RJ.BG конференция

„Преосмисляне на престъплението и
наказанието“
София, 21 април 2018
Хотел „Арена ди Сердика“

„Възстановително правосъдие в затворите:
възстановителни общности и
възстановителен диалог“.

Възстановителното
правосъдие е:
Философия, основаваща се на ценности и начин на живот, претворяващ
се както в ежедневните действия на всяка една личност, така и в
конкретни модели и практики, когато говорим за институции,
организации и общности.
-

Трите основни ценности: Уважение, отговорност, взаимосвързаност.

-

Принципи: 1) Фокусиране върху вредите и произтичащите от тях нужди, 2)
Работа по задълженията, които възникват поради тези вреди (задължения на
извършителите, както и на общността и обществото), 3) Прилагане на
включващи, коопериращи процеси, 4) Включва тези, които имат легитимна
заинтересованост от ситуацията, 5) Стреми се да възстанови щетите и да
поправи ситуацията доколкото това е възможно.

-

Трите основни практики: 1) Конфренциите „жертви - правонарешител“, 2)
„Фамилни групови конференции“ и 3) Кръговете или кръговия процес.

За да се реши един случай,
съобразно ВП:
– Рон Клаасен, експерт с дългогодишен опит във
възстановителното правосъдие, отбелязва, че за да се
реши какъвто и да е случай на правонарушение, три
неща трябва да се случа
– Нарушението или несправедливостта следва да бъдат
признати;
– Равновесието трябва да бъде създадено или възстановено;
– Бъдещите намерения следва да са изяснени.

Възстановителното правосъдие е начин на
живот

В който сътворяваш с другите хармонични
отношения,

• всяка личност е ценна
• всеки има нужда да бъде уважаван, чут и разбран
• всеки заслужава да бъде третиран справедливо
• Всеки е способен на промяна и поправяне /
лечение, ако неговите нужди бъдат посрещнати
• Справедливостта изисква поправянето и лечението
на хората и отношенията помежду им
• хората създават справедливост / правосъдие
заедно

Защо ВП „обича“
правонарушителите
– В известен смисъл ВП не е толкова отдалечено от НП,
макар да възниква като реакция на несправянето на
конвенционалното правосъдие
– Задейства се най-често след престъпен акт (нарушени
отношения), подобно на НП

– По-лесно може да се свърже и въвлече
правонарушителят, отколкото жертвата. Последната
често не иска да участва.

От къде тръгва всичко, до
колкото знаем засега ...
– Съзидателната компенсация на Алберт Еглаш, 1958г.
Възстановяването, разбирано като
синоним на обезщетение, компенсация

Възстановяването като едно пошироко разбиране, разпростиращо се
върху личността на правонарушителя и
бъдещите му действия

Финансово обезщетение
Неговото

съществуване

Всяко конструктивно действие
е

Съзидание, без ограничения

ограничено
Определя се от съда

Осъзнато,

самоопределено

личността поведение
Индивидуален акт

Може да се основава и на групата

от

Важни бележки на Еглаш

– Пълното възстановяване всъщност е подобряване на
първоначалната ситуация, предхождаща престъпния
акт.
– Първата стъпка към компенсация на жертвата е само първа
стъпка от възстановяването. Втората и по-важна води до
подобряване и хармония в един по-широк групов и
социален контекст.

– Отделянето на въпроса за вината от въпроса за
отговорността за бъдещето, „помирява“
противостоящите си тенденции на правосъдието и
наказателните системи

Четири подхода за прилагане
на ВП в затворите
– Кръгове и конференции

– Поправяне на отношенията възникващи от ежедневието
на затвора
– Поправяне на отношенията между затворници и
служители
– Възстановителен живот.

Четири подхода за прилагане
на ВП в затворите
– Кръгове и конференции – попада в концепцията на ВП
основаваща се на срещата между страните.
– Поправяне на отношенията възникващи от ежедневието
на затвора – Попадат в концепцията на ВП, основаваща
се на поправяне и лечение

– Поправяне на отношенията между затворници и
служители – Попадат в концепцията на ВП, основаваща
се на поправяне и лечение
– Възстановителен живот – Попада в концепцията на ВП
основаваща се на трансформацията

Моделът на Европейските
възстановителни общности(ECOR)
⦁ Описан, изследван,
оптимизиран в
периода 2014 – 2016г.
⦁ Основава се на 10
годишна практика в
периода 2003 – 2012 в
Германия, България и
Латвия
⦁ Ресурси за него на
български и още 4
езика, може да
намерите на
www.restorativejustice
-eu/ecor

ПОЗИТИВЕН
РОЛЕВИ
МОДЕЛ

Терапевтична/ възстановителна среда

Възстановителен диалог

– В центъра на възстановителния диалог отново седи
„срещата“ между включените в престъплението и
последиците от него, като тук се включват следните
форми:
– Освен директните срещи между жертва и правонарушител
и
– Опосредствани „срещи“ с писма и аудио или видео записи;
– Срещи със „заместващи“ реалната жертва или „заместващи“
правонарушители
– Срещи със застъпници / представители на дадена страна, при
отказ от среща

Европейски модел и практика за
Възстановителен диалог основаващ
се на програмата STP©
– Проект Building Bridges, описващ, изследващ и
оптимизиращ модел за прилагане на възстановителен
диалог реализиран в различни етапи от възстановителният
процес.
– Пилотиран в 7 държави: Унгария, Португалия, Испания,
Италия, Германия, Холандия и Чехия.

– Моделът се основава на срещи от типа реалният
извършител среща жертви на престъпления „заместители“,
на реалната жертва. Жертвите - „заместители“ са
доброволци, реално преминали през престъпление срещу
тях, сходно на това на извършителя.

Важно условие и
предупреждение в срещите
между извършител и жертва
⦁ Моделът е описан,
изследван,
оптимизиран в
периода 2014 – 2016г.
⦁ Ресурси за модела
на английски, може да
намерите на
www.restorativejustice
-eu/bb

– Изследване мотивацията и
емоционалната подготвеност на
доброволците за влизане в едно подобно
взаимоотношение;
– Обучение

– Участие, не на всяка цена
– Предварителната подготовка е важна

Къде попадат двата модела, според
нивата на възстановителните
практики на Барб Тоус
Нива на възстановителните практики
• Възстановяване на социума, като
социални услуги : ФГК
• Възстановяване на отношенията
Медиация и VOC и STP
Building Bridges
• Възстановяване на личността
ECOR

.. И да не забравяме, че това ясно
разделение в нивата е условно. Често се
смесват и са трудни за отграничаване.
„RJ for people in prison“ на Barb Toews

Ресурси по темата

– www.restorativejusticebg.com

– www.restorativejustice-eu
– http://www.lpajournal.com/wpcontent/uploads/2017/11/E-Evstatieva-full-text.pdf
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