важните нужди на жертвите. Подходът на възстановителното правосъдие може да 

подпомогне процес, при който възгледите и интересите на жертвите са от значение, където 

те могат да участват и да бъдат третирани справедливо и с уважение, както и да търсят 

обезщетение и компенсация. Чрез участието си в процеса жертвите имат думата при 

определянето на това какъв би бил приемливият изход от процеса и да предприемат стъпки 

към приключване.10
 

 
9 General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, para. 7. 
10 Bolitho, J. (2015), “Putting justice needs first: A case study of best practice in restorative justice”, Restorative 

Justice: An International Journal, 3(2), pp. 256–281; Bolívar, D. (2019), Restoring Harm: a psychosocial approach to 
victims and restorative justice, Abingdon Oxon: Routledge; Hallam, M. (2014), Restoring the Balance: An Evaluation 
of the Project conducted through interviews with victims, offenders and those making referrals to the service, London: Victim 
Support (Thames Valley Area). 

ЦЕННОСТИ, ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИ ПРАКТИКАТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ   

 

Обезщетяване: Акцент върху признаването и поправянето на физическата, емоционалната и финансовата вреда, 

причинена от престъпление, и удовлетворяване на нуждите на засегнатите лица.   

Уважение: Третиране на всички участници с необходимото уважение, състрадание и еднакво внимание.  

Доброволност: Осигуряване на участието на жертвите, извършителите и членовете на общността е доброволно и 
се основава на свободно, информирано и продължаващо съгласие. 

Приобщаване: Насърчаване и подкрепяне на пълноценното участие на засегнатите лица, включително жертвите, 
извършителите, техните приятели, семейства и общности. 

Овластяване: Даване на възможност на участниците да общуват открито и честно и да имат активна роля при 
определянето на начините за удовлетворяване на техните нужди, както ги виждат. 

Безопасност: Грижа за физическата, емоционалната, културната и духовната безопасност и благосъстоянието на 
всички участници. Участието във възстановителното правосъдие не следва да води до допълнителна вреда за който и 
да било участник. 

Отговорност: Помагане на лицата, които са причинили вреда, да признаят и да поемат отговорност за вредата и 
необходимостта от обезщетение. 

Трансформация: Осигуряване на възможност за разбиране, изцеление и промяна и допринасяне за 

възстановяването и реинтегрирането на жертвите и извършителите. 

 
Източник: Department of Justice Canada (2018), Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters, Ottawa: 

Justice Canada. 
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(б)      Поправяне на отношенията, увредени от престъплението, отчасти чрез постигане 

на консенсус за това как най-добре да се реагира на него 

 
Ключова характеристика на възстановителното правосъдие е неговият отговор на 

престъпно поведение, който се фокусира не само върху извършителя и престъплението. 

Омиротворяването, разрешаването на спорове, възстановяването на взаимоотношенията и 

дори помирението се разглеждат като основни методи за постигане на справедливост и 

подкрепа на жертвата и извършителя, като същевременно служат и на по-широките 

интереси на обществената безопасност на общността. Процесът на участие може също така 

да помогне за установяване на основните причини за престъплението и за формулиране на 

стратегии за превенция на престъпността. 

 

 

 (в)       Утвърждаване на общностните ценности и изобличаване на престъпно поведение 
 

Изобличаването на определени типове поведение е цел на процеса на възстановителното 

правосъдие, точно както това е основна цел на наказателното право от векове. Различен е 

начинът, по който се заклеймява такова поведение обаче. Социалните ценности се 

утвърждават по по-гъвкав начин, като се вземат предвид не само правилата, но и 

индивидуалните обстоятелства на престъплението, жертвата и извършителя. 

Изобличаването се постига чрез положителен процес, като това не е единственият акцент 

на намесата. Какво включва изобличаването и как то се извършва по време на 

възстановителния процес варира в значителна степен, но остава съществена част от него. 

 

(г)       Насърчаване на поемането на отговорност от всички заинтересовани страни, особено от  
извършителите  

 
Възстановителният процес има за цел да улесни извършителите да поемат отговорност за 

своето поведение и последствията от него. За разлика от наказателното производство, което 

е фокусирано върху определянето и оценката на правната вина, процесът на 

възстановителното правосъдие преминава от признаване на отговорността за нанесената 

вреда към фокусиране върху това как вредата може да бъде поправена и как да се избегне 

последваща вреда в бъдеще. Всички страни, които са имали роля в престъплението или в 

обстоятелствата, довели до него, се насърчават да поемат отговорност за ролята, която са 

изиграли. Как признаването на отговорност води до действие, остава да се определи чрез 

самия възстановителен процес, а не чрез автоматичното прилагане на общи правни правила. 

В най-добрия случай процесът може да накара извършителите на престъпления не само да 

поемат отговорност за нанесената вреда, но и да преминат през когнитивна и емоционална 

трансформация и да подобрят отношенията си с общността. 

 

(д)    Определяне на възстановителни, ориентирани към бъдещето резултати 

 
Вместо да подчертават правилата, които са били нарушени, и наказанието, което трябва да 

бъде наложено, възстановителните подходи се фокусират предимно върху въздействието 

на вредоносните действия върху жертвата и общността. Въпреки че може да помогне за 

разрешаване на проблема с прекомерното разчитане на лишаването от свобода, процесът на 

възстановително правосъдие не изключва непременно всички форми на наказание 

(например глоба, пробация или дори лишаване от свобода), но остава категорично насочен 

към постигане на възстановителни, ориентирани към бъдещето резултати, които водят до 

намаляване на допълнителните вреди. То предоставя на извършителите възможност да 

направят целенасочено обезщетение и да поправят отношенията, увредени от действията 

им. Процесът на възстановителното правосъдие може да протича успоредно с други форми 

на интервенция (например лечение на злоупотреба с наркотици, лечение на психичен 

проблем и надзор).  
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 (е) Предотвратяване на рецидивизъм чрез насърчаване на промяна в отделните 

извършители и улесняване на реинтегрирането им в общността  

 
Вредите, причинени от извършителите, са основен акцент в процеса на възстановителното 

правосъдие, заедно с бъдещото поведение на извършителите. Жертвите и общността 

очакват угризенията да доведат до ангажимент не само за поправяне на вредата, но и за 

избягване на увреждащи действия в бъдеще. Ангажиментът на извършителя, тъй като е 

свързан с неговото бъдещо поведение, обикновено е съществен компонент от 

споразумения, постигнати чрез медиация или други възстановителни процеси. 

Трансформирането или „реформирането“ на извършителя чрез възстановителния процес е 

легитимна и важна цел на процеса, както и за превенцията на рецидивизма. Настояването 

извършителите да разберат и да поемат отговорност за последствията от действията си 

очевидно има за цел да повлияе на бъдещото им поведение. Семейството на извършителя и 

подкрепящите го други лица, общността и съответните институции имат своята роля в този 

процес. 

 

 

1.3 Ползи от възстановителното правосъдие 

Въпреки че до момента са направени сравнително малко стриктни оценки на програмите за 

възстановително правосъдие, констатациите от тях като цяло показват, че възстановителният 

процес, на всеки етап от системата на наказателното правосъдие, има по-голям потенциал от 

стандартния процес на правосъдие за ефективното разрешаване на конфликти, за осигуряване на 

поемането на отговорност от извършителя и удовлетворяването на нуждите на жертвите.11
 

 

По-долу следват някои общи констатации, направени в резултат на изпълнението на програмите 

до момента: 

 

• Възстановителното правосъдие има положителен ефект за намаляване на честотата и 

тежестта на повторни престъпления.12
 

• Подходът на възстановителното правосъдие е особено подходящ за насърчаване на 

въздържането от престъпления и намаляване на рецидивите, когато е част от по-широка 

рехабилитационна рамка. 

• Програмите за възстановително правосъдие могат да бъдат особено ефективни, когато са 

насочени към по-рискови извършители и извършители на тежки престъпления. 

• Успешните решения и възстановителните резултати при медиацията и възстановителните 

конференции с участието на жертвата и извършителя са възможни както по отношение на 

престъпления, свързани с имущество, така и за тежки престъпления, престъпления, 

извършени от възрастни и младежи, по отношение на извършители и жертви, които са 

роднини, както и по отношение на непознати лица. 

• Няма присъщо ограничение на вида престъпления, които могат да бъдат отнесени към 

възстановителни процеси, при липса на други съображения. 

 

 
11 Strang, H. and Sherman, L.W. (2015), “The Morality of Evidence”, Restorative Justice, 3(1), pp. 6–27; Miers, 

D. (2001), An International Review of Restorative Justice, London: Home Office, p. 85. See also: McCold, P. (2003), 
“A Survey of Assessment Research on Mediation and Conferencing”, in Walgrave, L. (ed.) Repositioning Restorative 
Justice, Devon (United Kingdom): Willan Publishing, pp. 67–120. 

12 Sherman, L., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. and Ariel, B. (2015), “Are Restorative Justice Confer- ences 
Effective in Reducing Repeat Offending?”, Journal of Quantitative Criminology, 31(1), pp. 1–24; Umbreit, M.S., Coates, 
R.B. and Vos, B. (2008), “Victim-Offender Mediation: An evolving evidence-based practice”, in Sullivan, D. 
and Taft, L. (eds.), Handbook of Restorative Justice, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 52–62; Shapland, J., Robinson, 
G. and Sorsby, A. (2011), Restorative Justice in Practice: Evaluating what works for victims and offenders, Abingdon, 
Oxon: Routledge; Strang, H., Sherman, L.W., Mayo-Wilson, E., Woods, D. and Ariel, B. (2013), Restora- tive Justice 
Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim 
Satisfaction. A systematic review, Oslo: The Campbell Collaboration. 
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• Много жертви и извършители на престъпления са готови да участват във възстановителен 

процес, когато им се даде такава възможност. Те трябва да бъдат информирани за нея.13
 

• Процентът на участие на жертвите и извършителите на престъпления в процесите на 

възстановителноното правосъдие варира в зависимост от вида на престъплението, 

естеството на механизмите за насочване, различните личностни характеристики на 

извършителите и жертвите и от естеството на взаимоотношенията между жертвите и 

извършителите.14
 

• Възможно е да има високи нива на подкрепа сред жертвите на престъпления и в 

общностите за обезщетение от извършителя и за прилагане на подходи на 

възстановително правосъдие като цяло. Демонстрирането на ефективността на 

програмите за възстановително правосъдие може да насърчи по-конструктивен, 

ефективен и отзивчив подход към справедливост.15
 

• Много жертви на престъпления биха искали да имат възможност безопасно да се срещнат 

с извършителя. Процесите на възстановително правосъдие могат да смекчат 

емоционалното въздействие на виктимизацията и да намалят посттравматичното стресово 

разстройство сред жертвите.16
 

• Както жертвите, така и извършителите на престъпления оценяват възстановителните 

процеси като по-справедливи и по-удовлетворяващи от конвенционалната система за 

наказателно правосъдие. В няколко проучвания се съобщава за много високи нива на 

удовлетвореност от възстановителните процеси както сред жертвите на 

престъпления, така и сред извършителите.17
 

• Процесите на възстановителното правосъдие могат да увеличат ангажираността на 

общността и да улеснят участието на членовете на общността при реагирането и 

разрешаването на проблеми с престъпността и социални безредици. 

• Когато са правилно обучени, доброволците от общността могат да бъдат също 

толкова ефективни в улесняването на възстановителните процеси, колкото 

професионалистите в областта на наказателното правосъдие.18
 

• Ефективността на процесите на възстановителното правосъдие се повишава, когато 

агенциите и програмите работят заедно в рамка на сътрудничество. 

• Процесите на възстановително правосъдие следва да се предвижда да бъдат завършени навреме. 

• Възстановителните програми дават възможност за намаляване на разходите за 

наказателно правосъдие и времето за съдебна обработка, както и за подобряване на 

предоставянето на услуги. 

 
 

13Van Camp, T. and Wemmers, J.-A. (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches 
to the Offer of Restorative Justice: The Importance of Information”, Canadian Journal of Criminology and Criminal 
Justice, 58 (3), pp. 415–442; Pelikan, C. (2010), “On the Efficacy of Victim-offender Mediation in Cases of Partner- 
ship Violence in Austria, or Men Don’t Get Better but Women Get Stronger: Is it still true? Outcomes of an 
Empirical Study”, European Journal of Criminal Policy Research, 16 (1), pp. 49–67. 

14 Bolívar, D., Aertsen, I. and Vanfraechem, I. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice: An empirical study 
of the needs, experiences and position of victims within restorative justice practices, Leuven: European Forum for Restora- tive 
Justice. 

15 Paul, G.D. and Swan, E.C. (2018), “Receptivity to Restorative Justice: A survey of goal importance, 
process effectiveness, and support for victim-offender conferencing”, Conflict Resolution Quarterly, 36(2), 
pp. 145–162. 

16 Bolitho, J. (2017), “Inside the Restorative Justice Black Box: The role of memory reconsolidation in trans- 
forming the emotional impact of violent crime on victims”, International Review of Victimology, 23(3), pp. 233–255; 
Sherman, L., et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice: the Jerry Lee program of randomized trials 
of restorative justice conferences”, Journal of Experimental Criminology, 11(4), pp. 501–540. 

17 Shapland, et al. (2011), Restorative Justice in Practice; Ministry of Justice of New Zealand (2016), Restorative 
Justice Victim Satisfaction Survey: Research report, Wellington (New Zealand): Ministry of Justice; Van Camp, T. and 
Wemmers, J.-A. (2013), “Victim Satisfaction with Restorative Justice: More than procedural justice”, International 
Review of Victimology, 19(2), pp. 117–143. See also: Bolívar, et al. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice; Hansen, 
T. and Umbreit, M. (2018), “Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice: The evidence”, 
Conflict Resolution Quarterly, 36(2), pp. 99–113. 

18 Hipple, N. and McGarrell, E. (2008), “Comparing Police- and Civilian-run Family Group Conferences”, 

Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 31(4), pp. 553–577. 
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1.4 Международни стандарти и норми на възстановителното правосъдие 

През 2002 г. Икономическият и социален съвет на ООН прие Основните принципи, за да 

предложи насоки на държавите членки при разработването и прилагането на програми за 

възстановително правосъдие. Като първи инструмент на Обединените нации, посветен на 

възстановителното правосъдие по наказателноправни въпроси, Основните принципи са 

разработени не като задължителен или даващ предписания документ, а за информиране и 

насърчаване на държавите членки да приемат и стандартизират мерки за възстановително 

правосъдие в контекста на установените национални практики и техния правен, социален, 

културен и икономически контекст.19 Основните принципи предлагат важни насоки за 

използването и прилагането на възстановителното правосъдие, както и основни гаранции за 

осигуряване на правилното му използване от законодатели, политици, обществени организации 

и служители на наказателното правосъдие, участващи в разработването на различни видове 

отговори на възстановителното правосъдие срещу престъпносттта.  

 
Основните принципи са обсъдени в глава 2 и са възпроизведени в приложението към настоящия 

наръчник. В глава 2 се прави преглед също така на няколко други стандарти и норми на 

Организацията на обединените нации относно предотвратяването на престъпността и 

наказателното правосъдие, свързани с използването на възстановителното правосъдие в 

специфичен контекст.  

 

1.5 Законодателна рамка 

В параграф 12 от Основните принципи се напомня, че е възможно да са необходими и 

законодателни действия в зависимост от правния контекст, за да се определят някои стандарти 

и задължителни правни гаранции за страните в процеса на възстановителното правосъдие. 

 
19 E/CN.15/2002/5/Add.1, para. 28. 

ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ  НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ  
 

Програмите за възстановително правосъдие могат:  

• Да осигурят по-широк и по-навременен достъп до справедливост за жертвите и извършителите 
на престъпления  

• Да дадат гласност на жертвите, възможност да бъдат чути и възможност да се опитат да 
разберат извършителя   

• Да дадат отговори на жертвите и на общността, право да знаят и право на истината  

• Да дадат възможност на жертвите за материална и символична компенсация  

• Да улеснят възстановяването на жертвите и да облекчат емоционалните и понякога 
травматичните последствия от престъплението за жертвите  

• Да предоставят работеща алтернатива на наказателните производства 

• Да намалят честотата и тежестта на повторните престъпления, особено когато са част от по-
широк подход на рехабилитация  

• Да избегнат допълнителна стигматизация на извършителите и да допринесат за 
ефективното им реинтегриране в общността  

• Да подобрят общественото участие  и общественото доверие в наказателно-правната 
система в общностите, в които тя съществува 

• Да увеличат ангажираността на общността  

• Да доведат до по-ефективни местни инициативи за превенция на престъпността  

• Да подобрят взаимоотношенията между общността и полицията  

• Да намалят разходите и забавянията в цялата наказателноправна система.  
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На практика в световен мащаб има значителни различия в правния статут и основата на 

процесите на възстановителното правосъдие, като някои програми са регламентирани в закон, а 

други нямат официален правен статут. Липсата на законодателство не е непременно пречка за 

прилагането на програми за възстановително правосъдие. Наистина много програми са 

създадени успешно без ново законодателство. 

 
Южна Африка например започна програми за възстановително правосъдие без конкретно 

законодателство, което да узакони тази дейност. Отклоняването от процес, макар и да не е 

предвидено в закона, се постига по преценка на прокурора. Разработени са програми, които се 

изпълняваха в партньорство между прокуратурата и неправителствените организации. Законът 

за наказанията вече разрешаваше отложени, условни или базирани в общността присъди и това 

създаде пространство, което позволи навлизането на възстановителното правосъдие. 

 
Правната рамка обаче може да бъде основен актив при разработването на нови програми за 

възстановително правосъдие и може да засили тяхната предполагаема легитимност.20 По-

специално, когато нова инициатива има за цел радикално да промени начина, по който системата 

реагира на определени категории извършители (например млади извършители), на определени 

видове нарушения (например нарушения срещу защитата на рибарството) или въвежда 

алтернативни отговори (например прилагане на отклоняване от процес), обикновено е 

необходима нова правна рамка. Например в Мексико приемането през 2016 г. на Ley Nacional 

del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes създаде всеобхватна система за правосъдие 

по отношение на подрастващите и формулира рамка за използването на възстановителното 

правосъдие като алтернатива на официалното производство. В Грузия Кодексът за правосъдие 

за малолетни и непълнолетни (2016 г.) включва конкретно възможността за възстановително 

правосъдие като механизъм за отклоняване от наказателно производство на малолетни и 

непълнолетни извършители. 

 
Наличието на солидна и добре формулирана правна основа за програмите за възстановително 

правосъдие обаче не гарантира непременно тяхното широко и ефективно прилагане. Освен ако 

няма подкрепа от всички ключови заинтересовани страни, такива инициативи могат да бъдат 

игнорирани. Както ще бъде обсъдено в глава 7, обикновено е необходим стратегически подход 

за тяхното създаване и прилагане. 

 
Програмите за възстановително правосъдие обикновено функцинират в контекста на или 

успоредно с по-широката система за наказателно правосъдие. В този смисъл тези програми 

трябва да заемат съществена роля в официалната съдебна система или да бъдат нейна 

алтернатива, иначе има риск те да бъдат маргинализирани и недостатъчно използвани. При липса 

на законова основа може да бъде трудно дадена програма за възстановително правосъдие да се 

интегрира в ежедневните дейности на системата на наказателното правосъдие. 

Законодателството може да даде тласък за по-честото използване на процеса на възстановително 

правосъдие. То може да осигури също така по-голяма предвидимост и сигурност при 

използването на възстановителния процес, тъй като се установяват всички правни гаранции, 

необходими за по-широкото му използване. Държави, които използват възстановителното 

правосъдие в значителен мащаб, като Нова Зеландия, Северна Ирландия, Белгия, Финландия и 

Норвегия, са създали строго законодателство, задължаващо съдилищата и прокурорите да 

препращат дела към възстановителното правосъдие. Само законодателство обаче не е 

достатъчно, за да се подобри този процес, да се насърчи достъпността и да се осигури широкото 

и ефективното му прилагане.21 В глава 7 се разглежда допълнително въпроса за разработването 

на адекватна законодателна рамка, както и на стратегически подход за нейното създаване и 

прилагане. 
 

20 Fellegi, B. (2003), Meeting the Challenges of Introducing Victim-Offender Mediation in Central and Eastern Europe, 
Leuven: European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, pp. 74–76; Wright, M. (2015), 
‘Making it Happen or Letting it Happen’, Restorative Justice: An International Journal, 3(1), pp. 119–128. 

21 Laxminarayan, M. (2014), Accessibility and Initiation of Restorative Justice, Leuven: European Forum for Restor- 
ative Justice, p. 154. 
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ВРЪЗКА С МЕСТНИ И ОБИЧАЙНИ ФОРУМИ ЗА ПРАВОСЪДИЕ 

Аспекти от подхода на възстановителното правосъдие се срещат в много традиционни култури 
и практиката на възстановително правосъдие по наказателни въпроси се е възползвала от 
използването на мъдростта на коренното население. Естеството на възстановителното 
правосъдие, което предполага участие на страните, заедно с честите сходства с обичайното 
право, дава основание да се счита, че то може да осигури средство в подкрепа на използването 
на местните системи за правосъдие и така да улесни местното самоопределение.a 

В своето проучване на достъпа до правосъдие при насърчаване и защита на правата на 

коренното население в Експертния механизъм на ООН за правата на коренното население се 
подчертава, че културните права на коренното население включват признаване и практикуване 
на техните системи за правосъдие, както и признаване на техните традиционни обичаи, ценности 

и езици от съдилищата и правните процедури.b Системите за правосъдие на коренното 
население отразяват тясно културите и нравите на съответния народ. Обичайните норми и 
закони, които регламентират взаимоотношенията, се приемат като необходими за създаването 
на хармонични отношения и общности. В много случаи механизмите на обичайното правосъдие 
са по-достъпни от държавната система поради културното им значение, наличие и близост. 

Базираните на общността неформални системи (или както понякога се наричат „недържавни 
правосъдни системи“)  могат да приемат много форми и да доведат до различни резултати по отношение 
на достъпа до правосъдие и справедливост. Основната цел на обичайното право обикновено е 
помирението и разрешаването на споровете, както и помирението между извършителя и 
потърпевшия и запазване на социалната отговорност.   

Отличителна черта на много от тези системи е техният неформален и съвещателен процес. 
Изходът обаче се решава по-скоро чрез арбитраж, отколкото чрез медиация, и няма изискване 
да се търси съгласието на извършителя да участва в него. Повечето правни традиции на 
коренното население съдържат принципи и процеси, които насърчават изцелението на 
общността, помирението и интеграцията на извършителя.

c 

В много африкански държави обичайното право компенсира липсата на капацитет на 
правосъдната система или подсилва този капацитет. В Уганда например местните правосъдни 
съвети са институционализирани и имат правомощие да прилагат правни средства като 
обезщетение, възстановяване, помирение или извинение, както и принудителни мерки.d 

 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ СПРЯМО АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Концепциите за алтернативно разрешаване на спорове и възстановително правосъдие нерядко се 
считат за взаимозаменяеми. Тъй като в тези два процеса често се използват подобни методи (диалог, 
медиация, помирение), понякога важни различия между тях остават незабелязани. И двата вида 
процеси са способни да отдават предимство на процедури, основани на сътрудничество и 
консенсус, пред съдебни и обвинителни форми. Престъплението обаче е повече от спор между 
страните и в интерес на обществената безопасност е не само да се гарантира разрешаването на 
ситуацията, но и да се предотвратят бъдещи  рецидиви.  

Възстановителното правосъдие е много повече от обикновено разрешаване на конфликт или 
спор. Както се подчертава в Основните принципи, възстановителното правосъдие е „еволюиращ 
отговор на престъпността, който зачита достойноството и равенството на всеки човек, изгражда 

разбирателство и насърчава социална хармония чрез изцеление на жертвите, извършителите и 
общностите“a. То се основава на редица ключови основни ценности и обединява засегнатите от 
събитие на неправомерно действие лица, за да спомогне за назоваване на злото, което е 
сторено, за да  се опишат нуждите, които е породило, да се определят съществуващите 
задължения, да се поправи вредата и да се предотврати повторната ѝ поява.  

a Preamble, ECOSOC resolution 2002/12. 



 

 

1. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ И НАКАЗАТЕЛЕН 

ПРОЦЕС 13 

 

 

ПРЕХОДНО И ПОСТКОНФЛИКТНО ПРАВОСЪДИЕ  
 

Организацията на обединените нации дефинира преходното правосъдие като „пълният набор от процеси и 
механизми, свързани с опита на обществото да се помири с наследството от мащабни злоупотреби в 
миналото, за да гарантира поемане на отговорност, въздаване на справедливост и постигане на 

помирение“.a 

 
Създадени са различни механизми или мерки за изпълнение на тези задължения: механизми за търсене на 
истината, като комисии за истината; съдебни механизми (национални, международни, смесени); 
обезщетения; и институционална реформа, включително проучване. Преходното правосъдие се разглежда 
като средство за справяне с тежките престъпления и извън съдебната правосъдната система. Някои от 
механизми наблягат на помирението и обезщетението и са вдъхновени от принципите на възстановителното 

правосъдие.b 

 
Например в Сиера Леоне, за да бъдат убедени воюващите фракции да спрат кръвопролитията и да се 
ангажират с мирния процес, беше договорена обща амнистия и беше създадена комисия за установяване на 
истината и за постигане на помирение, която беше натоварена със задачата за търсенето на отговорност. 

 
Има също така различни програми за справяне с престъпността извън системата на наказателното 
правосъдие, за всеки отделен случай, чрез даване на амнистия в замяна на пълно разкритие (Южна Африка), 
арбитраж и медиация между извършители и жертви (Тунис, Непал, Гамбия), издаване на по-леки присъди 
(Колумбия) и програми за помирение в общността (Източен Тимор). 

 
Процесите и програмите на възстановителното правосъдие се използват също така и за улесняване на 
реинтеграцията на воюващите, включително децата-войни. Например в Сиера Леоне и в Северна Уганда с 
помощта на възстановителното правосъдие успешно бе потвърдена отговорността на децата-войни, 
ускорената им рехабилитация, бяха осигурени обезщетения за общността и бе улеснена реинтеграцията на 
децата в семействата, селата и в обществения живот. Подходът е достатъчно гъвкав, тъй като взема предвид 
сложния статут на децата-войни, заедно с континиума жертва-извършител, отчитайки необходимостта от 
отстояване на отговорността, паралелно с насърчаването на помирението, обезщетението и 

реинтеграцията.c На друго ниво принципите на възстановителното правосъдие са дали тласък за иновативни 

подходи към предотвратяването на радикализацията към насилие.d 

 

 

a The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies: Report of the Secretary- 
General, (S/2004/616), para. 8. 

b United Nations OHCHR (2006), Rule-of-law Tools for Post-conflict States: Truth Commissions, New York/ 
Geneva: 2006; United Nations OHCHR (2008), Rule-of-law Tools for Post-conflict States: Reparation, New York/ 
Geneva: 2008. See also: Rosenblatt, F.F. and Weitekamp, E. (2019), “Restorative justice around the world and in 
cases of mass victimisation”, in Peacock, R. (ed.), Victimology in Africa. (3rd edn), Pretoria: Van Schaik Publishers, 
pp. 143–159. 

c Salomé, J. (2016), “Children Accountability and Justice: Advancing restorative justice for child soldiers and 
child pirates”, Allons-y, 1, p. 35. 

d Gavrielides, T. (2018), Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative 
learn- ings from seven countries, London: The IARS International Institute. 

В Австралия, Нова Зеландия и Канада от известно време коренното население участва в 
осъждащи процедури. Коренното население, организациите, по-възрастните хора, семейството 
и роднините се насърчават да участват в осъждащия процес и да помагат на длъжностните лица 
да вникнат в престъплението, в естеството на отношенията жертва-извършител и в готовността 
на извършителя за промяна. Тези тенденции при съдебните процеси показват, че те стават по-
приемливи от културна гледна точка и между коренното население и длъжностните лица 
съществува повече доверие.e 

Въпреки сходствата, процесите на възстановителното правосъдие се различават от практиките, 
които произхождат от системите на местното или обичайното правосъдие. Обичайното 

правосъдие не винаги се ръводи от възстановителни цели, принципи и механизми. 
 

a Human Rights Council, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 2014. 

b Human Rights Council, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, 2013, para. 28. 

c Chartrand, L. and Horn, K. (2016), A Report on the Relationships between Restorative Justice and Indigenous 
Legal Traditions in Canada, Ottawa: Department of Justice Canada. 

d Stevens, J. (2000), Access to Justice in Sub-Saharan Africa: The role of traditional and informal justice systems, 
London: Penal Reform International. 

e Marchetti, E., and Daly, K. (2004), “Indigenous Courts and Justice Practices in Australia”, Trends and 
Issues in Criminal Justice, No. 274, Canberra: Australian Institute of Criminology. See also: Marchetti, E. (2017), 
“Nothing Works? A Meta-Review of Indigenous Sentencing Court Evaluations”, Current Issues in Criminal 
Justice, 28(3), pp. 257–276. 
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РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ 
 

1. Програмите за възстановително правосъдие подкрепят активното участие на 
извършителите, жертвите и други страни в процеса с цел поправяне на вредата, причинена 
от престъпление, облекчаване на причиненото от него страдание и предприемане на 
стъпки за предотвратяване на повторна проява. 

 

2. Програмата за възстановително правосъдие включва процес, в който жертвата  и 
извършителят и, когато е възможно и уместно, всички други лица или членове на 
общността, които са засегнати от престъплението, участват активно и заедно в решаването 
на въпроси, произтичащи от престъплението, обикновено с помощта на фасилитатор. 

 

3. Програмите за възстановително правосъдие дават възможност на лицата, които носят 
отговорност за причинена вреда от техните действия, да понесат отговорност пред тези, на 
които са навредили, и, когато е възможно, да предложат обезщетение. 

 

4. Основните цели на програмите за възстановително правосъдие са: 

 

• Да се подкрепят жертвите, да им се даде гласност, да им се даде възможност за участие 
и да се погрижат за своите нужди 

• Да се възстанови редът и мирът в общността и да се поправят или изцерят  

увредените взаимоотношения 

• Да се изобличи престъпно поведение 

• Да се насърчат всички заинтересовани страни да поемат отговорност, особено извършителя 

• Да се определят възстановителни, ориентирани към бъдещето резултати 

• Да се предотврати рецидивизима чрез насърчаване на промяна в отделните 

извършители и улесняване на тяхната реинтеграция в общността  

 

5. Програмите за възстановително правосъдие могат да доведат до много ползи, включително: 

 

• По-широк достъп до правосъдие 

• По-ефективно разрешаване на конфликти 

• По-добро удовлетворение за жертвите 

• Възможно терапевтично въздействие върху жертвите 

• По-голяма вероятност извършителите да се въздържат от извършване на повторно престъпление 

• По-голяма вероятност за успешна социална реинтеграция на извършителите 

• По-силна ангажираност на общността и доверие в правосъдната система 

• Ползи за системата на наказателното правосъдие 

 

6. През 2002 г. Обединените нации приеха Основни принципи на използването на програми 
за възстановително правосъдие по наказателноправни въпроси, за да информират и 
насърчат държавите членки да приемат и стандартизират мерки за възстановително 
правосъдие в контекста на своята правна система. 

 

7. Националната правна рамка не винаги е предпоставка за създаването на програми за 
възстановително правосъдие, но може да бъде важен актив при разработването на нови 
програми за възстановително правосъдие и установяването на тяхната законосъобразност. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Преглед на стандарти  
и норми,  включително 

Основни принципи на 
използване на програмите за 

възстановително правосъдие  
Основните принципи предоставят насоки за развитието на възстановителното правосъдие на 

всеки етап от наказателното правосъдие. Целта им е да информират и да насърчават държавите 

членки да приемат и стандартизират мерки за възстановително правосъдие в контекста на своята 

правна система. Те не са нито задължителни, нито дават предписания, но формулират основни 

процесуални гаранции за осигурявъане на справедливост за жертвите и извършителите, 

участващи във възстановителното правосъдие. Те насърчават държавите членки да установят 

свои собствени насоки и стандарти, със законодателни правомощия, когато е необходимо, за 

управление на използването на възстановителното правосъдие по наказателноправни въпроси. 

Основната част от Основните принципи се отнася до определянето на параметрите за използване 

на възстановителното правосъдие и мерките, които трябва да бъдат приети от държавите членки, 

за да се гарантира, че участниците във възстановителните процеси са защитени с подходящи 

правни гаранции. По-конкретно части II и III от наръчника се отнасят съответно до опитите за 

определяне на подходящите приложения на възстановителното правосъдие (например когато 

има достатъчно доказателства срещу извършителя, които да оправдаят интервенцията, и само 

когато извършителят и жертвата са дали съгласието си) и естеството на правните гаранции, които 

трябва да бъдат въведени. 

 

2.1 Използвани термини 

Както бе споменато по-горе, Основните принципи не дефинират термина „възстановително 

правосъдие“, но вместо това дефинират термините „програма за възстановително правосъдие“, 

„възстановителен процес“ и „възстановителен резултат”. „Програма за възстановително 

правосъдие“22 се отнася до всяка програма, която използва възстановителни процеси и се 

стреми да постигне възстановителни резултати. „Възстановителен процес“,23 който може да 

включва медиация, помирение, възстановителни конференции и осъждащи кръгове, се 

дефинира като процес, в който жертвата и извършителят, и, когато е уместно, други лица 

или членове на общността, засегнати от престъпление, участват заедно и активно в 

разрешаването на въпроси, произтичащи от престъплението, обикновено с помощта на 

фасилитатор. „Възстановителен резултат“24 се дефинира като постигнато споразумение в 

резултат на възстановителен процес и включва реакции и програми, като поправяне на 

вредите, възстановяване и общественополезен труд, целящи удовлетворяване на 

индивидуалните и колективните нужди и отговорности на страните и постигане  на 

реинтеграция на жервата и извършителя. 

 
22 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex, para 1. 
23 Ibid., para 2. 
24 Ibid., para 3. 
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2.2 Права на страните 

Страните в процеса на възстановително правосъдие включват жертвата, извършителя на 

престъплението и всички други лица или членове на общността, засегнати от престъплението, 

които могат да участват в процеса.25
 

 

В Основните принципи  се препоръчват следните основни гаранции за защита на правата 

на страните и за гарантиране на справедливостта на процеса за извършителя и  

жертвите (параграф 13): 

 

Право на консултация с правен съветник: жертвата и извършителят следва да имат право 

да се консултират с правен съветник относно възстановителния процес и, когато е 

необходимо, да имат достъп до писмен и/или устен превод. 

Правото на децата26 на помощ от родител или настойник: в допълнение децата следва да 

имат право на помощ от родител или настойник. 

Правото да бъдат напълно информирани: преди да се съгласят да участват във 

възстановителен процес, страните следва да са напълно информирани за своите права, 

за естеството на процеса и за възможните последици от тяхното решение . 

Правото на неучастие: нито жертвата, нито извършителят следва да бъдат 

принуждавани или предизвиквани с нечестни средства да участват във 

възстановителни процеси или да приемат възстановителни резултати. Изисква се 

тяхното съгласие. Децата може да се нуждаят от специален съвет и помощ, преди да 

формулират своето валидно и информирано съгласие. 

 

2.3 Правни и политически гаранции  

В Основните принципи се препоръчва също така да се установят следните важни процедурни 

гаранции в закони или регулации или в рамките на политика (вж. параграфи 14 - 17). 

 

Изисква се съгласието както на извършителя, така и на жертвата: възстановителните 

процеси следва да се използват само със свободното съгласие на жертвата и извършителя, 

като и двете страни трябва да могат да оттеглят съгласието си по всяко време в рамките на 

процеса (параграф 7). 

Процесът да се използва при наличието на достатъчни доказателства: възстановителните 

процеси следва да се използват само когато има достатъчно доказателства за повдигане на 

обвинение на извършителя (параграф 7). По принцип жертвата и извършителят следва 

да се споразумеят по основните факти на случая като основа за участието им  в процеса 

(параграф 8). 

Участието на извършителя не е доказателство за вина: участието на извършителя в 

процес на възстановително правосъдие не следва да се използва като доказателство за 

признаване на вина в последващо съдебно производство (параграф 8). 

Споразуменията следва да бъдат доброволни и разумни: споразуменията, произтичащи 

от възстановителен процес, следва да бъдат постигани доброволно и да съдържат само 

разумни и пропорционални задължения (параграф 7). 

Безопасност на страните: трябва да се преценява безопасността на страните при 

насочването и воденето на случай в процес за възстановително правосъдие (параграф 10). 

Несъответствията, водещи до силов дисбаланс, както и културните различия между 

страните трябва да бъдат взети под внимание при насочването на случай към процес на 

възстановително правосъдие и по време на неговото провеждане (параграф 9). 

 
25 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex, para 4. 
26The Basic Principles use the term “minors”. 
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Поверителност на процедурите: дискусиите във възстановителните процеси, които не се 

провеждат публично, трябва да бъдат поверителни и не трябва да се разкриват 

впоследствие, освен със съгласието на страните или съгласно изискванията на 

националното законодателство (параграф 14). Други инструменти за правата на човека, по-

специално Конвенцията за правата на детето (член 16), също имат за цел да защитят личния 

живот на децата и поверителността на производствата, включващи деца. 

Съдебен контрол: „Резултатите от споразумения, произтичащи от програми за 

възстановително правосъдие, следва, когато е подходящо, да бъдат подложени на съдебен 

контрол или включени в съдебни решения или присъди“ (параграф 15). Винаги, когато това 

се случи, резултатът трябва да има същия статут като всяко друго съдебно решение. Това 

означава, че в повечето системи резултатът може да бъде обжалван от извършителя или от 

прокуратурата. Тези резултати трябва да изключват наказателно преследване по отношение 

на едни и същи факти. 

Непостигане на споразумение: когато не се постигне споразумение между страните, 

„непостигането на споразумение само по себе си няма да се използва срещу извършителя в 

последващо наказателно производство“ (параграф 16). 

Без увеличаване на наказанието при неизпълнение на споразумение: неизпълнението на 

споразумение, сключено в хода на процес на възстановително правосъдие (различно от 

съдебно решение или присъда), „не следва да се използва като основание за по-тежка 

присъда в последващи наказателни производства“ (параграф 17). 

2.4 Други относими международни стандарти и норми  

Много международни инструменти, включително договори, стандарти и норми на 

Организацията на обединените нации относно превенцията на престъпността и наказателното 

правосъдие, също разглеждат използването на възстановителното правосъдие в специфичен 

контекст. Те следва да се разглеждат във връзка с Основните принципи. 

 
• Декларация на ООН относно основните принципи на справедливостта за жертвите на 

престъпления и злоупотреба с власт (1985 г.):27 декларацията насърчава използването 

на неофициални механизми за разрешаване на спорове, включително медиация, арбитраж 

и обичайно правосъдие или местни практики, когато е подходящо, за да се улесни 

помирението и обезщетението за жертвите (член 7). Тя насърчава също така използването 

на възстановяване, ако е уместно, на жертвите, техните семейства или зависими лица 

(член 8). 

• Основни принципи и насоки за правото на правна защита и обезщетение за 

жертвите на груби нарушения на международното право в областта на 

правата на човека и на сериозни нарушения на мегждународното хуманитарно 

право (2005 г.):28 предвидени са подробни и специфични правила по отношение на 

задълженията на държавите да осигурят средства за защита и обезщетение за груби 

нарушения на международното право в областта на правата на човека и сериозни 

нарушения на международното хуманитарно право. 

• Минимални стандартни правила на ООН за мерките, несвързани с лишаване от свобода  

(Правилата от Токио, 1990 г.):29 въпреки че Правилата от Токио не се отнасят конкретно 

до възстановителното правосъдие, те насърчават използването на редица мерки, базирани 

на общността, които може да включват програма за възстановително правосъдие. Те 

препоръчват в решенията за налагане на присъди „да се вземат предвид нуждите от 

рехабилитация на извършителя, защитата на обществото и интересите на жертвата, която 

трябва да бъде консултирана, когато е уместно“ (правило 8.1). Н а  извършителите 

следва да се предоставя възможност да заздравят връзките си с общността  
 

27 General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985, annex. 
28 General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005, annex. 
29 General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990, annex. 
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и да се улесни тяхната реинтеграция в обществото (правило 10.4) — нещо, което 

често може да бъде предложено в процеса на възстановителното правосъдие. 

• Минимални стандартни правила на ООН за отношението към лицата, лишени от 

свобода  (Правила, свързани с Нелсън Мандела, 2015 г.):30 Правилата, свързани с Нелсън 

Мандела, насърчават „администрациите на затворите да използват, доколкото е 

възможно, предотвратяване на конфликти, медиация или друг алтернативен механизъм 

за решаване на спорове за предотвратяване на дисциплинарни нарушения или при 

разрешаването на конфликти“ (правило 38(1). 

• Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са 

свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени извършители (Правила от 

Банкок, 2010 г.):31 Правилата от Банкок подчертават необходимостта от програми за 

реинтеграция преди и след освобождаването, които отчитат специфичните за пола 

нужди на жените, както и предоставянето на помощ на жените за улесняване на 

социалната им реинтеграция (правила 45 до 47). Програмите за възстановително 

правосъдие често могат да играят роля за улесняване на социалната реинтеграция на 

жените извършители. 

• Конвенция на ООН за правата на детето (КПД):32 КПД признава правото на всяко 

дете, което е заподозряно, обвинено или признато за виновно, че е нарушило наказателния 

закон, да бъде третирано по начин, съвместим с чувството за достойнство и собствена 

стойност на детето, който укрепва зачитането от детето на  основните права и свободи на 

човека и който взема предвид възрастта на детето, необходимостта да се подпомага 

реинтеграцията на детето и поемането от детето на конструктивна роля в обществото 

(член 40 (1)). В нея се признава правото на децата да бъдат изслушвани и да участват 

във вземането на решения, които ги засягат (член 12 (2)), както и че висшите интереси 

на детето са първостепенно съображение (член 3 (1)). КПД насърчава използването 

на алтернативни мерки спрямо детето, без да се прибягва до съдебно 

производство, при пълно зачитане на правата на човека и на правните гаранции 

(член 40 (3) (б)). Програмите за възстановително правосъдие cа изключително 

подходящи за постигането на тези цели. КПД също така изисква да се прилагат мерки 

за защита, за физическо и психическо възстановяване и за социална реинтеграция на 

децата-жертви (член 39). 

• Минимални стандартни правила на ООН относно правораздаването при непълнолетни 

лица (Правила от Пекин, 1985 г.):33 в съответствие с посочените по-горе разпоредби 

на КПД в Минималните стандартни правила относно правораздаването при 

непълнолетни лица се предвижда, че за да се улесни дискреционното разглеждане 

на делата на непълнолетни, трябва да се създадат програми на общността, като временно 

наблюдение и насоки, възстановяване и обезщетяване на жертвите (правило 11.4). В 

Правилата също така се препоръчва съдебните производства при непълнолетни „да 

отчитат най-добрите интереси на непълнолетните и да се провеждат в атмосфера на 

разбирателство, която позволява на непълнолетните да участват в тях и да изразяват себе 

си свободно“ (правило 14.2). Програмата за възстановително правосъдие е 

изключително подходяща за улесняването на това участие и да се гарантира, че 

процесът е подчинен на висшия интерес на детето. 

• Насоки на ООН за превенция на противообществените прояви на ненавършилите 

пълнолетие лица (Насоки от Рияд, 1990 г.):34 в насоките се предвижда превенцията на 

противообществените прояви на ненавършилите пълнолетие лица да включва 

предоставянето на помощ и подпомагане за преодоляване на условията на 

нестабилност или конфликт (параграф 13). 

 

 
30 General Assembly resolution 70/175 of 17 December 2015, annex. 
31 General Assembly resolution 65/229 of 21 December 2010, annex. 
32 General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. 
33 General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, annex. 
34 General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990, annex. 
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• Примерни стратегии и практически мерки на ООН за премахване на насилието над 

деца в областта на превенцията на престъпността и наказателното правосъдие  (2014 

г.):35 примерните стратегии препоръчват предоставянето на „правна помощ“ и правна 

информация на деца, участващи в алтернативни механизми за разрешаване на 

спорове и процеси за възстановително правосъдие (параграф 6 (l)). Признавайки 

предимствата на програмите за възстановително правосъдие, по-специално като 

алтернативи на наказателното производство, примерните стратегии препоръчват 

използването на програми за отклоняване и прилагането на програми за възстановително 

правосъдие за деца като алтернативни мерки на съдебното производство (параграф 31). В 

примерните стратегии, поради сериозното естество на насилието срещу деца и тежестта 

на физическата и психологическата вреда, причинена на децата-жертви, се настоява за 

предпазливост при използването на неформални правосъдни системи, когато се работи с 

извършители на насилие срещу деца. Държавите членки се насърчават да гарантират, че 

чрез такива механизми „насилието срещу деца се разобличава и възпира по подходящ 

начин, че извършителите на насилие срещу деца се държат отговорни за действията им и 

че се предоставя защита, подкрепа и обезщетение на децата-жертви“ (параграф 25). 

 

• Принципи и ръководни насоки на Организацията на обединените нации относно достъпа 

до правна помощ в системите за наказателно правосъдие (2013 г.):36 в дефиницията си 

за „правна помощ“ принципите и насоките включват процеси за възстановително 

правосъдие като вид услуга, която следва да се предоставя безплатно на извършители, 

жертви и свидетели, които не разполагат с достатъчно средства, или когато интересът 

на правосъдието налага това (параграф 8). 

В допълнение към горепосочените международни стандарти са разработени няколко 

регионални инструмента за насърчаване и насочване на използването на 

възстановителното правосъдие. 

 

В Европа през 1999 г. беше приета Препоръка № R (99) 19 на Съвета на Европа 

относно медиацията по наказателноправни въпроси, която дава насоки за 

разработване на програми за медиация. През 2018 г., надграждайки върху предишната 

препоръка, в Препоръка CM/Rec(2018)8 относно възстановителното правосъдие по 

наказателноправни въпроси37 бе интегрирано по-широко разбиране за 

възстановителното правосъдие и неговите принципи от тези в препоръката от 1999 г. 

 
  Възстановителното правосъдие се разглежда и в Директивата на Европейския съюз за 

правата на жертвите (2012 г.), в която се установяват минимални стандарти за правата, 

подкрепата и защитата на жертвите на престъпления в ЕС в правно обвързващ 

инструмент. По-специално в директивата се подчертава значението на предпазните мерки 

за защита на интересите и правата на жертвите в процеса на възстановителното 

правосъдие. В нея се установява също така правото на жертвите да получават 

информация, наред с другото, за наличните услуги за възстановително правосъдие, при 

първия контакт с компетентен орган. В директивата се посочва, че услугите за 

възстановително правосъдие трябва да поставят като първостепенно значение интересите 

и нуждите на жертвата, поправянето на вредата, нанесена на жертвата, и избягването на 

последващи вреди.  

 

И накрая, по отношение на използването на процеси на възстановително правосъдие в 

контекста на насилието срещу жени, Комитетът за премахване на всички форми на 

дискриминация срещу жените препоръча да се предприемат мерки за информиране на 

жените за техните права на използване на медиация, помирение, арбитраж и съвместно 

разрешаване на спорове, като същевременно се гарантира, че тези процедури не 

ограничават достъпа на жените до съдебни или други средства за защита в която и да е 

област на закона и не водят до допълнителни нарушения на техните права.38    

35 General Assembly resolution 69/194 of 18 December 2014, annex. 
36 General Assembly resolution 67/187 of 20 December 2012, annex. 
37 Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative justice in 

criminal matters. 
38 Committee on the Elimination of Discrimination against Women; General recommendation No. 33 on women’s access 
to justice. CEDAW/C/GC/33, 2015, para. 58 (a) and (b). 
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Комитетът обаче препоръчва случаите на насилие срещу жени, включително домашно 

насилие, в никакъв случай да се насочват към алтернативна процедура за разрешаване на 

спорове (Обща препоръка 33, параграф 58 (в).39 След това Комитетът пояснява, че целта е 

да се гарантира, че случаите на насилие срещу жени, основано на пола, не се отнасят 

задължително до алтернативни процедури за разрешаване на спорове, включително медиация и 

помирение.40 Подобна позиция, отразена в препоръката на Комисията за положението на жените, 

изисква от държавите членки да предприемат необходимите законодателни и/или други мерки, за 

да забранят задължителните и принудителни процеси за алтернативно разрешаване на спорове, 

включително принудителна медиация и помирение, във връзка с всички форми на насилие над 

жени и момичета. По същия начин Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 

насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) забранява задължителното 

използване на алтернативни процеси за разрешаване на спорове, включително медиация и 

помирение.41
 

 

Комитетът за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените препоръчва 

използването на алтернативните процеси за разрешаване на спорове, включително медиацията и 

помирението, да бъде строго регламентирано и да е разрешено само когато предходна оценка от 

специализиран екип гарантира свободното и информирано съгласие на оцелелите/жертвите и да 

няма индикации за допълнителни рискове за оцелелите/жертвите или членовете на техните 

семейства. Тези процедури, добавя Комитетът, „трябва да оправомощават оцелелите /жертвите и 

да бъдат предоставени от професионалисти, специално обучени да разбират и адекватно да се 

намесват в случаите на основано на пола насилие срещу жени, като гарантират адекватна защита 

на правата на жените и децата и че интервенциите са проведени без стереотипизиране или повторна 

виктимизация на жените. Процедурите за алтернативно разрешаване на спорове не трябва да 

представляват пречка за достъпа на жените до официално правосъдие“.42 (Обща препоръка 35, 

параграф 32 (б)). 

 

 

2.5 Национални насоки и стандарти 

Винаги възникват въпроси относно необходимостта от законодателство за въвеждане на програми 

за възстановително правосъдие. В повечето случаи въпросът изисква местен отговор, който взема 

предвид настоящата система и съществуващото законодателство, както и естеството на 

инициативите за възстановително правосъдие, които трябва да бъдат приложени. Това ще бъде 

разгледано по-долу в глава 7. 

 

В Основните принципи се препоръчва на държавите членки да обмислят създаването на насоки и 

стандарти, със законодателни правомощия, когато е необходимо, които да регламентират 

използването на програми за възстановително правосъдие. В тях се предвижда (в параграф 12), че 

тези насоки и стандарти трябва да зачитат основните принципи, заложени в този инструмент, и да 

обхващат, наред с другото: 

 

                    (а)    Условията за насочване на случаи към програми за възстановително правосъдие; 

 

                    (б)    Разглеждането на случаи след процес на възстановително правосъдие; 

 

                     (в)   Квалификациите, обучението и оценката на фасилитаторите; 

 
39 Committee on the Elimination of Discrimination against Women; General recommendation No. 33 on 

women’s access to justice. CEDAW/C/GC/33, 2015, para. 58 (c). 
40 Committee on the Elimination of Discrimination against Women; General recommendation No. 35 on gender- 

based violence against women, updating general recommendation No. 19 (2017), para. 32 (b). 
41 Council of Europe (2011), Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 
women and domestic violence, Council of Europe Treaty Series – No. 210, article 48 (1). 
42 Committee on the Elimination of Discrimination against Women; General recommendation No. 35 on gender- 

based violence against women, updating general recommendation No. 19 (2017), para. 32 (b). 
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                      (г) Администрирането на програми за възстановително правосъдие; и 

 

                         (д)  Стандарти за компетенции и правила за поведение, ръководещи работата на   

програмите за възстановително правосъдие. 

 

В някои държави законът, регулиращ процесите на медиация, предписва създаването на етична комисия.  

Тя може да има две функции: осигуряване на процедура за подаване на жалби от жертви, извършители и 

други лица, участващи във възстановителния процес, от една страна; и, от друга страна, разработване на 

етични принципи и насоки за практикуващите възстановително правосъдие. 

 

Препоръка CM/Rec(2018)8 на Съвета на Европа относно възстановителното правосъдие по 

наказателноправни въпроси предлага на държавите членки „да създадат ясна правна основа, когато 

съдебните органи се позовават на възстановителното правосъдие или когато то се използва по друг начин, 

който влияе или може да повлияе на наказателното преследване или съдебното производство” (правило 21). 

В нея се препоръчва също така разработването на политики, когато възстановителното правосъдие е 

включено в рамките на наказателното производство. Тези политики следва да засягат процедурите, 

предвиждащи насочване на дела за възстановително правосъдие и разглеждане на дела след 

възстановително правосъдие (правило 22). 

 

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ 

1. Целта на Основните принципи на на ООН е да информират и да насърчават държавите 
членки да приемат и стандартизират мерките за възстановително правосъдие в 
контекста на своята правна система. 

 
2. Трябва да бъдат защитени следните права на жертвите и извършителите, участващи в 

процес за възстановително правосъдие: 

• Правото на жертвата и извършителя да се консултират с адвокат относно 
възстановителния процес. 

• Правото на децата, участващи в процес за възстановително правосъдие, на 
помощ от родител или настойник. 

• Правото на страните да бъдат напълно информирани за техните права, за 
естеството на процеса на възстановително правосъдие и за възможните 
последствия от участието им в процеса. 

• Правото на неучастие. Изисква се свободното и информирано съгласие както на 
жертвата, така и на извършителя. Нито жертвата, нито издвършителят не трябва 

да бъдат предизвиквани с нечестни средства да участват във възстановителни 
процеси или да приемат възстановителни резултати. 

 
3. Другите важни процедурни гаранции, които трябва да бъдат въведени, включват: 

• Участието на извършителя в процес на възстановително правосъдие не следва да се 
използва като доказателство за признаване на вина в последващо съдебно производство. 

• Споразуменията в резултат на възстановителен процес следва да се постигат доброволно 
и да съдържат само разумни и пропорционални задължения. 

• Поверителността на процедурата трябва да бъде защитена. 

• Непостигането на споразумение не следва да се използва срещу извършителя в 
последващо съдебно производство. 

 
4. Няколко стандарта и норми на Организацията на обединените нации в областта на превенцията на 

престъпността и наказателното правосъдие също третират въпроса с използването на 
възстановителното правосъдие в специфичен контекст и следва да се разглеждат във връзка с 
Основните принципи. 

 
5. Държавите членки следва да създадат насоки и стандарти, със законодателни правомощия, когато 

е необходимо, които да регламентират използването на програмите за възстановително 
правосъдие. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Видове процеси и 

програми за 

възстановително 

правосъдие   
 

 

 

В тази глава се описват разликите в процесите и програмите за възстановително правосъдие, 

техните общи параметри, различни характеристики и мястото им в наказателния процес. 

Представени са три основни вида процеси: медиация, възстановителни конференции 

(конфериране) и кръгове, които са в основата на разработването на различните програми за 

възстановително правосъдие в областта на превенцията на престъпността и наказателното 

правосъдие. В главата се и прави кратък преглед на някои квазивъзстановителни процеси, като 

общностни панели и сурогатни програми за жертви, и се отбелязват други нововъзникващи 

приложения на подхода на възстановителното правосъдие в администрирането на 

правоприлагащите, корекционните и други институции за наказателно правосъдие.  

 
 

3.1. Различни приложения на подхода на 

възстановителното правосъдие по 

наказателноправни въпроси 

Възстановителното правосъдие представлява гъвкав подход към престъпността, който може да 

бъде адаптиран и който допълва установените системи за наказателно правосъдие, включително 

местното и обичайното право.43 Начинът, по който се практикува възстановителното правосъдие, 

варира в значителна степен. Институционализирането на възстановителното правосъдие в 

областта на наказателното правосъдие се е развило в различни посоки и това не дава възможност 

за лесното му обобщване.44
 

 
Възстановителното правосъдие може да се преплита с наказателния процес по различни начини 

или да функционира независимо от него.45 Много програми за възстановително правосъдие бяха 

разработени като алтернативи на наказателния процес, предлагайки различен път към 

правосъдието, отворен за участие на жертвите и ангажиране на общността. Изпълняват се и 

програми след произнасяне на присъдата, понякога в затвора, които могат да допринесат за 

ефективната рехабилитация на извършителите на престъпления.46   

 
43 Basic Principles, Preamble, ECOSOC resolution 2002/12. See annex to this handbook. 
44 Aertsen, I., Daems, T. and Robert, L. (2013), Institutionalizing Restorative Justice, Cullompton: Willan 

Publishing. 
45 Gavrielides, T. (2007), Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the discrepancy, Helsinki: HEUNI. 
46 Walker, L. (2009), “Modified Restorative Circles: A reintegration group planning process that promotes 

desistance”, Contemporary Justice Review, 12(4), pp. 419–431; Rossi, C. (2012), “Le modèle québécois des rencontres 



 

détenus-victimes”, Les Cahiers de la Justice, Dalloz, 2012(2), pp. 107–126; Crocker, D. (2015), “Implementing and 
Evaluating Restorative Justice Projects in Prison”, Criminal Justice Policy Review, 26 (1), pp. 45–64; Olliver, R. (2017), 
Restorative Justice and Prison: A report for governors, London: Restorative Justice Council. 
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Базираните в общността подходи за възстановително правосъдие също се оказват ефективни при 

повторно влизане в затвора (преместване) за улесняване на успешната социална реинтеграция на 

извършителите и укрепване на връзките им с общността.47
 

 

Съществуващите програми се различават значително по отношение на формалния статут, 

целите, които приоритизират, начина, по който се отнасят или не към официалното наказателно 

производство, по това как са създадени и работят и как улесняват участието на страните. 

Съществуват също така значителни разлики в степента на участие на професионалистите в 

наказателното правосъдие в процесите на възстановителното правосъдие. В случай на осъждащи 

кръгове например ролята на професионалистите в областта на правосъдието е ограничена, с 

изключение на официалното изпълнение на правни задачи (например прокурор, който чете 

обвиненията, съдия, който свиква заседанието, прокурори, които отправят препоръки към съда 

по дела за престъпления с обвинителен характер). В по-голямата си част длъжностните лица 

могат да участват в кръга и да изразят мнението си, когато дойде техният ред да говорят. В 

рамките на конферентните програми някои юрисдикции (например Северна Ирландия) 

позволяват на адвокат да присъства по време на процеса, но не за да защитава лицето, а за да 

гарантира, че правата му са защитени. 

 
Програмите за възстановително правосъдие могат да се администрират от публични или 

държавни институции или от неправителствени организации. Те могат да бъдат базирани в 

общността или в службите на полицията или прокуратурата, като например съдилищата, 

службите за пробация/правосъдие за непълнолетни или в затворите. Фасилитирането на 

възстановителния процес може да бъде включено в отговорностите на професионалистите от 

съдебната система (например пробационни служители, полицаи, съдии) или може да бъде 

отговорност на професионални фасилитатори на пълен работен ден или на обучени доброволци. 

 

 

3.2 Основни видове процеси 

Независимо от разнообразието от програми за възстановително правосъдие, няколко вида 

възстановителни процеси са станали по-широко използвани от други. Това са: (а) медиация 

жертва-извършител (помирение); (б) възстановителни конференции (конфериране); и (в) 

кръгове. 

 
 

Медиация жертва-извършител 

 
Програмите за медиация жертва-извършител (МЖИ) (известни също като програми за 

помирение между жертва-извършител или като програми за диалог между жертва-извършител, 

а в Европа като наказателна медиация) са сред най-ранните инициативи за възстановително 

правосъдие. Те са най-разпространеният вид програми за възстановително правосъдие, 

докладвани от държавите.48 Те предвиждат пряк или непряк процес, при който жертвата и 

извършителят участват в обсъждане на престъплението и неговото въздействие, което се 

улеснява от безпристрастна трета страна, обучена за тази цел, в пряка среща помежду им или 

чрез други косвени средства. Най-малкото те предлагат възможност за провеждане на 

подпомогнат диалог, пряко или непряко, между извършителя и жертвата.49
 

 
47 UNODC (2018), Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders, 

New York: United Nations. 
48 UNODC (2017), A summary of comments received on the use and application of the Basic Principles on the Use 

of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters: www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_ 
Sessions/CCPCJ_26/E_CN15_2017_CRP1_e_V1703590.pdf. 

49 Bolívar D. (2015), “The local practice of restorative justice: are victims sufficiently involved?”, in Vanfraechem, 
I., Bolívar, D. and Aertsen. I. (eds.), Victims and Restorative Justice, Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 203–238. See 
also: Umbreit, M.S., Coates, R.B. and Vos, B. (2007), “Restorative Justice Dialogue: A multi‐dimensional, evidence- 
based practice theory”, Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, 10(1), pp. 23–41. 

http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_26/E_CN15_2017_CRP1_e_V1703590.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_26/E_CN15_2017_CRP1_e_V1703590.pdf
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Този вид програма е предназначена да отговори на нуждите на жертвите на престъпления, като 

същевременно гарантира, че извършителите ще бъдат държани отговорни за извършените от тях 

престъпления. Те могат да се управляват от правителствени агенции или от организации с 

нестопанска цел. Насочването може да се извърши от полицията, прокурорите, съдилищата, 

защитниците и пробационните служби, понякога по искане на извършителите или жертвите. 

 

Програмите МЖИ може да се прилагат на етапите преди повдигането на обвинение, след 

повдигането на обвинение/досъдебното производство, след произнасянето на присъдата. Те 

включват доброволно участие на жертвата и извършителя. Те могат също така да включват 

процес преди произнасянето на присъдата, водещ до препоръки за произнасянето на присъда. 

Когато процесът протича преди произнасянето на присъдата, резултатът от медиацията 

обикновено се представя на вниманието на прокуратурата или съдията за разглеждане. Процесът 

МЖИ може да се използва успешно и по време на лишаването от свобода на извършителя и може 

да стане част от процеса на неговата рехабилитация, дори в случай на извършители, излежаващи 

дълги присъди. 

 

По-вероятно е МЖИ да постигне напълно своите цели, ако жертвите и извършителите могат да 

се срещнат лице в лице, да изразят чувствата си директно един към друг и да развият ново 

разбиране за ситуацията, включително какво е довело до нея.50 С помощта на обучен фасилитатор 

те могат да постигнат споразумение, което ще помогне и на двамата да си изяснят още по-добре 

ситуацията. 

 

На практика фасилитаторите обикновено се срещат и с двете страни преди пряката среща 

помежду им, за да им помогнат да се подготвят. Това се прави, наред с други неща, за да се 

гарантира, че жертвата няма да стане повторна жертва в срещата с извършителя и че 

извършителят признава отговорността си за инцидента и искрено желае да се срещне с жертвата. 

Когато е възможен пряк контакт между жертвата и извършителя, не е необичайно едната или 

двете страни да бъдат придружени от приятел или поддръжник. Последните обаче не винаги 

участват в дискусията. И накрая, независимо от предимствата на улеснената среща лице в лице, 

прекият контакт между жертвата и извършителя не винаги е възможен или желан от жертвата. 

Процесите на косвена медиация, при които фасилитаторът се среща със страните последователно 

и поотделно, за да предаде съобщения (включително аудио- или видеозаписи), също са широко 

използвани.  

 

Трябва да бъдат изпълнени четири основни изисквания, преди да може да се използва медиация 

жертва-извършител: 

• Извършителят трябва да поеме (или поне да не отрича) отговорност за нанесената вреда. 

• Жертвата и извършителят се споразумяват относно основните факти по случая като основа 

за тяхното участие в медиацията.   

• Както жертвата, така и извършителят трябва да разбират процеса и да имат желание да 

участват в него. 

• Както жертвата, така и извършителят трябва да считат, че е безопасно да участват в 

процеса. 

В процеса МЖИ престъпните страни често се насочват, ако е необходимо, към други служби за 

помощ и съдействие. На жертвите се дава максимална информация при формулирането на 

решението. Те могат да поискат информация за престъплението и да споделят с извършителя как 

са били засегнати от престъплението. Един или повече медиатори помагат на двете страни да 

постигнат споразумение, което отговаря на нуждите и на двете страни и предоставя разрешение 

на конфликта. Процесът на медиация може да доведе до обезщетение или някаква форма на 

компенсация за загубите на жертвата. Когато процесът протича преди произнасянето на 

присъдата, споразумението между извършителя и жертвата, постигнато с посредничество, може 

да бъде препратено към съда и да бъде включено в присъдата или в условията на пробационната 

заповед.  

 
50 Bouffard, J., Cooper, M. and Bergseth, K., 2017, “The effectiveness of various restorative justice interventions 

on recidivism outcomes among juvenile offenders”, Youth Violence and Juvenile Justice, 15(4), pp. 465–480. 
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АВСТРИЯ: МЕДИАЦИЯ ЖЕРТВА-ИЗВЪРШИТЕЛ (МЖИ) КАТО ПРОГРАМА ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ  

НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

 В Австрия МЖИ е включена в Наказателно-процесуалния кодекс (Раздел 204) като част от „пакета 

за отклоняване“ (Rücktritt von der Verfolgung, или изваждане от наказателно преследване). МЖИ 
като една от мерките за отклоняване от юрисдикцията на наказателните съдилища може да се 
прилага за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода до пет години, като престъплението 
не трябва да е довело до смърт. 

 

МЖИ може да се приложи на всеки етап от наказателното производство, но то обикновено се 
прилага в ранните етапи. Прокурорът има правомощие да отнесе дело за МЖИ и може да 
извърши разследване, за да установи дали даден случай отговаря на критериите. Съдиите също 
имат право да отнасят дела за МЖИ. Приблизително 85 процента от насочванията към МЖИ в 
Австрия са направени от прокурори. Жертвите и извършителите обаче нямат право да 
кандидатстват за МЖИ. 

 

Ако прокурорът или съдията решат да предложат МЖИ, тя се изпълнява от Асоциацията за 
пробационна служба и социална работа (Neustart), автономен орган, финансиран от 
Министерството на правосъдието с 35 офиса в цяла Австрия. Медиаторите в Neustart са социални 
работници, юристи или психолози със специални познанания или практика, от които се изисква 

да притежават подходяща професионална квалификация. Медиаторът ще достигне до 
извършиителя и жертвата и предимно чрез пряка медиация между тях ще се опита да постигне 
споразумение или помирение без съдебен процес или присъда. Резултатът от МЖИ може да 
включва финансова компенсация за щетите, като споразумението трябва да бъде в писмена 
форма и подписано от страните. Медиаторът отговаря за воденето на целия случай, включително 
за окончателния доклад до прокурора. 

 

За да бъде използвана МЖИ, извършителят трябва: (a) да изрази готовност да поеме отговорност 

за поведението си (не непременно признание за вина); (б) да предостави обезщетение за 
вредите, причинени от деянието; и (в) да изрази готовност да се въздържа от подобно поведение 
в бъдеще. Тъй като МЖИ се прилага и в случаи на насилие в интимна връзка, има специална 
разпоредба, с която се гарантира, че няма да се провежда медиация, ако извършителят обвинява 
жертвата или омаловажава или отрича неправомерното действие, както и че няма сериозен 
силов дисбаланс, история на насилие или емоционална нестабилност на жертвата. Когато такъв 
рисков фактор присъства в доклада на прокурора, се провежда отделна лична среща с двете 
страни и може да се използва инструмент за оценка на риска, за да се прецени дали даден случай 
е подходящ за МЖИ.  

 

Успешното завършване на МЖИ редовно води до отказ от наказателно преследване, присъда и 
криминално досие. Към 2015 г. 74,1 процента от МЖИ са били успешни. Според отделно 
проучване 84 процента от участниците не са извършили повторно престъпление след 

приключването на извънсъдебните споразумения.a 

 
a Hofinger, V. and Neumann, A. (2008), Legalbiografien von Neustart Klienten, Vienna: Institut für Rechts und 

Kriminalsoziologie. 

 

 
 

ЛАОСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА: З В Е Н А  З А  М Е Д И А Ц И Я  В  С Е Л А Т А  
 

В народнодемократичната република са създадени звена за медиация в селата, които 
предоставят постоянен механизъм за разрешаване на спорове и за насърчаване на помирение. 

Звената осигуряват механизъм за разрешаване на спорове на местно равнище. 

 
Източник: Lao People’s Democratic Republic, Ministry of Justice, Justice Minister Decree on Establishment and 

Movement of Village Mediation Unit, No. 210/MoJ, Vientiane, 19 October 2009. 
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Възстановителна конференция (конфериране) 

 
Възстановителната конференция, като например разговор в рамките на общността и семейно-

групов разговор, се различава от МЖИ по това, че включва повече страни освен основната 

жертва и извършителя. При модела на възстановителна конфериранция други лица, засегнати от 

престъплението, като членове на семейството, приятели, представители на общността и, в 

зависимост от модела, полиция или други специалисти, се събират заедно от безпристрастна 

трета страна, която действа като фасилитатор на конферирането. В много случаи се използва 

повече от един фасилитатор за поддържане на баланс между половете или интересите на ЛГБТ, 

за отразяване на специфични увреждания или за създаване на подходящи връзки с обичайното 

право. Освен това фокусът на възстановителната конференция е по-широк: освен целите на 

МЖИ тя се стреми да даде възможност на извършителите да узнаят за въздействието, което 

престъплението им е имало не само върху жертвите и техните семейства, но и върху собственото 

им семейство и приятели, като предоставя възможност за възстановяване на тези 

взаимоотношения.51
 

 
Семейно-групови разговори 

 

Семейно-груповите разговори (СГР) често се използват за отклоняване на децата от 

официалната наказателноправна система. Този модел в неговата съвременна форма беше 

възприет в националното законодателство и приложен към процеса на правосъдието за 

непълнолетни в Нова Зеландия през 1989 г., което към онзи момент го прави най-системно 

институционализираният съществуващ подход за възстановително правосъдие. Моделът вече се 

използва широко в модифицирана форма като иницииран от полицията подход за отклоняване 

от официалната наказателноправна система в Канада, Чехия, Ирландия, Лесото, Южна Африка, 

Южна Австралия и Съединените щати, наред с други. 

 

51 Zinsstag, E., Teunkens, M. and Pali, B. (2011), Conferencing: A way forward for restorative justice in Europe, 
Brussels: European Forum for Restorative Justice. See also: Zinsstag, E. and Vanfraechem, I. (2012), “Conferencing 

ШИРОК ДОСТЪП ДО УСЛУГИ ЗА МЕДИАЦИЯ В НОРВЕГИЯ 
 

В Норвегия със Закона за общинските служби за медиация от 1991 г. е създадена Национална 
служба за медиация, която може да получава насочвания от всяка съдебна институция. Тя 

включва няколкостотин непрофесионални медиатори в 22 регионални служби за медиация. 
Медиацията е достъпна на всички етапи от съдебния процес, включително при пробационни 
заповеди и присъди за лишаване от свобода, както и по граждански дела. Органите на 
прокуратурата също могат да прехвърлят случаи за медиация на Службата за медиация и 

помирение. 

КАНАДА: МЖИ ВЪВ ФАЗАТА СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА ПРИСЪДА  
 

Изправителната служба на Канада (CSC), федералната правителствена агенция, отговорна за 
администрирането на присъдите за лишаване от свобода до две или повече години, предлага 
МЖИ чрез Програма за възстановителни възможности (ROP). ROP може да се използва от 
регистрирани жертви (или техни представители), както и от нерегистрирани жертви, които са 
засегнати от престъпление. Искания за МЖИ директно от извършителя не се приемат. Въпреки 
това извършителите, които са заинтересовани и поемат отговорност за действията си, могат да 
бъдат насочени към програмата ROP от служител в корекционното учреждение, който подкрепя 
тяхното участие. След като бъде направено насочване, персоналът на ROP и медиаторите 

преценяват дали искането е целесъобразно и каква е мотивацията на извършителя. ROP се 
администрира на фазата след произнасянето на присъдата и се подпомага по поверителен начин 
от професионален медиатор. Повечето МЖИ се провеждат пряко, но съществуват и непреки 
възможности, като например чрез писма, видеосъобщения или посредник, предаващ 
съобщения между извършителя и жертвата. 
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– A developing practice of restorative justice”, in Zinsstag, E. and Vanfraechem, I. (eds.), Conferencing and Restorative 
Justice – International Practices and Perspectives, Oxford: Oxford University Press, pp. 11–32. 
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Всеки процес на възстановителна конференция има организатор или фасилитатор. Тъй като 

фокусът на процеса на конфериране е малко по-широк от този на редовните програми за 

медиация, той събира семейството и приятелите както на жертвата, така и на извършителя, а 

понякога и на други членове на общността, за да участват в улеснен от професионалисти процес. 

Процесът на СГР има за цел да идентифицира желаните резултати за страните, да разгледа 

последиците от престъплението и да проучи подходящи начини за предотвратяване на повторна 

проява на противоправно поведение. Неговото правомощие е в това да запознае извършителя с 

последствията от престъплението, да разработи възстановителен план и в по-тежки случаи 

(например в новозеландския модел) да определи необходимостта от по-рестриктивен надзор 

и/или задържане. В Австралия и в Съединените щати полицейските служители обикновено са 

основните лица за насочване към програмите, докато в Южна Африка това са прокурорите.  

 

СГР се използва конкретно в няколко държави за справяне със ситуации на младежка 

престъпност (например в Нова Зеландия, Канада, Северна Ирландия). В Северна Ирландия 

например моделът на младежко конфериране се използва за балансиране на нуждите и 

интересите на жертвата, както и на младия човек, отговорен за вредата. Той също така акцентира 

на участието на членовете на общността в подкрепа както на жертвата, така и на извършителя. 

Конферентните планове, разработени по време на СГР, се приемат в различна степен от 

съдилищата. Въпреки това участието в СГР като цяло е очаквано и участниците оценяват опита 

и ролята на координатора.52
 

 

Семейно-груповият разговор се използва в Обединеното кралство основно като процес на 

вземане на решения в случаи за защита на деца. В тези случаи насочването се извършва от 

социални работници в отделите за деца и семейства на социалните служби. Семейно-груповият 

разговор се състои от членове на семейството на детето и разширеното семейство. 

Фасилитаторът обяснява процеса и проблема, който трябва да бъде разрешен, след което 

семействата са оставени сами да намерят решение. Ако тяхното предложение е приемливо за 

социалните служби, те получават подкрепа да го реализират. Например „Leeds Family Valued“ е 

програма за промяна на системата на Градския съвет на Лийдс, с която се разширява достъпът 

до услуги за СГР, включително за семейства, в които има домашно насилие. В оценката на 

програмата се посочва, че семействата са много положително настроени към СГР и че процесът 

им е оказал подкрепа. В проучването се установява също така, че начинът, по който СГР се 

представя на семействата, е от ключово значение и че това трябва да се извършва от 

координатор.53
 

 
Тъй като възстановителните конференции често включват по-широк кръг от заинтересовани 

лица, включително лица, които може да са в състояние да работят със и да подкрепят 

извършителя, процесите на конферирането са особено ефективни като средство за гарантиране, 

че извършителят ще спазва договорените резултати. Всъщност други членове на групата често 

имат ролята за постоянното наблюдение на бъдещото поведение на извършителя и да гарантират, 

че той спазва рехабилитационните и възстановителните мерки, с които се е съгласил. 

 

 
52 Campbell, C., et al. (2005), Evaluation of the Northern Ireland Youth Conference Service, Northern Ireland Office, 

Research and Statistical Series: Report No. 12. See also: Doak, J. and O’Mahony, D. (2011), “In Search of Legiti- 
macy: Restorative conferencing in Northern Ireland”, Legal Studies, 31(2), pp. 305–325. 

53 Mason, P., Ferguson, H., Morris, K., Munton, T. and Sen, R. (2017), Leeds Family Valued: Evaluation Report, 
Children’s Social Care Innovation Programme Evaluation Report 43, United Kingdom: Department of Education. 
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Възстановителни конференции в общността 

 
Възстановителните конференции в общността също се използват като програма за 

„алтернативни мерки“, с която извършителят може да бъде отклонен от официалната 

система за наказателно правосъдие. Тези програми често се управляват от групи в рамките 

на общността или агенции, със или без финансовата подкрепа на правителството. Във 

възстановителните конференции обикновено участват онези, които са най-загрижени за 

извършителя и жертвата, както и всеки друг член на общността, който има интерес към процеса 

(например учител в случай на млад престъпник или работодател). Агенцията или групата в 

рамките на общността, към която е насочен извършителят, отговаря също така за наблюдаване 

на спазването от страна на извършителя на условията на споразумението и може да бъде под 

прякото наблюдение на правоприлагащи или съдебни длъжностни лица. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУС: СЕМЕЙНО-ГРУПОВ РАЗГОВОРa 

 

По време на разговора, след като извършителят, майка му и дядо му, жертвата и местният 
полицай (който е извършил ареста) са говорили за престъплението и въздействието му, 
координаторът в областта на младежкото правосъдие иска допълнителна информация от други 
членове на групата. Групата включва около десет граждани, които са се събрали в местното 
училище, включително двама от учителите на извършителя, двама приятели на жертвата и 

няколко други лица. След това координаторът иска информация за това, което трябва да направи 
извършителят, за да компенсира жертвата за извършеното престъпление. Жертвата е учител, 
който е получил нараняване и е счупил чифт очила при кавга с извършителя. В оставащия 
половин час от продължилия около час разговор групата смята, че възстановяването на 
първоначалното правно положение на жертвата трябва да включва покриване на медицинските 
разходи на учителя и разходите за нови очила, както и общественополезен труд на територията 
на училището. 

 
a Bazemore, G. and Griffiths, C. T. (1997), “Conferences, Circles, Boards, and Mediations: Scouting the ‘New 

Wave’ of Community Justice Decision Making Approaches”, Federal Probation, 61, (June), pp. 25–38. 

ПРОГРАМА ЗА ОМИРОТВОРЯВАНЕ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА (ЮЖНА АФРИКА) 

В продължение на повече от десетилетие Програмата за омиротворяване в рамките на 
общността създава широко възпроизвеждан модел на местно управление, съсредоточен 
върху дейностите на мрежа от „комитети за омиротворяване“ в 180 населении места в цяла 

Южна Африка. Като улесняват инициативите за мир и омиротворяване, комитетите за 
омиротворяване се превръщат в ценен ресурс за общностите, на които служат.  
За съжаление по политически причини комитетите за омиротворяване не функционират в 
момента, въпреки че всички формуляри са готови за прилагане. Членовете на комитетите за 
омиротворяване са използвали следните насоки в работата си:  

• Ние помагаме за създаването на безопасна и сигурна среда в нашата общност. 
• Ние спазваме конституцията на Южна Африка. 

• Ние работим в рамките на закона. 
• Ние не вземаме страна в споровете. 

• Ние работим в общността като екип за сътрудничество, а не като отделни личности. 

• Ние следваме процедури, които са отворени за обществеността. 

• Ние не клюкарстваме за нашата работа или за други хора. 

• Ние сме отдадени на това, което правим. 

• Нашата цел е да изцеляваме, а не да нараняваме. 

Източник: Community Peace Programme, Institute of Criminology, Faculty of Law, University of Cape 

Town: www.ideaswork.org/aboutcommunitypeace.html. 

http://www.ideaswork.org/aboutcommunitypeace.html
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Кръгове 

 
Коренното население по традиция е използвало разговорни кръгове при вземането на решения, 

в духовни ритуали, за изцеление, споделяне и преподаване. Използването на кръгов процес е 

адаптирано към съвременната наказателноправна система. Кръговете могат да се използват за 

улесняване на процеса на осъждане. Те могат да се използват и в рамките на местните квартали 

за справяне с притесненията на жителите относно престъпления или антисоциално поведение 

или за подаване на жалби срещу членове на правоприлагащи органи или корекционни 

институции. Положителни решения могат да бъдат генерирани от такива диалози в рамките на 

общността. Те са въведени в училищата за справяне с дребни нарушения и решаване на 

конфликти. Те могат да бъдат приложени в случаи на междуобщностни конфликти и 

престъпления от омраза.54 Tе могат също така да се използват за изграждане на по-добри 

взаимоотношения и за намаляване на насилието в затворите и други места за задържане.55 Те дори 

могат да подкрепят реинтеграцията на затворници, които се връщат в общността, или на 

младежи, които се връщат в училище след период на задържане. 

 

 

 

 

 

 

 
54 Chapman, T. and Kremmel, K. (2018), “Community in Conflict in Intercultural Contexts and How Restora- 

tive Justice Can Respond”, in Pali, B. and Aertsen, I. (eds.), Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. 
Abingdon, Oxon: Routledge, pp. 144–163. 

55 Butler, M. and Maruna, S. (2016), “Rethinking Prison Disciplinary Processes: A potential future for restora- 
tive justice”, Victims and Offenders, 11(1), pp. 126–148; Nowotny, J. J. and Carara, M. (2018), “The use of restorative 
practices to reduce prison gang violence: Lessons on transforming cultures of violence”, Conflict Resolution Quarterly, 
36(2), pp. 131–144. 

ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУС: МЛАДЕЖКА ВЪЗСТАНОВОИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ  
 

Младеж нахлува в дома на възрастна двойка. Търсил е пари да си купи наркотици. Възрастният 
мъж го подгонва и в резултат на това е тежко ранен от извършителя, докато той се опитва да 
избяга. Произтичащото конфериране в рамките на общността включва възрастната двойка, 

техния син и съсед, младежът, извършил престъплението, баща му и леля му, местния полицай 
и енорийския свещеник. 

 
Възрастният мъж успял да каже на младежа колко е ядосан, че къщата, за която е работил 
толкова много през целия си живот, е била нападната и че той е бил толкова тежко ранен. 
Съпругата му обяснила, че след престъплението почти не може да спи от страх и иска да напусне 
дома си и да се премести в по-безопасен квартал. 

 

Младежът се разкаял, но не направил опит да се извини или да оправдае поведението си. По 
време на разговора обаче той казал, че майка му е починала около година преди инцидента и 
че използва наркотици, за да се справи със скръбта си. Чрез процеса на възстановителната 
конференция в общността е решено, че той трябва: да положи доброволен труд за енорията, 
който ще бъде организиран от свещеника; ще получи съвет как да се справи със скръбта си и 
употребата на наркотици; ще се включи в дейностите на местния младежки клуб; и ще остане 
под наблюдението на социален работник една година. Този план е приет от съдията на 
младежкия съд.  
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КРЪГОВЕ ЗА РАЗГОВОР И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ НА КАНАДА  

„Кръговете представляват важни принципи в местния мироглед и системи от вярвания, а именно 
взаимосвързаност, равенство и приемственост. Според традиционното учение сезонният модел 
на живот и обновление и движението на животни и хора са непрекъснати, като кръг, който няма 
начало и край. Кръговете предполагат приобщаване и липса на йерархия. Кръговете за разговор 
символизират пълнотата и равенството. Всички възгледи на участниците в кръга трябва да бъдат 
уважавани и изслушвани. Всички коментари се отнасят пряко до решаването на въпроса или 
проблема, а не до коментарите, направени от друго лице. Предмет, като пръчка, камък или перо 
в кръга, може да се използва за улесняване на кръга. Само лицето, което държи „говорещата 
пръчка“, има право да говори.  

Постоянното ѝ обикаляне в кръга дава възможност на всеки да вземе участие. Процесът на кръга 
за разговор е адаптиран към съвременната съдебна система и предоставя рамка за практикуване 

на местно възстановително правосъдие. Има различни видове кръгове за правосъдие.  

 

Кръгове за решаване на проблеми  

Този кръгов процес предоставя на желаещите лица възможността активно да се справят с 

конфликта си в рамките на изцеляваща среда. Този процес позволява на хората да разрешат 
конфликт, преди той да се е превърнал в престъпна дейност, или да предотвратят конфликт, 
който може да възникне в общността. Този кръг може да бъде приложен индивидуално или в 
групова среда. 

 

Кръгове за ранна интервенция 

Този кръгов процес е предназначен за извършителите на етапите на наказателното производство 
преди и след обвинението. Той разчита на приноса на общността и жертвата, за да изготви 
препоръки, които ще осигурят процес на изцеление между извършителя, жертвата и общността. 

 

Кръгове за изцеление 

Кръгът за изцеление е силен кръг. Той се предоставя на лица, които са преминали през криза 

или чувстват, че имат нужда от подкрепа по пътя си към възстановяване. Лицето може да е 
жертва на престъпление, да е във фазата на предварителното обвинение или да е лице, което в 
момента е в затвора. Кръговете за изцеление често се ръководят от пазители на кръга и включват 
различни участници в зависимост от това от кого извършителят смята, че има нужда в своя 
процес на изцеление. Това може да включва семейството, приятели, подкрепящи лица, жертвата 
и подкрепящите жертвата лица. Кръгът за изцеление може да се занимава с конкретен проблем 
или с различни проблеми, които трябва да бъдат обсъдени. Често шансът да заяви своя глас, да 
бъдат чути проблемите му в съпричастна и подкрепяща среда е всичко, от което човек се нуждае, 
за да започне пътят към неговото изцеление. Споделянето в рамките на групата позволява на 
всеки да поеме част от товара на лицето, което се нуждае от изцеление, и често заздравява 
връзките между членовете на кръга“. 

 
Препечатано с разрешение: macKinnon, j. (2018), Bringing Balance to the Scales of Justice, charlottetown: mcpei 

indigenous justice program, pp. 43–44: mcpei.ca/wp-content/uploads/2018/03/Bringing-Balance-to-the-scales-of-

justice-resource-guide.pdf. 

 

Кръговият процес има четири важни етапа: 

 
Етап 1: Да се определи дали конкретният случай е подходящ за кръгов процес 

Етап 2: Да се подготвят страните, които ще участват в кръга 

Етап 3: Да се търси консенсусно споразумение в кръга 

Етап 4: Да се осигурят проследяващи последващи действия и да се гарантира, че 

извършителят ще спазва споразумението 

 
В някои случаи може да има повече от един кръг, като се започне с извършителя и подкрепящите 

го други участници, след това подобен кръг за жертвата(ите) и подкрепящите го/ги лица и по-

късно кръг за всички страни, които да участват заедно.56
 

 
56 See also: Fellegi, B. and Szegó, D. (2013), Handbook for Facilitating Peacemaking Circles: www.euforumrj.org/ 

sites/default/files/2019-11/peacemaking_circle_handbook.pdf. 

https://mcpei.ca/wp-content/uploads/2018/03/Bringing-Balance-to-the-Scales-of-Justice-Resource-Guide.pdf
https://mcpei.ca/wp-content/uploads/2018/03/Bringing-Balance-to-the-Scales-of-Justice-Resource-Guide.pdf
https://mcpei.ca/wp-content/uploads/2018/03/Bringing-Balance-to-the-Scales-of-Justice-Resource-Guide.pdf
http://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/peacemaking_circle_handbook.pdf
http://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-11/peacemaking_circle_handbook.pdf
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Осъждащи кръгове 

 
Дори когато нещата стигнат до произнасяне на присъди, приносът на общността чрез осъждащ 

кръг може да бъде много важен. Осъждащият кръг може да се проведе в рамките на или извън 

съда, със или без участието на съдия и адвокат. Осъждащият съдия не е обвързан от съветите, 

получени от кръга, но кръгът може да бъде ценен източник на информация за съда по време на 

постановяване на присъдата. За да бъдат осъждащите кръгове максимално ефективни, е важно 

да се разчита на протоколи, в които се регламентира видът на информацията, която се представя 

пред кръга, и как резултатите от кръга да бъдат докладвани на съда.57 Трябва да се внимава 

кръгът да не се превърне в място, където жертвата на престъплението бива допълнително 

виктимизирана.58 Особено важно е да се гарантира, че тези, които участват в кръга, особено като 

гласове на общността, действително отразяват ценностите, които кръгът се опитва да защити.59 

Такива протоколи съществуват и могат да бъдат адаптирани към местните обстоятелства след 

консултации с общността. 

 

Осъждащите кръгове осигуряват начин, чрез който принципите на възстановителното 

правосъдие могат да бъдат приложени в цялостна рамка, в която персоналът на съдебната 

система споделя правомощия и власт с членовете на общността. Осъждащите кръгове също 

така предоставят голямо разнообразие от възможности за възстановяване на вредата и за 

наказание.60 Те могат да предложат гъвкави решения, които отговарят на обстоятелствата на 

всеки извършител, на изискванията за всеки случай и на капацитета на общността. 

Осъждащите кръгове са предназначени да засилят колективното чувство за общност и да 

оправомощят жертвата, извършителя и членовете на общността чрез процес на изцеление и 

решаване на проблеми. Целта е изцеление на всички засегнати, по-специално на жертвата, 

но също така улесняване на рехабилитацията и социалната реинтеграция на извършителя 

чрез коригиране на социалните отношения между извършителя и членовете на общността. 

 
Някои кръгове не ангажират по-широката общност, а само жертвата и подкрепящите я лица, 

извършителя, членовете на семейството и подкрепящите го лица, адвоката и съдията (също, 

когато е възможно и уместно, местен старейшина или пазител на знанията). „Участниците се 

набират сред онези, които познават извършителя, и имат представа за необходимите услуги. Не 

се очаква от участващите в кръга да са в състояние да говорят от името на цялата общност.”61
 

 

В Канада осъждащите кръгове се използват при възрастни и непълнолетни извършители с 

различни престъпления както в селски, така и в градски условия. Осъждащият кръг обикновено 

представлява многоетапен процес, който включва: (1) заявление от страна на извършителя за 

участие в кръговия процес; (2) кръг за изцеление на жертвата; (3) кръг за изцеление на 

извършителя (4) осъждащ кръг за постигане на консенсус относно елементите на плана за 

осъждане; (5) проследяващи кръгове за наблюдение на напредъка на извършителя. Планът за 

осъждане може да включва ангажименти от съдебната система, общността и членовете на 

семейството, както и от страна на извършителя. Самият кръг често участва в наблюдението на 

спазването от страна на извършителя на договорения резултат и в осигуряването на постоянна 

подкрепа след произнасянето на присъдата. 

 
57 Rudin, J. (2019), Indigenous People and the Criminal Justice System: A practitioner handbook, Toronto: Emond, 

p. 233. 
58Това опасение е признато от Кралската комисия за аборингенските народи. Canada, Royal Commission on 

Aboriginal Peoples (1996), Bridging the Cultural Divide: A Report on Aboriginal People and Criminal Justice in Canada, 
Ottawa; Supply and Services Canada, p. 269. 

59 Rudin, J. (2019), Indigenous People and the Criminal Justice System, p. 218. 
60Вж. например Larsen, J. J. (2014), Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System, Canberra: 

Australian Institute of Criminology. 
61 Rudin, J. (2019), Indigenous People and the Criminal Justice System, p. 230. 
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В Мексико съгласно Националния закон за интегрираната система за наказателно правосъдие за 

непълнолетни (2016 г.), „възстановителен кръг“ е една от трите мерки, наречени 

„възстановителни процеси“, които се прилагат за деца на възраст между 12 и 18 години в 

системата на младежкото правосъдие. Поемането на отговорност от детето е предпоставка за 

това. Служители от правосъдната система за непълнолетни, жертвата, детето, отговорно за 

причиняването на вреда, и засегнатите членове на общността могат да участват във 

възстановителния кръг. Споразуменията, произтичащи от възстановителния кръг, могат да 

включват обезщетение, възстановителни планове или предложения за условия, които трябва да 

бъдат изпълнени, за да бъде спряно съдебното производство. 

 

В допълнение към осъждащите кръгове възстановителното правосъдие намира място и в 

местните съдилища за произнасяне на присъди, например в Австралия, Канада и Нова Зеландия. 

В Австралия например има местни съдилища, които осъждат местните извършители на домашно 

и сексуално насилие. Възможно е участието на жертвата и членовете на общността в изслушване 

за произнасяне на присъда. Процесът може да доведе до план за осъждане или „план за 

изцеление“, който става част от официалната присъда. Местните осъждащи съдилища, като 

предоставят по-подходящ от гледна точка на културата процес, по-добра комуникация и участие 

на общността, обикновено постигат своите цели за изграждане на общността и в някои случаи 

могат да подобрят отношенията между общността и съдебната система.62
 

 

 

(продължава) 

 
 

62 Chapman, T. and Kremmel, K. (2018), “Community in Conflict in Intercultural Contexts and how Restora- tive 
Justice can Respond”; Marchetti, E. (2015), “An Australian Indigenous-Focused Justice Response to Intimate Partner 
Violence: Offenders’ Perceptions of the Sentencing Process”, British Journal of Criminology, 55 (1), 
pp. 86–106; Marchetti (2017), “Nothing Works? A Meta-Review of Indigenous Sentencing Court Evaluations”; 
Marchetti, E. and Daly, K. (2017), “Indigenous Partner Violence, Indigenous Sentencing Courts, and Pathways to 
Desistance”, Violence Against Women, 23(12), pp. 1513–1535; Morgan, A. and Louis, E. (2010), Evaluation of the 
Queensland Murri Court: Final Report, Canberra: Australian Institute of Criminology. 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ 

Възстановителното правосъдие за непълнолетни е ключов компонент на една ефективна, 
справедлива и съобразена с децата система за правосъдие за непълнолетни. Много програми са 
разработени като част от правосъдната система за младежи или извън нея, в училищата или в 
общността. Те осигуряват прогресивен и образователен отговор на дребни нарушения или 
конфликти, без да заклеймяват младежите чрез формално отбягване или криминализиране. В 
много държави такива програми предлагат уникални перспективи за създаване на общност за 

грижи за младежи в конфликт със закона. Те също така предоставят възможност за насърчаване 
на отклоняващи мерки като алтернатива на отговорите, които биха лишили младежите от 
свобода. Освен това те предоставят възможност за включване на семейството на извършителя.a

 

В член 40, параграф 3 от Конвенцията за правата на детето (КПД) се изисква от държавите да 
„насърчават установяването на закони, процедури, органи и институции, конкретно приложими 
към деца, които са заподозрени, обвинени или признати за виновни, че са нарушили 
наказателното право“.b През 2007 г., когато Комитетът по правата на детето предостави 
конкретни насоки относно правата на децата, отнасящи се до правосъдието за непълнолетни, 
той допълнително препоръча на държавите да използват алтернативни мерки, като отклоняване 
от наказателен процес и възстановително правосъдие, „за да отговорят на нуждите на деца в 
конфликт със закона по ефективен начин, обслужващ не само най-добрите интереси на тези 
деца, но също така краткосрочните и дългосрочните интереси на обществото като цяло“.c 

Комитетът, въз основа на принципа на върховенството на най-добрия интерес на детето, 
заключи, че „традиционните цели на наказателното правосъдие, като репресия/възмездие, 
трябва да отстъпят място на целите на рехабилитацията и възстановителното правосъдие при 

справянето с деца правонарушители“.d През 2019 г. Комитетът по правата на детето освен това 
предвиди, че участващите държавите трябва да се възползват от „широкия спектър от опит в 
използването и прилагането на мерки, несвързани с лишаване от свобода, включително мерки 
за възстановително правосъдие“ и да прилагат такива мерки, като ги адаптират към своята 

собствена култура и традиции“.e 
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 ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ (продължение) 

От гледна точка на образованието и развитието ползите от прилагането на подходите на 
възстановителното правосъдие са очевидни. Когато е обвързан със зачитането на правата на 
детето, процесът на възстановително правосъдие може да насърчи отговорността и 
реинтеграцията на деца, които са извършили престъпление, чрез доброволен, извънсъдебен 
процес на решаване на проблемите. Самият процес може да има голяма образователна 
стойност. 

През последните 15 години се наблюдава безпрецедентен ръст в използването на 
възстановителното правосъдие в контекста на младежкото правосъдие като алтернатива на 

наказателния процес или като част от схеми за отклоняване от наказателен процес.f Това може 
да отразява промяна на парадигмата по отношение на младежкото правосъдие в контекста на 
все по-голямото внимание, което се обръща на нуждите от развитие на децата, на техните 
човешки права и правни гаранции. За съжаление мястото, което заема възстановителното 
правосъдие, все още твърде често е в периферията на системите за правосъдие за непълнолетни, 

макар че може да бъде в основата на тези системи и предпочитан начин за намеса.g 

Приложенията на програмите за възстановително правосъдие в случаи, включващи деца, са 
разнообразни.h В някои държави възстановителното правосъдие е станало почти рутинно при 
работата с млади извършители, замесени в леки престъпления.i В южна Австралия обаче 
конферирането в рамките на възстановителното правосъдие се използва от 90-те години на 
миналия век и за по-тежки престъпления, при условие че младежът няма предишни 

престпъления или има само леки такива.j Някои държави са приели законодателство в областта 
на правосъдието за непълнолетни, за да позволят използването на възстановителното 
правосъдие на различни етапи от своя правен процес (от досъдебно производство до социална 
реинтеграция) и предоставят такива програми чрез различни модели (възстановителни 
конференции, МЖИ и др.). Много от тези програми се изпълняват на национално равнище. 

Процесите на възстановително правосъдие трябва да се прилагат по начин, който гарантира 
безопасността на децата, зачита техните права и съответства на принципа на най-добрия интерес 
на детето.k Подлагането на процеса и неговите резултати на съдебен контрол може да 
гарантира, че правата на детето се зачитат и че процесът се провежда законосъобразно.l На 
практика обаче наличието на такъв механизъм за надзор изглежда по-скоро изключение, 

отколкото норма.m 

Доказателствата относно ефективността на програмите за възстановително правосъдие за 

непълнолетни все още се натрупват бавно. Преглед на ефекта от възстановителните конференции в 

рамките на възстановителното правосъдие върху рецидивизма на извършителите и 

удовлетворението на жертвите заключава, че тези програми са ефективни, въпреки че ефектите са 

малки.n Друг преглед на четири рандомизирани контролирани проучвания обаче показа, че няма 
разлика между тези, които участват в конфериране в рамките на възстановително правосъдие, и 
тези, които участват в нормални съдебни процедури по отношение на процента на повторни 
престъпления след интервенцията, като се заключава, че все още няма достатъчно качествени 

доказателства да се прецени дали тези програми са били ефективни.o В неотдавнашен 
метааналитичен преглед на наличните проучвания, сравняващи участниците в програма за 
възстановително правосъдие с участниците, третирани по по-традиционен начин, се стига до 
заключението, че има „възможни, но все още несигурни ползи за младежите участници по 
отношение на намаляването на бъдещо престъпно поведение и други несвръзани с 

престъплението резултати”.p 

 
a Hamilton, C. and Yarrow, E. (2016), “Preventing and addressing youth offending: Restorative justice and 

family focused programming”, in Kury, H., Redo, S. and Shea, S. (eds.), Women and Children as Victims and Offend- 
ers, Zurich: Springer, pp. 301–339. 

b Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations Treaty Series, vol. 1577, p. 3. 

c Committee on the Rights of the Child (2007), General Comment No. 10 (2007) on children’s rights in juvenile 
justice, CRC/C/GC/10, paras. 3 and 10. 

d Idem, para 10; also Committee on the Rights of the Child (2013), General comment No. 14 (2013) on the 
right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), CRC/C/GC/14, 
para. 28. 

e Committee on the Rights of the Child (2019), General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in juvenile 
justice, CRC/C/GC/24, para. 74. 

f Dünkel, F., Horsfield, P. and Păroşanu, A. (eds.) (2015), Research and Selection of the Most Effective Juvenile 
Restorative Justice Practices in Europe: Snapshots from 28 EU Member States, Brussels: International Juvenile Justice 
Observatory. 

g Crégut, F. (2016), The Restorative Approach to Juvenile Justice, Lausanne: Terre des Hommes, p. 15. 

h Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence against Children (2016), Promot- 
ing Restorative Justice for Children, New York: United Nations. 
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ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩАТА 

 

Аспектите, свързани с образованието, развитието и взаимоотношенията в рамките на 
възстановителното правосъдие, го правят особено подходящо за прилагане в образователен 
контекст. Поради това програмите за възстановително правосъдие могат да се прилагат на места, 
където децата прекарват значително време от годините на тяхното развитие. То може да бъде 
част от стратегия за превенция на престъпността. Възстановителните практики в училищата 
предоставят възможност нагоре по веригата за справяне с дребни нарушения, случващи се в 
училищен контекст, както и за намаляване на бъдещите рискове от извършване на престпления.  

 

Възстановителното правосъдие се цени заради способността му да създава ефективни процеси 
за решаване на проблеми, като същевременно повишава безопасността и чувството за 

принадлежност в училищата.a Член 28(2) от КПД гласи, че държавите-страни по Конвенцията,  
„предприемат всички подходящи мерки за осигуряване спазването на училищната дисциплина 
по начин, съвместим с човешкото достойнство на детето и в съответствие с тази Конвенция“.  

 

Използването на възстановителното правосъдие в училищата нараства,b голяма част от това се 
дължи на загриженост за въздействието на строгите наказателни реакции върху лошото 

поведение на децата.c На практика учениците често предпочитат справедлив процес на 
възстановително правосъдие пред други видове дисциплинарни процеси, включващи различни 
нива на стигматизиране и наказание. 

 

Основните възстановителни действия, основани на принципи, които са типични за много от 
училищните програми за възстановително правосъдие, акцентират върху: 

 

• Aдресиране по-скоро на вредата върху отношенията, отколкото на нарушените правила 

• Създаване на начини за членовете на училищната общност да говорят помежду си, така че 
лицето, наранено от нечие действие, лицето, което е причинило наряването, и заобикалящата 
общност да могат да разработят смислено решение.d 

Такъв подход е в съответствие с опита за изместване на вниманието на училището от управление 
на поведението към фокусиране върху изграждането, поддържането и поправянето на 
взаимоотношенията.e 

 

Училищата дори използват програми за възстановително правосъдие, за да намалят тормоза, 
сплашването и злоупотребите и да научат учениците на някои ефективни умения за решаване на 
проблеми. В някои случаи се използва процес на възстановително правосъдие за справяне с 
дребни престъпления, извършвани на територията на училището (например сбивания, 
физически тормоз, дребни кражби, вандализъм на училищна собственост, изнудване за джобни 
пари, тормоз над учители), като по този начин се избягва включването на намесата на 
правоприлагащите органи и наказателното правосъдие. 

 
(продължава) 

 
i Bazemore, G. and McLeod, C. (2011), “Restorative Justice and the Future of Diversion and Informal Social 

Control”, in Weitekamp, E.G.M., and Kerner, H.-J. (eds.), Restorative Justice: Theoretical foundations, London: 
Routledge, pp. 143–176. 

j Hayes, H. and Daly, K. (2004), “Conferencing and Re-offending in Queensland”, The Australian and New 
Zealand Journal of Criminology, 37(2), pp. 167–191. 

k International Juvenile Justice Observatory (2018), Implementing Restorative Justice with Children: Practical 
guide, Brussels: IJJO: www.oijj.org/sites/default/files/implementing_practical_guide_eng.pdf. 

l Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children (2013), Promot- 
ing Restorative Justice for Children, New York: United Nations. 

m За допълнителна информация относно възстановителното правосъдие за деца и младежи вж.  
Chapman, T., Anderson, M. and Gellin, M. (2015), Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening 
Relationships: A European model of restor- ative justice with children and young people, Brussels: International 
Juvenile Justice Observatory. 

n Strang, H. et al. (2013), Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders 
and Victims. 

o Livingstone, N., Macdonald, G. and Carr, N. (2013), Restorative justice conferencing for reducing recidivism 
in young offenders (aged 7 to 21), The Cochrane Library, Issue 2, Art. No. CD008898. 

p Wilson, D.B., Olaghere, A. and Kimbrell, C.S. (2017), “Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juve- 
nile Justice: A Meta-Analysis. Department of Criminology”, Law and Society, George Mason University, p. 41. 

http://www.oijj.org/sites/default/files/implementing_practical_guide_eng.pdf
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ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩАТА (продължение) 

 

Фламандската система за защита на младежта използва възстановителни разговори за справяне 
със сериозни проблеми на престъпността в училищата. Този конструктивен подход потвърждава, 
че реагирането по навременен и възстановителен начин на сериозни инциденти може да 
спомогне за избягването на токсична училищна среда както за учениците, така и за персонала. 

 

Друг мотив за тази проактивна стратегия е избягването на използването на етикети или стратегии 
за изключване, които могат да създадат допълнителен риск за ученика-извършител или да 

увеличат възможностите за по-нататъшна виктимизация на останалата част от училището.f 

 
a Vázquez Rossoni, O. (2015), Manual de Herramientas en Prácticas y Justicia Restaurativa, Observatorio Inter- 

nacional de Justicia Juvenil, Bogotà, Colombia. 

b Payne, A.A. and Welch, K. (2018), “The Effect of School Conditions on the Use of Restorative Justice in 
Schools”, Youth Violence and Juvenile Justice, 16(2), pp. 224–240; Drewery, W. (2016), “Restorative Practice in New 
Zealand Schools: Social development through relational justice”, Educational Philosophy and Theory, 48(2), 
pp. 191–203. 

c Fronius, T., Persson, H., Guckenburg, S., Hurley, N. and Petrosino, A. (2016), Restorative Justice in U.S. 
Schools: A research review, WestEd Justice and Prevention Research Centre. 

d Vaandering, D. (2014), “Implementing Restorative Justice Practice in Schools: What pedagogy reveals”. 
Journal of Peace Education, 11 (1), pp. 66–72. See also: González, T., Sattler, H. and Buth, A.J. (2019), “New 
directions in whole-school restorative justice implementation”, Conflict Resolution Quarterly, 36 (3), 
pp. 207–220. 

e Hopkins, B. (2004), Just Schools: A whole-school approach to restorative justice, London: J. Kingsley Publish- 
ers; Norris, H. (2019), “The impact of restorative approaches on well-being: An evaluation of happiness and 
engagement in schools”, Conflict Resolution Quarterly, 36(3), pp. 221–234. 

f Burssens, D. and Vettenburg, N. (2006), “Restorative Group Conferencing at School: A constructive response 
to serious incidents”, Journal of School Violence, 5(2), pp. 5–17; Morrison, B. (2007), Restoring Safe School 
Communities: A whole school response to bullying violence and alienation, Annandale, Australia: Federation Press. 
See also: Lustick, H. (2017), “Making Discipline Relevant: Toward a theory of culturally responsive positive 
schoolwide discipline”, Race Ethnicity and Education, 20(5), pp. 681–695; Mackey, H., and Stefkovich, J.A. (2010), 
“Zero Tolerance Policies and Administrative Decision-making: The case for restorative justice-based school disci- 
pline reform”, Advances in Educational Administration, 22, pp. 243–262. 

ДРУГАРСКИ СЪД ЗА МЛАДЕЖИТЕ В ЧЕМАУА  

 

В щата Орегон прокуратурата на Съединените щати организира интерактивна обучителна 
програма за другарски съд за 45 гимназисти от индийското Чемауа, наречена „Програма за 
другарски съд за младежи“. Този съд е предназначен да отклони децата, които за пръв път са 
заподозрени като извършители, от официално съдебно производство за непълнолетни към 
неформален процес, осъществяван от техни връстници. Това се случва в подходяща за 
съответната култура среда, като се използват принципите на възстановителното правосъдие, 
вкоренени в местните съдебни системи и практики. Младежите, които участват в другарския съд, 
представляват общността, която е била увредена от престъпното деяние на един от нейните 

членове. След като детето се подчини на юрисдикцията на другарския съд за разрешаване на по-
малко престъпление, което признава, че е извършило, другарският съд разработва препоръка 
към съдия във връзка с подходящо решение, включващо както жертвата, така и младежа-
извършител. Полученото „споразумение за отговорност“ се стреми да възстанови връзката 
между жертвата и общността и да реинтегрира детето обратно в училищната общност. Децата, 
които са преминали през другарски съд за деянието си, също трябва да участват в такъв съд при 
изработването на споразумение за отговорност за друг извършител. Методите за понасяне на 
отговорност варират в зависимост от обстоятелствата по случая и могат да включват 

възстановяване, общественополезен труд, извинителни писма, лични или публични извинения. 
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3.3 Процеси на квазивъзстановително правосъдие  

През годините се появиха други приложения на подхода на възстановителното правосъдие, 

особено по отношение на участието, които не включват непременно участието на жертвите. Три 

от тях са описани накратко по-долу. 

 
 

Панели и съвети в общността  
 

Панелите или съветите за правосъдие в общността се използват за държане на млади 

извършители или такива с леки провинения пряко отговорни пред група представители на 

общността, които са били обучени за тази цел.63 Тези процеси, използвани най-вече като 

механизъм за отклоняване от наказателен процес, имат за цел да предоставят възможност на 

извършителите, които признават отговорност за престъплението си, да поемат отговорност, да 

поправят вредите и да удовлетворят нуждите на жертвата и общността. Това е процес, който има 

за цел постигането на възстановителни резултати, основани на силно участие на общността във 

вземането на решения. Членовете на съвета разработват набор от предложения за санкции, които 

обсъждат с извършителя, докато постигнат съгласие относно конкретните действия, които 

извършителят ще предприеме в рамките на определен период от време. Впоследствие 

извършителят трябва да документира напредъка си в изпълнението на условията на 

споразумението. След изтичане на определения срок съветът внася доклад в съда за спазването 

от страна на извършителя на уговорените санкции. 

 
 

Кръгове за подкрепа и отговорност 
 

В много държави се използват кръгове за подкрепа и отговорност (COSA) за реинтеграция и 

управление на рисковете от високорисково поведение, включително във връзка със сексуални 

престъпления.64 Те включват групи от доброволци, които са в ежедневен контакт с 

извършителите, като например наставници, които им предлагат подкрепа, но също така им 

напомнят за задължението да избягват поемането на риск от по-нататъшно увреждане на 

другите.65 Този подход може да се адаптира към други видове извършители.66 Като цяло 

кръговете са се доказали като гъвкаво и ефективно средство за изграждане на взаимоотношения, 

поддържане на мир, справяне с травми (особено при кръговете за изцеление) и разрешаване на 

проблеми.  

 
 

Програми за сурогатни жертви 
 

На практика програмите за възстановително правосъдие понякога се налага да се занимават с 

т.нар. престъпления без жертви или престъпления, които не включват пряка вреда или загуба за 

дадено лице (например увреждане на обществена собственост, притежание на контролирани 

вещества). Има и ситуации, при които жертвите не знаят, че са били жертви, отсъстват или не 

могат да бъдат проследени, или са били жертви в друга държава (например чрез компютърно 

подпомагани измами). И накрая, има ситуации, при които жертвата не е физическо лице, а 

юридическо лице. Програмите за възстановително правосъдие са намерили различни начини за 

„операционализиране“ на концепцията за жертвите за свои собствени цели, например чрез 

използване на сурогатни жертви, платени актьори, официални представители на корпорации или 

обществени институции.  
 

63 Например Vermont Reparative Probation Program of the Vermont Department of Corrections. Sinkinson, 
H.D. (1998), “A Case Study of Restorative Justice: The Vermont Reparative Probation Program”, in Walgrave, L. (ed.), 
Restorative Justice for Juveniles: Potentialities, Risks and Problems, Leuven: Leuven University Press. 

64 Brown, R.E. and Dandurand, Y. (2007), ‘Successful Strategies that Contribute to Safer Communities’, in 
Maio, S. (ed.), Selected Papers on Successful Crime Reduction and Prevention Strategies in the Urban Context, Riyadh 
(Saudi Arabia): Naïf Arab University for Security Sciences (NAUSS), pp. 77–88. 

65Thompson, D. (2016), “From Exclusion to Inclusion: The role of circles of support and accountability”, 
Prison Service Journal, No. 228, pp. 35–40. 

66 Chapman, T. and Murray, D. (2015), “Restorative Justice, Social Capital and Desistance from Offending”, 

Revista de Asistenţ Social, anul XIV, nr. 4, pp. 47–60. 
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Когато жертвите по различни причини не желаят или не могат да участват пряко във 

възстановителен процес, може да бъде разработена програма, която да позволи на сурогатна 

жертва да участва в процеса от името на или вместо жертвите. В някои случаи жертвата има 

възможност да избере представител, който да действа от нейно име, за да отрази нейните нужди 

и да внесе гледната точка на жертвата във възстановителния процес. 

 

В други случаи извършителите се срещат с жертви на подобни, но несвързани престъпления, за 

да придобият по-добра представа за вида на вредата, която са причинили на своите жертви, и да 

споделят своя опит заедно с други извършители. Този втори тип програми най-често се използва 

в затворите или като част от рехабилитационна програма. Проектът Sycamore Tree, насочен към 

християните и разработен от Prison Fellowship International, е известен пример за такава 

програма. Други нерелигиозни или мултирелигиозни групи изпълняват подобни програми на 

различни места. 

 

 
 

3.4 Други приложения на подходите на 

възстановителното правосъдие в системата на 

наказателното правосъдие 

В Препоръка CM/Rec(2018)8 на Комитета на министрите до държавите членки относно 

възстановителното правосъдие по наказателноправни въпроси се признава следното: 

 

„Възстановителните принципи и подходи могат да се използват и в системата на 

наказателното правосъдие, но извън наказателното производство. Например те могат да се 

прилагат, когато има конфликт между граждани и полицейски служители, между 

затворници и затворнически служители, между затворници или между пробационни 

служители и извършителите, които те контролират. Те могат да се прилагат и когато има 

конфликт между служители в съдебните органи или агенциите за наказателно 

правосъдие.“67
 

 

 
67 Council of Europe’s Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States 

concerning restorative justice in criminal matters, Rule 60. 

ПРОЕКТЪТ SYCAMORE TREE – ПРОГРАМА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ЖЕРТВИТЕ 
 

Проектът Sycamore Tree е 5-8 седмична програма за информиране на жертвите, използвана в 
затворите в много държави по света. Базирана на принципите на възстановителното правосъдие, 
програмата дава възможност на извършителите да се срещнат с жертва на несвързано 
престъпление, за да споделят опит и да разберат въздействието на престъплението. Сесиите 

включват комбинация от презентации, водени от преподаватели, и улеснена работа в малки 
групи, по време на които се споделят наблюденията и опита на участниците.a Срещите лице в 
лице насърчават по-задълбоченото разбиране на последиците от престъплението и отварят пътя 
за диалог относно отговорността, възстановяването, обезщетението и изцелението. 

a Parker, P. (2016), “Restorative Justice in Prison: A contradiction in terms or a challenge and a reality?”, 
Prison Service Journal, No. 228, pp. 15–20. 
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Едно от приложенията на възстановителното правосъдие, на което вероятно не е обърнато 

достатъчно внимание, е използването му при справяне с оплаквания, конфликти и нарушения в 

системата на наказателното правосъдие, особено в полицията и в затворите. Все пак 

използването на медиацията и възстановителното правосъдие в този контекст непрекъснато 

нараства. Възстановителното правосъдие се прилага при разглеждането на жалби на граждани 

срещу полицейски служители, с потенциални ползи за полицейските служители, гражданите, 

жалбоподателите, полицейската отговорност, обществената полиция, за ефективността на самия 

процес на подаване на жалби и общественото доверие в правоприлагащите и съдебните 

институции.68 Посредничеството при случаи на неправомерно поведение на полицията обаче 

може да представлява специфични предизвикателства и може да не е подходящо за всички 

форми на граждански жалби.69 Освен това полицейският служител и полицейската служба може 

да имат различни интереси в процеса. Независимостта и безпристрастността на процеса на 

фасилитиране е от ключово значение за надеждността и ефективността на процеса, а 

фасилитаторите и медиаторите може да се нуждаят от специално обучение. 

 

Известни са няколко примера за успешно прилагане на медиация и възстановително правосъдие 

при разглеждане на предполагаеми нарушения на полицията или различни форми на публични 

оплаквания срещу полицейски служители. Например Бюрото за обществена почтеност на 

полицейското управление на Ню Орлиънс е създало програма за подобряване на 

взаимоотношенията между персонала на управлението и членовете на общността като 

алтернатива на традиционния процес на разглеждане на жалби. Медиацията позволява на хората 

да говорят сами за себе си, да чуят какво имат да кажат другите и да постигнат собствени 

споразумения за напредък. В Австралия в някои щати са въведени програми за медиация и 

възстановително правосъдие като алтернативен и понякога по-ефективен и по-евтин метод за 

разглеждане на обществени жалби (например в Нов Южен Уелс, Северна територия).70 В 

повечето случаи тези програми се управляват от службите на омбудсмана или други независими 

институции, отговорни за получаването и отговорянето на обществени жалби срещу полицията. 

В някои случаи медиацията се използва и за разглеждане на жалби на полицейски служители 

срещу други служители. 

 
По същия начин възстановителното правосъдие може да се прилага в затворите за решаване на 

проблеми между затворници или между затворници и надзиратели.71 Използването на 

възстановителното правосъдие в рамките на затворническата система може да допринесе за 

създаването на среда, която насърчава социалните взаимоотношения, отговорност и уважение. 

Минималните стандартни правила на ООН за третиране на лишените от свобода (Правилата на 

Нелсън Мандела) насърчават затворническите администрации да използват механизми за 

предотвратяване на конфликти, посредничество или други алтернативни механизми за решаване 

на спорове, за да предотвратят дисциплинарни нарушения и да разрешават конфликти.72  

 
68Walker, S., Archbold, C. and Herbst, L. (2002), Mediating Citizen Complaints Against Police Officers: A guide 

for police and community leaders, U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Police Services, Wash- 
ington, DC: Government Printing Office. 

69Young, S. (2017), “Mediating Civil Rights Cases Against Police Officers”, SideBar, Spring 2017, pp. 13–15. 
70 Porter, L. and Prenzler, T. (2012), Police Integrity Management in Australia: Global Lessons for Combating Police 

Misconduct, New York: CRC Press; Prenzler, T. (2009), Police Corruption: Preventing Misconduct and Maintaining 
Integrity, New York: CRC Press. 

71 Gaboury, M.T. and Ruth-Heffelbower, D. (2010), “Innovations in Correctional Settings”, in Dusich, J.P.J. 
and Schellenberg, J. (eds.), The Promise of Restorative Justice, London: Lynne Reinner, pp. 13–36; Butler and Maruna 
(2016), “Rethinking Prison Disciplinary Processes”. 

72 General Assembly resolution 70/175 of 17 December 2015, annex. 
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Препоръка № R(2006)2 на Съвета на Европа относно Европейските правила за затворите подчертава 

значението на възстановяването и медиацията за разрешаването на спорове със и между затворници,73 както и при 

разглеждането на жалби и молби на затворници.74
 

 
В някои случаи възстановителният процес може да бъде улеснен от обучени затворници. Улеснената от 

затворници медиация помага за намаляване на насилието в затворите и дава на затворниците основни житейски 

умения.75 В други случаи се използват обучени медиатори.76 В пилотен проект в Унгария срещите за 

възстановително правосъдие са използвани за разрешаване на килийни конфликти (обикновено леки физически 

нападения или заплахи) като алтернатива на дисциплинарното производство. В повечето случаи е използван 

методът на възстановителна конференция, при който възможно най-голям брой засегнати лица (лишени от 

свобода, служители в корекционни учреждения, членове на засегнатата общност) са насърчени да обсъдят 

причините и последствията от конфликта и неговите последици във връзка с личните отговорности и съвместно 

да изработят предложения за решения за поправяне на причинената вреда.77 

 

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ 

1. Възстановителното правосъдие представлява гъвкав подход към престъпността. То може 
да се адаптира към и да допълва наказателноправните системи и да се прилага на всеки 
етап от наказателноправния процес. Възстановителното правосъдие може да се преплита 

в различна степен с наказателния процес или да функционира независимо от него.  

2. Процесите на възстановителното правосъдие имат три основни форми – медиация жертва-

извършител (МЖИ), възстановителни конференции (конфериране) и кръгове. 

3. Програмите за МЖИ предлагат процес, при който жертвата и извършителят участват в 
обсъждане на престъплението и неговото въздействие, което се улеснява от 
безпристрастна трета страна, обучена за тази цел, в пряка среща помежду им или чрез 
непреки средства. 

4. Възстановителните конференции, като разговорив общността и семейно-груповите 
разговори, се различава от програмите за МЖИ по това, че включват повече участници, 

освен основната жертва и извършителя. 

5. При модела на възстановителна конференция други лица, засегнати от престъплението, 
като членове на семейството, приятели, представители на общността и, в зависимост от 
програмата, полицията или други професионалисти, се събират заедно от безпристрастна 
трета страна, която действа като фасилитатор на разговора. 

6. Използването на кръгов процес е адаптирано към съвременната наказателноправна 
система. Кръговете могат да се използват за улесняване на процеса на осъждане. Те могат 

да се използват и в рамките на местните квартали за справяне с притесненията на жителите 
относно престъпления или антисоциално поведение, или за разглеждане на жалби срещу 
членове на правоприлагащите органи или корекционните учреждения. Положителни 
решения могат да бъдат генерирани от диалозите в рамките на такава общност. 

7. Възстановителното младежко правосъдие е ключов компонент на всяка ефективна, 
справедлива и съобразена с децата система за младежко правосъдие. Налице е 
безпрецедентен ръст в използването на възстановителното правосъдие в контекста на 
младежкото правосъдие като алтернатива на наказателното правосъдие или като част от 
схеми за отклоняване от наказателен процес. Тези програми осигуряват прогресивен и 
образователен отговор на престъпления или конфликти, без да заклеймяват младежите 
чрез формално отбягване или криминализиране. Тези програми могат да предложат 

уникална възможност за създаване на общност за грижи около младежи в конфликт със 
закона. 

8. Процесите на възстановителното младежко правосъдие трябва да се прилагат по начин, 
който гарантира безопасността на децата, зачита техните права и остава в съответствие с 
принципа на най-добрия интерес на детето. 

9. Подходите на възстановителното правосъдие могат да се използват и в системата на 
наказателното правосъдие, но извън наказателното производство. Възстановителното 
правосъдие се прилага успешно за разрешаване на определени видове жалби на граждани 
срещу полицейски служители. По подобен начин медиацията може да се прилага в 
затворите за разрешаване на проблеми между затворници или между затворници и 
надзиратели. 

 
 

73 Council of Europe (2006), Recommendation No. R(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States 
concerning the European Prison Rules, 11 January 2006, Strasbourg, Rule 56.2. 
74 Ibid., Rule 70.2. 
75 Kaufer, L., Noll, D.E. and Mayer, J. (2014), “Prisoner Facilitated Mediation Bringing Peace to Prisons and 
Communities”, Cardozo Journal of Conflict Resolution, 16, pp. 187–192. 
76Restorative Justice Council (2016), Restorative Justice in Custodial Settings, London: RJC. 
77 Szegő, D. and Fellegi, B. (2012), “The Face Behind the Fence: Conflict management within the prison and 
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beyond”, in Barabás, T., Fellegi, B. and Windt, S. (eds.), Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration 
in Prisons, Budapest: P-T Műhely, pp. 89–150. 
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4 Програми за 

възстановително 

правосъдие  на 

различни етапи от 

наказателния процес 
 

Възстановителна интервенция може да се прилага на всеки етап от наказателния процес, въпреки 

че в някои случаи може да са необходими изменения на съществуващите закони. Процес на 

възстановително правосъдие може да бъде успешно иницииран: (a) на етапа на досъдебното 

производство като отклоняване от наказателно преследване; (б) на етапа на постановяване на 

присъдата; и (в) на етепа след произнасяне на присъдата като алтернатива на лишаването от 

свобода, като част от или в допълнение към присъда без лишаване от свобода, по време на 

лишаване от свобода или при освобождаване от затвора. Във всеки един от тези моменти може 

да се създаде възможност за длъжностните лица да използват своите дискреционни правомощия 

и да отнесат случай към програма за възстановително правосъдие (вж. фигура I). 

 

Фигура I.  Програми за възстановително правосъдие и системата на 

наказателно правосъдие   
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4.1 Оклоняване на етапа преди повдигането на обвинение 

Програмите за възстановително правосъдие се използват особено често на етапите преди 

повдигането на обвинение или след повдигането на обвинение, преди осъждане, където се 

използват или като алтернатива, или като допълнение към процеса на наказателното правосъдие. 

Всеки тип програма за възстановително правосъдие може да се приложи на този етап.  В повечето 

случаи основната цел е да се предложи по-малко стигматизиращ, по-активен и по-ефективен 

отговор на престъплението. Тези програми често се фокусират върху по-леки престъпления или 

върху престъпления, извършени от деца и младежи или от извършители на първо престъпление. 

Жертвите не винаги са пряко включени в процеса, отчасти защото някои престъпления не 

включват непременно пряка или индивидуална жертва или тяхното въздействие върху жертвата 

е минимално. Някои от тези програми се прилагат от дълго време и е доказано, че намаляват 

рецидивизма сред извършителите с първо провинение и извършителите, участващи в 

относително леки престъпления. 

 
В някои случаи полицейските служители са обучени да провеждат разговори в рамките на 

възстановителното правосъдие, които изискват отговорност от страна на извършителя и се 

възприемат като справедливи от жертвите, извършителите и от други страни. Възстановителното 

правосъдие може да бъде неразделна част от общата стратегия за превенция на престъпността и 

полицейската дейност в общността и може да помогне за подобряване на отношенията между 

полицията и общността.78 В много държави броят на ръководените от полицията програми за 

възстановително правосъдие нараства бързо и полицейската подкрепа за тези програми се 

увеличава. Някои полицейски служители са възприели подходите на възстановителното 

правосъдие като положителен инструмент за полицейска работа в общността, дори ако понякога 

това увеличава натоварването им.79
 

 

Основните проблеми, с които се сблъскват възстановителните програми на етапа преди 

повдигането на обвинение или преди осъждането, освен трудностите за осигуряване на 

достатъчно финансиране, са свързани с липсата на насочвания към програмата и понякога 

намаляващата обществена подкрепа за този подход. 

 

4.2 Етап на съдебен процес и произнасяне на присъда 

Програмите за възстановително правосъдие се предлагат и на етапа на съдебния процес и 

произнасянето на присъдата. Те приемат формата на осъждащи кръгове, интегрирани по 

различни начини в официалния процес на осъждане, или са под формата на местен съд, където 

възстановителните принципи се прилагат като част от официалния процес на осъждане. 

Съдилищата в много съдебни системи също могат да отлагат произнасянето на присъдата или 

условната присъда, за да насочват извършителите към програма за възстановително правосъдие 

в общността. След това резултатите от този възстановителен процес се използват при 

формулирането на окончателното решение за присъдата. В някои случаи изпълнението на 

условната присъда се контролира от съда.80
 

 

4.3 След произнасяне на присъдата 

Въпреки че програмите за възстановително правосъдие, като част от схемата за отклоняване от 

наказателния процес, може да не са винаги подходящи във връзка с тежки престъпления, тези 

ограничения не важат непременно на етапа след произнасянето на присъдата, както в 

затворнически, така и в общностни програми, понякога свързани със заповед за пробация. 

 
78Weitekamp, E., Kerner, H. and Meier, U. (2003), “Community and Problem-Oriented Policing in the Context 

of Restorative Justice”, in Weitekamp, E. and Kerner, H. (eds.), Restorative Justice in Context: International practice and 
directions, Cullompton: Willan, pp. 304–326. 

79 Gavin, P. and MacVean, A. (2018), “Police Perceptions of Restorative Justice: Findings from a small‐scale 
study”, Conflict Resolution Quarterly, 36 (2), pp. 115–130; Clamp, K. and Paterson, C. (2017), Restorative Policing: 
Concepts, Theory and practice, London: Routledge. 

80 Dandurand, Y. and Vogt, A. (2017), Documenting the Experience and the Successes of First Nations Courts in 
British Columbia, A report prepared for the Office of the Chief Judge of the Province of British Columbia and the 
Legal Services Society of British Columbia. 
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Дори ако много от тези програми се съсредоточават основно върху рехабилитацията и успешната 

реинтеграция на извършителите, има ясни доказателства, че те биха могли също така да облекчат 

емоционалното въздействие на престъплението върху жертвите.81
 

 

В допълнение към базираните в общността програми за възстановителна реинтеграция, в които 

извършителят може да бъде осъден от съда или да участва в тях, докато изтърпява срок на 

пробация или надзор за предсрочно освобождаване, са разработени няколко обещаващи 

програми за затвора (обикновено за възрастни извършители) през последното десетилетие. 

Затворът може да бъде подходящо време за работа с извършителите и да им се помогне да се 

подготвят да се включат във възстановителното правосъдие.  Програмите за възстановително 

правосъдие и други медиаторски интервенции, започващи със задържането на извършителите, 

могат да им помогнат да намерят своето място в общността. Това понякога се нарича 

„възстановителен процес на реинтеграция“. В действителност има нарастващ интерес към 

използването на практики на възстановително правосъдие за улесняване на социалната 

реинтеграция на лишените от свобода лица, които се връщат в общността.82 Възстановителното 

правосъдие в контекста на затвора може да включва жертвите, но може също да се използва, за 

да помогне на извършителите да възстановят отношенията със семейството си и да се подготвят 

за завръщането си в общността.83
 

 

Програмите за възстановително правосъдие в затвора се различават в значителна степен.84 Някои 

са критикувани заради ограничения начин, по който институционализират принципите на 

възстановителното правосъдие. Практиката обаче се развива и много от програмите вече са по-

тясно свързани с по-широки рехабилитационни интервенции.85 Всъщност общоприето е 

мнението, че възстановителното правосъдие в затворите трябва да бъде интегрирано в 

съществуващите програми за рехабилитация, вместо да се третира като самостоятелна 

интервенция. 

 

Има някои реални предизвикателства, свързани с прилагането на програмите за възстановително 

правосъдие в контекста на затворите. Възможно е да има затруднения с достъпа до затворите и 

затворниците, смущения в процеса и забавяния поради преместване на затворници, както и 

ограничения, наложени по отношение на процеса във връзка с различни мерки за сигурност. 

Например достъпът на жертвите до затвора може да бъде забавен или отказан след оценка на 

риска и затворническият персонал може да не го подкрепя. Всъщност пречките за участието на 

жертвите в този контекст трябва да бъдат разбрани и внимателно разгледани. Освен това 

понякога съществува риск ориентираната към жертвите работа в затворите да бъде осуетена, 

когато е твърде тясно свързана с решенията за условно освобождаване, нещо, което може да 

засили опортюнистичните нагласи сред затворниците, вместо да гарантира, че те поемат реална 

отговорност и са мотивирани да се откажат от престъпност.86 Тези предизвикателства могат да 

бъдат преодолени чрез ангажиране на подкрепата на висшето ръководство, предлагане на сесии  

 
81 Gustafson, D. (2005), “Exploring Treatment and Trauma Recovery Implications of Facilitating Victim 

Offender Encounters in Crimes of Severe Violence: lessons from the Canadian experience”, in Elliott, E. and 
Gordon, R. (eds.), New directions in Restorative Justice: Issues, practices, evaluation, Devon: Willan Publishing, 
pp. 193–227. See also: Carrington, L. et al. (2015), Victims in Restorative Justice at Post-sentencing Level: A 
manual, Schleswig-Holstein Association for Social Responsibility in Criminal Justice: publikationen.uni-tuebingen. 
de/xmlui/bitstream/handle/10900/63300/Carrington-Dye%20et%20al_Manual_RJ_Victims_Post-Sentencing_2015. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

82 Dandurand, Y. (2016), “Alternative Approaches to Preventing Recidivism: Restorative Justice and the Social 
Reintegration of Offenders”, in Kury, H., Redo, S. and Shea, E. (eds.), Women and Children as Victims and Offenders: 
Background, Prevention, Reintegration, Zurich: Springer, pp. 283–299. 

83 Barabás, T., Fellegi, B. and Windt, S. (eds.) (2012), Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration 
in Prisons: Mediation and restorative justice in prison setting, Budapest: P-T Műhely. 

84 Restorative Justice Council (2016), Restorative Justice in Custodial Settings; Johnstone, G. (2016), “Restorative 
Justice in Prisons”, Prison Service Journal, No. 228, pp. 9–14; Workman, K. (2016), “Restorative Justice in New 
Zealand Prisons: Lessons from the past”, Prison Service Journal, No. 228, pp. 21–29. 

85 Brennan, I. and Johnstone, G. (2019), Building Bridges: Prisoners, crime victims and restorative justice, The Hague: 
Eleven Publishing. 

86 Aertsen, I. (2012), “Restorative Justice in Prisons: Where are we Heading?”, in Barabás, T. et al. (eds.), 

Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons. Budapest: P-T Műhely, pp. 264–276. 

https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/63300/Carrington-Dye%20et%20al_Manual_RJ_Victims_Post-Sentencing_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/63300/Carrington-Dye%20et%20al_Manual_RJ_Victims_Post-Sentencing_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/63300/Carrington-Dye%20et%20al_Manual_RJ_Victims_Post-Sentencing_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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за информиране на персонала и затворниците и обучение на „шампиони“ по възстановително 

правосъдие сред персонала. Тъй като възстановителното правосъдие се вкоренява в културата на 

затвора, разбиране за по-широкото му значение може да се появи както сред персонала, така и сред 

затворниците. 

 

 

4.4 Роля на професионалистите от наказателното правосъдие 

във възстановителното правосъдие 

Възстановителните принципи и подходи могат да се използват проактивно от институциите на 

наказателното правосъдие и от професионалистите в областта на наказателното правосъдие, за да 

се изгради възстановителна култура в тези организации. Съдебните органи и агенциите за 

наказателно правосъдие могат да играят значителна роля в утвърждаване на ролята на 

възстановителното правосъдие и в подкрепа на програмите за възстановително правосъдие: 

 

„Независимо от необходимостта възстановителното правосъдие да се извършва автономно 

във връзка с наказателния процес, институциите за възстановително правосъдие, съдебните 

органи, институциите за наказателно правосъдие и други съответни обществени служби 

трябва да се ангажират помежду си на местно равнище, за да насърчават и координират 

използването и развитието на възстановителното правосъдие в своята област. “87
 

 

Например беше предложено агенциите за наказателно правосъдие да могат да назначават член на 

персонала с официални отговорности за насърчаване и координиране на използването на 

възстановителното правосъдие в рамките на тази организация, който да отговаря и за връзката с 

други организации и общности във връзка с развитието и използването на възстановителното 

правосъдие.88
 

 

 
Полиция 

 
Ролята на полицията във възстановителния процес се различава значително в зависимост от вида 

на разглежданата възстановителна програма. В някои програми полицията на практика няма 

никаква роля, но в други тя може да участва пълноценно в интервенцията. В някои случаи 

полицейските служители могат да действат като фасилитатори или организатори на процеса и 

дори могат да помогнат на участниците да постигнат решения и резолюции в съответствие с 

мненията на общността. Например има доказателства, че конферирането в рамките на 

възстановителното правосъдие, организирано и ръководено от специално обучени полицаи, може 

да доведе до значителни ползи както за жертвите, така и за извършителите на престъпления.89
 

 

Трябва да се внимава, за да се гарантира, че ролята на полицията е балансирана и че законовите 

изисквания към нейната функция не компрометират възстановителния процес. Също така е важно 

да се отбележи, че полицията има по-големи дискреционни правомощия в някои юрисдикции, 

отколкото в други. 

 

Работещите възможности за участие на полицията във възстановителните програми включват: 

 

• Да служи като източник за насочване към възстановителни програми  

• Да разяснява процеса на възстановителното правосъдие на жертви, извършители и други участници 

• Да участва наред с останалите в базиран на общността процес  

 
 

87 Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative 
justice in criminal matters, Rule 62. 

88 Ibid., Rule 63. 
89 Sherman, et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice”. 
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• Да улеснява процесите на възстановително правосъдие  

• Да провежда сесии и разговори по възстановително правосъдие  

• Да използва възстановителни подходи за решаване на спорове и несвързани с 

престъпления конфликти в рамките на квартала  

• Да играе роля в наблюдението на изпълнението на възстановителни споразумения и 

докладване на нарушения  

 

Законодателството може да осигури рамка, в която полицията да се включи по-широко във 

възстановителните полицейски практики.90 В Канада например Законът за младежкото 

наказателно правосъдие специално предвижда засилено участие на полицията като посредник 

за насочване към възстановителни програми и в спонсорирани от полицията възстановителни 

практики, възстановявайки първоначалната роля на полицията като мироопазващ орган. 

 
В някои юрисдикции полицаите са обучени да провеждат възстановителни конференции, които 

да включват извършителя и жертвата, тяхното семейство, подкрепящи ги лица и евентуално 

жители на общността.91 При оценка на ръководения от полицията модел на конфериране в 

Нортамбрия (Обединеното кралство) жертвите съобщават, че процесът на възстановителни 

конференции им е помогнал да се почувстват по-сигурни и им е дал усещане за приключване на 

случая. Моделът е позволил на жертвите и извършителите да изразят своята гледна точка и да 

обсъдят потенциални решения на проблемите, свързани с престъплението, като и двете страни 

оценяват процеса на конфериране като по-справедлив в сравнение с този в съда.92
 

 
Изследванията показват, че воденият от полицията модел на възстановителни конферениции 

може да облекчи емоционалното и психологическото въздействие на престъплението върху 

жертвата.93 В Лондон например строга оценка на програмата показва, че водените от полицията 

преки срещи в конфериране за възстановително правосъдие между жертвите на кражби и 

грабежи и техните извършители са довели до намаляване на травматичните последици от 

престъплението за жертвите на тези кражби и грабежи.94 Възстановителните конференции се 

водят от специално обучени полицаи, работещи на пълен работен ден, по казуси, свързани с 

възстановителното правосъдие, и се предлагат като допълнение на обичайния отговор на 

наказателното правосъдие на такива престъпления. Отчетените резултати показват 49% 

намаление на броя на жертвите с клинични нива на симптоми на посттравматичен стрес (и 

възможен посттравматичен стрес) в групата за ВР в сравнение с контролната група. Авторите 

предполагат, че докато обичайните процеси на възстановяване вероятно са били в ход в 

контролната група, възстановителните конференции може да са подействали като „стимул“ на 

когнитивната обработка и да са ускорили естествения процес на възстановяване.95
 

 
Използването на възстановителни практики от полицейските служители (възстановителна 

полиция) може да представлява логична стъпка в развитието на обществената полиция и 

реформата на полицията като цяло.96  

 
90 Hines, D. and Bazemore, G. (2003), “Restorative Policing, Conferencing and Community”, Police Practice 

and Research: An International Journal, 4(4), pp. 411–427. 
91 Alarid, L.F. and Montemayor, C.D. (2012), “Implementing Restorative Justice in Police Departments”, 

Police Practice and Research: An International Journal, 13(5), pp. 450–463; Angel, C.M., Sherman, L.W., Strang, H., 
Ariel, B., Bennett, S., Inkpen, N., Keane, A. and Richmond, T. S. (2014), “Short-Term Effects of Restorative Justice 
Conferences on Post-traumatic Stress Symptoms among Robbery and Burglary Victims: A randomized control trial”, 

Journal of Experimental Criminology, 10(3), pp. 291–307; Marder, I.D. (2018), “Restorative Justice and the Police; 
Exploring the institutionalisation of restorative justice in two English forces”, Doctoral thesis, School of Law, 
University of Leeds, February 2018. 

92 Shapland, et al. (2011), Restorative Justice in Practice. 
93 Sherman, et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice”; Angel, et al. (2014), “Short-Term Effects 

of Restorative Justice Conferences on Post-traumatic Stress Symptoms among Robbery and Burglary Victims”. 
94 Angel, et al. (2014) “Short-Term Effects of Restorative Justice Conferences on Post-traumatic Stress Symp- 

toms among Robbery and Burglary Victims”. 
95 Ibid. 
96 Clamp and Paterson (2017), Restorative Policing. 
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При подходящи обстоятелства това може да допринесе за подобряване на отношенията между 

полицията и общността. То може да е особено важно, когато полицията, чрез участието си в 

програми за възстановително правосъдие, навлиза в нови отношения с малцинствени групи, с 

които трябва да взаимодейства и на които трябва да служи и да защитава. Новите програми за 

участие могат да насърчат някаква форма на пряка отчетност на полицията към общността, на 

която те са призвани да служат. Полицейските сили могат да прилагат принципите на 

възстановителното правосъдие, за да развият устойчиви партньорства за сътрудничество с 

общността и по този начин да увеличат ефективността и ефикасността на своите усилия за 

предотвратяване и реагиране на престъпления и социални безредици. 

 
В рамките на полицейски действия в общността полицейските служители могат също така да 

използват различни възстановителни практики извън рамките на програмата. Например полицай 

може да посредничи при конфликти между младежи в училище, като събере извършителите и 

техните родители на неформална среща. Потенциалът за използване на възстановителни 

практики в полицейската дейност на улицата е ограничен само от въображението и набора от 

умения на служителите, на които техните ръководители трябва да предоставят свобода на 

преценка да решават как да процедират при подобни въпроси. Обикновено полицейският 

служител има право да предприема допълнителни действия, ако усилията за решаване на 

конфликта чрез възстановителни средства се окажат неуспешни. 

 

За съжаление в някои ситуации корупцията в полицията или липсата на обществено доверие в 

нея може сериозно да компрометира способността на полицията да участва в програми за 

възстановително правосъдие. 

 

 
 

Прокурори 

 
В повечето юрисдикции прокурорите имат ключова роля в работата на програмите за 

възстановително правосъдие, а при липса на законодателство или други насоки те упражняват 

значителна свобода на преценка при определянето на това кои случаи са подходящи за 

възстановителен процес. В неотдавнашен преглед на възстановителните процеси в няколко 

държави с обичайно и гражданско право се установи, че прокурорите са най-честите пазачи на 

достъпа до възстановителни програми.97 Както в държавите с обичайно право, така и в тези с 

гражданско право прокурорите могат да отнасят случаите към възстановителни процеси, като 

тази роля се появи наскоро с приемането на съответно законодателство в редица юрисдикции. 

Използването на възстановителни процеси на етапа след повдигането на обвинението е в 

дискреционните правомощия на прокурора в страните с обичайно право, а в държавите с 

гражданско право препращането на този етап като цяло остава в рамките на правомощията на 

съдиите. Много юрисдикции сега предвиждат процедури за насочване на равнище прокурор 

както за малолетни и непълнолетни, така и за пълнолетни лица. 

 

При установяването на възстановителни процеси в дадена юрисдикция е наложително 

прокурорите да бъдат включени в дискусиите от самото начало и да им бъде предоставено 

обучение и информация, така че не само да разберат принципите на възстановителното 

правосъдие, но и да оценяват потенциалното предимство от използването на тази възможност по 

отношение на непълнолетни, малолетни и пълнолетни лица.  

 

Много държави имат политики за наказателно преследване и официални насоки за 

упражняването на прокурорска преценка и вземането на решения. В някои държави тези 

политики са задължителни за прокурорите. Тези политики и насоки могат да бъдат изменени, за 

да се въведат изисквания към прокурорите да обмислят насочване на дела към възстановително 

правосъдие при подходящи обстоятелства. 

 
97 Dünkel, et al. (eds.) (2015), Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices 

in Europe. 
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Доставчици на правни услуги 

 
Доставчиците на правна помощ, включително адвокати и параюристи, могат да препоръчат 

насочване на извършителите към програми за възстановително правосъдие. Тези насочвания 

могат да помогнат да се гарантира, че конфликтите се разглеждат по експедитивен начин, както 

и за намаляване на натрупаните дела, насрочени за разглеждане в съда. Доставчиците на правна 

помощ могат да играят важна роля при обясняването на потенциалните ползи от участието на 

извършителите в процес на възстановително правосъдие. Те могат да помогнат да се гарантира, 

че правата на извършителя са защитени и че остават възможности за обжалване. Те могат също 

така да играят важна роля в случаи, включващи деца в конфликт със закона, като гарантират, че 

тяхното съгласие за участие в процес на възстановително правосъдие е информирано и свободно 

дадено. 

 

 
 

Съдебна система 

 
Съдиите и магистратите също играят решаваща роля за потенциалния успех на процесите на 

възстановителното правосъдие. Те могат да помогнат за интегрирането на възстановителното 

правосъдие в наказателноправната система. При обучението си те може да не са изучавали 

принципите и практиките на възстановителното правосъдие, но трябва да получават информация 

и обучение и да бъдат насърчавани да участват пряко или непряко в различни подходи на 

възстановителното правосъдие. 

 

Участието на съдиите в процесите на възстановителното правосъдие варира значително в 

зависимост от конкретната програма. При осъждащия кръг например съдията играе съществена 

роля в изслушването, решаването и наблюдаването на делото, докато в други случаи, като 

програмите за медиация жертва-извършител, съдията е основният източник на насочване. Както 

в юрисдикциите на обичайното право, така и в юрисдикциите на гражданското право членовете 

на съдебната система могат да играят ключова роля при насочването на дела към 

възстановителна програма, като те самите участват във възстановителния процес и/или 

наблюдават спазването на постигнатите споразумения. Дори в ситуации, в които извършителят 

се е признал за виновен или е признат за виновен в извършването на престъпление, съдията може 

да спре налагането на присъдата в очакване на резултата от възстановителния процес. В 

юрисдикциите на обичайното право един от начините да се привлече вниманието на съдията е 

чрез доклад преди произнасянето на присъдата. Ако, по мнението на съдията, се постигне 

подходящо споразумение, тогава не могат да бъдат предприемани допълнителни действия или 

споразумението може да бъде включено в присъдата, която се налага на извършителя. 

 

 
 

Служители в корекционните учреждения 

 
През последните години се наблюдава нарастващо използване на тези процеси в корекционните 

учреждения и на различните етапи на излежаването на присъди от извършителите. Процесите на 

възстановителното правосъдие, включително медиацията жертва-извършител, могат да се 

използват по отношение на извръшители, които са в пробация, които са условно освободени или 

които подлежат на други видове надзор в общността. Служителите по пробация или условно 

освобождаване могат да улеснят медиациите в рамките на условията за условно освобождаване 

или да насочат извършителите към възстановителна програма. Освен това, както беше споменато 

по-горе, в затвора съществуват програми за възстановително правосъдие и затворническите 

служители могат да направят много, за да улеснят насочването на извършителите към тези 

програми и да улеснят тяхното функциониране. В Белгия например това се постига чрез 

назначаване на съветник по възстановително правосъдие във всеки затвор.  
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Практикуващи специалисти в подкрепа на жертвите 

 
Агенциите и практикуващите специалисти в подкрепа на жертвите имат ключова роля за 

осигуряване на участието на жертвите във възстановителното правосъдие. Те често работят в 

тясно сътрудничество с програмите за възстановително правосъдие и предоставят на жертвите 

практическа помощ, консултации и подкрепа по време на целия процес. Ролята на тези 

професионалисти е основна при свързването на жертвите със системите за услуги, гарантирайки 

им, че получават персонализирана, навременна и ефективна подкрепа за справяне с последиците 

от насилствени престъпления и им позволяват безопасно да участват в програми за 

възстановително правосъдие, ако желаят. 

 
 

 

 
 

РОЛЯТА НА НПО И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 
 

Неправителствените организации (НПО) играят основна роля в разработването и прилагането 
на програми за възстановително правосъдие в световен мащаб. Тяхната ефективност при 
създаването на възстановителни форуми произтича до голяма степен от това, че са по-близо до 
общностите, отколкото персоналът на наказателното правосъдие. НПО се ползват също така с 
по-голямо доверие в някои случаи от полицията, прокурорите и съдиите и са уважавани в по-
голяма степен. Освен това в много държави неправителствените организации са свободни от 
покровителство и корупция и това дава допълнителна легитимност на техните програмни 
инициативи. Тази легитимност е много важна за възстановителните програми, много от които 
разчитат на участието на жителите на общността, и по-специално на уверението за жертвите на 
престъпления, че техният случай ще бъде разгледан справедливо, с малък шанс за повторна 
виктимизация.  

 

НПО могат също така да си партнират с правителството, но в този случай те трябва да се уверят, 
че това не компрометира целостта на програмата или не въвежда политически или други аспекти 

в процеса.  

 

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ  

1. Има три етапа на наказателния процес, на които процесът на възстановително правосъдие 
може да бъде успешно иницииран: (a) досъдебен етап за отклоняване от наказателно 
преследване; (б) етап на постановяване на присъдата; и (в) етап след произнасяне на 
присъдата като алтернатива на лишаването от свобода, като част от или в допълнение към 
присъда без лишаване от свобода, по време на изпълнение 

2.  на присъдата или при освобождаване от затвора.  

 

3. Агенциите за възстановително правосъдие, съдебните органи, агенциите за наказателно 
правосъдие и други съответни публични служби трябва да се ангажират помежду си на 
местно равнище, за да насърчават и координират използването и развитието на 
възстановителното правосъдие в своя район. 

 

4. Ролята на различните професионалисти в областта на наказателното правосъдие 
(например полицаи, прокурори, адвокати, съдии, служители в изправителни заведения и 
професионалисти в подкрепа на жертвите) варира в зависимост от вида на програмите и 
начина, по който те се изпълняват. Разбирането на тези роли може да помогне за 
мобилизиране на подкрепата на тези професионалисти и за разработване на подходящи 
програми за повишаване на тяхната информираност и обучение. 

 

5. НПО могат да играят важна роля в разработването и прилагането на програми за 
възстановително правосъдие в областта на превенцията на престъпността и наказателното 
правосъдие и тяхната работа трябва да бъде улеснена от ефективни партньорства и 

адекватно финансиране. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изисквания за успешно 

осъществяване на 

програми за      

възстановително 

правосъдие 
 

Въпреки наличието на различн видове програми за възстановително правосъдие, всяка със 

собствен начин на действие и опит в успеха, през годините бяха извлечени няколко поуки 

относно основните фактори, отговорни за тяхното успешно прилагане и функциониране. 

Ключови сред тях са насърчаването на подходящи насочвания към програмите и повишаване на 

осведомеността относно възстановителните възможности, безопасното и смислено ангажиране 

на жертвите, адекватната подготовка на участниците, компетентното фасилитиране на процеса, 

ефективната програмна подкрепа и положителните отношения в общността.  

 

5.1 Насърчаване на подходящи насочвания към програми  

Насочването към програмите може се извършва от полицаите, прокурорите, служителите на 

корекционни учреждения, неправителствените агенции и други източници в общността, както и 

чрез самонасочване от жертвата или извършителя. В много юрисдикции насоките и критериите 

за насочване на случаи са регламентирани в законодателството, докато в други процесът на 

насочване е установен в политики или в междуинституционални споразумения или протоколи.98
 

 

98 Вж. например протоколите за насочване относно провинция Нова Скотия, Канада: The Nova Scotia 
Restorative Justice Program: Protocols, Halifax, 2019: novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-
Justice-Program- Protocols.pdf. 
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В Канада Министерството на правосъдието на Нова Скотия е разработило протоколи за 
Програмата за възстановително правосъдие на Нова Скотия (NSRJP), които представляват 
документ от няколко части, уреждащ насочването в рамките на Програмата за възстановително 
правосъдие на Нова Скотия. Дефинициите и Общият протокол съдържат обобщение, което се 
прилага по отношение на всички протоколи. Има отделни протоколи, ръководещи използването 
на NSRJP от полицията, съдилищата, изправителните заведения, агенциите за подпомагане на 
жертвите и на административната роля на регионалните екипи за възстановително правосъдие. 

Взети заедно, тези протоколи осигуряват интегрирана рамка за прилагането и функционирането 
на Програмата за възстановително правосъдие на Нова Скотия, включваща насочване на 
младежи и възрастни. Документът има за цел също така да предостави насоки на отделни 
посредници и партньори по определени програми чрез индивидуално съобразени раздели на 
протоколите. 
Източник: Province of Nova Scotia (2019), The Nova Scotia Restorative Justice Program: Protocols, Halifax: 

novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf. 

https://novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf
https://novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf
http://novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf
https://novascotia.ca/restorative-justice-protocols/docs/Restorative-Justice-Program-Protocols.pdf
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Много е важен начинът, по който се прави предложение на жертва и извършител да участва в 

програма за възстановително правосъдие, независимо дали това се извършва от полицейски 

служител, запознат с програмата, съветник, служител в услуга на жертвите или уважаван член 

на общността. Изключително важно е жертвите да виждат във възстановителния процес начин 

за удовлетворяване на собствените си нужди, вместо да смятат че са използвани в полза на 

рехабилитацията на извършителя. 

 

Участието във възстановителното правосъдие следва винаги да се основава на свободно и 

информирано съгласие на жертвата и извършителя, което може да бъде оттеглено по всяко време 

в хода на процеса. Върху никого не трябва да се оказва ненужен натиск, като му се „продава“ 

процесът чрез нереалистични твърдения за ползите от него, или като се заявява, че процесът 

може да се осъществи със или без него и в този случай той ще бъдат напълно изключен от него.99 

Съгласието на жертвите се отнася до тяхното собствено участие в процеса, а не до това дали 

процесът може да се проведе или не (например с други жертви или без участието на жертвата). 

 

Моделът „извличане на случаи“, който се отнася до „процеса на проактивен подбор на случаи от 

базите данни на наказателното правосъдие, за които се смята, че имат най-голям потенциал да 

доведат до дейност по възстановително правосъдие”,100 често се представя като най-ефективният 

подход за генериране на подходящи насочвания. При този модел персоналът или службата, 

отговорна за програмата за възстановително правосъдие, има достъп до полицейски и съдебни 

данни за престъпления, извършители и жертви. Този модел повдига въпроси относно защитата 

на неприкосновеността на личния живот на участващите лица, особено на жертвата или на 

младежите-извършители, и относно поверителността на информацията, до която се осъществява 

достъп за целите на програмата. Въпреки това може да се разработят протоколи за управление 

на процеса на извличане на случаи, като същевременно се защити поверителността на 

информацията и неприкосновеността на всички участници. 

 

Програмите често се изграждат въз основа на погрешно допускане, че „ако я създадем, те ще 

дойдат“. Програмите обаче обикновено са успешни само ако се обръща внимание на 

разработването на силни и ясни механизми и процедури за насочване, както и на ясни 

споразумения между правоприлагащите органи и служителите на наказателното правосъдие за 

това как и кога ще използват своята свобода на преценка, за да насочват случаи към 

възстановителен процес.  

 

Когато се разработва нова програма, трябва да се обърне внимание на законните опасения на 

длъжностните лица, които в крайна сметка носят отговорност за решенията за насочване и как 

те се възприемат от жертвите и общността. В идеалния случай тези длъжностни лица следва сами 

да участват в разработването на програмата и на нейните критерии и процедури за насочване, 

така че да могат да развият лично чувство за ангажираност към програмата и нейния бъдещ 

успех. 

 

В Основните принципи (параграфи 7 и 9) се посочват четири основни критерия за 

разработването на процеса на насочване в рамките на системата за наказателно правосъдие:  

 

• Достатъчно доказателства: насочването следва да се прави само когато има 

достатъчно доказателства за обвиняване на извършителя. 

• Свободно и доброволно съгласие: насочването следва да става само със свободното и 

доброволно съгласие както на жертвата, така и на извършителя. По време на 

първоначалното насочване обаче свободното и информирано съгласие на двете страни 

може да не е било получено и осигуряването на това съгласие след това е първата 

предпоставка, която трябва да бъде изпълнена, преди да се продължи напред.  

 
99 Marder, I.D. (2018), “Restorative Justice and the Police”. 
100 Bright, J. (2017), Improving Victim Take-up of Restorative Justice. London: Restorative Justice Council, p. 23. 
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• Силов дисбаланс: несъответствията, водещи до силов дисбаланс между страните, трябва 

да бъдат взети под внимание при насочването на случай към възстановителен процес. В 

случаите, когато насочването е направено въпреки потенциалния силов дисбаланс, този 

факт трябва да бъде доведен до вниманието на фасилитаторите на програмата и да бъде 

взет предвид при провеждането на възстановителния процес. 

• Културни различия: културните различия между страните също трябва да се вземат 

предвид при насочване на случаи към процес на възстановително правосъдие. Може да се 

използват различни стратегии, за да се гарантира, че процесът на възстановително 

правосъдие отговаря на културата на участниците, включително използване на 

фасилитатори от същата етническа общност като тази на участниците, гарантиране, че 

фасилитаторите са наясно и знаят как да се съобразят с културните практики на 

участниците, или гарантиране, че участниците са наясно с културните различия и по какъв 

начин те могат или не могат да бъдат отчетени. С оглед на това, че предпочитанията на 

жертвата обикновено следва да надделяват, често са необходими обсъждания и 

преговори, когато жертвата и извършителят са от различни култури или имат различни 

възгледи за това как техните културни практики трябва да бъдат отразени в процеса. 

 

Когато даден случай включва множество жертви и престъпления, на всяка жертва трябва да се 

даде избор да участва в този процес и да се произнесе дали предпочита съвместен или отделен 

процес. Фактът, че една от жертвите не е съгласна да участва в процеса, не трябва да пречи на 

другите жертви да го направят, за да се справят с вредите, причинени от престъпленията, 

извършени срещу тях. 

 

Критериите, процедурите и формулярите за насочване могат да бъдат разработени по такъв 

начин, че да улесняват разглеждането на тези различни аспекти на всяка ситуация от лицата, 

които са взели решението за насочване и носят отговорност за него. В някои случаи може да се 

наложи фасилитаторите да обсъдят тези въпроси с участниците на етапа преди 

възстановителната конференция. В други случаи задължение на насочващата агенция е да 

положи дължимата грижа и да се увери, че насочването към процес, базиран в общността, не 

излага жертвата или извършителя на риск от виктимизация или сплашване. Трябва да се извърши 

внимателна оценка на рисковете за страните и на това дали програмата е подходяща за 

участващите лица. Това често изисква проучване, преди свързването с потенциални участници, 

на цялата налична информация, свързана с риска от увреждане по време на възстановителен 

процес (например относно предишни инциденти, нужди във връзка с психичното здраве, 

проблеми със злоупотребата на наркотици). 

 

(продължава) 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДХОДЯЩ ПРОЦЕС 

 

При определянето на това дали даден случай е подходящ за процес на възстановително 
правосъдие е необходима оценка на свързаните с него рискове за страните. Тази оценка включва 
фактори извън използваните в конвенционалната наказателноправна система. Въпросите, които 

могат да бъдат зададени, включват следното: 

 

• Подходящ ли е видът програма за участващите лица? 

• Колко тежко е престъплението? 

• Имало ли е утежняващи обстоятелства при извършването на престъплението? 

• Какво е криминалното минало на извършителя на престъплението и спазвал ли е 

разпорежданията на съда? 

• Склонен ли е извършителят (и жертвата) д а участва в процеса? (Има ли вероятност да се 
съгласи да участва?) 

• Какво е психическото и емоционалното състояние на жертвата? 

• Какви са когнитивните способности на извършителя и какъв  е капацитетът му да участва в процеса? 

• Имало ли е скорошни заплахи или други форми на сплашване? 

• Извършителят (или жертвата) част ли е от престъпна организация? 
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Подобряване на механизмите за насочване 

 
Лошите механизми за насочване и ниските нива на насочване често са причина за лошото 

представяне или провала на програмите за възстановително правосъдие.101 Има различни начини, 

по които ръководителите на програмите могат да насърчават ефективното насочване от 

общността и от различните равнища на системата на наказателното правосъдие.  

 

• Формулиране на ясни насоки за насочване въз основа на процедури и критерии: 

критериите и процедурите за приемане в програмата трябва да бъдат ясни и с тях да са 

запознати всички, които имат възможност да насочват случаи към програмата. Жертвите 

трябва да бъдат информирани за съществуването на програмата и какво може да им 

предложи тя. 

• Постоянни консултации: процесът на насочване трябва да бъде подобрен чрез 

непрекъснати консултации и комуникация, за да се насърчат съдебните служители да 

насочват подходящите случаи към програмата и проактивно да идентифицират случаи 

чрез търсене в досиетата на агенциите.  

• Разработване на протоколи за междуинституционално сътрудничество: могат да бъдат 

установени специфични междуинституционални протоколи, за предпочитане преди 

стартирането на програмата или докато тя се прилага. Тези протоколи може да 

регламентират избора на случаи за насочване и да определят критерии за допустимост. В 

тях ще се определат и процедурите, които трябва да се следват при прилагането на 

програмата в различни обстоятелства (например когато не може да се получи съгласието 

на една от страните, когато не може да се постигне споразумение, когато една от страните 

реши да се оттегли от процеса или когато извършителят не спази условията на 

споразумение, постигнато чрез медиация). 

• Протоколи за споделяне на данни: особено важно е да се разработят протоколи за 

споделяне на данни с агенциите за наказателно правосъдие, за да се улесни 

идентифицирането на потенциални случаи и участници, като същевременно се защити 

поверителната информация. Често възникват трудности по отношение на неразкриването 

на поверителна информация относно жертвите или извършителите (особено когато те са 

деца и младежи). Това може да попречи на честотата на насочванията, да влоши 

качеството на сътрудничеството между агенциите и в крайна сметка да попречи на общия 

успех на програмата. Тези въпроси трябва да бъдат решени, доколкото е възможно, по  

 
101 Laxminarayan (2014), Accessibility and Initiation of Restorative Justice. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДХОДЯЩ ПРОЦЕС (продължение) 

 

• Свързан ли е извършителят с жертвата и, ако това е така, как? 

• Дали жертвата (или извършителят) е физическо или юридическо лице? 

• Има ли множество жертви (или извършители) и, ако това е така, всички ли са съгласни да 
участват в процеса? 

• Дали жертвата (или извършителят) е пълнолетно лице или дете? 

• Има ли риск от повторна виктимизация на жертвата? 

• Идентифицирани ли са други лица за подкрепа, които биха могли да бъдат включени в 
процеса, за да подкрепят извършителя или жертвата? 

• Жертвата или извършителят участвали ли са преди това във възстановителен процес и, ако е 
това е така, какъв е бил резултатът от този процес? 

• Поема ли извършителят отговорност за престъплението? 

• Фактите за престъплението все още ли са спорни? 

• Има ли някаква документация за загубите или щетите, понесени от жертвата(ите)? 
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време на преговорите за междуинституционални споразумения, докато се разработва 

програмата.102
 

• Разработване на процедури за оценка на допустимостта: може да има значителни 

различия в критериите за подбор, използвани в различните юрисдикции за един и същ вид 

възстановителен процес. Например допустимостта и допускането до МЖИ може да 

варират от програми, при които съдилищата или приемните институции насочват само 

извършителите на първо престъпление, до програми, при които самите жертви на 

престъпления отправят директно искане за медиация до персонала на програмата. Важно 

е да се разработи процедура за оценка на допустимостта и рисковете във всеки разглеждан 

случай за възстановителен процес. 

• Участие на насочващи агенции: членове на насочващи агенции понякога могат да бъдат 

поканени да наблюдават или да участват в процеса или в част от него. Накратко, 

ръководителите или агенциите, отговорни за дадена програма, трябва внимателно да 

регламентират отношенията си със служителите на правоприлагащите органи и 

наказателното правосъдие, от които зависят насочванията по програмата. 

• Навременна обратна връзка по случая и комуникация с насочващата агенция: друг начин, 

по който насочванията могат да бъдат насърчени в дългосрочен план, е като се гарантира, 

че насочванията по програмата винаги водят до навременна обратна връзка и 

комуникация с лицето или агенцията, отговорни за насочването. Тези комуникации 

следва да включват информация за резултата от насочените случаи, причините, поради 

които даден случай може да не е протекъл успешно, естеството на постигнатите 

споразумения, свидетелства от жертвите (не само положителните) и дали е постигнато 

спазване на споразумението. 

• Постоянен обмен на информация: насочващите агенции могат редовно да получават 

практически казуси, статистика, аналитични доклади, показатели за ефективност и 

констатации от оценката на програмата, които ще повишат нивото им на комфорт при 

насочване на повече случаи по програмата. 

 

Някои държави са избрали да насърчават или да увеличат дискреционните насочвания, като 

задължат определени длъжностни лица, в определени моменти от наказателноправния процес, 

да направят преценка за насочване на случай към възстановителна програма. Това може да е 

полезно, но не е достатъчно за формулирането на ясни насоки, процедури и критерии за 

насочване. Възможно е също така да се увеличат самонасочванията към програми за 

възстановително правосъдие чрез информиране на жертвите и извършителите за съществуването 

на такива програми. 

 

 

 
102 Вж. примерното споразумение и практическия казус, представени в консултативния документ на вътрешното 

министерство на Обединеното кралство: Home Office (2003), Restorative Justice: The Government’s Strategy, London: 
Home Office, pp. 71–73. 

ПРИЗНАВАНЕ НА ВИНА ОТ СТРАНА НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ КАТО КРИТЕРИЙ ЗА ДОПУСТИМОСТ ДО 
ПРОГРАМА  

 

Въпреки че обикновено от извършителите се изисква да поемат отговорност за действията си, 
това признание обикновено не се приравнява на установяване на вина, както е в наказателния 
съд. В някои случаи може да е достатъчно по време на насочването извършителят „да не отрича 
отговорност“. От друга страна, програмите, които предлагат интервенции на етапите на 
произнасяне на присъдата или след произнасяне на присъдата (например осъждащ кръг), 
обикновено са достъпни само за онези извършители, които са признати за виновни или са се 
признали за виновни. Освен това, както беше споменато по-горе, Основните принципи 
(параграф 8) гласят, че участието на извършителя във възстановителния процес не следва да се 
използва като доказателство за признаване на вината в последващо съдебно производство. 



54 НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 
 

 

 

 
 

ПОЛИЦЕЙСКА, ПРОКУРОРСКА И СЪДЕБНА СВОБОДА НА ПРЕЦЕНКА 

 

Насочването към програми за възстановително правосъдие често се основава на 
дискреционните правомощия на служители на наказателното правосъдие, като например 
полицията и прокуратурата, за насочване на извършителите към подходящи програми като 
алтернатива на наказателноправния процес. Съгласно правило 3.3 от Токийските правила 

дискрецията трябва да се упражнява от съдебен или друг компетентен независим орган „на 
всеки етап от наказателното производство, като се гарантира пълна отчетност и само в 
съответствие с върховенството на закона“. По-конкретно, международните стандарти, свързани 
с правосъдието за непълнолетни, налагат конкретно задължение на държавите членки да 
разработят набор от мерки, несвързани с лишаване от свобода, и да насърчават отклоняването 
от наказателен процес на деца, които са заподозрени, обвинени или признати за виновни, че са 
нарушили наказателния закон, без да прибягват до съдебни процедури, когато е подходящо и 
желателно. 

 

Насочването на извършител към процес на възстановително правосъдие дава възможност на 
полицейските служители да упражняват дискреция и да разработят креативни интервенции за 
предотвратяване на бъдещи рецидиви. Това им позволява да включват семейства, жертви и 
членове на общността в подкрепа на отговорността, възстановяването и реинтеграцията на 
извършителя. То може също така да спомогне за намаляване на броя на дребните престъпления, 
водещи до задръстване на наказателноправната система.  

 

Когато са налични, възможностите за „спиране на производство“, „отлагане на производство“ 
или „отлагане на присъда“ се използват от прокурорите и съдиите за временно спиране на 
официално производство срещу лице, обвинено или осъдено за извършване на престъпление. 
Такива мерки за отклоняване от наказателен процес често се свързват с условия. Ако 
извършителите успешно изпълнят условията, те се освобождават от по-нататъшно разглеждане 
в официалната съдебна система. Ако не изпълнят условията, първоначалното наказателно 
производство може да бъде възстановено или възобновено. 

 

Нивото на дискреционните правомощия на полицията и прокурорите обаче по отношение на 

решенията на прокуратурата варира значително между правните системи. До голяма степен 
обхватът на преценката варира в зависимост от това дали тези решения трябва да се ръководят 
от принципа на законност (задължително наказателно преследване), който създава задължение 
за прокурора да води наказателно преследване, или от принципа на възможността, който 
традиционно позволява дискреционно вземане на решение. Принципът на законност сам по 
себе си не пречи на отклоняването на делата. 

 

Успешното прилагане на програмите за възстановително правосъдие може в някои страни да 
изисква преразглеждане и изменение на съществуващите закони (включително конституционно 
право), свързани с използването на дискреционни правомощия на различни нива на 
наказателноправната система. Конкретни политики и прокурорски насоки могат да бъдат 
преразгледани, за да насочат прокурорите към обмисляне на механизми за възстановително 
правосъдие, когато това е подходящо. Това би могло да създаде възможност за насочване или 
отклоняване на извършителите към програми за възстановително правосъдие и други 
интервенции на ненаказателното правосъдие. В този случай често е необходимо да се установят 
процедури и механизми, за да се гарантира, че с това право на дискреция не се злоупотребява, 

че то не се превръща в източник на дискриминация и не се използва за корупция и за лична 

изгода. 

В Тайланд въвеждането на практики за възстановително правосъдие в системата на 

правосъдието за непълнолетни стана възможно чрез разпоредба в Закона за производството за 

непълнолетни. Това позволява на прокурорите да оттеглят обвинение по препоръка на директора 

на центъра за обучение на непълнолетни. Разпоредбата обаче никога не е била използвана, 

докато отделът за наблюдение и закрила на непълнолетни не въвежда програма за отклоняване 

от наказателно производство, основана на възстановителен процес. По този начин за пръв път са 

въведени семейно-груповите разговори и възстановителните конференции в общността.103
 

 
103 Kittayarak, K. (2005), “Restorative Justice in Thailand”, paper presented at the Workshop on Enhancing 

criminal Justice Reform, Including Restorative Justice, Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and 
Criminal Justice, Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005. 
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Все още има много нерешени въпроси относно факторите, които стоят зад липсата на насочване 

на случаи към програми за възстановително правосъдие. Това е така въпреки изследванията, 

които неизменно показват относително висока степен на желание на жертвата да участва в 

медиация жертва-извършител.104 Много добре структурирани програми за възстановително 

правосъдие не се изпълняват в пълния си потенциал и остават маргинални, защото не са успели 

да привлекат достатъчно насочвания от съдебната система. Постигането на насочване е 

„ахилесовата пета на почти всички схеми за възстановително правосъдие“.105 Програмите 

трябва да имат постоянна стратегия за предаване на информация за възстановителните 

възможности както на жертвите, така и на извършителите. Информацията трябва също така да 

бъде лесно достъпна за съдебните служители на всички нива, които са в позиция да насочват 

случаи към програмата. 

 

5.2 Самонасочвания от жертви и извършители 

Самонасочването от жертвите остава сравнително рядко. Това може да се дължи на липса на 

осведоменост за възможностите за участие в такава програма. Като цяло, дали жертвите са 

наясно с програмите за възстановително правосъдие, често зависи от знанията им как да получат 

достъп до информация за такива програми или от наличието на услуги за жертвите, които да ги 

информират за тази възможност. Въпреки че възстановителното правосъдие може да не е 

подходящо във всички случаи, като цяло жертвите рядко прибягват към възстановително 

правосъдие. 

 

В Европейския съюз член 4(й) от Директивата от 2012 г. относно жертвите на престъпления 

препоръчва на държавите членки да гарантират, че на жертвите се предлага информация за 

наличните услуги за възстановително правосъдие „без ненужно забавяне, от първия им контакт 

с компетентен орган“.106 Съветът на Европа също така препоръчва на жертвите и извършителите 

да бъде предоставена достатъчно информация от съответните органи и юристи, за да се определи 

дали желаят да участват или не.107 В Обединеното кралство например жертвите на престъпления 

имат право да получават информация за наличните възможности за възстановително правосъдие 

от полицията или от други организации, които предоставят такива услуги, дори ако спазването 

на тези незадължителни насоки е доста ограничено.108
 

 

Момента за насочване може да повлияе на желанието на жертвите да участват в процеса на 

възстановително правосъдие. Жертвите на по-тежки престъпления може да не желаят да участват 

във възстановително правосъдие в началото на наказателния процес (например на етапа на 

наказателното преследване) и предпочитат опосредстван контакт с извършителя на по-късен 

етап (например след присъдата или преди освобождаването му).109 При много жертви на 

престъпление, често поради травматичното въздействие на виктимизацията, трябва да измине 

достатъчно време след престъплението, преди да могат да участват в този процес по смислен 

начин.110 Следователно за практикуващите специалисти може да е важно да могат да разчитат, 

когато е необходимо, на професионална помощ, за да оценят готовността на жертвата да участва. 

Въпреки че моментът на тяхното участие е важен, жертвите също така посочват, че независимо 

от решението си да участват, предпочитат да научат за своите възможности за възстановително 

правосъдие по-рано, отколкото по-късно.111  

 
104 Bolívar, et al. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice. 
105 Shapland, J., Atkinson, A., Colledge, E., Dignan, J., Howes, M., Johnstone, J., Pennant, R., Robinson, G. 

and Sorsby, A. (2004), Implementing Restorative Justice Schemes (Crime Reduction Programme): A Report on the First 
Year, Home Office Online Report 32/04, London: Home Office, p. 49. 

106 Eвропейски парламент и Съвет, 2012, член 4. 
107 Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States concerning restorative 

justice in criminal matters, article 19. 
108 Вж. констатациите от изследването: Shapland, J., Crawford, A., Gray, E. and Burn, D. (2017), Developing 

Restorative Policing in Humberside, South Yorkshire and West Yorkshire, Sheffield: Centre for Criminological Research, 
University of Sheffield. 

109 Zebel, S., Schreurs, W. and Ufkes, E. (2017), “Crime Seriousness and Participation in Restorative Justice: The 
role of time elapsed since the offense”, Law and Human Behaviour, 41(4), pp. 385–397. 

110 Ibid. 
111 Shapland, et al. (2011). Restorative Justice in Practice. 
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Информацията и възможността за избор овластяват и осигуряват усещане за контрол.112 

Проактивните методи за предлагане на информация на жертвите оказват влияние върху нивото 

на участие на жертвите.113 Насърчаването на правото на жертвите да бъдат информирани относно 

възможността за възстановително правосъдие може да бъде включено в националното 

законодателство. Например в Нова Зеландия Законът за правата на жертвите от 2002 г., чл. 11, 

предвижда, че жертвите трябва, веднага след като влязат в контакт с агенция, да получат 

информация от персонала на агенцията за услугите, до които имат достъп, включително участие 

в процеси на възстановително правосъдие. По подобен начин в Канада жертвите имат право, при 

поискване, на информация относно услугите и програмите, достъпни за тях като жертви, 

включително програми за възстановително правосъдие съгласно раздел 6 (б) от Закона за правата 

на канадските жертви на престъпления.114
 

 

 

5.3 Aдекватна и подходяща подготовка на участниците 

Подготовката на участниците преди процеса на възстановително правосъдие е от решаващо 

значение за успеха и справедливостта на процеса. Преди да се съгласят да участват във 

възстановителен процес, страните трябва да бъдат напълно информирани за своите права, 

естеството на процеса на възстановителното правосъдие, възможните последици от тяхното 

решение да участват и подробностите за всички процедури за подаване на жалби. 

 

Подготовката може да включва и оценка на допустимостта, включително оценка на желанието 

(или мотивацията) на участниците да се включат истински в процеса. Обясняването на процеса 

на бъдещите участници и какво се очаква от тях, както и отговарянето на техните евентуални 

въпроси в крайна сметка формират основата за тяхното информирано съгласие за участие. 

Въпросите, свързани с потенциалния силов дисбаланс между страните, рисковете за жертвата, 

извършителя или други участници, както и момента на интервенцията могат да бъдат проучени 

и, ако е възможно, адресирани на това ниво. Обхватът и начинът на интервенцията могат да бъдат 

обсъдени и да станат обект на предварително споразумение между страните (например 

очакванията на бъдещите участници, дали имат желание за пряка или непряка среща, дали са 

съгласни други страни да присъстват, местоположение на срещата, как ще бъде защитена 

поверителността на определена информация, изключване на определени лица от процеса). 

 

Във всички процеси на възстановителното правосъдие е важно да се защитят интересите, правата 

и безопасността на жертвите и да се гарантира, че няма да настъпи повторна виктимизация. Това 

често изисква значителна подготвителна работа с жертвата преди всяка среща с извършителя. Тя 

може да отнеме седмици, месеци или години, в случай на много тежки престъпления, които са 

довели до лишаване от свобода на извършителя. Тази подготовка преди срещата има за цел да 

гарантира, че жертвата е емоционално и психически подготвена да влезе в диалог с извършителя. 

 

Някои случаи на много тежки престъпления са много чувствителни и изискват задълбочена 

подготовка преди срещата лице в лице. Практикуващите специалисти също се нуждаят от 

специално обучение за улесняването на такива случаи.115 На този етап рисковете от повторна 

виктимизация са може би най-високи. 
 

112Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the 
Offer of Restorative Justice”; Van Camp, T. (2017), “Understanding Participation in Restorative Justice Practices: 

Looking for justice for oneself as well as for others”, European Journal of Criminology, 14(6), pp. 679–696. 
113Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the 

Offer of Restorative Justice: The Importance of Information”, Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 
58(3), pp. 415–442; Van Camp and Wemmers (2016), The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime: Should 
it be protective or proactive?, Montréal: Centre International de Criminologie Comparée. 

114 S.C. 2015, c. 13, s. 2. 
115 Keenan, M. (2017), “Criminal Justice, Restorative Justice, Sexual Violence and the Rule of Law”, in Zins- 

stag, E. and Keenan, M. (eds.), Restorative Responses to Sexual Violence: Legal, Social and Therapeutic Dimensions, 
London: Routledge. 
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В някои регистрирани случаи подготовката за възстановителна сесия между извършителя и 

жертвата е продължила няколко години. 

 

Моментът на ангажиране на жертвите в процес на възстановително правосъдие също е важен. 

Всяка ситуация трябва да се оценява за всеки отделен случай, независимо дали при подготовката, 

по време на или след всеки етап от процеса. Това е необходимо, за да се гарантира, че жертвите, 

които желаят да участват, са винаги в безопасност и надлежно подготвени. 

 

 

5.4 Улесняване на процеса на възстановително правосъдие  

Почти невъзможно е да се пресили значението на ролята на медиатора или фасилитатора за 

гарантиране на успеха на интервенциите на възстановителното правосъдие. В допълнение към 

подпомагането на подготовката на участниците в процеса и провеждането на оценката на 

допустимостта, фасилитаторите носят отговорност за управлението на очакванията на страните 

и за гарантиране на безпристрастността и справедливостта на процеса, справяйки се със силовия 

дисбаланс, създавайки безопасна среда за всички страни да участват и помагайки за постигането 

на консенсус относно пътя напред и вида на очакваните възстановителни резултати. 

Фасилитаторите често работят в тясно сътрудничество със службите за подкрепа на жертвите и 

могат да играят роля при насочването на страните към други служби. Те трябва да подкрепят 

процеса, като гарантират, че страните свободно се съгласяват да участват в него и че разбират и 

спазват основните правила, които са се съгласили да следват, и като цяло улесняват честния и 

мирен диалог между участниците. В някои програми те също играят роля в проследяването на  

ИНТЕРЕСИТЕ, ПРАВАТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖЕРТВИТЕ 
 

Много наблюдатели изразиха съжаление относно факта, че повечето програми за 

възстановително правосъдие обикновено са ориентирани предимно към извършителите.a 

Понякога дори се изразяват съмнения относно възможността на програмите за възстановително 
правосъдие да отговорят на нуждите на жертвите поради честото им прилагане под егидата на 
наказателноправната система. Изследванията обаче показват относително висока степен на 
желание на жертвите да участват в медиация и възстановителни разговори и разкриват 

впоследствие високи нива на удовлетвореност както от процеса, така и от резултата.b 

 

Привържениците на възстановителното правосъдие виждат централното място на опасенията 
на жертвата като основна определяща характеристика. За тях „притесненията и проблемите на 
жертвите трябва да бъдат в центъра на работата на възстановителното правосъдие, а не да  
заемат второстепенно място“.c В действителност често съществуват опасения, че нуждите на 

жертвите са пренебрегвани в процеса на възстановително правосъдие.d Освен това стана ясно, 
че дали възстановителното правосъдие може да донесе положителни ползи или не, зависи не 
само от начина, по който жертвата е в състояние да взаимодейства с извършителя, но и от това 

„доколко справедливо жертвите смятат, че са били третирани от наказателноправната система“.e 

 
a Dignan, J. (2007), “The Victim in Restorative Justice”, in Walklate, S. (ed.), Handbook of Victims and Victimol- 

ogy, Cullompton: Willan Publishing, pp. 309–332; Pemberton, A. and Vanfraechem, I. (2015), “Victims’ Victimiza- 
tion Experiences and their Need for Justice”, in Vanfraechem, I., Bolivar, D. and Aertsen, I. (eds.), Victims and 
Restorative Justice: Needs, Experiences and Policy Challenges, London: Routledge, pp. 15–47. 

b Bolívar, et al. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice. 
c Van Ness, D. and Heetderks Strong, K. (2010), Restoring Justice: An introduction to restorative justice 

(4th edn), New Providence: LexisNexis Group, p. 141. 
d Choi, J.J. and Gilbert, M. J. (2010), “‘Joe Everyday, People Off the Street’: A qualitative study on mediators’ 

roles and skills in victim–offender mediation”, Contemporary Justice Review Issues in Criminal, Social, and Restora- 
tive Justice, 13(2), pp. 207–227; Choi, J.J., Green, D.L. and Kapp, S.A. (2010), “A Qualitative Study of Victim Offender 
Mediation: Implications for social work”, Journal of Human Behavior in the Social Environment, 20 (7), 
pp. 857–874; Hoyle, C. and Rosenblatt, F.F. (2016), “Looking Back to the Future: Threats to the success of restora- 
tive justice in the United Kingdom’” Victims and Offenders, 11(1), pp. 30–49; Victims’ Commissioner (2016), 
A Question of Quality: A review of restorative justice, London: Victims’ Commissioner’s Office. 

e O’Mahony, D. and Doak, J. (2017), Reimagining Restorative Justice: Agency and accountability in the criminal 
justice process, Portland: Hart Publishing, p. 43. 
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страните след приключване на процеса и при наблюдението на спазването на 

възстановителното споразумение. 

 

Фасилитаторите, работещи с други професионалисти, включително с ръководещото случая лице, 

често трябва да разработват потенциални мерки за управление на всеки идентифициран риск в 

процеса и да ги обсъждат с участниците, включително: разработване с потенциални участници 

на вида комуникация, който ще бъде най-полезен на всеки етап от процеса, и всички последици 

за безопасността; избор на местата, за да се увеличи максимално безопасността на участниците 

и да се сведат до минимум техните тревоги или притеснения, по-специално като се има предвид 

как участниците ще влязат на тези места, къде ще чакат, как могат да бъдат осигурени 

освежителни напитки; дали може да е полезно да присъстват допълнителни фасилитатори, ако 

има голям брой хора, които трябва да бъдат придружени от различни части на сградата; дали има 

налични стаи за прекъсване с цел управление и балансиране на присъствието/отсъствието на 

поддръжници, които могат да повлияят на емоционалните и физическите рискове, свързани с 

процеса, и на неговия резултат. 

 
 

 

 

Набиране, подбор, обучение и надзор върху фасилитаторите 

 
Фасилитаторите следва да се набират от всички слоеве на обществото. Те могат да бъдат 

доброволци или професионалисти, но никой не трябва да бъде принуждаван да изпълнява ролята 

на фасилитатор. Фасилитаторите трябва да бъдат ангажирани с възстановителните ценности и 

принципи и да притежават чувствителност и капацитет, които ще им позволят да използват 

възстановителното правосъдие в междукултурна среда. В Основните принципи (параграф 19) се 

подчертава, че фасилитаторите следва „да притежават добро разбиране на местните култури и 

общности и, когато е необходимо, да преминат първоначално обучение, преди да поемат 

задълженията на фасилитатор“. Фасилитаторите и администраторите на програмата следва да 

служат за пример за силните ценности на възстановителното правосъдие и да не допускат 

пристрастия и дискриминация при взаимодействието си с извършители, жертви и членове на 

общността от различен културен или етнически произход. 

РОЛИ НА ФАСИЛИТАТОРИТЕ 

 

Ролите на фасилитаторите могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 

• Предварителна подготовка на срещата, като се осигури индивидуална подготовка 

• Извършване на съвместна оценка на допустимостта на участниците в процеса  

• Оценка на рисковете, на които могат да бъдат изложени участниците в резултат на тяхното 
решение за участие в процеса  

• Разработване и прилагане на план за намаляване на риска 

• Прилагане на ненасочващ и ненатрапчив стил на фасилитиране, без натиск или притискане 

• Улесняване на диалога чрез проявяване на съпричастност, уважение, търпение, спокойствие и 
разбиране  

• Справедливо отношение към всички участници  

• Предвиждане на достатъчно време, за да може процесът да се развие и да успее  

• Осигуряване на последващи контакти с извършителите, за да се гарантира, че спазват 
споразуменията, и с жертвите, за да се гарантира, че техните нужди са удовлетворени  

• Съобразяване с ценностите и принципите на възстановителното правосъдие  
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Като начин за увеличаване на положителните взаимодействия програмите могат също така да 

предложат обучение по културни умения за практикуващите възстановително правосъдие.116 

Фасилитаторите може да бъдат обучени да определят дали участниците биха искали 

изпълнението на определени културни практики или ще трябва да се приспособят към процеса 

на възстановително правосъдие. Те трябва да бъдат обучени да работят и в ситуации, в които 

участниците имат различна културна принадлежност. Някои от средствата и стратегиите, 

достъпни за фасилитаторите, включват: търсене на съвет от културни съветници или 

старейшини; работа с фасилитатори от същия етнос като този на участниците; използване на 

преводач; провеждане на срещи в културно значимо място; гарантиране, че участниците са 

наясно с културните различия и как те могат или не могат да бъдат взети предвид.  

 
Фасилитаторите трябва да преминат първоначално обучение преди предоставяне на 

възстановително правосъдие, както и текущо обучение по време на работа и надзор. Обучението 

им трябва да им осигури високо ниво на компетентност, което включва умения за решаване на 

конфликти, специфични изисквания за работа с жертви, извършители и уязвими лица и основни 

познания за наказателноправната система. В текста по-долу са посочени основните компетенции, 

които фасилитаторите трябва да притежават с оглед на това, че много от тях изпълняват други 

функции в съдебната система или са доброволци. Материалите за обучение и подходите за 

обучение трябва да съответстват на актуалните доказателства за ефективните практики за 

улесняване. 

 

Обучението на фасилитатори и медиатори е от съществено значение за защитата на правата на 

жертвите и извършителите и за поддържане на почтеността на възстановителния процес. В 

Основните принципи (параграфи 18 и 19) се подчертава, че фасилитаторите трябва да изпълняват 

задълженията си по безпристрастен начин, с необходимото зачитане на достойнството на 

страните и да полагат максимални усилия за постигане на споразумение, което отговаря на 

интересите на жертвата, извършителя, съдебната система и общността. 

 

Необходими са и други видове обучение, включително обучение по съответните закони и 

политики, които регламентират тяхната работа, както и полова чувствителност. Най-важното е, 

че преди да предоставят възстановително правосъдие в чувствителни, сложни или сериозни 

случаи, фасилитаторите трябва да имат опит и да получат наставничество и специфично 

обучение.117
 

 

През последните години беше постигнат голям напредък по отношение на разбирането на 

въздействието на травмата върху жертвите. Разработени са нови методи, основани на 

информация за травмата или чувствителни към травмата с цел интервенция и взаимодействие с 

жертви и извършители. Тези нови знания трябва да бъдат интегрирани в обучението на 

професионалистите и фасилитаторите в областта на възстановителното правосъдие.  

 

Фасилитаторите трябва да разбират широкоразпространеното въздействие на травмата и да 

могат да разпознават признаците и симптомите на травма в участниците във възстановителния 

процес, включително и в самите тях. Например някои участници може да показват признаци на 

значителен стрес или увреждане в социални, професионални или други важни области от живота 

им. За да се справят със симптомите си на натрапчивост и възбуда, свързани с травмата, 

нелекуваните жертви може да са склонни да избягват всякакви дразнители, свързани с нея. Те 

може да работят усилено, за да избегнат мисли, чувства или разговори, свързани с травмата. В 

такива случаи самата мисъл за участие в процес на възстановително правосъдие може да 

предизвика някои от тези симптоми или да изостри въздействието им. 

 

 
116 Umbreit, M.S. and Coates, R.B. (2000), Multicultural Implications of Restorative Justice: Potential Pitfalls 

and Dangers, Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs and Office for Victims of 
Crime, p. 13. 

117 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States 
concerning restorative justice in criminal matters, para. 40–45. 
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За да се гарантира, че могат да избегнат ситуации и интервенции, които да доведат до повторна 

виктимизация или травматизиране на участниците в процеса на възстановителното правосъдие, 

особено на жертвите, фасилитаторите трябва да бъдат обучени в комуникация и интервенции, 

основани на информация за травмата. В зависимост от вида на случаите, които се очаква да 

улесняват, може също така да се наложи да бъдат обучени за предоставяне на специфични за 

травмата интервенции, предназначени да се справят с последствията от травмата и да улеснят 

изцелението. При липса на такова обучение съществува голям риск от повторно травматизиране 

на лицата. 

 

ОСНОВНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ФАСИЛИТАТОРИТЕa
 

 

Фасилитаторите трябва: 

1. Да управляват дейността, включително: 

• Чрез планиране и оценка на работата 

• Следване на ясен процес по отношение на всеки случай 

• Ефективно разрешаване на проблеми 

• Справяне със сложни ситуации 

• Да работят ефективно и в сътрудничество с останалите  

• Да записват точно решенията и резултатите, следвайки насоките на агенциите 

2. Поддържане на поверителност, при спазване на изискванията на закона, предотвратяване 

на дискриминация и виктимизация на участниците. 

3. Демонстриране на самосъзнание, включително: 

• Осъзнаване на собствените предразсъдъци и способност за загърбването им 

• Способност за признаване във всеки конкретен случай на границите на собствените 
знания и опит и разпознаване на необходимостта от търсене на помощ  

• Осъзнаване на собственото психично здраве (свързано с косвена или друга травма, 
включително лична история, която може да повлияе на способността им да улесняват 
компетентно) 

4. Провеждане на ефективна и уверена комуникация и показване на лични умения, включително: 

• Способност за вдъхване на увереност и за мотивиране и насърчаване към активно 
слушане, обяснявайки по такъв начин, че другите да могат да разберат, и проверявайки 
дали са разбрали 

• Способност за насърчаване на диалог и даване на възможност на другите да изразят себе си 

• Осъзнаване и способност за разчитане на невербални сигнали, обобщаване и 

отразяване на уменията за комуникация по телефона и пряко, даване и получаване на 
обратна връзка, подтикване към конструктивен и позитивен диалог и позволяване на 
участниците да направят свой собствен избор. 

5. Създаване на безопасна среда за участниците, включително: 

• Изграждане и поддържане на безопасност по време на целия процес, доверие и 
увереност на всички участници, без осъдително поведение 

• Проява на чувствителност към многообразието и различията, способност за управление 
на конфликти и агресия, запазвайки същевременно спокойствие, за оценяване на 
дисбаланса на силите и предприемане на действия за справяне с тях, същевременно 
действайки безпристрастно, за да се покаже обективност към всички участници  

• Чувствителност към въздействието на травмата и намеса по всяко време по начин, 
почиващ на информация за травмата 

6. Справедливо и безпристнастно отношение към хората, без дискриминация въз основа на 
пол, възраст, етническа принадлежност, способности/увреждания, сексуалност, култура, 

вяра или извършено престъпление, включително: 

• Гарантиране на равнопоставен достъп до възстановителен процес  

• Показване на безпристрастност и уважение към всички участници, към техните мнения 
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и възгледи 



62 НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 
 

 

 

 

 
 

Фасилитаторите, които участват във възстановителни процеси, свързани със сериозно увреждане,  

трябва: 

 
• Да са преминали през напреднало обучение по процеси и умения за възстановително 

правосъдие  

• Да имат значителен практически опит, преди да работят по такива случаи  

• Да разбират травматичното въздействие на насилието и въздействието, което то оказва 

върху жертвата (а в много случаи и върху извършителя и тези, които работят с него)  

• Да разбират процеса на скърбене 

• Да разбират практиката и теорията за различните тежки престъпления (например 

ролята на властта и контрола при сексуално насилие, насилие в интимна връзка и т.н.)  

• Да работят в сътрудничество и под компетентен надзор 

 

Освен това програмите за възстановително правосъдие трябва редовно да наблюдават и 

контролират работата на своите фасилитатори, за да гарантират, че стандартите се спазват и че 

програмата се изпълнява безопасно и ефективно. Ръководителите на фасилитаторите трябва да 

преминат обучение за наблюдение на случаи и управление на услуги, което е специфично за 

възстановителното правосъдие. 

 

Бяха разработени някои наръчници за обучение и инструменти за насоки, особено за програмите 

за МЖИ.118 В някои държави в момента се полагат усилия за създаване на професионален процес 

на акредитация за практикуващи възстановително правосъдие. Например в Обединеното 

кралство Съветът за възстановително правосъдие е разработил наръчник за обучение, който 

включва специфични насоки за курсове по възстановително обучение, както и Кодекс на 

практиката за обучители и организации за обучение. Една такава система за акредитация се 

управлява от Съвета за възстановително правосъдие (Обединеното кралство).119 Целта ѝ е да 

увери обществеността и участниците в програмите, особено жертвите, че възстановителните 

процеси се извършват безопасно и професионално. В Нова Зеландия Resolution Institute е 

сключил договор с Министерството на правосъдието за осигуряване на обучение и акредитация 

за фасилитатори на възстановително правосъдие. Тази система за акредитация има три нива на 

акредитация на фасилитатор на възстановително правосъдие: статут на обучен фасилитатор по 

възстановително правосъдие; акредитация на фасилитатор по възстановително правосъдие; и 

акредитация за напреднал фасилитатор по възстановително правосъдие. Акредитираните  

 

118 Restorative Justice Council (2016), RJC Trainers Handbook, London: RJC. 
119The Restorative Service Quality Mark: restorativejustice.org.uk/restorative-service-quality-mark. 

7. Оценка и смекчаване на присъщите рискове за страните в процеса чрез: 

• Достъп до наличната информация за оценка, свързана с риска от увреждане по време 
на възстановителен процес  

• Разработване на план за смекчаване на риска 

• Даване на отпор на агресия за минимизиране на риска 

• Разпознаване, когато рискът от продължаване на конкретен процес стане неприемлив, 
и безопасно завършване на процеса 

• Изменение на процеса, когато е необходимо 

• Предаване на информация на компетентните органи за непосредствени или сериозни 
заплахи или престъпления, които могат да излязат наяве в хода на процеса 

 
a Aдаптирано от: Restorative Justice Council (2011), Best Practice Guidance for Restorative Practice, London: 

RJC, pp. 7–11. 

http://restorativejustice.org.uk/restorative-service-quality-mark
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фасилитатори също могат да бъдат одобрени за притежаване на специализирана експертиза – 

одобрение на специалист за работа със случаи на семейно насилие и одобрение на специалист за 

работа със случаи на сексуално насилие.120
 

 

 

5.5 Постигнато споразумение в резултат на възстановителен 

процес  

Освен диалога в рамките на възстановителното правосъдие важна цел на процеса е търсенето на 

споразумение. Когато е възможно, важно е споразуменията да бъдат постигнати с консенсус и 

всички съответни заинтересовани страни (например жертвата на престъплението, извършителят 

на престъплението и, когато е уместно, тяхната мрежа и общност), да допринесат за и да одобрят 

споразумението. Освен това споразумението трябва да бъде съобразено със специфичните нужди 

и обстоятелства на жертвата на престъплението, на извършителя на престъплението и на 

общността.  

 

Споразумението, постигнато в резултат на възстановителен процес или „възстановителен 

резултат“, може да включва различни отговори и програми. Те може да включват, но не се 

ограничават до, извинение, обезщетение, възстановяване, подкрепа за реинтегриране на 

извършителя, общественополезен труд или споразумение за повторна среща в бъдеще. Тези 

отговори са насочени към удовлетворяване на индивидуалните и колективните нужди и 

отговорности на страните за постигане на възстановяване на жертвата и реинтеграция на 

извършителя, включително потенциално споразумение за бъдещи взаимоотношения. 

 

Съществуват значителни разлики във вида, обхвата и компонентите на споразуменията, които са 

резултат от възстановителни процеси. Трябва да се сключи споразумение, което може или не 

може да включва специфични указания за поведение. Важно е да има достъп до съответните 

ресурси, програми и санкции за конкретния случай. Това на свой ред изисква наличието на 

необходимите протоколи за предоставяне на достъп до програми и услуги на жертвите и 

извършителите. 

 

Освен това в Основните принципи (параграф 15) се разяснява, че „резултатите от споразумения, 

произтичащи от програми за възстановително правосъдие, трябва, когато е подходящо, да бъдат 

контролирани от съда или включени в съдебни решения или присъди“. Когато това се случи, 

обикновено поради това, че процесът е разпореден от съд или е част от процеса на осъждане 

(отложени или условни присъди), резултатът трябва да има същия статут като всяко друго 

съдебно решение или присъда. Това очевидно е по-възможно при някои модели, отколкото при 

други, в зависимост от структурата на програмата и нейната връзка със системата на 

наказателното правосъдие. Предимството на включването на споразумението в съдебно решение 

или съдебно разпореждане е, че съдилищата или правоприлагащата агенция могат след това да 

бъдат задължени да наблюдават споразумението и да се намесват, ако и когато извършителят не 

изпълни изискванията на договорения план. 

 

В параграф 16 от Основните принципи се препоръчва, че „когато не бъде постигнато 

споразумение между страните, делото трябва да бъде върнато на установения наказателен 

процес и незабавно да се вземе решение как да се процедира“.121 Посочва се също така, че  

непостигането на споразумение само по себе си не следва да се използва срещу извършителя в 

последващо наказателно производство. Въпреки това е възможно един възстановителен процес 

да бъде успешен и без споразумение за последващи действия. Жертвата например може да бъде 

доволна от това, че е имала шанс да сподели с извършителя по какъв начин е била засегната от 

престъплението и да чуе признание за поемане на отговорност от извършителя на 

престъплението.  
 

120 Resolution Institute (2019), Accreditation and Specialist Endorsements: A guide to the accreditation system and 
accreditation assessment, New Zealand: Resolution Institute and PACT: www.resolution.institute/documents/item/1958. 

121 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex. 

http://www.resolution.institute/documents/item/1958
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Отчетност и мониторинг на спазването 

 
В зависимост от използваната конкретна възстановителна стратегия може да има обширен 

списък от възстановителни отговорности, изисквания за изцеление и (в коренните местни 

общности) традиционни лечебни ритуали за изграждане на общност. Основните принципи 

(параграф 7) гласят, че „споразуменията трябва да се постигат доброволно и да съдържат само 

разумни и пропорционални задължения“. Трябва да има механизми за наблюдение на спазването 

на условията на всяко споразумение, постигнато в процеса на възстановяване. Мониторингът на 

спазването е много важен за гарантиране на надеждността на програмата в рамките на общността 

и в системата на наказателното правосъдие. 

 

Всяка възстановителна програма трябва да определи по какъв начин ще наблюдава дали 

извършителите и други страни спазват условията на споразумението, постигнато по време на 

възстановителния процес. Има няколко начина за създаване на такива механизми. Не е 

задължително механизмът за мониторинг да попада в рамките на самата програма. Задачата 

може да бъде възложена на друга институция, като например полиция или служба за пробация, 

или организация, работеща с извършителите, за да им помогне да изпълнят своя план за 

рехабилитация (например институция за лечение на наркомани, консултантска служба или 

финансова институция). В много държави с ниски доходи се разчита на влиянието на 

обществената саморегулация и на самите членове на общността да наблюдават спазването на 

споразумението между страните. 

 
В случай на осъждащи кръгове споразуменията подлежат на контрол от съдия, който изисква 

редовни доклади от комитета по правосъдие (отговорен за администрирането на процеса) и 

групите за подкрепа. Съдиите могат да засилят процеса на изпълнение в края на кръга, като 

възложат отговорности за мониторинг. Съдията може също така да задържи окончателно 

решение за лишаване от свобода или други наказания в очакване на изпълнение на задълженията, 

които да бъдат проверени в последващо изслушване. 

 

Параграф 17 от Основните принципи постановява, че „неприлагането на споразумение, сключено 

в хода на възстановителен процес, следва да бъде върнато към възстановителната програма или, 

когато се изисква от националното законодателство, към установения наказателен процес и 

решение за това как да се процедира следва да бъде взето незабавно“.122 Също толкова важно е, 

че „неизпълнението на споразумение, различно от съдебно решение или присъда, не трябва да 

се използва като основание за по-тежка присъда в последващо наказателно производство“. В 

някои съдебни системи може да има законово задължение за определена институция да 

наблюдава спазването от страна на извършителите на техните задължения като част от процеса 

на възстановителното правосъдие.  

 

Например в Австрия, когато извършител не извърши финансовите плащания, договорени като 

резултат от споразумение за медиация между жертва и извършител, социалният 

работник/медиатор, отговарящ за случая, се свързва с извършителя и го пита какви са причините 

за неизвършването на плащане. По принцип е възможно да се намери решение на ситуацията. 

Ако обаче въпреки многократните намеси и писмените напомняния няма реакция от страна на 

извършителя, делото се връща на държавната прокуратура за продължаването му. Медиаторът 

информира жертвата за възможността да поиска обезщетение в хода на наказателното 

производство или чрез завеждане на граждански иск.  

 
 

122 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex. 
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5.6 Налични и ефективни подкрепящи услуги за програмите 

Доколкото програмата за възстановително правосъдие е пряко свързана с опит за създаване на 

общност за предоставяне на грижа, предлагане на подкрепа и помощ на жертвите или 

подпомагане на извършителя на престъплението при неговата рехабилитация и социална 

реинтеграция, тя ще трябва да разчита на други услуги за подкрепа и на ресурси на общността. 

Това може да включва услуги като центрове за лечение на злоупотреба с наркотици и алкохол, 

програми за подпомагане на възстановяването, лечение на психично здраве, подкрепа за заетост 

и програми за религиозна или духовна подкрепа. Когато тези услуги съществуват, може просто 

да е необходимо създаването на правилните партньорства или разработването на подходящи 

междуинституционални споразумения и протоколи за обмен на услуги. В други ситуации и в 

общности, където не съществуват адекватни услуги или не са достъпни за извършителите или 

жертвите на престъплението, от съществено значение е те да се развият заедно с програмата за 

възстановително правосъдие. 

 

 

5.7 Ангажиране на общността и взаимотношения с медиите  

Програмите за възстановително правосъдие обикновено предоставят роля на общността във 

възстановителния процес. В някои случаи общността е станала пряка или непряка жертва на 

престъплението. Начинът, по който една програма за възстановително правосъдие дефинира 

„общността“ е критичен фактор за определяне на естеството и степента на участие в този процес. 

За съжаление концепцията за „общност“ често е трудна за операционализиране на практика. 

 

Следните въпроси нерядко се нуждаят от практически отговор. Като оставим въпроса за 

желанието на една общност да се включи в процеса на възстановително правосъдие, можем ли 

да приемем, че непременно има общност, която може да бъде включена? Може ли да се приеме, 

че всички участници в процеса на възстановително правосъдие са членове на една и съща 

общност, особено когато толкова много от извършителите са маргинализирани или са част от 

маргинализирани групи? Следва ли извършителите, които не са част от общността, засегната от 

престъплението, да бъдат изключени от процес на възстановително правосъдие? Дали общността 

винаги е задължително добронамерена? 

 
На практика в програмите за възстановително правосъдие общността нерядко се дефинира по 

различни начини. Много възстановителни процеси включват общности за подкрепа или 

общности за грижа, свързани с жертвите и извършителите на престъпление. Когато акцентът се 

поставя върху необходимостта от подкрепа на жертвите и извършителите на престъпление, това 

понякога означава „общност за грижа“, включваща лицата, които са били пряко засегнати от 

престъплението, които могат да участват в решаването на конфликта, които могат да улеснят 

реинтеграцията на извършителя на престъплението или да предоставят подкрепа на жертвите.123 

Общността може също така да включва лица, които представляват общността символично или 

официално (например доброволци, участващи в панел на общността, лидери на местна общност, 

старейшини). 

 

Много подходи на възстановителното правосъдие предвиждат разширена роля на членовете на 

общността в решаването на конфликти и в съставянето на споразумения, които да се спазват от 

извършителите, а понякога и от други страни. Характерът и степента на участие на общността в 

различните програми за възстановително правосъдие варират в значителна степен. Например 

при медиацията жертва-извършител (МЖИ) общността отсъства и процесът се състои от 

медиатор, извършител и жертва. При осъждащ кръг, от друга страна, процесът е отворен за 

всички членове на местния квартал, село или местна група. 

 
123 Hoyle and Rosenblatt (2016), “Looking Back to the Future”; Schiff, M. (2007), “Satisfying the Needs and 

Interests of Stakeholders”, in Johnstone, G. and Van Ness, D. (eds.), Handbook of Restorative Justice, Cullompton: 
Willan Publishing, pp. 228–264. 
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Някои членове на общността може първоначално да възприемат процеса на възстановителното 

правосъдие като по-снизходителен и по-малко ефективен за предотвратяване на престъпления 

от традиционната система за наказателно правосъдие и това, че тя се основава на наказание.  

Програмата за възстановително правосъдие може да се възприеме като позволяваща на 

извършителя да се измъкне „леко“, особено когато става въпрос за по-тежко престъпление. 

Поради това винаги е важно да се разработват материали и да се създават инициативи, за да се 

образова общността относно принципите и практиките на възстановителното правосъдие и 

потенциалната роля, която членовете на общността могат да играят в него. За по-дългосрочно 

въздействие възстановителното правосъдие може да бъде включено в училищните и 

университетските учебни програми.  

 
 

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ  

1. Ключовите фактори, отговорни за успешното функциониране на дадена програма за 
възстановително правосъдие, включват насърчаване на подходящо насочване към 
програмите и повишаване на осведомеността относно възстановителните възможности, 
безопасното и смислено ангажиране на жертвите, ангажиране на професионалисти от 
наказателното правосъдие, адекватна подготовка на участниците, компетентно 
фасилитиране на процеса, ефективна подкрепа на програмата и положителни връзки с 
общността. 

 

2. Насочванията към програмите може да се извършват от полицията, прокурора, служители 
на затворите, неправителствени организации и други източници от общността, както и чрез 
самонасочване от страна на жертвата или извършителя. В много юрисдикции правилата за 
насочване на случаи са предвидени в законодателството, докато в други процесът на 

насочване е регламентиран в политики или в междуинституционални споразумения. 

 

3. Когато се разработва нова програма, трябва да се обърне много сериозно внимание и да 
се преодолеят легитимните опасения на длъжностните лица, които в крайна сметка са 
отговорни за решенията за насочване и за това как те се възприемат от жертвите и 

общността. 

 

4. Програмите трябва да имат постоянна стратегия за предаване на информация относно 
възстановителните възможности както на жертвите, извършителите, общността, така и на 
съдебните длъжностни лица на всички нива, които са в позиция да насочват случаи към 
програмата. 

 

5. Ръководителите на програми могат да насърчават ефективни насочвания чрез: 

 

• Формулиране и съобщаване на ясни насоки за насочване относно процедури и критерии; 

• Провеждане на текущи консултации и чрез комуникационни кампании за насърчаване 
на съдебния персонал; 

• Разработване на протоколи за междуинституционално сътрудничество; 

• Прилагане на протоколи за споделяне на данни; 

• Разработване на съгласувани процедури за оценка на допустимостта; 

• Осигуряване на навременна обратна връзка и информация за случая  

на насочващата институция; и  

• Съобщаване на информация за дейностите и изпълнението на програмата. 

 

6. Трябва да се вземат мерки за насърчаване на участието на жертвите в програми за 
възстановително правосъдие; те имат право да бъдат информирани за възможността за 

участие във възстановително правосъдие. 

 

7. Важно е да се гарантира, че възстановителният процес и предлаганият тип диалог са 
достатъчно гъвкави, за да се адаптират към нуждите, възможностите и културните 
традиции на широк кръг от жертви и извършители.  

 

(продължава) 
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РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ (продължение) 

 

8. В много случаи насочващата институция трябва да прояви дължимата грижа и да установи, 
че насочването към възстановителен процес не излага жертвата или извършителя на риск 
от виктимизация или сплашване. Трябва да се направи внимателна оценка на рисковете 
за страните и дали програмата е подходяща за участващите лица. 

9. Подготовката на участниците преди процеса на възстановително правосъдие е от 
решаващо значение за успеха и справедливостта на процеса. Преди да се съгласят да 
участват във възстановителен процес, страните трябва да бъдат напълно информирани за 
правата си, естеството на процеса на възстановително правосъдие, възможните последици 
от тяхното решение да участват и подробностите за всички процедури за подаване на 

оплаквания. 

 

10. Подготвителният етап трябва да включва оценка на допустимостта и оценка на желанието 

(или мотивацията) на участниците да се включат истински в процеса. 

 

11. Ролята на фасилитаторите е от решаващо значение за успеха на възстановителния процес. 
Фасилитаторите трябва да бъдат привлечени, подбрани, обучени и наблюдавани 

внимателно. 

 

12. Важна цел на процеса на възстановителното правосъдие, в допълнение към насърчаването 
на диалог, е търсенето на споразумение. Споразуменията следва да се постигат чрез 
диалог с консенсус от всички страни. Всяко споразумение следва да бъде съобразено със 

специфичните нужди на жертвата на престъплението, извършителя и общността. 

 

13. Трябва да има механизми за наблюдение на спазването на условията на споразумението в 

резултат на възстановителния процес. 

 

14. Програмите за възстановително правосъдие следва да намерят начин да ангажират 
положително общността, често чрез медиите, и да привлекат широка обществена 
подкрепа. Те трябва да имат солиден комуникационен план, основан на честност и 
прозрачност, дори ако те могат да бъдат ограничени понякога от необходимостта да се 

защити поверителността на участниците в програмата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Отговор на 

възстановителното 

правосъдие спрямо тежки 

престъпления 
 

Възстановителното правосъдие представлява мощен подход. На срещата на експертната група 

относно възстановителното правосъдие по наказателноправни въпроси през 2017 г. се отбеляза, 

че през последните 15 години възстановителното правосъдие е показало обещаващи резултати 

по отношение на по-широк набор от ситуации, включително тежки престъпления, случаи с 

множество жертви и извършители на престъпления, престъпления от омраза и междугрупови 

конфликти, както и исторически, системни или институционализирани злоупотреби и 

нарушения на правата на човека.124
 

 
Обратно на често изказваните предположения, че възстановителното правосъдие е „по същество 

периферен придатък към основната работа на системата на наказателното правосъдие“,125 

практикуващите специалисти и изследователите установяват, че възстановителното правосъдие 

може да бъде полезно в ситуации, включващи тежки престъпления, ако не като алтернатива на 

наказателноправната система, то като нейно допълнение. Разбира се, всяко престъпление може 

да има сериозни последици за жертвата и другите участници. Въпреки това, за целите на тази 

глава, ние ще разгледаме най-вече престъпления като насилие от интимен партньор, убийство, 

тежки жестоки нападения, сексуални посегателства, престъпления от омраза и насилие срещу 

деца. 

 
Макар че програмите за възстановително правосъдие до голяма степен са били запазени за 

извършителите на първо престъпление или за относително дребни престъпления,126 

изцелителните му качества могат да бъдат дори по-силни в ситуации, включващи тежки 

престъпления. Отбелязва се, че опитът за овластяване на жертвата, свързан с възстановителното 

правосъдие, дори в случаи на тежко насилие, може да противодейства на унижението, 

обезвластяването, липсата на информация и загубата на контрол, до които обикновено водят 

основните наказателни процеси. Възстановителното правосъдие може също така да бъде доста 

ефективно по отношение на извършители, които имат добре утвърдени модели за извършване на 

тежки престъпления.127
 

 
Възстановителното правосъдие може да осигури опосредстван процес, който да помогне на 

жертвите да удовлетворят нуждата си да разберат защо се е случило дадено събитие или да се 

срещнат с извършителя на престъплението по други лични причини. Например 

възстановителните разговори може да разглеждат всякакъв вид престъпления, включително 

насилствени и други тежки престъпления.128 Дори в случаи с голяма вреда за жертвата, в които 

може да има колебание дали случаят да бъде насочен към възстановителен процес поради 

тежестта на престъплението, може да има значителна полза за жертвите.129
 

 
124 Outcome of the Expert Group Meeting on Restorative Justice in Criminal Matters: Report of the Secretary-General, 

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Twenty-seventh session, E/CN.15/2018/13. 
125 Cunneen, C. (2010), “The Limitations of Restorative Justice”, in Cunneen, C. and Hoyle, C. (eds.), Debating 

Restorative Justice, Oxford: Hart Publishing, pp. 101–187, p. 184. 
126 Shapland, et al. (2011), Restorative Justice in Practice. 
127 Sherman, L. and Strang, H. (2012), “Restorative Justice as Evidence-based Sentencing”, in Petersilia, J. and 

Reitz, K. (eds.), The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections, Oxford: Oxford University Press, pp. 215–243. 
128 Zinsstag, et al. (2011), Conferencing: A way forward for restorative justice in Europe. 
129 Strang, H. (2012), “Conferencing and victims”, in Zinsstag, E. and Vanfraechem, I. (eds.), Conferencing and 
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Restorative Justice: International practices and perspectives, Oxford: Oxford University Press, pp. 82–98. 
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Участието на жертвата в процес на възстановително правосъдие след тежко престъпление може 

да се случи на различни етапи от наказателноправната система, като се използват различни 

средства за комуникация между жертвата и извършителя на престъплението. Въпреки че 

опосредстваният контакт може да не премахне скръбта на жертвите, „разяждащата омраза към 

извършителя на престъплението“ в определени случаи може да стане по-малко интензивна, което 

дава възможност на жертвите да обработят допълнително случилото се с тях.130
 

 

Възстановителното правосъдие може да бъде подходящ отговор също така в случаите, когато 

деца са жертви на насилие.131 Възстановителното правосъдие може да предложи среда, в която 

децата-жертви, с подкрепата на семейството, приятелите или лице/застъпник, да участват в 

процес, който отговаря на техните различни нужди, да бъде приспособена към техния капацитет 

за справяне и ниво на развитие, избягвайте допълнителни травми за децата чрез излагане на 

труден и формален процес на правосъдие, който иначе би могъл да се осъществи. Успехът на 

такъв подход, от гледна точка на правата и нуждите на детето, зависи от степента, в която детето 

участва доброволно, дали е подходящо подготвено и дали получава подкрепа по този път. 

 

В своя План за изпълнение на системите за наказателно правосъдие за предотвратяване и 

реагиране на насилието срещу жени СНПООН насърчава държавите членки да разработят 

насоки за използването на процеси на възстановително правосъдие и в контекста на насилието 

срещу жени. Случаите с висок риск трябва да бъдат изключени, а жертвите трябва да бъдат 

напълно информирани и да дадат свободно съгласие за процеса. Освен това насочването към 

възстановителното правосъдие трябва да става само след като са повдигнати обвинения и 

прокурорът или следователят е дал одобрението си.132
 

 
Няколко държави са разработили също така стандарти за възстановително правосъдие в случаи 

на семейно насилие и сексуално насилие. Например Нова Зеландия публикува стандарти за 

възстановително правосъдие за случаи, включващи семейно насилие и сексуално насилие.133 

Чувствителността, свързана с такива случаи, налага наличието на допълнителни гаранции и 

вземането на предпазни мерки. 

 

Прилагането на възстановителното правосъдие към случаи, включващи тежки престъпления, 

очевидно трябва да се извършва с голяма предпазливост и трябва да има ефективни гаранции за 

защита на жертвите и техните права.134 Въпреки че потенциалните ползи от процесите на 

възстановително правосъдие в случаи на насилие в интимни отношения, малтретиране на деца и 

основани на пола престъпления могат да бъдат значителни, може би не трябва да се проявява 

прекален оптимизъм при прилагането на този подход и трябва да се осъзнава понякога дълбокото 

травматично въздействие, което престъплението е оказало върху жертвите.135
 

 

Въпреки продължаващите споровете относно целесъобразността и рисковете, свързани с 

възстановителното правосъдие в ситуации, включващи тежко престъпление, е постигнат 

достатъчен напредък, за да се заключи, че възстановителното правосъдие може да се комбинира 

с конвенционалния отговор на наказателното правосъдие, за да се преодолеят някои от 

съществуващите пропуски в традиционните реакции на правосъдието и да се отговари по-добре 

на нуждите на жертвите. 

 
 

130 Barrile, L.G. (2015), “I Forgive You, But You Must Die: Murder victim family members, the death penalty, 
and restorative justice”, Victims and Offenders: An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice, 
10(3), pp. 239–269, p. 243. See also: Bolitho (2017), “Inside the Restorative Justice Black Box”. 

131 Gal, T. (2011), Child Victims and Restorative Justice, New York: Oxford University Press. 
132 UNODC (2017), Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women, New 

York: United Nations, p. 77. 
133 Ministry of Justice of New Zealand (2013), Restorative Justice Standards for Sexual Offending Cases, Wellington, 

New Zealand: Ministry of Justice: www.resolution.institute/documents/item/3827; Ministry of Justice of New Zealand 
(2018), Restorative Justice Practice Standards for Family Violence Cases, Wellington, New Zealand: Ministry of Justice: 
www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf. 

134 Ibid. 
135 Gustafson (2005), “Exploring Treatment and Trauma Recovery Implications of Facilitating Victim Offender 

Encounters in Crimes of Severe Violence”. 

http://www.resolution.institute/documents/item/3827%3B
http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf
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6.1 Общи опасения относно случаите, свързани с тежки 

престъпления 

Поради изразените опасения относно пригодността на възстановителното правосъдие в случаи 

на тежки престъпления прилагането на програмите за възстановително правосъдие в ситуации, 

включващи тежки и насилствени престъпления, протича много предпазливо. Има много причини 

за това, включително: опасения за безопасността на жертвата; фактът, че често има силов 

дисбаланс между извършителя на престъплението и жертвата; травматичното въздействие на 

престъплението върху жертвата, както и загрижеността, че самият процес на възстановително 

правосъдие може да усложни травмата; страх, че жертвата може да бъде повторно 

виктимизирана от процеса; възможна липса на искреност у извършителя на престъплението; 

лошата перспектива за решаване на конфликта; необходимостта от оценка на жертвите и 

гарантиране, че те са психологически готови да участват в процес на възстановително 

правосъдие; и липсата на услуги за подпомагане на жертвите за последваща подкрепа. Тези 

опасения обикновено са налице, когато става въпрос за тежко престъпление, но те може да се 

проявяват по различен начин в зависимост от вида на престъплението. Поради това са 

необходими правни и процедурни гаранции, за да се гарантира, че процесите на възстановително 

правосъдие не вредят на участниците, особено на жертвите. Следва преглед на някои от тези 

опасения и начините за тяхното преодоляване. 

 

 

Безопасност на жертвите 

 
Използването на възстановително правосъдие в случаи на тежки престъпления трябва да бъде 

придружено и подкрепено от предпазни филтри и допълнителни мерки за гарантиране на 

безопасността на жертвите преди, по време на и след процеса на възстановително правосъдие.  

Подходящите и текущи оценки и задълбочената подготовка както на жертвите, така и на 

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ  ПРИ УЧАСТИЕТО НА ЖЕРТВИ НА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

 

Травма: тежкото престъпление често има травматично въздействие върху жертвата. Има 
опасения, че самият процес на възстановително правосъдие може да задълбочи травмата. 
Съществува страх, че жертвата може да бъде повторно виктимизирана от процеса. 

Безопасност на жертвите: поради загриженост за безопасността на жертвите 
възстановителното правосъдие често трябва да бъде придружено и подкрепено от други форми 
на интервенция и трябва да се вземат специални мерки, за да се гарантира безопасността на 
жертвите преди, по време на и след процеса на възстановително правосъдие. 

Оценка на жертвите: има необходимост от оценка на жертвите, за да се гарантира, че те са 

психологически готови да участват в процес на възстановително правосъдие. 

Подкрепа на жертвите: жертвите се нуждаят от подкрепа преди, по време на и след участие в 
процес на възстановително правосъдие. Липсата на услуги за подпомагане на жертвите за 
последваща подкрепа често е проблем поради липсата на подходящи ресурси в общностите. 

Спазване от страна на извършителя: има също чести оплаквания от жертви, които са участвали 

във възстановителен процес, относно липсата на ефективни мерки за гарантиране на тяхната 

постоянна защита и спазване на изискванията от страна на извършителя на престъплението. 

Силов дисбаланс: възстановителното правосъдие може да изложи жертвите на допълнителен 
риск от увреждане поради силов дисбаланс, който обикновено присъства във взаимоотношения, 

включващи постоянно насилие и малтретиране. В Основните принципи (параграф 9) се посочва, 
че „разликите, водещи до силов дисбаланс, както и културните различия между страните, трябва 
да бъдат взети под внимание при отнасянето на случай към и при провеждането на 
възстановителен процес.“a

 

Оказване на натиск върху жертвата: жертвите може да се чувстват ограничени от другите, 
сплашени от извършителя на престъплението или да им се пречи да изразят несъгласие или да 

отстояват позицията си от страх от репресии. 

 
a Economic and Social Council resolution 2002/12, annex 
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извършителите за участие са от съществено значение.  Това може да включва  използването
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на инструменти за оценка на риска с цел оценка на допустимостта на даден случай, готовността 

на жертвата да участва в процеса на възстановително правосъдие, както и разработването на план 

за безопасност за жертвата и издаването, наблюдението и изпълнението на заповеди за защита 

от съдилищата. В някои случаи е възможно също така да се прибегне до процес с множество 

кръгове, за да се помогне за смекчаване на съпътстващите рискове. Винаги, когато е необходимо, 

трябва да се разработи и приложи план за безопасност или за намаляване на риска. Институциите 

за подкрепа на жертвите могат да помогнат при защитата на правата на жертвите по време на 

процеса на възстановително правосъдие.   

 

 

Дали поради страх, че процесът може да се отрази неблагоприятно на жертвата, или поради 

надценяване на риска, породен от извършителите на престъпление, професионалистите в 

областта на наказателното правосъдие и доставчиците на услуги за жертвите понякога се 

въздържат да включват жертвите в програми за възстановително правосъдие. Независимо от това 

е важно да се предостави възможност на жертвите да направят свой собствен информиран избор, 

за да се избегне изключването на възможността за диалог и обезщетение.136
 

 

Жертвите на тежки престъпления са посочили как е по-вероятно да бъдат привлечени като 

участници. Моментът на опосредствания контакт има значение. Проучване от Нидерландия 

допуска, че възприеманото ниво на вреда от жертвата във връзка с престъплението изглежда 

влияе върху желанието на жертвите да участват и да се възползват от услугите за МЖИ. 

Например жертвите на по-тежки престъпления изпитват по-силни чувства на страх и 

загриженост за своята безопасност. Тъй като по-интензивните емоционални състояния често 

възникват след насилствени престъпления, професионалистите в областта на наказателното 

правосъдие трябва да вземат предвид психологическото състояние на жертвите към момента на  

опосредствания контакт. Жертвите на по-тежки престъпления може да не желаят да участват във 

възстановително правосъдие в началото на наказателноправния процес (етапа на наказателно 

преследване), предпочитайки опосредстван контакт с извършителя на престъплението на по-

късен етап (след присъдата или преди освобождаването), когато емоционалното му състояние се 

е уравновесило донякъде.137
 

 

Жертвите също така посочват, че е по-вероятно да участват във възстановителното правосъдие, 

ако то се случи в рамките на проактивен, основан на информираност подход на правосъдие.  

Малка група жертви на тежки престъпления от Канада и Белгия, решили да участват във 

възстановителен процес, посочват, че: по-скоро биха научили за възможностите да се включат 

във възстановителното правосъдие, отколкото изобщо да не чуят за него; биха искали да бъдат 

поканени да участват във възстановителен процес чрез личен контакт (вместо писмо) и като част 

от редовното наказателно производство; и биха искали да знаят дали тяхното участие ще 

продължи да бъде на доброволна основа.138
 

 
136 Mercer, V., Sten Madsen, K., Keenan, M. and Zinsstag, E., (2015), Doing Restorative Justice in Cases of Sexual 

Violence: A practice guide, Leuven: Leuven Institute of Criminology. 
137 Zebel, et al. (2017), “Crime Seriousness and Participation in Restorative Justice”. 
138Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective and Proactive Approaches to the 

Offer of Restorative Justice”. 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРОЦЕС ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 

 

Планът за управление на риска или за „смекчаване на риска“ е документ, който: 

 

• Идентифицира потенциални източници на вреда за участниците  

• Оценява вероятността нещо да се случи 

• Отчита негативните последици, ако това се случи  

• Определя конкретно какво да се направи за смекчаване на тези рискове.a 

 
a Ministry of Justice of New Zealand (2017), Restorative Justice: Best Practice Framework, Wellington, New 

Zealand: Ministry of Justice. 
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Въпреки че жертвите могат да бъдат допълнително виктимизирани в официалния процес на 

правосъдие, като например да не се вземе предвид безопасността им при рeшаването на делото, 

да не бъдат информирани за процеса или да не им се даде да изразят своята позиция, има начини, 

по които това може се случи и по време на процеса на възстановителното правосъдие. 

Предотвратяването на подобни негативни резултати изисква: фасилитаторите да имат 

специализирани умения за фасилитиране; да работят на базата на валидна и текуща оценка на 

ситуацията и съобразно динамиката на процеса; и да разполагат с мерки за защита на 

психическата и физическата безопасност на всички участници. Фасилитаторите трябва да са в 

състояние да коригират процеса по всяко време, за да се справят със силовите дисбаланси, които 

може да възникнат между участниците. Това означава, че те трябва да притежават умението да 

разпознават и да се справят със силовите разлики, които може да възпрепятстват успеха на 

процеса на възстановително правосъдие или да имат вредно въздействие върху участниците. 

Това включва способност за разбиране, разпознаване и подходящо реагиране на ефектите от 

травмата, които могат да се проявят при участието на участниците в процеса на възстановително 

правосъдие, и какво се случва в резултат на процеса. 

 
 

Силови дисбаланси 

 
Една от основните цели на възстановителното правосъдие е да овласти жертвите. Съществуват 

достатъчно доказателства, че възстановителният процес в случаи, включващи сериозни или 

тежки престъпления, може действително да овласти жертвите и да им помогне да преодолеят 

част от травматичния ефект от тяхната виктимизация.139 Възстановителното правосъдие може да 

насърчи чувството за свобода на действие у пострадалите и да им даде възможност да участват 

активно в производството.140 Хората, които са понесли вреда освен това може да изберат кой да 

присъства в тяхна подкрепа, да споделят и да запазят информация, каквато  сметнат за добре, и 

да поискат обезщетения, които най-добре отговорят на техните цели за получаване на 

справедливост.141 

 

В някои случаи обаче силовият дисбаланс между жертвата и извършителя на престъплението по 

време на процеса на възстановително правосъдие може да изложи жертвите на допълнителен 

риск от увреждане. Според някои жертвите на домашно насилие (включително деца жертви на 

насилие у дома) не могат никога да участват в медиацията на еднакво равнище с извършителя и 

извършителят винаги ще бъде доминиращ. Като се има предвид, че възстановителното 

правосъдие е интерактивен обмен, процесът следва да отчита факта, че установените 

комуникационни модели между страните често се характеризират с принуда от страна на 

насилника и липса на свобода на действие от страна на жертвата.142 Следователно вероятността 

за постигане на споразумение, което да балансира тези силови разлики, може да бъде трудно 

осъществима. 

 

Както се подчертава в Основните принципи (параграф 9), възстановителните процеси трябва да 

вземат предвид въздействието на силовия дисбаланс между жертвата и извършителя на 

престъплението (или други участници в процеса), който потенциално може да постави една от 

страните в неравностойно положение по време на възстановителния процес. Сред 

несъответствията, които трябва да се вземат предвид, са пол, възраст, интелектуален капацитет, 

расови, етнически или културни фактори или всеки друг признак, който може значително да 

компрометира способността на дадено лице свободно да приеме да участва или да участва 

равноправно в процеса на възстановително правосъдие. Тези силови дисбаланси трябва да се 

отчитат и при насочването на случаи към процеса на възстановително правосъдие.  

 
139 Pelikan (2010), “On the Efficacy of Victim-offender Mediation in Cases of Partnership Violence in Austria, or 

Men Don’t Get Better but Women Get Stronger”. 
140 Goodmark, L. (2018), “Restorative Justice as Feminist Practice”, The International Journal of Restorative Justice, 

1 (3), pp. 372–384. 
141 Marsh, F. and Wager, N.M. (2015), “Restorative Justice in Cases of Sexual Violence: Exploring the views of 

the public and survivors”. Probation Journal, 62(4), pp. 336–356; Koss, M.P., Wilgus, J.K. and Williamsen, K.M. (2014), 
“Campus Sexual Misconduct: Restorative justice approaches to enhance compliance with Title IX guidance”, Trauma, 
Violence, and Abuse, 15(3), pp. 242–257. 

142 Johnsen, P. and Robertson, E. (2016), “Protecting, Restoring, Improving: Incorporating therapeutic jurispru- 
dence and restorative justice concepts into civil domestic violence cases”, University of Pennsylvania Law Review, 
164(6), pp. 1557–1586. 
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Въпросът за силовия дисбаланс е особено важен в случаи на насилие в интимните отношения и 

при сексуално насилие. Фасилитаторите трябва да разпознават добре всяка манипулация и 

сплашване на жертвата от страна на извършителя преди, по време на и след възстановителния 

процес. Ако това не се случи, има голяма вероятност от повторна виктимизация. Фасилитаторите 

трябва да получат разширено обучение относно силовата динамика, доминацията и властта. 

Освен това те следва да бъдат обучени в изкуството да гарантират, че динамиката на 

възстановителната среща ще остане положителна и незаплашителна и че по време на диалога ще 

се поддържа баланс. Подкрепата на отделни лица, семейството, приятели и професионалисти 

също може да помогне за установяването на здравословен баланс. 

 

 

Ефектите на травмата 

 
Професионалистите в областта на наказателното правосъдие, включително социалните 

работници и доброволците, редовно работят с клиенти, които са преживели травма. Основана на 

информираност за травмата грижа (TIC) е силен подход, който може да предотврати повторната 

виктимизация на клиента, тъй като отчита факта, че оцелелите от травма са емоционално 

уязвими, но често и устойчиви. Той е приложим в различни ситуации. Той се основава на 

различни принципи, а не на практики, които насърчават „безопасност, надеждност и 

прозрачност, партньорска подкрепа, сътрудничество и взаимност, глас и избор, както и 

културни, исторически и свързани с пола въпроси.143 В процеса на възстановителното 

правосъдие всеки от участниците може да страда от последствията от травматично преживяване, 

независимо дали е свързано с престъплението или не. Фасилитаторите на процеса на 

възстановителното правосъдие, независимо дали са доброволци или професионалисти, трябва да 

разбират ефектите от травмата, да разпознават симптомите и признаците на травма 

(включително за себе си) и да са запознати с комуникацията и интервенциите въз основа на 

информираност за травмата. Процесът на възстановително правосъдие трябва да остане гъвкав 

и да включва механизми за последващи действия и адекватни услуги за подкрепа на жертвите и 

извършителите на престъпления. 

 

 

Отговорност на извършителя и спазване на наложено задължение 

 
Жертвите, които участват във възстановителен процес, понякога се оплакват от непоемането на 

отговорност от страна на извършителя на престъплението. Освен това, тъй като процесът на 

възстановително правосъдие обикновено представлява сравнително точно определена и 

краткосрочна интервенция, той трябва да бъде придружен от внимателно наблюдение и 

прилагане. Понастоящем в повечето държави няма задължителен механизъм за последващи 

действия след приключване на процеса на възстановително правосъдие. Въпреки това, когато 

резултатът от този процес е споразумение за обезщетение или задължение за извършителя да 

участва в обучение по управление на гнева, обучение за борба с насилието или лечение на 

пристрастяване, изпълнението на това задължение от извършителя на престъплението трябва да 

бъде наблюдавано и спазването му трябва да бъде ефективно изпълнено, независимо дали 

задължението е наложено от съда или не. 

 

Услуги за подкрепа на жертвите и последващи действия 

 
Липсата на услуги за подпомагане на жертвите по време на процеса на възстановително 

правосъдие и при последващи действия често дава повод за безпокойство. Въпреки различните 

нива на капацитет на общността, практикуващите възстановително правосъдие трябва да са 

наясно с наличните на местно ниво услуги за подкрепа на жертвите и техните критерии за  

 
143 Levenson, J. (2017), “Trauma-informed Social Work Practice”, Social Work, 62(2): 105–112; Kezelman C.A. 

and Stavropoulos P.A. (2018), “Talking About Trauma: Guide to conversations and screening for health and other 
service providers”, Blue Knot Foundation: www.blueknot.org.au/Portals/2/Newsletter/Talking%20About%20 
Trauma%20Services_WEB.pdf?ver=2018-04-06-160830-11. 

http://www.blueknot.org.au/Portals/2/Newsletter/Talking%20About%20Trauma%20Services_WEB.pdf?ver=2018-04-06-160830-11
http://www.blueknot.org.au/Portals/2/Newsletter/Talking%20About%20Trauma%20Services_WEB.pdf?ver=2018-04-06-160830-11


74 НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 

PROGRAMMES 

 

 

насочване следва да гарантират плавно и навременно насочване към тези услуги преди, по 

време на и след процеса на възстановителното правосъдие. Жертвите посочиха, че информацията 

за услугите и контактите с жертвите не трябва да идват само от персонала на възстановителното 

правосъдие или от предоставящите услуги за жертви, но и от други професионалисти в областта 

на наказателното правосъдие (например полицията) в рамките на съдебния процес.144
 

  
 

Участие на общността в контекста на тежко престъпление 

 
Идеализирането на общността в контекста на тежко престъпление буди тревога. Когато се 

случи насилие в семейството или в интимни отношения, може да е трудно да се определи ролята 

и значението на общността в процеса на възстановителното правосъдие. Това може да включва 

въпроси относно ролята на общността, предвид отхвърлянето и остракирането, преживяно от 

някои жертви след докладване на престъпление, проблемни нагласи на общността, проблеми с 

интеграцията на жени с различен произход и различни нива на общностни ресурси в подкрепа 

на жертвите.145 Не всички общности са в добра позиция и са готови да участват в такива форми 

на възстановителното правосъдие и заради това не следва да се правят неразумни предположения 

относно „общността“.146
 

 

 

6.2 Възстановително правосъдие при специфични видове тежки 

престъпления 

В допълнение към гореспоменатите общи опасения трябва да се вземат предвид и други фактори 

при прилагането на програми за възстановително правосъдие във връзка със специфични видове 

тежки престъпления.  

 
 

Насилие при интимни отношения 

 
Непрекъснатият цикъл на насилие, който е присъщ на насилието при интимни отношения (НИО) 

(включително семейно насилие и насилие срещу деца), често произтича от добре установени 

модели на контрол и подчинение в отношенията. Тази динамика създава специални 

предизвикателства пред възстановителния процес147 и без подходящи предпазни мерки 

перспективите за възстановителни резултати може да бъдат възпрепятствани.148
 

 

Поради загриженост за безопасността на жертвата и силов дисбаланс в ситуации на НИО 

възстановителното правосъдие често трябва да бъде придружено и подкрепено от други форми 

на интервенция. Във всички случаи то трябва да се основава на оценка на рисковете в процеса 

на възстановителното правосъдие, за да се гарантира безопасността на жертвите по време на и 

след процеса и да се сведат до минимум рисковете от повторна травматизация и повторна 

виктимизация. 

 
 

144Wemmers and Van Camp (2016), The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime. 
145 Rubin, P. (2010), “A Community of One’s Own? When women speak to power about restorative justice.”, in Ptacek, 

J. (ed.), Restorative Justice and Violence against Women, New York: Oxford University Press, pp. 79–102, p. 98. 
146 Stubbs, J. (2010), “Restorative Justice, Gendered Violence, and Indigenous Women”, in Ptacek, J. (ed.), 

Restorative Justice and Violence against Women, New York: Oxford University Press, pp. 103–120. 
147 Rubin (2010), “A Community of One’s Own?”; Uotila, E. and Sambou, S. (2010), “Victim-Offender Media- 

tion in Cases of Intimate Relationship Violence: Ideals, attitudes and practises in Finland”, Journal of Scandinavian Studies 
in Criminology and Crime Prevention, 11(2), pp. 189–207. 

148 Stubbs, J. (2004), Restorative Justice, Domestic Violence and Family Violence, Australian Domestic and Family 
Violence Clearinghouse, Issues Paper 9; Stubbs, J. (2007), “Beyond Apology? Domestic violence and critical ques- 
tions for restorative justice”, Criminology and Criminal Justice, 7(2), pp. 169–187. 
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Бяха изразени допълнителни опасения за това как възстановителното правосъдие в такива 

ситуации, особено като форма на отклоняване от или алтернатива на наказателното 

производство, може да омаловажи тези жестоки престъпления, да ги превърне в личен въпрос и 

да не ги заклейми като социално недопустими. Особено по отношение на престъпления, чиято 

тежест е призната едва наскоро – или в някои държави все още не могат да бъдат признати за 

тежки – като насилието над жени и домашното насилие, има опасения, че възстановителното 

правосъдие връща тези престъпления обратно в категорията „леки престъпления“, като ги 

отклонява от конвенционалния наказателен процес. По тази причина политиката на Асоциацията 

на главните полицейски служители на Англия, Уелс и Северна Ирландия за домашно 

злоупотреба/домашно насилие например не подкрепя използването на възстановително 

правосъдие при определяне на резултатите в тази област. Тя обаче признава, че то може да е 

подходящо в ограничени случаи.149
 

 
Други също са съгласни, че тъй като безопасността е ключов проблем сред жертвите на НИО, 

съществуват допълнителни рискове, които може да породи възстановителният процес под 

формата на медиация жертва-извършител. Тези рискове включват, но не се ограничават до, 

чувство на страх от извършителя на престъплението и чувство на въздържане от изразяване на 

несъгласие или отстояване на мнение поради страх от последващо отмъщение. Тъй като 

съществува основателен риск партньорът-извършител да манипулира процеса на 

възстановителното правосъдие, има разумна вероятност резултатът от това взаимодействие да е 

неподходящ, правосъдните ресурси да не се използват както трябва и той да е вреден за 

жертвата.150
 

 
Поради тези причини използването на възстановителното правосъдие в случаи на НИО изисква 

наличието на ефективни мерки за гарантиране на благосъстоянието и безопасността на жертвите, 

услугите на специално обучени фасилитатори и подходящ процес и критерии за оценка на риска 

за жертвата и другите участници. В Австрия например, за да се защитят правата и интересите на 

жертвите на домашно насилие по време на отклояващите мерки, медиацията жертва-извръшител 

не е задължителна нито за съдебните органи, нито за жертвата и трябва да бъдат изпълнени 

определени изрични критерии преди насочване към процес на медиация. Ето защо е важно да се 

установят минимални стандарти за прилагане на възстановително правосъдие в случаи на 

домашно насилие и насилие от интимен партньор. Стандартите могат да се прилагат в случаи на 

насилие от интимен партньор и в случаи на домашно насилие, като например насилие над 

родители, деца или между членове на семейството.151
 

 
В проучване за удовлетвореността на жертвите, проведено от името на Министерството на 

правосъдието на Нова Зеландия, жертвите на случаи на семейно насилие най-често съобщават, 

че се чувстват по-добре след проведена възстановителна конференция (76 процента), в сравнение 

със 70 процента от жертвите в стандартния случай и 67 процента от жертвите в случаи на 

сексуални престъпления. Жертвите в случаи на семейно насилие също са статистически значимо 

по-склонни да твърдят, че провеждането на възстановителна конференция ги е накарало да се 

почувстват много по-добре (55 процента в сравнение с 38 процента от жертвите във всички 

останали случаи).152 Съществува също така възможност решенията за насочване, които са 

свързани с избягване на риск, в случаи, включващи НИО, да се превърнат в източник на 

дискриминация и да възпрепятстват равен достъп до механизма.153 

 
149 Association of Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland (2011), Restorative Justice Guid- 

ance and Minimum Standards. 
150 Drost, L., Haller, L., Hofinger, V., Van der Kooij, T., Lünnemann, K. and Wolthuis, A. (2013), Restorative 

Justice in Cases of Domestic Violence: Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of 
specific protection needs, Utrecht: Verwey-Jonker Institute; Lünnemann, K. and Wolthuis, A. (2015), Restorative Justice 
in Cases of Domestic Violence: Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific 
protection needs, Utrecht: Verwey-Jonker Institute. 

151Wolthuis, A. and Lünnemann, K. (2016), Restorative Justice and Domestic Violence: A Guide for practitioners, 
Utrecht, The Netherlands: Verwey-Jonker Institute. 

152 Ministry of Justice of New Zealand (2018), Restorative Justice Survey: www.justice.govt.nz/assets/Documents/ 
Publications/Restorative-Justice-Victim-Satisfaction-Survey-Report-Final-TK-206840.pdf. 

153 Uotila and Sambou (2010), “Victim-Offender Mediation in Cases of Intimate Relationship Violence”. 

http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/Restorative-Justice-Victim-Satisfaction-Survey-Report-Final-TK-206840.pdf
http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/Restorative-Justice-Victim-Satisfaction-Survey-Report-Final-TK-206840.pdf
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ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕa 

 

Сложността на НИО създава среда на потенциални рискове. Ясно е, че участието в процес на 

възстановително правосъдие може да застраши жертвите и други хора, свързани с тях. Не винаги 
е лесно да се установи дали жертвата ще бъде застрашена от процеса на възстановителното 
правосъдие. При оценката на риска човек не трябва да се парализира от преувеличена представа 
за този риск, нито да отрича значението му прибързано. Рискът трябва да се оценява по-скоро 
като вероятност, отколкото като възможност, и след това да се обмисли как може да бъде 
управляван, за да се намали тази вероятност. Рискът е динамичен и може да се очаква да се 
промени. Следователно оценката му трябва да бъде непрекъснат и гъвкав процес, започващ с 
първия контакт с жертвата и завършващ едва след приключване на случая след разумна 
проследяваща фаза.  

 

Оценката на риска при случаи на домашно насилие трябва да включва следните общи рискове 

като критерии (списъкът не е изчерпателен) за разглеждане: 

 

• Тежестта на насилието 

• Предишна история на насилие и контрол  

• Притежание на оръжие, заплахи за убийство 

• Сексуално насилие 

• Изтекъл период след раздялата 

• Психическо, емоционално и физическо насилие 

• Потенциални икономически затруднения 

• Склонност към самонараняване и заявени намерения или опити за самоубийство 

• Възприемана и действителна несигурност/самообвинение/страх 

• Признаци на силов дисбаланс (например сплашване, обвиняване, очерняне, изолация, 
манипулация, омаловажаване на насилието и др.)  

• Контролиращо поведение и заплахи 

• Културни различия 

• Идентификация (когато анонимността или неприкосновеността са изложени на риск) 

• Прекъсване на други процеси в ход или на място, като съдебни процеси, заповеди за защита и др.  

• Рискове за деца и други близки на жертвата. 

 
a Aдаптирано от Wolthuis and Lünnemann (2016), Restorative Justice and Domestic Violence: A Guide for 

practitioners. 

 

 

 

Сексуално насилие 

 
Сексуалните престъпления имат нисък процент на докладване, процент на съдебно преследване 

и процент на присъди и твърде често карат жертвите да се чувстват неудовлетворени, а 

извършителите не понасят отговорност за поведението си. Поради тази причина 

възстановителното правосъдие може да предостави възможност на жертвата да получи достъп 

до съдебни услуги, когато е по-малко вероятно да бъдат проведени други процеси.154 

Възстановителното правосъдие може да помогне на жертвите да си върнат позицията, която 

може да са чувствали, че са изгубили, особено в контекста на вреди, основани на пола, 

коригирайки обезвластяването в резултат на нападението.155 В проучване на удовлетвореността 

на жертвите, проведено от името на Министерството на правосъдието на Нова Зеландия, се  

 
 

154 Joyce-Wojtas, N. and Keenan, M. (2016), “Is Restorative Justice for Sexual Crime Compatible with Various 
Criminal Justice Systems?”, Contemporary Justice Review, 19(1), pp. 43–68; Mercer, et al. (2015), Doing Restorative 
Justice in Cases of Sexual Violence; Bourgon, N. and Coady, K. (2019), Restorative Justice and Sexual Violence: An 
annotated bibliography, Ottawa: Department of Justice Canada. 

155 Marsh and Wager (2015), “Restorative Justice in Cases of Sexual Violence”. 
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съобщава, че 83 процента от жертвите на сексуално насилие, които са участвали в процес на 

възстановително правосъдие, са удовлетворени от цялостния процес.156 Въпреки това, за да бъде 

ефективно възстановителното правосъдие, е важно да се гарантира, че се запазват правата и 

нуждите на жертвите и извършителите на престъпления. 

 

Дори при такива тежки престъпления с насилие жертвите често изразяват желание да се срещнат 

лице в лице с извършителя. Оценка на препоръчана от прокурора програма за посредничество, 

включваща жертви на сексуално насилие например показва, че желанието на жертвите да се 

срещнат с извършителя съответства на други констатации за различни видове престъпления. Три 

четвърти от оцелелите от сексуално насилие са пожелали да се срещнат лице в лице и тази цифра 

е намаляла съвсем малко, когато вниманието е било ограничено до случаите, когато преживелята 

жертва и отговорните лица са били интимни партньори.157 

 

Жертвите искат да бъдат информирани, за да могат да са наясно с избора си и да решат коя 

възможност за правосъдие искат да изберат.158 Уязвимостта на жертвите на сексуално насилие 

поражда съмнения дали, кога и как да се подходи към темата за възстановителното правосъдие 

с тях. Въпреки това, независимо от факта, че рискът от вторична виктимизация е много висок, 

липсата на обсъждане на възможността за възстановително правосъдие с жертвите може да ги 

лиши от възможността за изцеление.159
 

 
 

 

 
 

156 Gravitas (2018), Ministry of Justice – Restorative Justice Survey: Victim Satisfaction Survey 2018. 
157 Koss, M. (2014), “The RESTORE Program of Restorative Justice for Sex Crimes”, Journal of Interpersonal 

Violence, 29(9), pp. 1623–1660. 
158Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Proactive and Protective Approach to the 

Offer of Restorative Justice”; Wemmers, J.-A. (2017), “Judging Victims: Restorative choices for victims of sexual 
violence”, Victims of Crime Research Digest, Issue 10, Ottawa: Department of Justice Canada, pp. 12–17. 

159 McGlynn, C., Westmarland, N. and Godden, N. (2012), “‘I Just Wanted Him to Hear Me’: Sexual violence 
and the possibilities of restorative justice”, Journal of Law and Society, 39(2), pp. 213–40. 

ПРОЕКТ „RESTORE“ – НОВА ЗЕЛАНДИЯ 

 

Проектът „Restore“ е процес на възстановително правосъдие, предназначен специално за 
интервенции в случаи на сексуално насилие. В него се използва модифицирана версия на 
новозеландския режим на възставителни конференции, който е разширен и включва следното: 
фасилитатор на възстановителното правосъдие, който има задълбочено разбиране за 
динамиката на сексуалното насилие; двама специалисти по общността – специалист по 
преживели жертви и специалист по извършители със задълбочено разбиране на 
възстановителното правосъдие; както и клиничен консултант (ръководител на екип) с опит и 
разбиране на работата както с преживели, така и с извършители на престъпления, който 

осигурява професионален надзор, но няма контакт със заинтересованите страни. След като 
жертвата или извършителят се ангажират с проекта „Restore“, започва подготвителната работа. 
Някои насочвания се правят от Наказателния съд, а други от общността. В някои случаи 
преживялата жертва бива ангажирана да участва, но извършителят се оценява като неподходящ 
или избира да не участва. В някои случаи преживялата жертва избира да не участва в самия 
разговор и на нейно или негово място се изпраща заместник. Тези случаи се наричат общностни 
панели. След внимателна текуща оценка чрез процеса на преглед на случая и подготвителната 
фаза както за преживялата жертва, така и за извършителя и подкрепящите лица, персоналът на 
проекта поема ролята на фасилитатор на възстановителнатаконференция. По време на 
конференцията участниците се договарят за резултатите от нея. Последващата работа се 
извършва от екипа на проекта, за да се гарантира постигането на тези резултати.  

 
Източник: Проект „Restore – резюме“. Достъпен на: projectrestoredotnz.files.wordpress.com/2016/10/project- 

restore-the-research-summary.pdf; See also: Koss (2014), “The RESTORE programme of restorative justice for sex 

crimes”. 

https://projectrestoredotnz.files.wordpress.com/2016/10/project-restore-the-research-summary.pdf
https://projectrestoredotnz.files.wordpress.com/2016/10/project-restore-the-research-summary.pdf
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Насилие над деца 

 
Децата, които са жертви на насилие, са в уникална позиция на безсилие в сравнение с 

възрастните жертви на престъпления. Продължаващото, ескалиращо естество на насилието над 

деца, особено сексуалното насилие, трябва да се вземе под внимание, както и фактът, че 

обикновено има връзка на контрол и принуда, в която детето се е научило или е било подготвено 

да се „подчинява“ на извършителя. Съществува основателна загриженост, че включването на 

деца-жертви в процес на възстановително правосъдие може да ги постави в уязвима, нежелана, 

стресираща и дори травматична ситуация. Поради дисбаланса на силите между детето-жертва и 

извършителя и потенциални други участници в процеса, детето може да бъде притиснато да 

участва или да прости на извършителя. Този дисбаланс на силите засяга също така способността 

за договаряне на участниците в процеса, компрометирайки вероятността от справедливо 

решение. Освен това, страхът, свързан с важната необходимост от наблюдение и спазване на 

договореното, често се посочва от оцелелите след преживяно вече сексуално насилие, когато 

бъдат попитани за целесъобразността на възстановителното правосъдие при сексуални 

престъпления срещу деца.160
 

 
В случаите, включващи деца, най-добрият интерес на детето и по-специално безопасността на 

детето-жертва винаги трябва да бъде предварително условие и основна цел на процеса на 

възстановително правосъдие. Препоръчва се децата-жертви да бъдат подложени на задълбочена 

клинична оценка преди участието им във възстановително правосъдие. Понастоящем няма 

световен консенсус за това дали програмите за възстановително правосъдие трябва да се 

прилагат към случаи, включващи деца-жертви. Макар че международните стандарти не 

изключват изрично използването на възстановително правосъдие за деца-жертви, все пак са 

необходими значителни правни и процедурни гаранции, които трябва стриктно да се спазват. 

 

В това отношение следва да се отбележи, че в Примерните стратегии и практическите мерки 

на ООН за премахване на насилието над деца в областта на превенцията на престъпността и 

наказателното правосъдие се отправя предупреждение за необходимостта „да се гарантира, че 

неформалното или опосредстваното уреждане на случаи, включващи насилие срещу деца, се 

провежда само когато това е в най-добрия интерес на детето и не включва вредни практики, като 

например принудителен брак, като се взема предвид дисбалана на силите и уязвимостта на 

детето или неговото или нейното семейство при съгласие за споразумение и надлежно се отчитат 

всички бъдещи рискове за безопасността на детето или на други деца”.161
 

 
 

Престъпления от омраза 
 

Правните дефиниции на престъпленията от омраза се различават значително. Те обикновено се 

състоят от престъпления, мотивирани от омраза или предразсъдъци, с различни нива на тежест, 

които често могат да имат дълбоко или травматично емоционално въздействие върху жертвите. 

Възстановителното правосъдие вероятно има уникална и важна роля в нашия социален отговор 

на престъпленията от омраза. Възстановителните кръгове по-специално имат способността да 

предложат форум за диалог, да намалят страховете, да разберат причините и да противодействат 

на стереотипите.162 Прилагането на възстановителното правосъдие за премахване на 

престъпления от омраза обаче носи със себе си уникален набор от предизвикателства, свързани 

с динамиката на силите между нарушилата страна и жертвата(ите). Възстановителното 

правосъдие обаче може да помогне за предотвратяване на по-нататъшно насилие. Например 

може да се приложи (в ранни етапи) към по-леки престъпления от омраза, които, ако не бъдат  
 

160 Jülich, S. (2006), “Views of Justice Among Survivors of Historical Child Sexual Abuse”, Theoretical Criminol- 
ogy, 10, pp. 125–138; Jülich, S. (2010), “Restorative Justice and Gendered Violence in New Zealand: A glimmer of hope”, 
in Ptacek, J. (ed.), Restorative Justice and Violence against Women, New York: Oxford University Press, 
pp. 239–254. 

161 General Assembly resolution 69/194 of 18 December 2014, para. 20(h). 
162Walters, M. (2014), Hate Crime and Restorative Justice: Exploring causes, repairing harms, Oxford: Oxford University 

Press. 
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решени, могат да доведат до по-сериозни последици за общността.163 Освен това, тъй като 

престъпленията от омраза не засягат само отделни жертви, но потенциално цялата общност, не 

може да се очаква процесите на възстановителното правосъдие да поправят всички нанесени  

вреди. Въпреки че в краткосрочен план нивата на страх, безпокойство и гняв може да бъдат 

намалени, дългосрочните, по-широки социално-структурни неравенства и осъзнаването на 

виктимизацията като целева група от хора може за съжаление да останат нерешени от практиките 

на възстановителното правосъдие. 

 
 

163 Gavrielides, T. (2012), “Contextualizing Restorative Justice for Hate Crime”, Journal of Interpersonal Violence, 
27(18), pp. 3624–3643; Walters, M. and Hoyle, C. (2010), “Healing harms and engendering tolerance: The promise 
of restorative justice for hate crime”, in Chakraborti, N. (ed.), Hate Crime: Concepts, policy, future directions, Cullomp- 
ton, United Kingdom: Willan, pp. 228–249. 

 
 

СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКА В СЛУЧАИ НА СЕРИОЗНА ВИКТИМИЗАЦИЯ 

 

Изследванията потвърждават, че възстановителните процеси в случай на сериозно увреждане 
могат да бъдат изключително полезни както за жертвата, така и за извършителя. Рисковете 
трябва да бъдат идентифицирани и оценени и, ако е възможно, управлявани и контролирани. 
Ако има недвусмислен риск от по-нататъшно увреждане, който не може да бъде управляван, 
процесът не трябва да продължава, докато не бъде гарантирана безопасността.  

 

Жертвите трябва да могат да разкажат историята си. Това може да наложи жертвите да говорят 
първи във всеки форум, за да се избегне небалансираното фокусиране върху проблемите на 
извършителя, което може да доведе до оттегляне на жертвата от дискусията. При кръговото 
осъждане например разказването на историята на жертвата се разглежда като важно не само за 
жертвата, извършителя и техните поддръжници, но и за по-широката общност. Като алтернатива 

жертвата или роднина може да говори от името на жертвата. Жертвите трябва да бъдат 
придружени и да имат постоянна подкрепа от членове на семейството и приятели и от 
институции за подкрепа на жертви, ако има такива. 

 

Следва да се признае също така, че някои жертви може да не искат да участват във 
възстановителен процес по различни причини. Особено важно е жертвите да не бъдат 
принуждавани да участват в процеса на възстановително правосъдие и да бъдат информирани 
за правото си на правен съвет, когато има такъв, и правото да се оттеглят от процеса по всяко 
време. 

 
В случаите, включващи деца-жертви, трябва да се положат специални грижи за тяхната защита и 
да се гарантира, че тяхното съгласие е наистина информирано и доброволно. При някои 
възстановителни процеси, включващи деца-жертви или други уязвими групи (например 
нелегални имигранти или хора с умствени увреждания), е необходимо присъствието на 
настойник или правен съветник. Това е необходимо, за да се гарантира, че те разбират напълно 
процеса, в който са поканени да участват, че тяхното съгласие е информирано и дадено свободно 

и че са наясно, че могат да се оттеглят от процеса по всяко време. 

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ 

1. Възстановителното правосъдие може да бъде полезно в ситуации, включващи 
тежко престъпление, като например престъпления, които включват, но не се 
ограничават, до насилие в интимни отношения, убийства, тежки насилствени 

нападения, сексуални посегателства, престъпления от омраза и насилие срещу 
деца.  

 

2. Подходите на възстановителното правосъдие при случаи на тежки престъпления 
могат да бъдат съчетани с конвенционалните отговори на наказателното 

правосъдие, за да се преодолеят някои от пропуските на реакциите на 
официалното правосъдие и да се овластят жертвите.  

 

3. Опитът с овластяването, свързано с възстановителното правосъдие, дори в случаи 
на сериозно насилие, може да противодейства на унижението, обезвластяването, 
липсата на информация и загубата на контрол, които обикновено са резултат от 

официалните процеси на наказателното правосъдие.  
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4. Прилагането на програми за възстановително правосъдие в ситуации, включващи 
тежки и насилствени престъпления, трябва да се извършва много предпазливо. 
Причините за това са много, включително: 
(a) опасения за безопасността на жертвата; (б) фактът, че често има силов 

дисбаланс между престъпника и жертвата; (в) травматичното въздействие на 
престъплението върху жертвата, както и загрижеността, че самият процес на 

възстановително правосъдие може да влоши травмата; (г) страх от повторна 
виктимизация; (д) необходимост от оценка на жертвите и гарантиране, че те са 
психически готови да участват в процес на възстановително правосъдие; (е) 

възможната липса на услуги за подпомагане на жертвите за последваща 
подкрепа. 

 

5. Трябва да има ефективни гаранции за защита на жертвите, семействата и правата 

на жертвата. 

 
6. Подходящите и текущите оценки и задълбочена подготовка за участие както на 

жертвите, така и на извършителите са от съществено значение. Това може да 
включва използване на инструменти за оценка на риска за оценка на 
допустимостта на даден случай, на готовността на жертвата да участва в процеса 

на възстановително правосъдие, както и разработването на план за безопасност 
за жертвата и издаването, наблюдението и изпълнението на заповеди за защита 

от съдилищата. 

 

7. Възстановителните процеси трябва да вземат предвид силовия дисбаланс между 
жертвата и извършителя (или други лица, участващи в процеса), който 

потенциално може да постави една от страните в неравностойно положение по 

време на възстановителния процес. 

 

8. За да се избегне изключването на възможността за диалог, обезщетение и 
изцеление, е важно да се предостави възможност на жертвите, включително 
жертвите на тежки престъпления, да направят свой собствен информиран избор 

за участие в процес на възстановително правосъдие. 

 

9. В случаите, включващи деца-жертви, най-добрият интерес на детето и 
безопасността на детето винаги трябва да бъдат предварително условие и 

централна цел на процеса на възстановително правосъдие. Съществува 
основателна загриженост, че включването на деца-жертви в процес на 

възстановително правосъдие може да ги постави в уязвима, стресираща или дори 
травматична ситуация. 

 

10. Фасилитаторите на процеса на възстановително правосъдие, независимо дали са 
доброволци или професионалисти, трябва да разбират ефектите от травмата, да 
разпознават симптомите и признаците на травма и да са запознати с 
комуникацията и интервенциите при травма.  
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7. Създаване и 

прилагане на 

програми за 

възстановително 

правосъдие  
  

Успешното прилагане на програми за възстановително правосъдие изисква стратегически и 

иновативни подходи, които се основават на сътрудничеството между правителства, общности и 

техните лидери, неправителствени организации, жертви и извършители. 

 

Най-добрите практики, научните доказателства и внимателният процес на консултация следва 

да са в основата на всички решения, взети при разработването на дадена програма. Също така 

често се случва въвеждането на възстановителни програми в конкретна социална, правна или 

културна среда да се извършва постепенно или дори итеративно, като се започне с по-скромни 

инициативи, които имат потенциала да създадат опит за успех, да укрепят ресурсите на 

общността, да преодолеят оставащите колебания в системата на наказателното правосъдие и да 

подготвят всички за някои по-предизвикателни инициативи. 

 

Съществуват редица ключови аспекти за ефективното прилагане на устойчиви програми за 

възстановително правосъдие. Те включват: справяне с необходимостта от законодателство, 

насоки или разпоредби, както и необходимостта от лидерство, организация и структура; 

осигуряване на подкрепа от организации за наказателно правосъдие; идентифициране и 

мобилизиране на активите на общността и надграждане върху съществуващите силни страни на 

общността и съдебната система; и внимателно планиране и наблюдение на процеса на 

изпълнение. Тази глава прави преглед на всяка една от отбелязаните области. 

 

 

7.1 Национални насоки 

В много юрисдикции специфичните законови правомощия за възстановителни интервенции се 

допълват от публикуването на други текстове с правна или квазиправна сила.164 Тези текстове 

обикновено предписват или препоръчват приемането на определени протоколи, регламентиращи 

провеждането на интервенцията. Съществуват няколко примера за насоки, разработени от 

правителствени агенции, професионални групи и различни организации. Например 

шотландското правителство предостави законови насоки на доставчиците на услуги за 

възстановително правосъдие относно ключови фактори, които трябва да бъдат взети предвид от 

практикуващите специалисти и фасилитаторите, както и подробни насоки за най-добри практики 

по отношение на предоставянето на услуги за възстановително правосъдие.165 

 
164 Miers, D. (2001), An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10, 

London: Home Office, p. 79. 
165 Scottish Government, Delivery of Restorative Justice in Scotland: Guidance, October 2017. 

www.gov.scot/ publications/guidance-delivery-restorative-justice-scotland/. 

http://www.gov.scot/publications/guidance-delivery-restorative-justice-scotland/
http://www.gov.scot/publications/guidance-delivery-restorative-justice-scotland/
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В Нова Зеландия Министерството на правосъдието прие Рамка за най-добри практики за 

възстановително правосъдие166, която се фокусира само върху използването на процеси на 

възстановително правосъдие преди присъдата и се прилага за всички финансирани от 

Министерството на правосъдието доставчици на възстановително правосъдие и техните 

фасилитатори. Това се основава на два предишни документа с насоки, изготвени от 

Министерството на правосъдието съответно относно Стандартите за възстановително 

правосъдие за случаи на семейно насилие167 и относно Стандартите за възстановително 

правосъдие за случаи на сексуално насилие.168 В Канада през 2018 г. на срещата на федералния, 

провинциалните и териториалните министри на правосъдието и обществената безопасност бяха 

приети Принципи и насоки за практиката на възстановителното правосъдие по наказателни 

въпроси.169 В Колумбия методологическо ръководство за прилагане на възстановително 

правосъдие за непълнолетни предлага насоки на практикуващите специалисти.170 И накрая, 

Асоциацията на главните полицейски служители на Англия, Уелс и Северна Ирландия приеха 

набор от насоки и минимални стандарти за подпомагане на полицейските управления при 

въвеждането и управлението на процеси на възстановително правосъдие като механизъм за 

отклоняване от наказателен процес.171
 

 

 

7.2 Стратегически подходи 

В Основните принципи (параграф 20) се препоръчва на държавите членки „да обмислят 

формулирането на национални стратегии и политики, насочени към развитието на 

възстановителното правосъдие и насърчаването на култура, благоприятна за използването на 

възстановителното правосъдие сред правоприлагащите, съдебните и социалните органи, както и 

сред местните общности“.172
 

 

Ясно е, че когато се предлагат големи организационни промени в системата на наказателното 

правосъдие, се препоръчва използването на стратегически подход за тяхното прилагане. Когато 

промените, които се планират, представляват значително отклонение от съществуващите 

философии, процедури и практики, най-добре е да се черпи от опита на другите, да се получи 

информация за най-добрите практики в областта и да се продължи открито и стратегически, за 

да се изгради силна опорна база за предложените промени. Опитът показва, че широкият процес 

на консултации обикновено е най-добрата основа за разработването на успешни програми. В 

някои случаи националните консултации предхождат местните и по-специфичните консултации. 

Лидерите в областта на наказателното правосъдие и ключовите заинтересовани страни, 

включително групите от местната общност, следва да получат истински възможности да дадат 

своя принос за разработването на нови стратегии и да надграждат съществуващите процеси, 

които имат потенциал да станат възстановителни като подход и резултати. Освен това тези 

професионалисти и членове на общността следва да бъдат насърчавани да развият чувство за 

собственост върху новите програми. Правилното планиране на такива инициативи обикновено 

включва внимателна подготовка на всяка стъпка от процеса на изпълнение и разработване на 

стратегия за тяхното наблюдение и оценка. 
 

166 Ministry of Justice of New Zealand (2017), Restorative Justice: Best Practice Framework. 
167 Ministry of Justice of New Zealand (2018), Restorative Justice Standards for Family Violence Cases. www.justice. 

govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf. 
168 Ministry of Justice of New Zealand (2013), Restorative Justice Standards for Sexual Offending Cases. 
169 Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers Responsible for Justice and Public Safety (2018), Principles 

and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters, Ottawa: Government of Canada. scics.ca/en/product- 
produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/. 

170Vázquez Rossoni, O. (2015), Guía Metodológica de Aplicación de Prácticas y Justicia Restaurativa en las sanciones 
privativas y no privativas de libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia, Departamento 
Nacional de Planeación y Observatorio Internacional de Justicia Juvenil: www.oijj.org/es/docs/publicaciones/ guia-
metodologica-de-aplicacion-de-practicas-y-justicia-restaurativa-en-las-sanci. 

171 Вж. също: Association of Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland (2011), Restorative Justice 
Guidance and Minimum Standards. 

172 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex. 

http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf
http://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/rj-specialist-standards-in-family-violence-cases-2018.pdf
http://scics.ca/en/product-produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/
http://scics.ca/en/product-produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/
http://www.oijj.org/es/docs/publicaciones/guia-metodologica-de-aplicacion-de-practicas-y-justicia-restaurativa-en-las-sanci
http://www.oijj.org/es/docs/publicaciones/guia-metodologica-de-aplicacion-de-practicas-y-justicia-restaurativa-en-las-sanci
http://www.oijj.org/es/docs/publicaciones/guia-metodologica-de-aplicacion-de-practicas-y-justicia-restaurativa-en-las-sanci
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ИЗВЛЕЧЕНИ ПОУКИ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМИ 

 

Опитът с разработването на програми за възстановително правосъдие е най-добър, когато:  

1. Програмите се разработват на базата на сътрудничество, включвайки, когато е 
подходящо, институции за наказателно правосъдие, агенции за социални услуги, 
неправителствени организации, сдружения на общността, академични среди и 
частния сектор. При липса на договорености за сътрудничество и широко участие в 
програмата е вероятно да се изпитат трудности при осигуряване на насочване от 
полицията, получаване на подкрепата на служители на правосъдието и друга необходима 

подкрепа. 

2. Използва се ефективна комуникационна стратегия за създаване на организационна 
среда, която дава възможност за включване и/или сътрудничество в разработването 
на практики за възстановително правосъдие и за обучение на общността относно 
този подход. 

3. Провеждат се консултации с групи от заинтересовани страни и групи за застъпничество в 

общността. 

4. Проектиране на стабилен, но гъвкав практически модел. Това включва подробни 
практически насоки и процедури и стандарти за практика, предназначени да предпазят 

участниците и да осигурят висококачествени процеси. 

5. Има ясно споразумение относно критериите и процедурите, които да се използват при 

насочване на клиенти към програми за възстановително правосъдие. 

6. Участието е доброволно и на участниците в процеса се дава истински избор дали да 
участват в него. 

7. Стандартите за обучение и надзор на доброволци, фасилитатори и медиатори са 
разработени и съгласувани. 

8. Във всяка програма за възстановително правосъдие е включен оценъчен компонент. 

9. Има реалистичен план за осигуряване на ресурсите, необходими за поддържане на 
програмите. В случай на страни с ниски доходи се обмисля какво може да се направи с 
малко или никакви допълнителни ресурси, надграждайки над съществуващия 
капацитет. 

ПРИЛАГАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ЧИЛИ – ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЗУС 

 

В процеса на реформиране на системата за наказателно правосъдие за непълнолетни 
чилийското правителство за пръв път включи компонент на възстановителното правосъдие – по-
специално медиация жертва-извършител. От 2016 г. тази инициатива се ръководи от 
Министерството на правосъдието и правата на човека в сътрудничество с Националната 
прокуратура, Службата на обществените защитници и съдебната власт. Реформата има за цел да 
направи подходите на възстановителното правосъдие част от чилийското наказателно 
законодателство. По този начин се очаква да има въздействие върху културата на съдебните 
професионалисти и обществото като цяло. 

 

За да насърчат тази промяна, политиците, участващи в проектирането на тази реформа, и 

практикуващите специалисти, участващи в пилотен проект от 2017 г., създадоха редица 
механизми и процедури за координиране. Тези процедури се поучиха от опита на различни 
пилотни градове, включително Сантяго и Валпараисо. 

 

Пилотни проекти  

Основната стратегия, следвана от Министерството на правосъдието на Чили за прилагане на 
възстановителното правосъдие в системата на правосъдието за непълнолетни, е въвеждането 
на пилотни проекти в три града. Това допринесе за разработването на модел на медиация, който 
е в съответствие с чилийската култура и правна рамка, генерирайки доказателства, свързани с 
въздействието върху жертвите и извършителите на престъпления, тествайки стратегии за 
координиране между основните съдебни организации и генерирайки информация за най-
добрите практики в обучението на практикуващите юристи. Пилотният проект също така е 
ефективен начин да се запознаете с въпросите, страховете и опасенията, които подобен модел 

предизвиква сред прокурори, защитници, съдии и други свързани практикуващи специалисти. 



84 НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 
 

 

 

 
 ПРИЛАГАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ЧИЛИ – ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУС  
(продължение) 

 

Пилотните проекти в Чили могат да се характеризират със следните характеристики: 

 

(a) Базирани са на балансиран модел на възстановително правосъдие, с намерението да се 
даде равнопоставен глас както на жертвите, така и на извършителите, независимо от 

тяхната организационна зависимост (правосъдна система за непълнолетни); 

(b) Подкрепени са от споразумение за сътрудничество на национално равнище, подписано от 
националните представители на трите основни институции в страната: прокуратурата, 
службата на обществения защитник и Министерството на правосъдието; 

(c) Осъществени са в конкретна юрисдикция, което прави изпълнението контролируемо и по-
лесно за наблюдение; 

(d) Нараствали са постепенно, всяка година е добавян пилотен проект за нов град и 
процедурните етапи, в които може да се използва медиацията, постепенно са се 

увеличавали; 

(e) Организирани са и са се изпълнявали от две координирани групи (на национално и 
регионално равнище), включващи прокурори, обществени защитници, съдии и 
специалисти от Министерството на правосъдието, които се срещат всеки месец, за да 
обсъждат трудности и предизвикателства; 

(f) Провеждани са редовни законодателни разговори относно развитието на пилотните 
проекти, което означава, че законодателството е могло да се основава на реален и 
конкретен чилийски опит; 

(g) Подкрепени са от реализирането на различни инициативи за насърчаване на обществените 

дискусии, като национални семинари, срещи с професионалисти от различни сектори, лица 
от академичните среди и международни експерти; и 

(h) Подкрепени са от академичните среди чрез реализирането на две проучвания. 

 
Проучванията 

Чилийското министерство на правосъдието и правата на човека реши да инвестира публично 
финансиране в две проучвания, които биха могли да допринесат за генериране на знания по 
отношение на използваните методологии, резултатите и документирането на пречките и 
напредъка, наблюдавани по време на процеса. Проучванията са извършени от два чилийски 
университета.a Първото проучване предостави съвети относно модела на медиация и оцени 
организационните измерения и опита на клиентите през първата година от прилагането. Второто 

проучване доведе до предложение за модел на надзор и система за управление, включително 
подходящи показатели за качество, за това, което ще стане национална програма за медиация 
за млади правонарушители. И двете проучвания допринесоха със солидни доказателства и 
информация относно добрите практики, ползите и ограниченията от използването на 
възстановително правосъдие с младежи в Чили. Успоредно с това бяха проведени допълнителни 
дейности, включително обучителни семинари и обмен на добри практики, с финансиране от 
програмата Eurosocial - програма за сътрудничество между Латинска Америка и Европейския 

съюз. 

 

В дългосрочен план всички тези инициативи могат да допринесат за провеждането на 
национална правна и институционална реформа, която би могла да промени начина, по който 
се третират младежите, замесени в престъпления, и начина, по който жертвите на престъпления 
биват изслушвани и вземани под внимание. В допълнение, но не по-малко важно е, че тези 
инициативи се очаква да допринесат за генерирането на местни и регионални знания относно 
добрите практики и ефективността на възстановителното правосъдие в контекста на Латинска 
Америка. 

 
a Bolívar, D., Ramírez, A., Baracho, B., de Haan, M., Castillo, F., Fernández, M. and Aertsen, I. (2017), Estudio 

Proyecto Capacitación, Asesoría y Estudio Práctico Mediación Penal Juvenil. Informe Final, Santiago: Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Chile; Miranda, P., Farah, J., Bolívar, D., Fernández, M., Baracho, B. (2017), 
Elaboración de un sistema de supervisión para la mediación penal en el marco del nuevo servicio de reinserción 
social juvenil. Informe Final, Santiago: Escuela de Trabajo Social Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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7.3 Проектиране и разработване на програми 

За по-голяма простота настоящият наръчник е фокусиран върху отделни програми. Прилагането 

на възстановителното правосъдие в национален контекст обаче не е просто въпрос на създаване 

на нова самостоятелна програма.173 Възстановителното правосъдие може да предоставя 

информация за всеки аспект от наказателноправния процес и, когато е подходящо, да надгражда 

върху традиционните практики. 

 

На етапа на проектиране на програмата правилните и обширни консултации са от решаващо 

значение. Те могат да помогнат на всички заинтересовани страни да развият чувство за 

собственост върху новите програми и да гарантират легитимността на предложените нови 

подходи в очите на жертвите, извършителите на пресътпления и всички други важни 

заинтересовани страни. Фазата на проектиране включва редица основни избори, които е по-

добре да се направят с консенсус и да почиват на актуална информация за най-добри практики, 

включително: 

 

• Тип програма и модел (включително решения относно подходящата среда, видовете и 

нивата на интервенция, връзката между програмата и системата на наказателното 

правосъдие и др.). В много случаи това може да изисква предварителна оценка на 

нуждите, на силните страни и на предизвикателствата за общността 

• Организацията и управлението на програмата и нейната роля във връзка с 

наказателноправния процес (включително създаването на консултативен механизъм) 

• Определяне на типа резултати/споразумение, които ще се търсят чрез процеса и как ще 

се наблюдава и гарантира спазването на условията на такива споразумения  

• Определяне на приоритети и последователност на изпълнението на различните аспекти 

на програмата  

• Гарантиране на ангажирането на партньори и заинтересовани страни да насочват случаи 

към програмата и определяне на критерии за допустимост на случаите  

• Определяне на метода или процеса за оценка, който ще се използва за определяне на 

допустимостта на случаите и пригодността на програмата  

• Осигуряване за програмата на стабилна управленска структура и адекватно ръководство  

• Планиране за ефективно управление на програмата, включително мониторинг на 

практическите стандарти за осигуряване на качество и планиране на оценка на програмата  

• Прогнозиране на разходите, бюджетиране и справяне с проблемите пред устойчивостта 

на програмата. Това включва предвиждане на въпроси относно ефективността на 

разходите  

• Набиране, подбор, обучение и надзор на фасилитатори и друг персонал  

• Набиране, подбор, обучение и роля на доброволците и техния надзор  

 

 

Избор на модел или подход 

 
Изборът на подходящ модел на програмата е едно от най-важните решения, които ще бъдат взети 

при разработването на нова инициатива. Това решение следва да се основава на най-добрите 

практики в областта, но също така следва да бъде съобразено с параметрите и непредвидените 

обстоятелства (правни, финансови, културни, обществено отношение и т.н.), в рамките на които 

се очаква да работи програмата. Широката консултация на този етап, основана на добра  
 

173 See also: Laxminarayan (2014), Accessibility and Initiation of Restorative Justice. 
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информация относно програмните варианти и техните последици, е отличен отправен момент.174 

Идентифицирането на нуждите и опасенията на общността обикновено също е необходима 

стъпка. И накрая, важно е да се отбележи, че най-съществените характеристики на новата 

програма ще бъдат гъвкавостта и креативността. Ето защо е важно в дизайна на програмата да 

се включи способността за адаптиране към променящите се нужди и обстоятелства и да се 

извличат поуки от собствения опит. 

 
 

Определяне на резултати/споразумение, което трябва да бъде постигнато 

 
Някои от резултатите от процесите на възстановителното правосъдие могат да включват: 

извинения; устни или писмени споразумения или ангажименти; обещания за бъдещо поведение; 

възстановяване/обезщетение; или общественополезен труд. Въпреки това определянето на 

резултатите, които ще се търсят чрез възстановителния процес, е по-сложно от избирането на 

няколко от горния списък. Резултатите трябва да имат значими връзки с проблемното събитие 

или поведение. Определянето на резултатите трябва също така да включва определяне на начина, 

по който споразуменията ще бъдат наблюдавани, дали ще бъдат съдебно санкционирани и, ако 

това е така, как ще се осъществява съдебният надзор на споразумението, какви механизми за 

наблюдение на съответствието ще трябва да бъдат установени и коя институция ще отговаря за 

тях. Това също така означава разработване на договорени процедури за това какво ще се случи, 

когато има неизпълнение на споразумението и кой ще бъде отговорен за предприемане на 

действия, уведомяване на жертвата и общността и гарантиране, че насочващата институция е 

информирана за ситуацията. 

 

Понякога се прави разлика между дълбоки и повърхностни подходи за разрешаване на спорове. 

Във всяка програма за възстановително правосъдие ръководителите и практикуващите лица имат 

критичен избор между възприемането на задълбочен подход или повърхностен подход към 

начина, по който се управляват техните процеси и срещи. Докато повърхностният подход е 

фокусиран върху постигането на осезаеми споразумения и сравнително конкретни резултати, по-

широките цели на възстановителното правосъдие могат да включват диалог, приключване, 

помирение и изцеление, което обикновено налага по-дълбок подход и изисква истинско 

овластяване на основните участници.175
 

 

 
 

Oрганизация и място на провеждане на програмата 

 
Теоретично една програма може да бъде осъществена навсякъде във или извън системата на 

наказателното правосъдие. Това решение зависи до голяма степен от това коя институция е 

готова да приеме лидерската роля, наличието на ресурси, силата на съществуващите 

партньорства и отношенията с общността или политическата подкрепа. Типът възстановителен 

процес, който се изпълнява, също може да повлияе на това решение.  

 

Има два общи подхода, единият от които е да се постави програмата в съдебната система 

(например „вградена програма“), а другият е самостоятелен тип програма, която приема 

препоръки от системата и/или от общността. Всеки модел има силни страни и потенциални 

ограничения. Една самостоятелна програма може да има трудности при установяването на 

своята легитимност и получаването на насоки от съдебната система, докато програма, която е  

 
174This can form part of the implementation of a national strategy, with its own priorities and sense of direc- 

tion, based on broad consultations. 
175 Barton, C. (2000), “Empowerment and Retribution in Criminal Justice”, in Strang, H. and Braithwaite, J. 

(eds.), Restorative Justice: Philosophy to Practice, Ashgate/Dartmouth: Aldershot, pp. 55–76. 
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вградена в системата може може да бъде изложена на риск да не бъде предпочетена и 

ориентацията ѝ към възстановителното правосъдие да бъде размита в полза на 

административната целесъобразност.176
 

 

От една страна, изглежда, че определени групи може да са подозрителни към програми, които се 

управляват от съдебната система, и следователно могат да изберат да не участват. От друга 

страна, също така е ясно, че други групи ще видят тесните връзки на програмата с полицията или 

съдилищата като гаранция за легитимност и източник на защита. Всъщност може да е вярно, че 

конкретната перспектива зависи от естеството на отношенията между тези институции и 

общността и относителното им доверие сред общността. Преди да се избере един или друг 

подход, следва да се вземе под внимание естеството на тези отношения и колко вероятно е те да 

повлияят на бъдещия успех на програмата. 

 

Предимствата и недостатъците на всеки вариант трябва да бъдат внимателно разгледани. 

Разглеждането на всяка перспектива през призмата на това, което е известно за най-вероятния 

подход за гарантиране на успеха на програмата и развитието на силни междуинституционални 

партньорства. В повечето случаи ще е необходимо да се обърне внимание на изграждането на 

структура на управление на програмата, способна да насърчи широкото припознаване на 

собственост сред всички заинтересовани страни. 

 

Много важно е да се отбележи, че често е полезно да се създаде консултативен (или надзорен) 

комитет с участието на членове на групи на гражданското общество и служители на 

наказателното правосъдие, които могат да предоставят насоки за програмата, редовно да правят 

преглед на напредъка в изпълнението ѝ, да идентифицират нововъзникващи проблеми и да 

осигуряват ефективна връзка с различните участващи институции, както и да планират 

евентуална оценка на програмата. 

 
 

Решения за случаи, към които да бъде насочена програмата 

 
Една програма никога не може да бъде „всичко за всички“. Проектирането на нова програма по 

същество включва правене на избор, за предпочитане след консултации с всички основни 

заинтересовани страни. Програмите следва да бъдат проектирани по начин, който ясно определя 

видовете случаи, с които ще работят, и как интервенциите могат да варират в зависимост от 

избраните случаи. Това е важно за всеки аспект от разработването на нова програма, но особено 

за разработването на подходящи механизми за насочване, планирането на интервенциите и 

набирането и обучението на участващите професионалисти и доброволци. 

 

Правните класификации на престъпленията не са непременно единствената основа, по която се 

определя целесъобразността на включването на даден случай в процес на възстановително 

правосъдие. В идеалния случай възстановителната програма следва да бъде достатъчно гъвкава 

и адаптивна, за да отговаря на хората, които могат да се възползват от нея, вместо да търси хора, 

които отговарят на произволни правни критерии. Обичайно е при новите програми да се 

възприема постепенен подход, като се започва с по-малка подгрупа от допустими случаи и се 

надгражда на тази основа, докато програмата се развие и укрепне. 

 

По въпроса дали да се работи с тежки престъпления, често има тенденция програмите да се 

насочват към проблеми или случаи, включващи по-леки престъпления или извършители на 

първо престъпление. Вероятно има някои основателни причини за това, когато дадена програма 

се прилага за пръв път. Въпреки това, както е разгледано в предишната глава, има ясни  

 
176 Daly, K. (2003), “Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice”, in Von Hirsch, A., et al. (eds.) 

Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?, Oxford: Hart Publishing, pp. 219–236; 
Crawford, A. (2006), “Institutionalising Restorative Justice in a Cold, Punitive Environment”, in Aertsen, I., Daems, 
T. and Robert, L. (eds.), Institutionalising Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing, pp. 120–150; Blad, J. 
(2006), “Institutionalising Restorative Justice? Transforming Criminal Justice? A Critical View on the Netherlands”, 
in Aertsen, I., Daems. T. and Robert, L. (eds.), Institutionalising Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishing, 
pp. 93–119; Marder (2018), “Restorative Justice and the Police”. 
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доказателства, че процесът на възстановително правосъдие може да бъде успешно приложен в 

случаи, включващи тежки престъпления. Всъщност възстановителните подходи може да са 

твърде интензивни в случаи на по-леки престъпления или престъпления без жертви, за които 

могат да се използват други подходи. Ако в програмата се допускат тежки престъпления, трябва 

да се планира допълнително обучение и други предпазни мерки, посочени в предходната глава, 

включително процедури и инструменти за извършване на оценки, защита на поверителността и 

гарантиране на безопасността на жертвите и другите участници. 

 

Трябва също така да се има предвид, че използването на възстановителноно правосъдие за 

определени видове престъпления е по-противоречиво, отколкото за други. Какво е най-

противоречивото в даден случай зависи от редица фактори, включително характеристиките на 

общността, културния контекст и естеството на програмата. Както беше посочено по-рано, 

използването на възстановителноно правосъдие в случаи на домашно и сексуално насилие, 

например, често е противоречиво и понякога има съпротива срещу него. Подходящи 

комуникационни стратегии, които идентифицират и адресират източниците на съпротива и 

основанията за противоречия, биха могли да помогнат.   

 
 

Определяне на приоритети 

 
Всяка успешна програма се сблъсква с въпроса за приоритизирането при предоставянето на 

съответните услуги. Не винаги е възможно да се планира предлагането на пълни услуги за 

медиация на всички, които решат да ги изберат. Въпреки това може да бъде трудно да се 

оправдае предоставянето на възможност на някои жертви и изключването на други само въз 

основа на характеристиките на извършителите.177 Ясно е, че един от критериите, които трябва да 

повлияят на определянето на приоритета, следва да бъде степента на важност, която процесът 

има за жертвите и общностите, дори ако трябва да се внимава този принцип да не се прилага по 

начин, който дискриминира определени извършители. Този избор се отразява и върху всеки друг 

аспект на дизайна и операциите на програмата (например разходи по програмата, ефективност 

на разходите, способност за генериране на обществена подкрепа, способност за генериране на 

достатъчно насочвания). 

 

Необходими са стандарти за дадена програма (и в някои случаи национални стандарти) за 

регламентиране на насочванията и решенията за приемане на случаи, за да се гарантират както 

икономии, така и ефективност. Ресурсите на всяка програма задължително са ограничени, както 

и тези на другите институции, участващи в процеса. Политиките за определяне на стандарти и 

насоките за определяне на приоритети следва да се основават, доколкото е възможно, на 

емпирична информация за търсенето и потенциалното търсене на услуги, ресурсите, необходими 

за различните задачи и за всеки вид случай. 

 

Някои служби могат да се справят с проблемите на приоритизирането чрез разработване на бързи 

и интензивни програми, за да отговорят на нуждите на случаите с по-нисък и по-висок 

приоритет. Други служби може да решат да предлагат различни нива на услуги за различни 

видове случаи. Във всички случаи ще бъде важно да има ясни политики и насоки за улесняване 

на вземането на решения от персонала на програмата и от насочващите институции.178 

Приоритетите, които ще бъдат определени от дадена служба, също трябва да бъдат обсъдени и, 

когато е възможно, договорени с насочващите институции. Когато приоритизирането на 

случаите изисква оценяване на всеки отделен случай спрямо набор от стандарти, следва да се 

предложи адекватно обучение на всички специалисти, включени в програмата и в насочващите 

институции. Въздействието на тези стандарти върху натовареността на програмата и върху 

нейната способност да постига целите си следва да се наблюдава внимателно.  

 
177 Marshall, T. F. (1999), Restorative Justice: An overview, Home Office, Research Development and Statistics 

Directorate, London, United Kingdom. 
178 Ibid. 
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Осигуряване на ангажимент от партньори и заинтересовани страни 

 
Когато ролите на различните програмни партньори не са посочени в законодателството или 

политиките, ще бъде важно да се уточни и осигури ангажимента на всички заинтересовани 

страни. Когато е възможно, желателно е да се разработят междуинституционални протоколи и 

официални споразумения (например по въпроси като управление, програмна политика, 

определяне на приоритети, насочване на случаи, надзор на процеса, съвместно обучение, 

споделяне на разходите, поток от информация, споделяне на данни, защита на личния живот и 

поверителността на информацията, разрешаване на спорове между партньори и публична 

комуникация).  

 

Процесът на национално изпълнение често започва с една или повече пилотни програми, за да 

се тества процесът и неговите резултати. Тези пилотни програми трябва да бъдат независимо 

оценявани в сътрудничество с ръководителите на програмите и други ключови заинтересовани 

страни. В констатациите от оценката може да се посочат необходимите подобрения на 

програмата с цел по-широкото внедряване на модела и да се вдъхне увереност на по-

предпазливите създатели на политики и скептично настроените сегменти от населението. 

 

 
 

Създаване на управленска структура  

 
Солидната и устойчива програма обикновено е тази, която има ясна, управляема и отговорна 

структура на управление, която отговаря на опасенията и изискванията на всички партньори 

(включително общността) и доставчиците на финансиране. Това следва да бъде структура на 

управление, която ясно очертава отговорността и отчетността на всички участници. Това би 

следвало да включва отговорности за: (а) ежедневните операции на програмата; (б) набиране, 

обучение и надзор на администратори, персонал и професионални фасилитатори; (в) финансово 

управление и бюджетиране; (г) определяне на програмни насоки и приоритети; (д) определяне 

на оперативни политики; (е) осигуряване на адекватно и стабилно финансиране; (ж) връзки с 

общността и комуникация с медиите; и (з) мониторинг и оценка на изпълнението. 

 
 

Управление на програмата 

 
Управлението и ръководството на програмата от лица, които имат добро разбиране и силен 

ангажимент към ценностите и принципите на възстановителното правосъдие, е от решаващо 

значение. Управлението на програмата може да бъде подкрепено от ангажиран програмен 

консултативен комитет с представителство на всички институционални и неправителствени 

заинтересовани страни по програмата. 

 

След създаването на управленска структура трябва да бъдат въведени няколко оперативни 

политики. Отново това трябва да се направи в сътрудничество и консултации с партньори и 

основните заинтересовани страни, за да се включат оперативни политики и процедури за 

управление на информацията и защита на поверителността на данните, процедури и процеси за 

насочване на случаи, управление на случаи, професионално развитие, връзки с обществеността, 

изпълнение на програмата и оценка и мониторинг на програмата.179
 

 
179 Възможно е да има национални стандарти за качество и стандарти за изпълнение, на които програмите трябва 

да отговарят. Например в Обединеното кралство, подкрепено от Министерството на правосъдието, Съветът за 
възстановително правосъдие (RJC) разработи Знак за качество на възстановителните услуги (RSQM) през 2013 г. в 
консултация с експерти в областта на възстановителните услуги. RSQM е знак за качество за организации, предоставящи 
възстановителни услуги, и се присъжда само на онези, които могат да докажат, че отговарят на минималните стандарти, 
необходими за осигуряване на качество. Съветът за възстановително правосъдие е натоварен също така със задачата да 
предостави знак за качество на доставчиците на възстановително обучение („Знак за качество на доставчиците на 
обучение“). Вж.: restorativejustice.org.uk/ rjc-training-provider-quality-mark. 

http://restorativejustice.org.uk/rjc-training-provider-quality-mark
http://restorativejustice.org.uk/rjc-training-provider-quality-mark
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Прогнозиране на разходите, бюджетиране и финансиране 

 
Съществуват неизбежни разходи, свързани с всяка организационна промяна или нова програма, 

дори когато се изпълняват с цел постигане на икономия или максимизиране на ефективността на 

разходите. Подходите за ефективност на разходите обикновено не са безплатни. Проектирането 

на програмата следва да включва реалистична оценка на свързаните разходи (например по 

видове задачи или прогнозиран брой случаи, които ще бъдат обработени за определен период от 

време). За независимите институции разработването на подходящ бизнес план за програмата 

обикновено е основата за добри отношения със заинтересованите страни и финансиращите 

институции. Работните допускания, въз основа на които е проектирана дадена програма, както и 

очакваните разходи за нея трябва да бъдат ясно посочени и всеки фактор, който може да повлияе 

на тези разходи в бъдеще, трябва да бъде идентифициран. Когато е възможно, разработването на 

политики за управление и използване на ресурсите, адекватни механизми за отчитане на 

разходите и мониторинг и показатели за изпълнение ще помогнат за поставянето на програмата 

на стабилна финансова основа. 

 
Инвестициите в програми за възстановително правосъдие могат да доведат до редица социални 

и икономически ползи. Анализите на разходите и ползите и възвръщаемостта на инвестициите 

(ROI) на тези програми са много полезни. В среда, в която финансовите ресурси за иновации в 

наказателното правосъдие винаги са ограничени и има ожесточена конкуренция за 

съществуващите ресурси, програмите за възстановително правосъдие е малко вероятно да 

развият пълния си потенциал, освен ако съществуващото финансиране не бъде пренасочено към 

подкрепа на нови подходи. Няколко юрисдикции работят върху този тип процес на 

реинвестиране. Например Центърът за политики в областта на правосъдието към Urban Institute 

във Вашингтон, окръг Колумбия, разработи инструментариум за реинвестиране в правосъдието 

за местни лидери, в който юрисдикциите съгласуват използването на оскъдните ресурси на 

наказателното правосъдие с приоритетите на обществената безопасност.180
 

 
 

 

 

Фасилитатори 

 
Често се казва, че фасилитаторите или медиаторите, заедно с ръководителите на програмите, са 

тези, които могат да направят успешна или да провалят дадена програма. Така че голяма част от 

успеха на процеса зависи от техните умения, образование и ангажираност към програмата. Както 

беше подчертано, тяхното набиране, подбор и обучение се превръщат в основен компонент на 

всяка нова програма и остават проблем през целия срок на програмата. 

 
 

180 Ho, H., Neusteter, S.R. and la Vigne, N.G. (2013), Justice Reinvestment – A toolkit for local leaders, Washington, 
D.C.: Urban Institute, Justice Policy Centre. See also: Council of State Governments Justice Centre (2013), Lessons 
from the States – Reducing Recidivism and Curbing Corrections Costs through Justice Reinvestment, New York: Council 
of State Governments Justice Center. 

ФИНАНСИРАНЕ НА БАЗИРАНИ В ОБЩНОСТТА ПРОГРАМИ 
 

Един съдия обясни необходимостта от адекватно финансиране на базирани в общността процеси по 

следния начин: 

 

„Когато започнах да подкрепям ръководени от общността процеси, очаквах тези процеси 
да се извършват изцяло от доброволци. Грешка. Процесите в общността се нуждаят от 
финансиране, обучение и персонал, за да бъдат ефективни. Доброволците трябва да 
ръководят процеса, но те не могат да поемат всички отговорности, свързани с работата 
на кръговете. За да се активизират доброволците и да поемат значителна отговорност, те 
се нуждаят от персонал, ресурси и обучение. Без тази подкрепа те са сведени до 
възхвалявани слуги на професионалистите в правосъдието. Освен това подкрепата 
трябва да е значителна; в противен случай кръговете и други подобни инициативи в 

общността са обречени на провал.“ 
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Очевидно има проблеми с набирането на фасилитатори (напр. дали да се разчита на доброволци, 

професионалисти или комбинация от двете), които в никакъв случай не са тривиални.181 Въпреки 

това е по-добре да се разглеждат за всеки отделен случай. Някои програми могат да използват 

услугите на професионално обучени и/или акредитирани специалисти, които предлагат своите 

услуги за улесняване на даден процес. Предимството в този случай дава възможност на програма 

с малко случаи да има достъп до обучен специалист, без да се налага да го наема такъв на пълен 

работен ден. Професионалните сдружения или правителствените агенции могат да създадат 

списък с налични фасилитатори и медиатори, понякога с позоваване на схема за акредитация.182
 

 
Както вече беше разгледано в предишните две глави, естеството на една програма и контекстът, 

в който се предоставя, нейните участници, естеството на виктимизацията, която следва да бъде 

адресирана, както и много други фактори ще определят типа обучение, което е необходимо на 

фасилитаторите. Всяка програма трябва внимателно да идентифицира уменията, които изисква 

от своите фасилитатори/медиатори, и да интегрира тази информация в своите дейности по 

набиране и обучение. Фасилитаторите, независимо дали са доброволци или професионалисти, 

трябва да получават непрекъснато обучение, подкрепа и надзор. 

 

В Основните принципи се настоява фасилитаторите да преминат обучение, за да се гарантира, че 

имат опит да изпълняват ролята си и, когато е необходимо, да разбират местната култура и 

общности. В Основните принципи също така се предлага установяването на стандарти за 

компетентност и правила за поведение, които да регламентират дейностите на програмите за 

възстановително правосъдие (параграф 13 (в)). Желателно е да се създаде структура и процес за 

сертифициране на фасилитатори и да се създаде система за оценка, регулиране и надзор на 

фасилитатори, които участват в програми за възстановително правосъдие. 

 
Въпреки разпространението на програми за възстановително правосъдие, относително малко 

внимание се отделя на въпроса за акредитацията или сертифицирането на фасилитатори и 

медиатори. В много държави има нужда от съгласуван начин за осигуряване на професионална 

компетентност във възстановителното правосъдие, набор от съгласувани стандарти за 

практиката на възстановителното правосъдие и споделена рамка за контрол на качеството и 

отчетност. Може също така да са необходими правни механизми, за да се гарантира отчетността 

на медиатора, включително достъпен процес за подаване на жалби и дисциплинарен процес с 

последствия. Един съгласуван подход за акредитация може също така да послужи за повишаване 

на стандартите чрез насърчаване на повече практикуващи да търсят акредитация и да отговарят 

на предварителните условия за обучение.183
 

 

 
Доброволци и фасилитатори от общността 

 
Очевидно има някои важни предимства от включването на уважавани местни доброволци, 

понякога в сътрудничество с професионалисти, в изпълнението на програмата. Следва да се 

положат усилия, за да се гарантира, че доброволците се набират от всички сегменти на 

общността, с подходящ баланс между пол, култура и етнически произход. Тяхното присъствие 

ще помогне за изграждането на по-дълбоки връзки между общността и правосъдната система. В 

Тайланд например членовете на общността се назначават като доброволци-пробационни 

инспектори, които също могат да действат като фасилитатори на процеса на възстановително 

правосъдие. В Тайланд непрофесионалните съдии в съдилищата за непълнолетни понякога се 

обучават за фасилитатори.  

 
 

181 Rosenblatt, F.F. (2015), The Role of Community in Restorative Justice, London: Routledge. 
182 За примери на добри практики, вж. Scottish Government (2018), Best Practice Guidance for Restorative Justice 

Practitioners and their Case Supervisors and Line Managers; Restorative Justice Council (2011), Best Practice Guidance 
for Restorative Practice, London: RJC. 

183 Например в Обединеното кралство през 2011 г. Съветът за възстановително правосъдие (RJC) стартира 
национален регистър на „практикуващите възстановително правосъдие“.  Тези, които имат „най-малко една година опит 
в предоставянето на възстановителни процеси“ в Обединеното кралство, могат да получат „статут на акредитиран 
практикуващ специалист“ от Съвета за възстановително правосъдие, при условие че спазват определени кодекси на 
практиката и с предимството да могат да използвате така наречения „Знак на RJC за качество на практикуващ 
специалист”. 
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Използването на доброволци може също така да позволи на членовете на общността да развият 

набор от умения и да поемат важна роля в отговора на престъпността и социалните безредици в 

тяхната общност, както и да улеснят решаването на проблеми и реинтеграцията на 

извършителите и жертвите. Доброволците могат допълнително да служат като обучители, 

ментори и надзорници. 

 

Трябва също така да се отбележи, че много нови програми се разработват и финансират въз 

основа на допускането, че общността ще се включи и ще осигури голям дял от необходимите 

ресурси, най-вече под формата на доброволци. Това допускане трябва да се провери внимателно. 

Трябва да се вземе предвид следното: 

 

• Не всички общности разполагат с излишни ресурси, които да отделят за нови програми 

или за изграждане на възстановителни практики в съществуващите процеси на 

правосъдие в общността.  

• Преобладаващите местни нагласи към доброволчеството като цяло или към 

доброволчеството в системата на наказателното правосъдие могат да бъдат много 

различни от една общност до друга или от една култура в друга.  

• Възприемчивостта на местната наказателноправна система към идеята за тясно 

сътрудничество с доброволци може да не е непременно най-висока.  

• Една възстановителна програма не може да функционира, без да е осигурила 

необходимите ресурси за подкрепа, обучение, наставничество, надзор и да изрази 

признателност към своите доброволци. 

 

Ролята на доброволците трябва да бъде внимателно дефинирана и обяснена на всички 

заинтересовани страни и трябва да има добър процес на скрининг по време на набирането им. 

Трябва да бъдат формулирани и оповестени ясни критерии за набирането на доброволци. И 

накрая, набирането не трябва да позволява на определен сегмент от общността да си присвои 

програмата или да създаде представа, че програмата се контролира от него. 

 

 

7.4 Отговаряне на нуждата от правна рамка 

Както е посочено в глава 1, липсата на правна подкрепа (рамка/орган) не е непременно пречка за 

прилагането на програмите за възстановително правосъдие. Има много успешни програми, които 

работят без официален правен статут. Въпреки това една благоприятна правна рамка може да 

бъде важна отправна точка за разработването на нови програми за възстановително правосъдие, 

особено в тези държави, които все още нямат въведена програма, за да се даде легитимност и 

финансиране за успешно разработване и прилагане на такива програми. 

 

Ясно формулирано законодателство, преразглеждане на наказателното право или на 

наказателно-процесуалния закон и политическите декларации могат да позволяват, да дават 

предпочитание или да поставят определено финансиране в зависимост от използването на 

възстановителни практики. Например, член 159 (2) (в) от Конституцията на Кения от 2010 г. 

предвижда, че „алтернативни форми на разрешаване на спорове, включително помирение, 

медиация, арбитраж и традиционни механизми за разрешаване на спорове, се насърчават при 

спазване на клауза (3)”.184 Клауза (3) гласи, че традиционните механизми за спорове не трябва 

да се използват по начин, който противоречи на Закона за правата, на справедливостта и морала 

или на тази Конституция или всеки официален закон.185 Друг пример е предоставен от 

федералния канадски Закон за младежкото наказателно правосъдие, който изисква да се 

проучат всички средства в опит да се намали броят на младежите, изпращани в корекционно 

 
184 Kenya, The Constitution of Kenya (27 August 2010). www.parliament.go.ke/sites/default/files/2017-05/The_ 

Constitution_of_Kenya_2010.pdf. 
185 Ibid. 

http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2017-05/The_Constitution_of_Kenya_2010.pdf
http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2017-05/The_Constitution_of_Kenya_2010.pdf
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учреждение.186 В Латвия медиацията жертва-извършител по наказателни дела е регламентирана 

от Наказателно-процесуалния закон187 и Закона за държавната пробационна служба.188 

Медиацията между жертва и извършител по наказателни дела се извършва от Държавната 

пробационна служба.  Член 381 от Наказателно-процесуалния закон предвижда, че в случай на 

споразумение посредник, обучен от Държавната пробационна служба, може да улесни 

помирението на жертва и лицата, извършили престъпление. Лице, ръководещо производството 

(полиция, прокурор или съдия), може да информира специалисти от Държавната пробационна 

служба относно възможността за споразумение.189
 

 

В някои случаи може да са необходими законодателни изменения за създаване на дискреционни 

правомощия за съдебните служители, за да отклоняват случаи от нормалния съдебен процес или 

да ги насочват към процес на участие или възстановително правосъдие. Много иновативни и 

обещаващи програми не успяват да постигнат целите си поради твърде малко насочване на 

случаи от служители на наказателното правосъдие. Ясно е, че правилното използване на 

дискреционното вземане на решения от правоприлагащите и съдебните служители на всички 

нива е от решаващо значение за успеха на повечето програми. 

 

Правилното използване на дискреционните правомощия трябва да бъде улеснявано и 

ръководено, често от закона. В много системи на наказателно правосъдие служителите на 

правоприлагащите органи и наказателното правосъдие вече имат достатъчно дискреционни 

правомощия в рамките на съществуващата правна рамка, за да насочват случаи към алтернативен 

процес или да създават такъв процес. В други случаи може да е необходимо да се създаде такъв 

орган и да се осигури рамка за отчетност. Във всички случаи е важно процесът на вземане на 

решения относно насочванено към алтернативни програми да бъде възможно най-прозрачен и 

наблюдаван. Обикновено е необходима рамка за отчетност, понякога основана на 

законодателство или на официални процедури и политики, за да се гарантира, че не може да се  

злоупотребява с дискреционните правомощия и те не се превръщат в източник на неприемлива 

дискриминация или в изкушение за корупция. 

 

Правната рамка, предвиждаща използването на възстановително правосъдие, може да позволи 

то да бъде използвано, да изисква то да бъде разглеждано или да го направи задължително.  

Когато дава възможност за програми за възстановително правосъдие, законът дава на персонала 

на наказателното правосъдие (най-често полицията и прокурорите) дискрецията да отклонява 

определени извършители, при ясно определени условия, от основната съдебна система към 

възстановителна програма. Когато законът изисква да се обмислят мерки за възстановително 

правосъдие, персоналът на наказателното правосъдие е длъжен да обмисли възможността за 

отклоняване на извършител към програма за възстановително правосъдие. Някои държави са 

направили почти задължително, в случай на непълнолетни извършители, полицията или 

прокурорът да насочат лицето към медиация, възстановителна конференция или друга програма 

за отклоняване. 

 

Някои въпроси често трябва да бъдат разглеждани от създателите на политики, които 

разработват законодателство, свързано с възстановителното правосъдие. Това включва задаване 

на въпроса дали законодателството е необходимо с цел да се: 

 

• Премахнат или намалят законовите бариери пред използването на програми за 

възстановително правосъдие (включително, когато е необходимо, установяване на 

дискреционни правомощия за вземане на решения на правоприлагащите органи и други 

правосъдни служители)  

• Създадат правни стимули за използване на програми за възстановително правосъдие  

• Осигурят насоки и структура за програми за възстановително правосъдие 

• Гарантира защита на правата на извършителите и жертвите, участващи във 

възстановителни програми  

 
186Youth Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1, s. 4. www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Y-1.5.pdf. 
187 Criminal Procedure Law of Republic of Latvia, Section 381, Actualization of a Settlement. 
188 State Probation Service Law of Republic of Latvia. 
189 Kronberga, I, Mangule, I. and Sile, S. (2013), Restorative Justice in Latvia, Centre for Public Policy – 

Providus. 

http://www.laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Y-1.5.pdf
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• Определят ръководни принципи и механизми за наблюдение на спазването на тези 

принципи  

• Създаде услуга (например обявяване на пробационна служба за доставчик на услуги) и 

да се осигури финансиране  

 

В зависимост от закона и политиката може да се изисква законът да предостави процедури за 

съдебен контрол за оценка на процеса на медиация и резултата от нея в контекста на определени 

правни принципи, като равенство, пропорционалност и липса на двоен риск (т.е. едно лице не 

може да бъде наказателно преследвано два пъти за едно и също престъпление).  В закона трябва 

да е заложено правото на обжалване на решения/споразумения, които не са одобрени свободно 

или са резултат от лошо управляван процес. Следва да се гарантира правото за връщане към 

нормалния наказателен процес, когато една от страните вече не е съгласна да участва във 

възстановителния процес или желае да се оттегли от него. Това може или не може да изключи 

по-нататъшни възможности, които могат да бъдат възстановителни по своя характер. 

 

В някои държави се изисква законов мандат за нови програми, за да се ангажира държавно 

финансиране и да се гарантира осигуряването на достатъчно финансиране за поддържане на 

възстановителните програми.  

 

Юрисдикциите могат също така да допълнят правните правомощия за възстановителни процеси 

с различни видове политики, които насърчават използването на възстановителни подходи и 

определят процедурите за начините, по които да бъде постигнато това.  

 

Законът и политиката относно използването на възстановителни процеси обикновено включват 

разпоредби както за непълнолетни, така и за пълнолетни извършители на престъпления, въпреки 

че в повечето юрисдикции разпоредбите за непълнолетни извършители са застъпени в по-голяма 

степен. 

 
 

7.5 Лидерство, организация и структура на програмите 

Разработването и прилагането на ефективни програми за възстановително правосъдие изисква 

силно и ефективно лидерство и компетентен ръководен екип, ангажиран с насърчаването на 

ценностите и принципите на възстановителното правосъдие. Освен това трябва да има 

професионални кадри от системата на наказателното правосъдие и ключови лица от НПО и 

общността, на които може да бъде възложено разработването и прилагането на споразуменията, 

поддържането на партньорствата и поемането на отговорност за текущото функциониране на 

програмите за възстановително правосъдие. Всяко ниво на организацията трябва да има ясни 

цели. 

 

Необходимо е лидерство, за да се помогне на персонала на наказателното правосъдие и на 

заинтересованите страни в общността да променят възприятията си за „справедливост“ и как 

най-добре се постига тя. Това изисква мислене „извън кутията“ и разширяване на обхвата на 

реакцията на съдебната система отвъд реактивните, противостоящи и възмездни подходи, за да 

се включат понятия като приключване, изцеление, прошка и реинтеграция. По същия начин по 

отношение на членовете на общността възстановителните практики могат да се считат за дори 

по-ефективни от традиционните съдебни подходи за търсене на отговорност от извършителите 

за техните действия и да предоставят възможност на жертвите на престъпления и общността да 

бъдат пряко включени в процеса. 

 

Не трябва да се подценяват предизвикателствата при създаването на условия в една организация 

за улесняване на въвеждането на възстановителни процеси. Необходими са промени в 

структурата и културата на организациите, занимаващи се с наказателно правосъдие, за 
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създаване на благоприятна среда за практиките на възстановителното правосъдие. Това включва 

изискване към полицейските служители да се ангажират с възстановително разрешаване на 

проблемите и да се съсредоточават върху постигането на мир и разрешаването на конфликти, 

вместо само да изискват ред и правоприлагане. За съдиите това означава да бъдат упълномощени 

да проучват развитието на алтернативни форуми за разрешаване на спорове или дори въвеждане 

на някои възстановителни функции в редовния процес на произнасяне на присъди. Необходима 

е съответна промяна в организационните ценности, включително фокус върху 

миротворчеството, разрешаването на конфликти и изграждането на общност. Това от своя страна 

изисква от институциите и персонала на наказателното правосъдие да участват в консултативен 

процес с всички заинтересовани страни в общността, включително с частния сектор, 

неправителствени организации и групи по интереси, за определяне на най-подходящите 

програми и процеси. 

 
 

7.6 Осигуряване на подкрепа  от организации за наказателно 

правосъдие 

Прилагането на нова програма за възстановително правосъдие или големи промени в 

съществуващи програми изисква наличието на комуникационна стратегия. Целта е ефективно да 

се насърчават подходите на възстановителното правосъдие както сред професионалистите в 

наказателното правосъдие, така и сред общността. Тази комуникационна стратегия може да бъде 

инициирана от няколко източника, включително правителството и НПО. 

 

 

Включването на процеси за участие в правосъдната система лесно може да се възприеме като 

предизвикателство към статуквото. Добре е да се избягва грешката да се подценява 

устойчивостта на статуквото, собствената сила на инерцията на системата или активната и 

пасивната съпротива, с която вероятно ще се сблъскат предложените промени. Ако бъдат 

успешно приложени, предложените промени непременно ще засегнат сфери на професионално 

влияние и обхват на власт и контрол или ще навлязат в „територията“ на различни лица. 

Мерките, които по същество са предназначени да овластят жертвите и общността, вероятно 

първоначално ще бъдат възприети от някои професионалисти в областта на правосъдието като 

заплаха. Първоначално и освен ако подобни възприятия не се управляват ефективно, подходите 

за участие в правосъдоието непременно ще се тълкуват от мнозина като игра с нулев баланс, в 

която те трябва да загубят част от властта си, за да бъдат овластени други. 

 

Персоналът на наказателното правосъдие трябва да бъде обучен в принципите и практиката на 

възстановителното правосъдие. Понятията за прошка и изцеление, например, може да са 

относително чужди за членовете на съдебната система, обучени в правните процедури и 

материалното право. Полицейските служители може с неохота да насочват случаи към програма  

МОБИЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ИНТЕРЕС И ПОДКРЕПА 

 

Процесите на възстановителното правосъдие представляват алтернативен подход за справяне с 
престъпно поведение и социални конфликти и могат да включват широко участие на общността, 
а правителствата трябва да осигурят законодателната и политическата рамка, в която тези 
инициативи могат да бъдат разработени, приложени и поддържани. 

 

Това изисква самите висши държавни служители да бъдат обучени относно принципите и 
практиката на възстановителното правосъдие и да разбират проблемите и предизвикателствата, 
свързани с използването на възстановителни процеси. Това е особено важно, тъй като 

професионалното обучение на висши ръководители в наказателното правосъдие често не 
включва запознаване с теорията и практиката на възстановителното правосъдие. 

 

Финансирането на програми за възстановително правосъдие може да бъде осигурено от 

няколко източника, включително централното правителство, местното управление и НПО. 
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за наказателно правосъдие поради липса на информация за възстановителните принципи и 

практика като цяло и по-специално за конкретната възстановителна програма, която се 

изпълнява. Ако полицията не е обучена относно възстановителното правосъдие, тя не може да 

информира жертвите за ползите от участието в процес на възстановително правосъдие. 

Персоналът за пробационен надзор и другите работници на първа линия следва да бъдат 

насърчавани да използват възстановителни подходи в работата си. Това може да изисква от тях 

да придобият нови умения. 

 

Практикуващите специалисти в областта на наказателното правосъдие и доброволците от 

общността, участващи в дадена програма, трябва да преминат ефективно обучение за техниките 

и уменията, от които ще се нуждаят, за да се чувстват уверени, когато участват в новите процеси.  

Допълнителна стратегия, която може да се използва за преодоляване на резервите на 

професионалистите в наказателното правосъдие по отношение на стойността на 

възстановителните практики, е те да бъдат убедени да участват във възстановителен процес.  На 

това лично ниво скептично настроените висши полицейски служоители, прокурори и съдии 

може скоро да се превърнат в ревностни защитници. От друга страна, възниква проблем, при 

който организациите могат „символично“ да приемат процеси на възстановително правосъдие, 

като етикетират настоящите практики като „възстановителни“, но по този начин да избягват 

необходимите промени в политиката и ориентацията, които се изискват за истинските практики 

на възстановителното правосъдие. 

 

Също така е важно да се идентифицират и привлекат съюзници, които активно ще подкрепят 

предложените промени. Също толкова важно е да се идентифицират лица на ключови позиции в 

съдебната система, които са склонни да възприемат подходи на участие и възстановителни 

подходи и да ги подкрепят. Ключовите заинтересовани страни трябва сами да се включат в 

планирането и осъществяването на промените в съществуващите процеси на ранен етап от 

разработването на програмата. Прокурорите, например, са в ключова позиция да насочват случаи 

към нови програми и трябва да получат специално внимание. Следва да се признае, че 

служителите в правосъдието ще поемат известни рискове, ако подкрепят нова инициатива за 

възстановително правосъдие и може не всички да са склонни да поемат тези рискове. 

 

И накрая, също така е важно за хората, участващи в разработването и прилагането на програми 

за възстановително правосъдие, независимо дали са от или извън съдебната система, да изградят 

мрежи за подкрепа в общността, частния сектор, сред НПО, религиозни и други организации на 

гражданското общество, академичните среди, както и в съдебната система. Това ще подпомогне 

осигуряването на дългосрочната жизнеспособност и устойчивост на новите програми. 
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МОБИЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЧАСТИЕТО И ПОДКРЕПАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ  

 

Потенциалните ползи от подходите на възстановителното правосъдие се увеличават значително, 
когато има разбиране на принципите и практиката на възстановителното правосъдие сред 
хората, работещи в тази организация.  

 
Привличането и осигуряването на тяхната подкрепа изисква разработването на комуникационна 

стратегия, която включва използването на медии, презентации пред различни групи 
заинтересовани страни в общността, програма за обучение, „екипни“ срещи на съдебни 
служители и служители в общността, които участват във възстановителна инициатива за 
подпомагане на изграждането на практическа общност и механизъм за получаване на постоянна 
обратна връзка относно функционирането на възстановителния процес. Тези стратегии трябва 
да бъдат компоненти от цялостен план за поддържане на стимулите за подпомагане на 
възстановителните процеси. При липса на тези стратегии и периодично подновяване на 
инициативата, ефективността на възстановителните процеси ще бъде компрометирана. 

 

Ръководителите в наказателното правосъдие, които се заемат да прилагат възстановителни 
програми, могат да очакват да срещнат както активна, така и пасивна съпротива срещу своите 
усилия. Следователно те трябва да разработят способи за разглеждане и съобразяване с 
опасенията, без да компрометират целостта на партньорствата, споразуменията и процесите за 

възстановително правосъдие. 
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7.7 Мобилизиране на общността 

Програмите за възстановително правосъдие бяха предложени за пръв път, за да поставят 

тревогите и проблемите на жертвите в центъра на социалния отговор на престъпността. Сега те 

се ценят все повече заради техните характеристики на участие и способността им да включват 

членове на общността и различни заинтересовани страни в намирането на подходящ отговор на 

отделните престъпления. Обещанието за правосъдие чрез участие е силно и печели подкрепа. 

Заедно със съдилищата за решаване на проблеми и обществените съдилища, програмите за 

възстановително правосъдие предлагат на общностите някои средства за разрешаване на 

конфликти. Основно предизвикателство пред правосъдието чрез участие обаче е да се намерят 

начини за ефективно мобилизиране на участието на гражданското общество, като в същото 

време се защитят правата и интересите на жертвите и извършителите.190
 

 
Ангажираността на общността е свързана с обществената осведоменост и подкрепа за 

възстановителното правосъдие като цяло. Изследванията в много страни показват, че 

общественото знание за възстановителното правосъдие е ограничено, но обществените нагласи 

към него са доста положителни, особено що се отнася до основните елементи на 

възстановителното правосъдие, а именно поправяне на вредата и активно участие.191 

 

Престъплението е социален проблем, а не само личен конфликт. Следователно ангажираността 

на общността е от решаващо значение за успеха на програмите за възстановително правосъдие и 

може да приеме много форми, включително някои, които могат да бъдат проблематични.192 За 

съжаление, едно от повтарящите се предизвикателства на възстановителното правосъдие е как 

да се операционализира концепцията за общност в практическа среда.193 Както беше обсъдено 

по-рано, винаги възниква въпросът „кой и какво е общността?“ Bazemore и Umbriet отбелязват, 

че „начинът, по който общността е дефинирана и включена в моделите за възстановителни 

разговори, е критичен фактор, засягащ естеството и степента на гражданското участие и 

собственост“.194 Също така беше отбелязано, че в много подходи към общността във 

възстановителното правосъдие съществува „романтичен и морализиран възглед за общността, 

който може да се окаже проблематичен на практика“.195 Със сигурност не може да се приеме, че 

общността е непременно доброжелателна: „може да има присъща опасност във властта, 

упражнявана от общността“.196 Въпреки това в различни контексти въпросът „кой и какво“ е 

общността не представлява проблем, тъй като хората ясно разбират какво представлява тяхната 

общност. 

 
До известна степен понятието общност е отворено за дефиниране и към него трябва да се 

подхожда предпазливо. Мобилизирането на общността започва с идентифициране на тези лица 

и групи, които са засегнати от конфликти и които са в състояние да участват в разрешаването им 

в рамките на общността. Разбирането на нуждите на общността, както и нейните активи и 

капацитет ще осигури важен основополагащ компонент на този процес. В някои случаи това 

може да доведе до осъзнаването, че общностите, които най-много се нуждаят от изцеление, са и 

тези, които са най-малко способни успешно да се мобилизират и да участват пълноценно във 

възстановителните процеси в общността. По ирония на съдбата някои наблюдатели заключиха,  

 
 

190 Dandurand (2016), “Alternative Approaches to Preventing Recidivism”. 
191 Pali, B. and Pelikan, C. (2010), Building Social Support for Restorative Justice: Media, civil society and citizens, Leuven: 

European Forum for Restorative Justice. 
192 Rosenblatt (2015), The Role of Community in Restorative Justice. 
193 O’Mahony and Doak (2017), Reimagining Restorative Justice. 
194 Bazemore, G. and Umbreit, M. (1998), Conferences, Circles, Boards, and Mediations: Restorative justice and citizen 

involvement in the response to youth crime, Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
Balanced and Restorative Justice Report. 

195 Dickson-Gilmore, J., and La Prairie, C. (2005), Will the Circle be Unbroken? Aboriginal communities, restorative 
justice, and the challenge of conflict and change, Toronto: University of Toronto Press. 

196 O’Mahony and Doak (2017), Reimagining Restorative Justice. 
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че „възстановителното правосъдие изисква успешни общности”.197 Тъжната истина е, че много 

от извършителите нито идват от, нито се връщат в успешна или здрава общност.  Всъщност е по-

вероятно те да идват от общности, които сами по себе си вече са изправени пред 

предизвикателства като бедност, безработица, социално изключване, отчуждение и престъпност. 

 

Когато дадена програма е специално разработена да включва членове на общността, например в 

миротворчески кръг или осъждащ кръг, тя трябва да адресира много практически въпроси 

относно включването на членове на общността, които се чувстват засегнати от престъплението 

или по друг начин са заинтересовани от изхода на процеса.198 Tова изисква да се определи кой е 

засегнат от престъплението, да се идентифицират хора, които могат да участват в разрешаването 

на конфликта, да се намерят начини да се достигне до тях и да се защити поверителността на 

всички участници в ситуацията. Въпросът кои са „заинтересованите страни“ в програмите за 

възстановително правосъдие рядко намира лесен или окончателен отговор.199
 

 

Редица практики на възстановително правосъдие предоставят възможност за трансформация в 

отношенията между правителството/системата на наказателното правосъдие и общността. 

Общността поема активна роля в реагирането на въпроси, свързани с престъпността и 

конфликтите, като по този начин се укрепват капацитетът за разрешаване на проблеми и 

неформалния социален контрол, както и социалното сближаване на тази общност. Въпреки това 

не винаги може да се приеме, че практиките на възстановителното правосъдие непременно ще 

имат лечебен и трансформиращ ефект, независимо от ситуацията, в която се намира общността. 

В някои случаи съществуващите социални напрежения, несправедливости и неравенства, 

разликите във властта и различни форми на изключване, дискриминацията или остракизмът 

може да бъдат изострени, а не облекчени чрез въвеждане на програма за правосъдие чрез участие. 

Най-малкото тази възможност трябва да се вземе предвид при разработването и прилагането на 

нова програма. 

 

Има редица въпроси, които трябва да бъдат разгледани, за да се включи напълно общността в 

практиките на възстановителното правосъдие. Те включват: 

 
• Как може да се сътрудничи с медиите, за да се информира и образова обществеността 

относно възстановителното правосъдие?  

• Какви са властовите йерархии и динамиката в общността, които могат да повлияят на това 

кои членове на общността ще се включат и тяхното въздействие върху възстановителния 

процес? 

• Въз основа на какви насоки ще се определя кой трябва да бъде включен във 

възстановителния процес?  

• Какви стратегии могат да се използват за мобилизиране на подкрепата на общността и 

поддържане на участието на жителите на общността в програми за възстановително 

правосъдие като медиатори, фасилитатори и ментори?  

• Какви стратегии могат да бъдат разработени, за да се минимизират всякакви потенциални 

отрицателни въздействия от участието на общността в инициативи за възстановително 

правосъдие? 

• Какво обучение и умения са необходими, за да могат жителите на общността да участват 

в програми за възстановително правосъдие? 

 
197 Dickson-Gilmore, J. and La Prairie, C. (2005), Will the Circle be Unbroken? Aboriginal communities, restorative 

justice, and the challenge of conflict and change, Toronto: University of Toronto Press, p. 10. 
198 Ehret, B., Szego, D. and Dhondt, D. (2016), “Peacemaking Circles, their Restorative and Crime Prevention 

Capacities for Women and Children”, in Kury, H., Redo, S. and Shea, E. (eds.), Women and Children as Victims and 
Offenders: Background, Prevention, Reintegration, Zurich: Springer, pp. 341–365. 

199 Crawford, A. and Clear, T. (2001), “Community Justice: Transforming communities through restorative 
justice”, in Bazemore, G. and Schiff, M. (eds.), Restorative Community Justice: Repairing harm and transforming com- 
munities, Cincinnati (OH): Anderson, pp. 127–149. 



100 НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ  

 

 
 

•  До каква степен жителите на общността, които нямат специализирано обучение, могат 

да участват в процесите на възстановително правосъдие? 

• Как съществуващите структури и процеси могат да осигурят основата за програмите на 

възстановителното правосъдие? 

 

В някои програми за възстановително правосъдие участието на гражданите в разрешаването на 

проблеми може бъде насочено също така към възлагане на отговорности на някои участници, 

като например подкрепа на извършител или жертва, или осигуряване на работа или възможност 

за предоставяне на услуга от извършителя. 

 

 

Информиране на общността 

 
Информирането на общността за напредъка и действието на дадена програма за възстановително 

правосъдие обикновено е предпоставка за нейния успех. Общността все още може да таи някои 

заблуди относно въздействието и легитимността на дадена програма и това трябва да се вземе 

предвид при всички публични комуникации. Разглеждането на опасенията, изразени от 

членовете на общността с появата им и приканването им, когато е възможно, да участват в 

програмата ще допринесе много за създаването на широка основа за подкрепа. Поддържането на 

линия за комуникация чрез редовни консултации и споделяне на информация също ще спомогне 

за запазване на положително отношение на общността към програмата. 

 

В повечето ситуации обаче комуникацията с общността се осъществява чрез посредничеството 

на масмедиите. Значението на работата с медиите, за да се обясни дадена програма на общността 

и те да бъдат информирани за новите развития, не може да бъде надценявано. 200 Негативните и 

предизвикващите страх случаи могат да доведат до негативни статии в пресата, което да доведе 

до лошо обществено възприятие и то на свой ред може да накара други агенции постепенно да 

„затворят кранчето“ на насочванията към програмата. Обратно, положителният опит на 

участниците, независимо дали е комуникиран чрез медиите или други механизми, може да има 

обратен ефект. 

 

Успешните програми вероятно имат солидни комуникационни планове, основани на почтеност 

и прозрачност, дори ако последните могат да бъдат ограничени понякога от необходимостта да 

се защити поверителността на участниците в програмата. Преекспонираните публични 

изявления, ненужните или неоправдани критики към други агенции или други компоненти на 

съдебната система, както и преувеличените твърдения относно предимствата и успеха на 

програмите трябва да бъдат избягвани и заменени с трезво представяне на факти и истински 

човешки истории, с които обществеността може да се съотнесе. Различни лидери на 

общественото мнение в общността и говорители на други правосъдни агенции също могат да 

бъдат мобилизирани, за да се гарантира тяхната публично изразена подкрепа за програмата. 

 

И накрая, всяка програма трябва да има готов комуникационен план за извънредни ситуации, 

който да бъде приложен, ако някой от случаите се обърка или някой от участващите извършители 

по някакъв начин привлече негативно внимание към програмата. Всъщност всяка програма 

трябва да приеме за дадено, че ще има поне един случай, рано или късно, който ще бъде 

проблематичен или за жертвата, или за общността. Неумението да се подготвите за подобни 

случаи би обяснило провала на много новосъздадени програми. 

 
 

200 Pali and Pelikan (2010), Building Social Support for Restorative Justice. 
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7.8. Подобряване на участието на жертвите в процеса 

на възстановително правосъдие   

Както беше обсъдено по-рано в този наръчник, ползите от възстановителното правосъдие за 

жертвите, които се съгласяват да участват, могат да бъдат значителни. Като цяло, 

удовлетворението на жертвите от процеса е много високо.201 Различни оценки на програмата 

показаха, че жертвите на престъпления са удовлетворени по различни причини от участието си 

в процес на възстановително правосъдие.202 Не всяка жертва обаче знае или се интересува от 

възстановителното правосъдие. Само малък брой случаи се отнасят към възстановителното 

правосъдие, а самонасочването на жертвите остава изключение. Като цяло участието на 

жертвите във възстановителното правосъдие е много слабо. Например данните от проучването 

на престъпността за Англия и Уелс показват, че в случаите, когато е имало жертва на 

престъпление, само на 7,2 процента от жертвите е била предложена възможност да се срещнат с 

извършителя; от останалите 92,8 процента от жертвите, които казват, че не им е била предложена 

възможност да се срещнат с извършителя, 24,7 процента биха приели, ако им бъде предложена 

такава.203
 

 

В светлината на благоприятното отношение на жертвите към възстановителното правосъдие, 

въпросът не е дали възстановителното правосъдие трябва да бъде предложено на жертвите, а как 

трябва да стане това.204 Не всяка жертва се интересува от възможността, но много жертви не 

знаят за нея и следователно пропускат потенциалните му ползи. Жертвите искат да научат за 

своите възстановителни възможности по-рано, отколкото по-късно205 и по-скоро биха отказали 

предложение за възстановително правосъдие, отколкото да не са информирани за него. 

Информацията и възможността за избор овластяват и дават на жертвите чувство за контрол. 

 

Възстановителното правосъдие може да не е подходящо за всички случаи и поради това 

ангажирането на жертвите трябва да се разглежда за всеки отделен случай, и то по начин, който 

да гарантира, че жертвите винаги ще са в безопасност, че са надлежно подготвени, ако участват, 

и ще са подкрепени на всеки етап от процеса и след това. 

 

Съществуват потенциални рискове и неприятности за жертвите, които се съгласяват да участват 

в процес на възстановително правосъдие.  Въпреки че обикновено се знае, че жертвата трябва да 

даде съгласието си, за да участва, и не може да бъде принудена да го направи, това не означава 

непременно, че жертвите могат да попречат на процес на възстановително правосъдие да 

продължи без тяхното съгласие. В няколко юрисдикции жертвите получават по-висока степен 

на контрол върху процеса. Например жертвата може да има право на вето, като не даде 

съгласието си за продължаване на възстановителна конференция, но това се случва рядко. 

 

По-долу са представени някои от начините, установени от практикуващите специалисти за 

насърчаване на участието на жертвите:206
 

• Позволяване или насърчаване на самонасочването на жертвите към услуги за 

възстановително правосъдие  

• Повишаване на обществената осведоменост относно възстановителното правосъдие  

 
201 Вж. например Vanfraechem, I., Bolivar Fernandez, D. and Aertsen, I. (eds.) (2015), Victims and Restorative 

Justice, London: Routledge; Umbreit, et al. (2008), “Victim-Offender Mediation”, in Sullivan, D. and Taft, L. (eds.), 
Handbook of Restorative Justice; Bolívar, et al. (eds.) (2015), Victims and Restorative Justice; Hansen and Umbreit (2018), 
“Four Decades of Victim-offender Mediation Research and Practice”; Ministry of Justice of New Zealand (2016), 
Restorative Justice Victim Satisfaction Survey. 

202Тези причини са комплексни. Те включват възприятие за процесуална справедливост или справедливост, 
чувство за приключване, способност за изразяване на емоции и възможност за справяне с просоциални мотиви. Вж. 
например Van Camp and Wemmers (2013), “Victim Satisfaction with Restorative Justice”. 

203Victims’ Commissioner (2016), A Question of Quality: A review of restorative justice: Part 2 – Victims. 
204Van Camp and Wemmers (2016), “Victims’ Reflections on the Protective Approaches to the Offer of Restora- 

tive Justice”. 
205 Shapland, et al. (2011), Restorative Justice in Practice. 
206 Bright, J. (2017), Improving Victim Take-up of Restorative Justice, London: Restorative Justice Council; Bargen, 

C., Lyons, A. and Hartman, M. (2019), Crime Victims’ Experiences of Restorative Justice: A listening project, Ottawa: 
Department of Justice Canada. 
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• Повишаване на осведомеността на жертвата относно възможността за процес на 

възстановително правосъдие скоро след виктимизацията  

• Разглеждане на проблема с липсата на насочване на жертвите от служители на 

правосъдието на първа линия  

• Създаване на избор и опции за жертвите (време, процес, местоположение, разнообразие 

от възможности за участие на жертвата и т.н.)  

• Осигурявяне на жертвите на по-голям контрол върху сроковете във възстановителното 

правосъдие  

• Насърчаване на обхвата на жертвите от страна на доставчиците на услуги  

• Осигуряване на умело ангажиране на жертвите и подготвителни процеси  

• Разрешаване на жертвите да участват в начина, по който се води диалогът  

• Предлагане на подкрепа на жертвата, включително подкрепа от равнопоставени лица  

• Осигуряване на възможност за последващи действия и множество срещи, както е 

поискано  

• Премахване на пречките пред участие на извършителите  

 

Жертвите искат да бъдат информирани, за да направят своя избор и да решат кой вариант на 

правосъдие искат да следват. 207 Особено важно е също така да се обърне внимание на начините, 

по които случаите се идентифицират от доставчиците на услуги за възстановително правосъдие. 

Това включва насочване от правоприлагащи органи на първа линия и партньорски институции, 

самонасочване от жертви или извършители, както и извличане на случаи, при което потенциални 

случаи се идентифицират от административния персонал. Моделът за извличане на случаи, с 

достъп до полицейски и съдебни данни за престъпления, извършители и жертви, често се 

представя като най-ефективният подход. 208 Освен това се предлага изключенията за специфични 

престъпления да бъдат премахнати от достъпа до услуги за възстановително правосъдие. 

 

 
207Wemmers (2017), “Judging Victims: Restorative choices for victims of sexual violence”. 
208 Ibid. 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАЗГОВОРИТЕ В РАМКИТЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ 

 

Неотдавнашно проучване на удовлетвореността на жертвите, проведено от името на 
Министерството на правосъдието на Нова Зеландия, измерва преживяванията на жертвите и 
удовлетворението от процесите на възстановителното правосъдие, финансирани от 

Министерството на правосъдието.a Проучването показва, че повечето жертви са най-малкото 
сравнително доволни от разговор в рамките на възстановително правосъдие, на който са 
присъствали (86 процента) и от цялостния си опит във възстановителното правосъдие, 
включително преди, по време на и след разговора (84 процента). В резултат на техния 
положителен опит 84 процента сопделят, че вероятно ще препоръчат възстановително 
правосъдие на други лица в подобна ситуация. Участието във възстановителнната конференция 
има положително въздействие върху приблизително три четвърти от жертвите. 

 

Основните причини, поради които някои респонденти са недоволни или е малко вероятно да 
препоръчат процеса на други, са следните: смятат, че информацията противоречи на това, което 
всъщност се е случило на срещата; чувствали са, че нямат избор да участват в процеса; смятат, че 
е минало твърде много време между престъплението и първата среща; смятат, че извършителят 
не е бил искрен в извинението си; както и че липсват последващи действия (без обратна връзка 
за това какво се е случило с извършителя, извършителят не прави това, което е договорено, и 
няма последващи действия с жертвите, за да се види дали имат нужда от допълнителна помощ 
или подкрепа).  

a Gravitas (2018), Ministry of Justice – Restorative Justice Survey. 
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РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ  

1. Успешното изпълнение на програмите за възстановително правосъдие изисква: 
адресиране на необходимостта от законодателство или разпоредби, както и 
необходимостта от силно лидерство, организация и структура; осигуряване на 

подкрепа от организации за наказателно правосъдие; идентифициране и 
мобилизиране на активите на общността и надграждане върху съществуващите 
силни страни на общността и съдебната система; както и внимателно планиране 

и наблюдение на процеса на изпълнение. 

 

2. Често се изисква стратегически подход за подкрепа на развитието на 
възстановителното правосъдие на национално ниво и за насърчаване на култура, 
благоприятна за използването на възстановително правосъдие сред 
правоприлагащите, съдебните и социалните органи, както и от местните 

общности. 

 

3. Фазата на проектирането включва няколко основни избора, които е по-добре да 
се направят на консенсусна основа, въз основа на актуална информация за най-
добрите практики, включително: 

 
• Избор на подходящ модел 
• Дефиниране на резултатите/споразумение, което да бъде изпълнено  
• Организация и място на провеждане на програмата 

• Вземане на решения относно вида на случаите, които ще бъдат раглеждани 
• Определяне на приоритетите 
• Осигуряване на ангажираност от партньори и заинтересовани страни 

• Създаване на ясна, управляема и отговорна управленска структура 
• Приемане на оперативни политики и процедури и осигуряване на ефективно управление 
    на програмата  
• Осигуряване на адекватно прогнозиране, бюджетиране и финансиране на  
    разходите за програмата 
• Определяне на ролята на доброволците 
 

4. Основно предизвикателство пред възстановителното правосъдие е да се намерят 

начини за ефективно мобилизиране на участието на гражданското общество и 
положителното ангажиране на общността, като същевременно се защитават 
правата и интересите на жертвите и извършителите. 

 

5. Ангажирането на общността е свързано с обществената осведоменост и подкрепа 
на възстановителното правосъдие като цяло. 

 

6. Подобряването на участието на жертвите във възстановителния процес е от 
решаващо значение за успешното прилагане на програмите за възстановително 
правосъдие. Практикуващите специалисти могат да насърчават участието на 

жертвите чрез: 

 

• Позволяване или насърчаване на самонасочването на жертвите към услуги за  
възстановително правосъдие  

• Повишаване на обществената осведоменост относно възстановителното правосъдие  

• Повишаване на осведомеността на жертвите относно възможността за процес на  

възстановително правосъдие скоро след виктимизацията  

• Разглеждане на проблема с липсата на насочване на жертвите от служители на  

правосъдието на първа линия  

• Насърчаване на достъпа до жертвите от страна на доставчиците на услуги 

• Осигуряване на протичането на процеси за умело ангажиране и подготовка 

• Премахване на пречките пред участието на извършителите



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Надзор, 

мониторинг и 

оценка на 

програмите  
 

 

В тази глава се обсъждат механизмите за мониторинг и надзор на програмите с цел наблюдение 

на дейността на услугите за възстановително правосъдие и доставчиците на обучение по 

възстановително правосъдие и за наблюдение на тяхното съответствие с националните и други 

стандарти за качество и ефективност. Основните принципи (параграф 22) призовават държавите 

членки, в сътрудничество с гражданското общество, когато е уместно, да насърчават 

изследванията и оценката на програмите за възстановително правосъдие, за да „оценят степента, 

до която те водят до възстановителни резултати, служат като допълнение или алтернатива на 

наказателноправния процес и осигуряват положителни резултати за всички страни“. Освен това 

в Основните принципи се признава, че възстановителните процеси могат да претърпят промени 

с течение на времето и че „резултатите от изследванията и оценката трябва да ръководят по-

нататъшното развитие на политиките и програмите”. 

 

 

 

8.1 Надзор на програмите 

Услугите за възстановително правосъдие следва да се ръководят от стандарти, които са признати 

от компетентните органи. Следва да се разработят стандарти за компетентност, етични правила 

и основани на права процедури за провеждане на програми за възстановително правосъдие. 

Следва да има също така стандарти и процедури за подбор, обучение, подкрепа, надзор и оценка 

на фасилитатори. 

 

Изследванията все още не позволяват да се предвиди дали един потенциален фасилитатор има 

повече възможности да генерира по-добър процес от друг. Едно систематично проучване на 

ролята на фасилитаторите заключава, че „изборът на фасилитатори въз основа на вродени 

способности е по-важен от опита или практиката за генериране на процедурна справедливост въз 

онснова на възстановителна конференция в рамките на възстановително правосъдие”.209
 

 

Услугите за възстановително правосъдие и доставчиците на обучение по възстановително 

правосъдие трябва да бъдат контролирани от компетентен независим орган. Освен надзорът, 

който може да бъде осигурен в някои случаи чрез съдебен контрол на споразумения и други 

резултати, произтичащи от процеси на възстановително правосъдие, е необходим по-

всеобхватен механизъм за надзор на програмите, за да се поддържа цялостното качество на 

програмата, да се гарантира придържането ѝ към принципите на възстановителното правосъдие 

и да следи за съответствието ѝ със закона и други съществуващи стандарти. В някои случаи този 

надзор може да бъде осигурен чрез текущ процес на акредитация на всички програми за 

възстановително правосъдие. 
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209 Sherman, et al. (2015), “Twelve Experiments in Restorative Justice”. 
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Приемането и прилагането на програмни стандарти предполага наличието на независим 

механизъм за надзор на програмите. В Обединеното кралство например съществуват рамки за 

осигуряване на качеството чрез Съвета за възстановително правосъдие (RJC). Съветът е 

разработил стандарти за възстановителни услуги, които определят стандартите, които услугите 

трябва да се стремят да следват, за да предоставят компетентна и безопасна услуга за 

възстановително правосъдие. Услугите за възстановително правосъдие, които демонстрират, че 

предоставяните от тях услуги са в съответствие със Стандартите за възстановителни услуги, 

могат да получат Знак за качество на възстановителните услуги (RSQM).210
 

 

 

8.2 Необходимост от мониторинг и оценка на програмите 

Съветът на Европа препоръчва на държавите членки да насърчават и улесняват оценката на всяка 

програма, която изпълняват или финансират, и че програмите за възстановително правосъдие 

позволяват и подпомагат независимата оценка на техните услуги.211
 

 

Независимо от това, въпреки широкото разпространение на програмите за възстановително 

правосъдие в световен мащаб през последните няколко десетилетия, едва през последните 

години бяха проведени проучвания за оценка. Оценките са необходими, за да се определят по-

добре условията, които подкрепят или ограничават ефективността на дадена програма, както и 

за по-нататъшно разработване на основани на доказателства практики, които да залегнат в 

основата на разработването и прилагането на бъдещи нови програми. 

 

За да се осигури възможност за систематична оценка, данните, необходими за целите на 

оценката, трябва да бъдат идентифицирани и събирани на систематична и постоянна основа, като 

се започне от началото на разработването на програмата, дори преди програмата да бъде 

изпълнена. Трябва да се определят стандарти и цели за изпълнение на програмата и да се въведат 

механизми за наблюдение.212 

 

Както количествената, така и качествената информация може да бъде полезна за процеса на 

наблюдение.  Статистическата информация, която може да бъде събрана, може да включва: 

 

• Броя и видовете случаи, отнесени към възстановителната програма (включително 

естеството на извършеното нарушение) 

• Източниците на насочвания  

• Честотата, с която извършителите и жертвите се съгласяват да участват в програмата  

• Причините, поради които жертвите или извършителите отказват да участват в програмата  

• Продължителността на времето, необходимо за подготовка на случая  

• Дела на преките срещи  

• Участието на всяка страна  

• Времето, необходимо за провеждане на възстановителния процес  

• Естеството и съдържанието на споразуменията за резултати, постигнати чрез процеса  

• Степента на успешно изпълнение на споразуменията за резултати  
 

210 Restorative Justice Council: The Restorative Service Standards, the Practitioner Code of Practice, and the 
Code of Practice for Trainers and Training Organisations. 

211 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States 
concerning restorative justice in criminal matters, para 66. 

212 Galaway, B. (1998), Evaluating Restorative Community Justice Programs, Denver: The Colorado Forum on 
Community and Restorative Justice. 

https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/The%20Restorative%20Service%20Standards%20NEW%20July%202016.pdf
https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/RJC%20Practitioner%20Code%20of%20Practice.pdf
https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/RJC%20Code%20of%20Practice%20for%20Trainers%20and%20Training%20Organisations_0.pdf
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• Степента и вида на повторните престъпления сред правонарушителите, които са 

участвали във възстановителни процеси  

• Броя на доброволците и доброволческите часове, допринесли за възстановителните 

процеси  

• Информация за разходите  

• Признаците (например възраст, пол, етническа принадлежност) на жертвите на 

престъпления, извършителите на престъпления, членове на общността, които участват 

във възстановителни процеси, и фасилитатори  

• Възприятията на участниците и тяхното удовлетворение от опита в процеса и неговите 

резултати  

 

Качествени данни могат да бъдат събрани и чрез наблюдение на възстановителния процес и 

интервюта или фокус групи със страни, професионалисти и други участници във 

възстановителния процес. 

 

Програмите за възстановително правосъдие следва да разработят системи за събиране на данни, 

които да им позволяват да събират информация за случаите, които приемат, участващите лица, 

услугите, които предоставят, и постигнатите резултати. Съветът на Европа препоръчва 

анонимизираните данни да се събират на национално ниво от компетентен орган и да се 

предоставят за целите на изследване и оценка.213 Също така е полезно да се разработи на 

национално ниво съгласувана рамка за измерване на резултатите на програмите за 

възстановително правосъдие, за да се осигури систематична основа за оценка на програмата и за 

сравняване на резултатите от оценката. 

 
Съветът на Европа също така предлага обмен на информация в международен мащаб относно 

използването, развитието и въздействието на възстановителното правосъдие и съвместното 

създаване на политики, изследвания, обучение и иновативни подходи.214
 

 

 

 

8.3 Съображения при оценката на програмите за възстановително 

правосъдие  

Има много съображения, които трябва да се вземат предвид при оценката на оцените 

ефективността на процесите на възстановително правосъдие. Те включват, но не се ограничават, 

до следното: 

 

• Пречки пред достъпа до изследователски сайтове, данни и участници  

• Трудности при осигуряването на адекватни контролни групи от жертви на престъпления 

и извършители на престъпления, които са участвали в конвенционалната система за 

наказателно правосъдие и при контрола на доброволното участието в процеса 

• Различните възстановителни програми и разнообразието от цели и задачи на тези 

програми  

• Голямото разнообразие между възстановителните програми по отношение на естеството 

и броя на разгледаните случаи  

• Липсата на адекватен контрол и сравнимост на критериите за насочване, 

компетентността и обучението на фасилитаторите, законодателната и политическата 

рамка, в която функционират отделните възстановителни програми, и различните 

референтни показатели, които се използват за оценка на резултатите  

 
213 Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States 

concerning restorative justice in criminal matters, Rule 39. 
214 Ibid., Rule 64. 
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• Променливостта на показателите, които се използват за измерване на успеха на 

програмата  

 

• Разликите във времето, използвано за оценка на рецидивизма сред извършителите на 

престъпления, които участват във възстановителни програми  

• Специфичните мерки, които се използват от оценките на програмите за оценка на 

„удовлетвореността” на жертвите на престъпления и на извършителите на престъпления, 

нивата на „страх” сред жертвите на престъпления и очакванията, които извършителите и 

жертвите имат от възстановителния процес  

• Начинът, по който се провежда оценката на опита на жертвите на престъпления и на 

извършителите на престъпления във възстановителния процес 

• Контролиране на голямото разнообразие от контексти, т.е. градски/селски; етнически 

разнообразни/етнически хомогенизирани; силно проблемни/силно интегрирани 

общности, в които се провеждат възстановителни процеси  

• Контролиране на разнообразието на видовете обучение, което персоналът на програмата 

и фасилитаторите получават  

• Контролиране на разнообразието от законодателни и политически рамки, в които се 

порвеждат възстановителните процеси  

• Количествено определяне на наблюденията на процеси, които са силно субективни, лични 

и интерактивни 

• Разработване на мерки за оценка на степента, до която възстановителните процеси 

повишават капацитета на общността, семейството и системата  

• Разработване на мерки за оценка на овластяването на жертвите, разкаянието и 

рехабилитацията на извършителя  

• Операционализиране на концепции като капацитет на общността, капацитет на 

семейството, капацитет на системата, овластяване на жертвите и ангажираност на 

общността  

• Разработване на мерки за оценка на инициативите за възстановително правосъдие от 

гледна точка на ефективността на разходите, особено в сравнение с конвенционалната 

система за наказателното правосъдие 

 
Освен това повечето оценки, направени до момента, са фокусирани върху опита на жертвите и 

извършителите на престъпления. Бъдещите изследвания може би ще трябва да проучат 

възгледите на политици и висши служители на правоприлагащите органи и наказателното 

правосъдие. Техните решения, действия или бездействия може да имат значително въздействие 

върху развитието и прилагането и крайния успех на процесите на възстановителното правосъдие. 

По подобен начин бъдещите изследвания биха могли да се съсредоточат върху ролята, която 

фасилитаторите играят за успеха на възстановителните практики, включително въздействието 

на обучението, личността и стила на фасилитатора и опита им в постигането на положителен 

резултат. 

 

Съществуват различни възможни измерители на резултатите от програмата, включително по-

субективни показатели, като нивата на удовлетвореност на жертвите, на извършителите и на 

трети страни, включително жители на общността, както и основани на факти измерители, като 

нивото и тежестта на извършването на повторно престъпление и степента на страх от 

престъпност в обществото. Съществуват и различни показатели, които могат да се използват за 

оценка на удовлетвореността на жертвите, включително удовлетвореност от: (а) начина, по 

който е разгледан техният случай; (б) резултата от него; (в) фасилитатора; (г) справедливостта 

на процеса; и (д) взаимодействията с извършителя. 

 
И накрая, за да се изпълнят строгите стандарти за оценка, би било важно да се сравнят 

преживяванията и нагласите на група от извършители и жертви, които са участвали във 

възстановителен процес, със съответна група от извършители и жертви, които са участвали в 

обичайния отговор на наказателното правосъдие.  
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8.4 Измерване на въздействието на програмите върху повторното 

извършване на престъпление 

Ключова характеристика на повечето подходи за възстановително правосъдие е тяхното 

намерение да разглеждат престъплението или конфликта в холистична рамка и да 

идентифицират и адресират основните причини за събитието. Изграждането на рамка за оценка, 

която измерва степента, до която една възстановителна интервенция е ефективна при справянето 

с основните проблеми, може да бъде доста трудно. Измерването на този вид въздействие изисква 

изследователска структура, насочена към събирането на данни от страните, участващи в процеса 

на възстановяване. 

 

Защитниците на жертвите могат да споделят за удовлетворени и справедливо третирани жертви 

и извършители, за да покажат, че възстановителното правосъдие работи добре. Независимо от 

това начинът, по който една програма за възстановително правосъдие въздейства върху 

престъпленията в бъдеще, продължава да бъде в основата на всяко обсъждане на успеха на 

програмата. Съпротивата срещу престъпността е процес, а не еднократно събитие. Както бе 

споменато по-горе в настоящия наръчник, има доказателства, че при определени обстоятелства 

повторните престъпления могат да бъдат намалени чрез програми за възстановително 

правосъдие. Например доклад, публикуван от Министерството на правосъдието на Нова 

Зеландия, показва, че за период от 5 години процентът на повторните престъпления за 

извършители, които са участвали във възстановително правосъдие, е бил с 15 процента по-нисък 

през следващия 12-месечен период в сравнение със съпоставими извършители и 7,5 процента по-

нисък за период от три години.215 Други проучвания също показват въздействие върху 

въздържането на нарушителите от престъпление.216 Някои от проучванията допускат, че 

възстановителното правосъдие може да бъде по-ефективно при справяне с по-тежки, отколкото 

с по-леки престъпления. 

 

Съществуват обаче съществени различия в начина, по който повторното престъпление се 

концептуализира и измерва в различни проучвания. Тези различия вероятно допринасят за 

наблюдаваните променливи резултати. Всъщност картината, която се очертава от нарастващата 

емпирична изследователска литература относно възстановителното правосъдие и повторно 

извършените престъпления, все още не е ясна. Въпреки това си струва да се отбележат някои от 

следните ключови констатации от последните оценки на програмите.  

 

Анализът на оценките на програмите за възстановително правосъдие показа, че интервенциите 

на възстановителното правосъдие като цяло са свързани с относително малко, но значително 

намаляване на рецидивизма. Интервенциите изглеждат по-ефективни при извършители с нисък 

риск. Анализът разкрива, че интервенциите на възстановителното правосъдие не показват 

намаляване на рецидивизма при високорисковите извършители.217
 

 

За някои практикуващи специалисти процесът на възстановителното правосъдие може да се 

разбира по-скоро като „един компонент от по-голяма поредица от събития, които могат да 

доведат до значима промяна в мислите и поведението на извършишителите, но може да не е 

непременно самостоятелно като постоянна интервенция за промяна“.218 В крайна сметка  

 
215 Ministry of Justice of New Zealand (2015), Reoffending Analysis for Restorative Justice Cases 2008–2013: 

Summary Results, Wellington, New Zealand: Ministry of Justice. 
216 Lauwaert, K. and Aertsen, I. (eds.) (2015), Desistance and Restorative Justice: Mechanisms for desisting from 

crime within restorative justice practices, Leuven: European Forum for Restorative Justice; Robinson, G. and Shapland, 
J. (2008), “Reducing Recidivism A Task for Restorative Justice?”, British Journal of Criminology, 48(3), pp. 337–358; 
Sherman and Strang, (2012), “Restorative Justice as Evidence-based Sentencing”; Sherman, L., et al. (2015), “Are 
Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending?”, Journal of Quantitative Criminology; 
Villanueva, L., Jara, P. and García-Gomis, A. (2014), “Effect of Victim-offender Mediation Versus Dispositions on 
Youth Recidivism: The role of risk level”, Journal of Forensic Psychology Practice, 14(4), pp. 302–316; Maxwell, G. and 
A. Morris (2001), “Family Group Conferences and Reoffending”, in Morris, A. and Maxwell, G. (eds.), Restora- tive 
Justice for Juveniles: Conferencing, mediation and circles, Oxford: Hart Publishing. 

217 Bonta, J. (2006), Restorative Justice and Offender Treatment, Research Summary, 11 (6), Ottawa: Public Safety 
Canada. 

218 Abrams, L., Umbreit, M. and Gordon, A. (2006), “Young Offenders Speak About Meeting Their Victims: 
Implications for future programs”, Contemporary Justice Review Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice, 
9 (3), pp. 243–256, p. 254. 
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изглежда, че способностите на възстановителното правосъдие да насърчава към въздържане и 

да води до намаляване на рецидивизма, ако е част от по-обширна рамка за рехабилитация и ако 

е насочено към по-високорискови и по-сериозни извършители на престъпления.219
 

 

Изследванията върху рецидивизма след възстановителна интервенция, основана на разговор, 

показват, че най-добрите признаци за възможно повторно престъпление са фактори, свързани с 

извършителите, като възраст, възраст при първо нарушение, пол и предишно престъпление. 

Мъжете по-често извършват повторно престъпление, отколкото жените, а когато младите хора 

започнат да извършват престъпления в ранна възраст, вероятността за рецидивизъм е по-

голяма.220 Много по-трудно е да се оцени въздействието на процесите на възстановителното 

правосъдие върху измеренията, които не са свързани с извършители, като например степента до 

която наличието и функционирането на такива програми служи за овластяване на жертвите и 

общностите. Това са качествени индекси, които изискват задълбочено проучване. 

 

Някои оценки на възстановителните конференции в Австралия и Нова Зеландия разглеждат 

поведенческите резултати от конферирането за млади извършители. Освен разглеждането на 

въздействието на възстановителните конференции в сравнение със съдебните процедури или 

други съдебни програми за отклоняване от наказателен процес, някои от тези проучвания се 

фокусират върху променливите въздействия на извършителя и характеристиките на 

възстановителната конференция при прогнозиране на повторно престъпление.221 В тях се 

анализира начинът, по който различията в рамките на една интервенция, са довели до повторното 

престъпление, вместо да сравняват ефектите от две или повече интервенции върху бъдещо 

престъпно поведение. Тези проучвания показват, че освен факторите, за които е известно, че са 

свързани с рецидивизма (например възраст, пол, предишно престъпление), има неща, които се 

случват по време на възстановоителните конференции, които водят до намален рецидивизъм. 

Например повторните престъпления изглеждат по-малко вероятни, когато младите извършители 

изпитват угризения или когато резултатите от конферерирането са решени с истински консенсус. 

По-малък процент рецидивизъм се наблюдава също така, когато младите извършители са имали 

запомнящи се възстановителни конференции, не са били стигматично засрамвани, участвали са 

във вземането на решения по време на конферирането и са спазвали постигнатите споразумения 

във възстановителни конференции, разкаяли са се за действията си и когато са се срещали и са 

се извинявали на жертвите, са чувствали, че поправят стореното зло. 

 

 

 
219Ward, T., Fox, K.J. and Garber, M. (2014), “Restorative justice, offender rehabilitation and desistance”, Restorative 

Justice: An International Journal, 2 (1): 24–42. See also: Lauwaert, K. (2015), Guidance for Developing Restorative Justice 
Processes Supporting Desistance: Promising practices, Leuven: European Forum for Restorative Justice. 

220 Hayes, H. and Daly, K. (2003), “Youth Justice Conferencing and Reoffending”, Justice Quarterly, 20(4): 725–
764, p. 20. 

221 Ibid.; See also: Hayes and Daly (2004), “Conferencing and Re-offending in Queensland”’; Maxwell and 
Morris (2001), “Family Group Conferences and Reoffending”. 

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ 

1 Услугите за възстановително правосъдие трябва да се подчиняват на стандарти, които са признати 
от компетентните органи и се наблюдават от независим орган. 

2 Необходими са механизми за мониторинг и надзор на програмите, за да се наблюдава работата на 
програмите за възстановително правосъдие (и доставчиците на обучение по възстановително 
правосъдие) и да се следи тяхното съответствие с националните и други стандарти за качество и 
ефективност. 

3 Механизмите за надзор на програмата служат за поддържане на цялостното качество на 
програмата, гарантират нейната вярност към принципите на възстановителното правосъдие и 
нейното съответствие със закона и други съществуващи стандарти. 

4 Надзорът може да бъде осигурен чрез текущ процес на акредитация на всички програми за 
възстановително правосъдие. 

5 Може да се предвиди и да се даде отговор на някои от повтарящите се предизвикателства, срещани 

при опитите за оценка на възстановителните програми. 
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6 Съществуват различни възможни измерители на резултатите от програмите, включително 
по-субективни показатели, като нивата на удовлетвореност на жертвите, на извършителите 
и на трети страни, включително жители на общността, и по-фактологични мерки, като 
нивото и тежестта на повторното престъпление и нивото на страх от престъпност в 
обществото. 

7 Една съгласувана рамка за измерване на резултатите от програмите за възстановително 
правосъдие може да осигури систематична основа за оценка на програмите и за 
сравняване на резултатите от оценката. 

8 Агенциите, изпълняващи програмата, следва да разполагат с необходимите системи за 
събиране и управление на информация. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Заключение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Възможностите за прилагане на принципите на възстановителното правосъдие са ограничени 

само от въображението и креативността на професионалистите в наказателното правосъдие, 

организациите на гражданското общество и членовете на общността. Принципите и практиките 

на възстановителното правосъдие могат да бъдат адаптирани към специфичните изисквания на 

отделните юрисдикции и общности. Примерите, използвани в наръчника, подчертават 

динамиката на практиката на възстановителното правосъдие в различни юрисдикции и общности 

по света. Тези примери следва да се приемат само като илюстративни, посочвайки начините, по 

които съдебните системи и общностите са прилагали принципите на възстановителното 

правосъдие, за да отговорят на нуждите на жертвите, извършителите на престъпления, на 

техните семейства и на общността като цяло. 

 

Опитът на групите на заинтересованите страни по света показва, че програмите за 

възстановително правосъдие имат значителен потенциал за по-ефективно справяне със и 

поправяне на вредите, причинени от престъпления. В същото време програмите за 

възстановително правосъдие могат да предоставят на жертвите на престъпления по-силен глас, 

на извършителите на престъпления възможност да признаят отговорността за поведението си и 

да получат необходимата помощ, за да посрещнат специфичните си нужди, а на общностите  - 

по-ефективна стратегия не само да реагират на престъпността, но и да развиват и укрепват своя 

капацитет за предотвратяване и разрешаване на конфликти. 

 

Възстановителното правосъдие не представлява „универсален“ подход към престъпността. В 

този смисъл то продължава да се развива и да приема нови форми, тъй като правителствата и 

общностите прилагат принципите на възстановителното правосъдие по начин, който най-

ефективно отговаря на нуждите на жертвите на престъпления, на извършителите на 

престъпления и на жителите в общността. Измерение за успеха на възстановителния подход е, 

че той е породил много различни видове програми и процеси. Надяваме се, че материалите в 

този наръчник ще помогнат на правителствата и общностите при тяхното разглеждане и 

прилагане на програми за възстановително правосъдие. 
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Приложение. Основни 

принципи на ООН за 
използването на програми за 
възстановително правосъдие 

по наказателноправни 
въпроси   

 

 

 
Преамбюл 

 

Припомняйки, че в световен мащаб има значителен ръст на инициативите за възстановително 

правосъдие, 

 

Признавайки, че тези инициативи често се основават на традиционни и местни форми на 

правосъдие, които разглеждат престъпността като фундаментално вредна за хората,  

 

Подчертавайки, че възстановителното правосъдие дава еволюиращ отговор на престъпността, 

като зачита достойнството и равенството на всеки човек, изгражда разбирателство и насърчава 

социална хармония чрез изцелението на жертви, извършители на престъпления и общности, 

 

Подчертавайки, че този подход дава възможност на засегнатите от престъпление да споделят 

открито своите чувства и преживявания и като има за цел да отговори на техните нужди,  

 

Осъзнавайки, че този подход предоставя възможност на жертвите да получат обезщетение, да се 

чувстват по-сигурни и да потърсят приключване; че позволява на извършителите да придобият 

представа за причините и последиците от тяхното поведение и да поемат отговорност по смислен 

начин; както и че дава възможност на общностите да разберат основните причини за 

престъпността, да насърчават благосъстоянието на общността и да предотвратяват 

престъпността, 

 

Отбелязвайки, че възстановителното правосъдие създава набор от мерки, които са гъвкави в 

адаптирането си към установените системи за наказателно правосъдие и които допълват тези 

системи, като вземат предвид правните, социалните и културните обстоятелства,  

 

Признавайки, че използването на възстановителното правосъдие не накърнява правото на 

държавите да преследват предполагаемите извършители,  

 

I. Използвани термини 
 

1. „Програма за възстановително правосъдие“ означава всяка програма, която използва 

възстановителни процеси и се стреми да постигне възстановителни резултати. 
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2. „Възстановителен процес“ означава всеки процес, в който жертвата и извършителят и, 

когато е уместно, други лица или членове на общността, засегнати от престъпление, участват 

заедно и активно в разрешаването на въпроси, произтичащи от престъплението, обикновено 

с помощта на фасилитатор.   

 

3. „Възстановителен резултат“ означава споразумение, постигнато в резултат на 

възстановителен процес. Възстановителните резултати включват отговори и програми като 

обезщетение, възстановяване и общественополезен труд, насочени към удовлетворяване на 

индивидуалните и колективните нужди и отговорности на страните и постигане на 

реинтеграция на жертвата и извършителя. 

 

4. „Страни“ означава жертвата, извършителя и всички други лица или членове на 

общността, засегнати от престъпление, които може да участват във възстановителен 

процес. 

 

5. „Фасилитатор” означава лице, чиято роля е да улесни, по справедлив и безпристрастен 

начин, участието на страните във възстановителен процес. 

 

 

II. Използване на програми за възстановително правосъдие 

 
6. Програмите за възстановително правосъдие могат да се използват на всеки етап на 

наказателноправната система, в съответствие с националното законодателство. 

 

7. Възстановителните процеси следва да се използват само когато има достатъчно 

доказателства за повдигане на обвинение срещу извършителя и със свободното и доброволно 

съгласие на жертвата и извършителя. Жертвата и извършителят средва да могат да оттеглят 

това съгласие по всяко време на процеса. Споразуменията следва да се сключват доброволно 

и да съдържат само разумни и пропорционални задължения. 

 

8. Жертвата и извършителят обикновено следва да се споразумеят относно основните факти по 

случая като основа за участието им във възстановителен процес. Участието на извършителя 

не се използва като доказателство за признаване на вина в последващи съдебни 

производства.  

 

9. Несъответствията, водещи до силов дисбаланс, както и културните различия между 

страните, трябва да бъдат взети под внимание при насочване на случай към и при 

провеждането на възстановителен процес.  

 

10. Сигурността на страните трябва да се има предвид при насочването на всеки случай към и 

при провеждането на възстановителен процес.   

 

11. Когато възстановителните процеси не са подходящи или възможни, случаят трябва да бъде 

отнесен до органите на наказателното правосъдие и те да вземат незабавно решение как да 

се продължи. В такива случаи служителите на наказателното правосъдие трябва да се 

стремят да насърчат извършителя да поеме отговорност спрямо жертвата и засегнатите 

общности и да подкрепят реинтегрирането на жертвата и извършителя в общността. 
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III. Управление на програми за възсатновително правосъдие 

 
12. Държавите членки следва да обмислят създаването на насоки и стандарти, със 

законодателни правомощия, когато е необходимо, които да регламентират използването на 

програми за възстановително правосъдие. Тези насоки и стандарти следва да зачитат 

основните принципи, изложени в настоящия документ, и следва да разглеждат, наред с 

другото: 

 

                    (а)    Условията за насочване на случаи към програми за възстановително правосъдие; 

 

                    (б)    Разглеждането на случаи след процес на възстановително правосъдие; 

 

                       (в)    Квалификациите, обучението и оценката на фасилитаторите; 

 

                      (г)    Администрирането на програми за възстановително правосъдие; и 

 

 (д)  Стандарти за компетенции и правила за поведение, управляващи работата на 

програмите за възстановително правосъдие. 

 

 
13. Основополагащите процесуални гаранции, гарантиращи справедливост на извършителя и 

жертвата, следва да се прилагат към програмите за възстановително правосъдие, и по-

специално към възстановителните процеси: 

 

 (а)   При спазване на националното законодателство, жертвата и извършителят следва да 

имат право да се консултират с адвокат относно възстановителния процес и, когато е 

необходимо, на писмен и/или устен превод. Освен това непълнолетните следва да имат 

право на помощ от родител или настойник; 

 

(б)   Преди да се съгласят да участват във възстановителни процеси, страните трябва да 

бъдат напълно информирани за техните права, за естеството на процеса и за възможните 

последици от тяхното решение; 

 

(в)      Нито жертвата, нито извършителят не следва да бъдат принуждавани или подбуждани 

с несправедливи средства да участват във възстановителни процеси или да приемат 

възстановителни резултати. 

 
14. Дискусиите във възстановителни процеси, които не се провеждат публично, следва да 

бъдат поверителни и не трябва да се огласяват впоследствие, освен със съгласието на 

страните или в съответствие с изискванията на националното законодателство. 

 

15. Резултатите от споразумения, произтичащи от програми за възстановително правосъдие, 

следва, когато е уместно, да бъдат контролирани от съда или включени в съдебни решения 

или присъди. Когато това се случи, резултатът следва да има същия статут като всяко друго 

съдебно решение или присъда и да изключва наказателно преследване по отношение на 

едни и същи факти. 

 

16. Когато не се постигне съгласие между страните, случаят следва да се върне на установения 

наказателен процес и незабавно да се вземе решение как да се процедира. Непостигането 

на споразумение само по себе си не тябва да се използва в последващо наказателно 

производство. 

 

 

 

 

 



116 НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ MMES 

 

 





116 НАРЪЧНИК ЗА ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ 
 

 

 

17.  Неизпълнението на споразумение, сключено в хода на възстановителен процес, 

следва да бъде отнесено обратно към възстановителната програма или, когато се 

изисква от националното законодателство, към установения наказателен процес и 

следва да се вземе незабавно решение как да се процедира. Неизпълнението на 

споразумение, различно от съдебно решение или присъда, не трябва да се използва като 

оправдание за по-тежка присъда в последващо наказателно производство. 

 

17. Фасилитаторите следва да изпълняват задълженията си по безпристрастен начин, като 

зачитат достойнството на страните. В това си качество фасилитаторите следва да 

гарантират, че страните действат с уважение една към друга, и да дадат възможност на 

страните да намерят подходящо решение помежду си. 

 

18. Фасилитаторите трябва да разбират добре местните култури и общности и, когато е 

необходимо, да преминат първоначално обучение, преди да поемат задълженията на 

фасилитатор. 

 

 

IV. Продължаващо развитие на програми за възстановително правосъдие 

 
19. Държавите членки следва да обмислят формулирането на национални стратегии и 

политики, насочени към развитието на възстановителното правосъдие и насърчаването на 

култура, благоприятна за използването на възстановителното правосъдие сред 

правоприлагащите, съдебните и социалните органи, както и сред местните общности. 

 

20. Следва да се провеждат редовни консултации между органите на наказателното правосъдие 

и администраторите на програми за възстановително правосъдие, за да се постигне общо 

разбиране и да се подобри ефективността на възстановителните процеси и резултати, да се 

увеличи степента, в която се използват възстановителни програми, и да се проучат начини, 

по които възстановителните подходи могат да бъдат включени в практиките на 

наказателното правосъдие. 

 

21. Държавите членки, в сътрудничество с гражданското общество, когато е уместно, следва 

да насърчават изследванията и оценката на програмите за възстановително правосъдие, за 

да оценят степента, в която те водят до възстановителни резултати, да служат като 

допълнение или алтернатива на наказателноправния процес и да осигурят положителни 

резултати за всички страни. Може да се наложи процесите на възстановително правосъдие 

да претърпят промяна в конкретна форма с течение на времето. Следователно държавите 

членки следва да насърчават редовната оценка и промяна на такива програми. Резултатите 

от изследванията и оценката трябва да са определящи за по-нататъшното развитие на 

политиката и програмата. 

 

 

V. Предпазна клауза 

 
22. Нищо в настоящите основни принципи не засяга правата на извършител или жертва, 

установени в националното законодателство или приложимото международно право. 
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