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Какво е Насилие?—

произлиза от словосъчетанието „да правиш
нещо на сила”.
Всяка постъпка, чрез която един човек
може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ.
ИЕ.
Обикновено този, който наранява е посилен и използва това за да нарани другия.
я.
Възможно е един или повече хора да
използват физическа сила, авторитетната
си позиция или връзката на доверие за даа
причини вреда на другия.
Няма значение дали някой те удря, обижда,
д ,
да,
изнасилва или само заплашва, този някой
й
нарушава основните ти права като човек
и най-вече като дете. Той накърнява
достойнството ти и руши уважението и
доверието ти към другите.

НАСИЛИЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
То причинява болка, нарушава спокойствието
ието
ти и отнема щастието ти, без някой да те
пита дали си съгласен.
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Какво е Закон?

Законът съдържа общи правила за поведение,
които са задължителни за всички хора.
Той се приема от Народното събрание на
Република България.

Жертва на
престъпление е лицето, което е
пострадало от престъплението.

Свидетел е лицето, което притежава
информация за извършено престъпление.

Какво е
престъпление?

Нарушаване на правилата на закона е
престъпление, за което съдът може да наложи
наказание.
Престъплението е деяние, което е
незаконно и за това се наказва от държавата.
В правен смисъл престъплението е действие
или бездействие, което застрашава или
уврежда личността, правата на гражданите
или други интереси , защитени от правото.
Според един международен документ, който
се нарича „КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА
ДЕТЕТО” никой не може да те насилва
и да ти причинява вреди.
За съжаление не всеки спазва тези правила
и по този начин става престъпник.

Разследващи органи –

това са полицейски служители – разследващ
полицай, дознатели и следователи, които събират
доказателства за извършеното престъпление.

Прокурорът ръководи разследващите

органи както и той самият има право да извършва
дейности по разследването. Прокурорът е този,
който решава дали да информира съда.

Съдебен орган – съдът е мястото,

където съдии решават по закон и съвест дали едно
действие е престъпление
стъпление
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Към кого
да се обърнеш
ако си жертва
или свидетел?
Ако ти се случи нещо,
което те притеснява
можеш да разкажеш
на възрастен – близък,
лизък,
учител,училищен
психолог.
В такива моменти
и
можеш да разчиташ
таш
на помощ не само
о от
близките и роднини,
ини
ини,
но и от други хора
ра
професионалисти,
и
и,
които работят в помощ
омощ
на децата.
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112
Телефон за спешни случаи

116 111
Денонощна безплатна
телефонна линия за деца
на Държавната агенция за
закрила на детето

Отдели
за закрила
на детето

Социални
услуги
за деца

(от 9 до 17.30 часа)

(от 9 до 19.00 часа)

Видин

094/60-16-41

Шумен

054/61-354

София - Сердика

02/936-05-47

София - Връбница

02/934-00-84

КСУДС Шумен
ул. „Димитър Благоев“ 10
ksu_sh@abv.bg
тел. 054/833-124

София - Лозенец

02/65-11-79

София - Възраждане 02/929-26-53
София - Красно село 02/952-06-18
София - Оборище

02/945-53-14

София - Слатина

02/973-35-96

София - Младост

02/974-41-78

София - Люлин

02/927-27-69

КСУДС Видин
ул. Княз Борис I 25a
sapi_vidin_ksuds@abv.bg
тел. 094/600-606
Център за обществена подкрепа
епа София
ул. „Пиротска“ 175
sapi_slaveykov@abv.bg
тел. 02/ 920-42-38
ул. „Сава Филаретов” № 23
тел: 02/936-10-26
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Домашно насилие
Когато в твоето семейство се случва
насилие, твоят пострадал родител
може да заведе дело срещу насилника
и той да бъде изведен от вашия дом,
така че да живеете спокойно.

Основни процедури,
в които можеш
да бъдеш включен
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Ако ти си бил свидетел или жертва на
престъпление е добре да познаваш основните
процедури, които могат да бъдат предприети
от отдела за закрила на детето/ социалните
работници, които работят за защита на твоите
права и интереси и от органите на досъдебно
и съдебно производство (разследващи органи,
прокурор и съда).

Мерки за закрила
Когато си пострадал и са нарушени твоите права отделът за
закрила на детето е органът, който може да те защити. В
него работят социални работници и психолози, пред които
ти можеш да споделиш и те да вземат решение как да
подкрепят теб и семейството ти. Ако си в голяма опасност,
пасност,
за да опазят здравето и живота ти могат да те изведат
дат
временно в защитено място, като Кризисен център.
р.
Съдът потвърждава или отхвърля настаняването
в Кризисен център. Когато ти си навършил 10
години, ще бъдеш изслушан в съда в присъствието
на твоя социален работник. Така ще имаш
възможност да изразиш своето мнение и позиция.
Социалният работник ще те подготви за това твое
участие.
Независимо дали си жертва или свидетел
на престъпление от този момент ти ставаш
потенциален участник в процеса на разкриване
на престъплението. Затова трябва да окажеш
съдействие на полицията, прокурора и съда.
Задачата на всички тези професионалисти е да
ти помогнат да се чувстваш добре и да бъдеш
спокоен.
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В тази връзка ти предстои:

Разпит на свидетел
Когато те разпитват съществуват следните особености:
Ако не си навършил 14 години, ще бъдеш разпитван в присъствието
на психолог или педагог, а когато е необходимо и в присъствието на родител
или настойник.
Ако си на възраст от 14 до 18 години, ще бъдеш разпитван в присъствието на
същите лица, но само ако полицията и прокурора сметнат това за необходимо.
елно е разпита да се извърши
Тъй като си дете желателно
в синя стая.
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Знаеш ли
какво е синя стая?
Сините стаи са специални помещения,
оборудвани по подходящ начин за разпит на
деца. Състоят се от две помещения, разделени с
т. н. венецианско огледало, през което се вижда
само от едната страна. Обикновено в едното
помещение се намира детето и специално обучен
психолог или социален работник, който задава
нужните въпроси по достъпен начин. В другата
стая през огледалото разпита се наблюдава от
полицай, прокурор, съдия, адвокати и други
участници в процеса. Там е разположена и
записваща техника, както и микрофони, които
позволяват на полицая, прокурора и съдията
да диктуват на разпитващия детето въпроси.
Разпитът се записва от видеокамери. По този
начин детето е в приятна обстановка, близка до
стандартната детска стая, не се среща очи в очи с
извършителя на престъплението, не се обърква от
присъствието на много хора.

Твое право е да бъдеш разпитван
възможно най-малко пъти,
а най-добре само веднъж.

Експертиза
Понякога за изясняване на обстоятелствата са
необходими различни знания, с които съдът
или органът на досъдебно производство не
разполагат. Тогава може да бъде назначена
експертиза. Съдебните експертизи могат да
бъдат разнообразни, но тези които могат
да имат най- силно влияние върху детето са
съдебно-медицинската експертиза. Това е
преглед или изследване от лекар, който ще
установи дали по тялото ти има външни или
вътрешни наранявания.

9

Ти имаш права
Ако си попаднал в такава ситуация имаш право да поискаш да ти бъде разяснено
какво предстои и всичко което те интересува.
Имаш право да настояваш да извикат социален
работник, психолог и адвокат.
Имаш право да ти бъде предоставена консултация
от юрист, социален работник и психолог според
твоите нужди.
Имаш право да поискаш да бъдеш изслушан при
всякакви съдебни и административни процедури.
Имаш право да поискаш да бъдеш изслушан в синя
стая от подготвен специалист.
Имаш право да поискаш последваща подкрепа и с
теб да работят професионалисти.
Имаш право да поискаш среща с извършителя в
присъствието на специалист, наречен медиатор,
да зададеш своите въпроси и споделиш как се
чувстваш.
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Когато твоите права и интереси са защитени
правосъдието е дружелюбно.

Ти имаш
права

Знаеш ли какво означава правосъдието
да бъде приятелско към децата?
Дружелюбно към децата е това правосъдие,
Което се води на първо място от висшите интереси на детето.
Което зачита, гарантира и прилага на практика правата на детето.
Което се допитва, изслушва и разбира мнението на детето
в производствата, които го засягат или то участва.
Което дава на детето възможност лично или чрез
представител да изложи всички факти в своя защита.
Което дава на детето възможност лично
или чрез представител да изложи всички факти.
Което се отнася към децата с уважение и зачита достойнството им.
Което не дискриминира децата.
Което не потиска и заплашва детето.
В което детето получава необходимата му информация на
разбираем език, съобразен с неговата възраст и способности.
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В което не се допуска самоличността или личните данни на детето да
бъдат предоставяни или публикувани в медиите, в това число снимки,
описание на детето или неговото семейство, имена и адреси и т.н.
Което се осъществява от професионалисти, обучени да общуват с деца
от различни възрасти и с различни потребности.
Което познава и прилага на практика международните
стандарти за защита правата на детето.

Недружелюбно правосъдие е това правосъдие,
Което е прекалено бавно.
В което се допускат много разпити на детето
жертва или свидетел на престъпление.
Което причинява страдание на детето.
Което заклеймява детето и му поставя етикет.
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Което ограничава правата на детето,
твърдейки, че защитава неговите
висши интереси.

Това ръководство се издава в рамките на проект
„Пакет от интегративни услуги за гарантиране
на правата на деца, участници в правни процедури”,
номер на договор CSP 029-138/24.07.2013.

Институт по социални
дейности и практики

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Българо-Швейцарска програма за сътрудничество
чрез Фонд за реформи, свързани с участието на
гражданското общество.

www.sapibg.org

