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ЗАКОН (2002:445) 

ЗА МЕДИАЦИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ 

 
 

1§ Настоящият закон обхваща медиация, която се предлага и организира от държавата 

или от община, в следствие на престъпление. 

2§ С понятието медиация в настоящия закон се визира среща между извършител и 

жертва, в присъствието на медиатор, в която се обсъждат престъплението и последиците 

от него. 

3§ Медиацията трябва да се извършва в интерес на двете страни. Търсеният резултат е 

да се намалят негативните последици от престъплението. Цели на медиацията са 

извършителят да получи по-пълна представа за последиците от престъплението, а 

жертвата да получи възможност за  осмисляне на преживяното. 

4§ За медиатор следва да бъде избрано компетентно и добросъвестно лице. Медиаторът 

трябва да е безпристрастен. 

5§ Участието в медиация трябва да е доброволно за извършителя и за жертвата. 

Престъплението, което е повод за медиация, трябва да е докладвано на полицията. Освен 

това, извършителят трябва да е признал престъпното деяние или своето участие в него. 

Медиация може да се осъществи в случаите, когато, с оглед на всички обстоятелства, 

това се сметне за подходящо. Ако извършителят е под 12 години, медиация може да бъде 

извършена само ако има специфични причини за това. 

6§ Процедурата по медиация следва да бъде осъществена бързо. Ако медиацията  се 

провежда преди завършване на досъдебното производство, медиаторът трябва да се 

консултира с разследващия орган. Ако медиацията се извършва след това, но преди да 

се е достигнало до крайна присъда, медиаторът трябва да се допита до прокурора. 

7§ Извършителят и жертвата трябва да получат информация за това какво представлява 

медиацията и да бъдат подготвени в степента, която е необходима. 

8§ На родител/настойник на извършителя и жертвата следва да бъде дадена възможност 

да присъстват на срещата за медиация, освен ако няма специфични причини това да не се 

направи. На други лица също може да бъде дадена възможност да присъстват, ако това се 

прецени за подходящо и съвместимо с целта на медиацията. 

9§ На срещата за медиация на жертвата се дава възможност да разкаже за своето 
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преживяване на престъплението и за последиците от него. Извършителят има възможност 

да разкаже защо действието е било извършено и да опише своята ситуация. Жертвата 

може също да поиска компенсация, а извършителят може да отправи извинение за 

действията си. 

10§ Медиаторът може да подкрепи евентуално споразумение за компенсация, само ако е 

очевидно, че искането не е неоснователно. В случай, че извършителят не изпълни своята 

част от споразумението, медиаторът трябва да информира прокурора, освен ако това не е 

нужно. 

      Неофициален превод: Горяна Търницова 


