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ИНФОРМАЦИЯ ЗА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО  ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО  

ПРАВОСЪДИЕ 

 

 На 21  април 2018г.  в  София се  проведе  конференция  на  тема "Преосмисляне 

на престъплението и наказанието". Основен  акцент  бе  проблематиката  на  

възстановителното  правосъдие, към  която  представители  на академичния състав  на  

Правно-историческия  факултет  на  ЮЗУ "Н.Рилски"  имат ангажирано  участие  

отдавна. 

 На  конференцията  бе   обсъдено актуалното състояние на практиките на 

Възстановителното правосъдие в България, а именно: 

- Спорадично прилагане по проекти на неправителствени организации с 

ограничен кръг потребители, основно в полето на институционализирани 

клиенти: осъдени на лишаване от свобода лица, освободени от местата за 

лишаване от свобода, деца от институции или деца в риск, включвани в социални 

услуги, осъществявани в общността;  

- Липса на „закрепваща“ норма в съществуващото законодателство и прилагането 

на възстановителните практики основно под формата на социални услуги или 

като социални програми в институциите;  

 - Недобро познаване на философията, ценностите и основните принципи на 

възстановителното правосъдие, което се отразява в периодично предлаганите 

законодателни промени; 

 - Значително  изоставане в  транспонирането на  европейските  директиви и  

другите международни  актове, насърчаващи  приложението  на 

възстановителното правосъдие. 

 

Освен участници  от  заинтересувани  организации от  България,  в конференцията   

по  Skype  се включиха  известни   европейски експерти  по  възстановително правосъдие 

- Dr Borbala Fellegi - Foresee  Research  Group, Hungary  and   Belinda Hopkins  - 

Transforming Conflicts, UK. 

Участниците  се  обединиха  около  следните  основни  положения и мерки  за  

развитието на възстановителното правосъдие в България: 

- Предприемане на общи действия и осъществяване на съвместни застъпнически 

кампании с цел развитие на модерно възстановително национално 

законодателство 

- Изменение и допълнение на  Наказателния кодекс  и Наказателно-процесуалния 

кодекс  с цел въвеждане на  медиацията по наказателни  дела  
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-Ускорено приемане  на Закон за  правосъдието по  отношение на деца, уреждащ   

практики  на  възстановителното  правосъдие 

-Изменение  и допълнение на  Закона за  изпълнение  на  наказанията и 

задържането под стража  с  оглед приложение  на  възстановителни  подходи 

-Създаване на Национална платформа за възстановително правосъдие с цел 

промотиране и развитие на философията на Възстановителното правосъдие  

- Работа с академичната общност и включването на възстановителното 

правосъдие в програмите на университетите. 

В посочения дух  бе приет  заключителен  документ, който ще  бъде изпратен до  

всички институции,  имащи  отношение към темата. 

 


