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Инициативата JUSTICE FOR WOMEN

• Консорциум от 6 организации: Асоциация „Про Рефугиу“, 
Румъния, Асоциация „Трабе“, Испания, Центърът за изследване на 
демокрацията, Асоциация „Деметра“, България, Центърът за 
европейско конституционно право, Гърция, Италианската 
асоциация за свободи и права на човека (CILD), Италия

• Продължителност: 20 месеца

• Основна цел: да подобри достъпа до правосъдие на жените –
жертви на насилие, да увеличи процента на докладване спрямо 
компетентните институции, да подобри процеса на оценка на 
претърпените вреди и предоставяне на подходящо обезщетение.



Основни етапи на инициативата

• 2 срещи на международни експертни групи в Мадрид, Испания

• Стратегия за повишаване на докладването на престъпленията 
срещу жени и подобряване на ефективността на заповедите за 
защита

• Ръководство за индикатори и стандарти за оценка на вредите и 
присъждане на справедливо обезщетение на жени, жертви на 
престъпления

• Кръгли маси за представяне на Ръководството във всички 
участващи страни

• Case конференции в Румъния, България и Испания – Асоциация 
„Деметра“



РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ
ПО ДЕЛА, ЗАСЯГАЩИ ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

• Европейска правна рамка
• Национална правна рамка – Румъния, България, Гърция, Италия, 

Испания
• Индикатори за оценка на имуществени и неимуществени вреди
Причинно-следствена връзка между престъплението и вредите –
само вероятна, тъй като жертвата често не може да докаже как се е 
отразило това на работата й, на връзките в семейството и т.н.
Принцип на справедливостта при оценяване на вредите – практика на 
ЕСПЧ.
Социо-професионален контекст на жертвата – отрицателно 
въздействие върху трудовата заетост на жертвата, както и социалната й 
ситуация  



РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ
ПО ДЕЛА, ЗАСЯГАЩИ ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

• Индикатори за оценка на имуществени и неимуществени вреди

Отношения пострадал – извършител – индикатор за тежестта на 
вредите

Негативно въздействие върху способността за упражняване на труд

Болнични и други медицински разходи – брой дни непрекъснати 
медицински грижи, трансгранични случаи, загуба на вменяемост

Последствия за други членове на семейството – деца, партньори, 
други поколения

Интерсекционални фактори – различни признаци на дискриминация



РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ
ПО ДЕЛА, ЗАСЯГАЩИ ЖЕНИ, ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

• Доказателства по дела за финансова компенсация

Съдебномедицински заключения за оценка на телесна повреда –
реквизити и елементи на експертизите, съобразени със съответната 
правна система, ролята на интервюто с жертвата, огледа и различните 
прегледи

Психологични заключения – надлежно документиране на 
психологичната и психичната експертиза

Показания на свидетели и на други членове на семейството – с оглед 
на скритата природа на тези престъпни прояви

Други експертизи – вреди за социалната среда, за професионалното 
развитие...



Актуални проблеми при защитата на
жените, жертви на престъпления
• Перспектива на пола в наказателното производство

• Гражданскоправна срещу наказателноправна защита

• Привеждане на българската правна уредба в съответствие с 
международните стандарти и стандартите на ЕС

• Общ механизъм за насочване на жертви на престъпления?

• Подобряване даването на информация

• Подобряване участието в наказателното производство

...
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