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Домашното насилие в цифри
• СЗО – 1/3 от жените по света са жертва на домашно насилие
• Агенцията на ЕС за основните права:
– 62 милиона жени в ЕС са били жертва на физическо и/или сексуално
насилие след 15-та си година;
– 22% от жените са били жертва на физическо и/или сексуално насилие от
страна на партньор;

– 43% от жените са били обект на някаква форма на психологическо насилие,
вкл. икономическо, от настоящ или бивш партньор.

Домашно насилие и насилие над жени
• Насилие над жени – нарушение на правата на човека и форма на
дискриминация срещу жените; включва всички актове на насилие,
основано на пола, които могат да доведат до физическо, сексуално,
психилогическо или икономическо страдание или вреда;

• Домашно насилие – всички актове на физическо, сексуално,
психическо или икономическо насилие, които се случат в семейството
или между бивши или настоящи съпрузи или партньори, независимо
дали делят едно и също жилище.

Комитет на ООН за премахване на всички
форми на дискриминация с/у жените
В. К. с/у България, жалба 20/2008, решение от 25 юли 2012 г.

• България не предоставя ефективна защита на жалбоподателката В. К.
срещу домашно насилие

• Насилието, основано на пола, е форма на дискриминация срещу
жените

• Държавите страни по Конвенцията са задължени да не допускат,
разследват, и наказват актове на насилие срещу жени.

В. К. с/у България
• Отказът на българския съд да издаде постоянна заповед за защита на основание липса
на неизбежна заплаха за живота или здравето на жалбоподателката (поради липса на
актове на домашно насилие в месеца, предхождащ подаването на иска), както и
липсата на места за настаняването й в кризисен център в Южна България на практика
е отказ тя да бъде третирана равноправно;

• Съдът се фокусира изключително върху заплахата за живота и здравето и

физическата цялост на жалбоподателката, като игнорира емоциалното и психическо
страдание;

• Съдът не отчита предишни инциденти и актове на насилие;
• Съдът прилага изключително висок стандарт за доказване в тежест на
жалбоподателката.

Айшату Джалоу с/у България, 32/2011
• Нарушение на Конвенцията поради липсата на разследване на търденията за актове на
домашно насилие срещу Джалоу и дъщеря й;

• СРС не разглежда търденията за домашно насилие при издаването на заповед за защита на
съпруга й и присъждане на временно настойничесто върху детето, нито уведомява
жалбоподателката за нахождението и състоянието на детето;

• Съдът подчертава, че действията на държавата се основават на стереотипи за ролята на

жените и мъжете в семейството, според които мъжете имат превъзходство спрямо жените;

• Комитетът препоръчва на държавата да предприеме мерки, с които да гарантира, че

пострадалите от домашно насилие жени разполагат с ефективен достъп до правосъдие и
други услуги (напр. преводач), както и да гарантират, че домашното насилие се взима
предвид при определяне на родителски права.

Бевакуа и С. с/у България – стандартът за
необходима грижа
• ЕСПЧ изтъква особената уязвимост на жертвите на домашно насилие,
която предопределя необходимостта от активно участие на държавата в
тяхната защита;

• ЕСПЧ посочва минимални изискания за спазването на принципите на
закрила, разследване и наказателно преследване: съдебен механизъм за
налагане на мерки за защита; наказателно преследване от общ характер
за всички случаи на домашно насилие; необходима грижа на държавата
при дискриминация, основана на пола.

Международно обичайно право
Съгласно доклад на Специалния докладчик на ООН относно насилието
срещу жените от 20 януари 2006 г., в международното обичайно право
съществува правило, което "задължава държавите да предотвратяват и да
реагират на актове на насилие срещу жени с необходимата грижа".

Истанбулска конвенция
• Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над
жените и домашното насилие, 2011 ( в сила от 2014 г.)

• Първият правнообързащ инструмент, който обхваща всички форми на
насилие над жените: физическо насилие; психологическо насилие;
преследване; сексуално насилие (вкл. изнасилване); насилствен брак;
осакатяване на женските гениталии; насилствен аборт и насилствена
стерилизация.

Защо Истанбулската конвенция е толкова
важна?
• Отчита насилието над жени като специфично насилие, основано на
пола, което засяга жените непропорционално и изисква специфична
защита

• Криминализира различните форми на насилие над жени
• Задължава държавите страни по Конвенцията да предоставят безплатни
общи и специализирани грижи за жените, пострадали от насилие

Основни акценти
• Задължение на страните по Конвенцията да упражняват дължима грижа
за превенция, наказание и обезщетение за вреда за всички прояви на
насилие над жени, извършени от недържавни субекти (чл. 5)

• Страните по Конвенцията се задължават да възприемат холистичен

(цялостен) и координиран подход в превенцията и борбата с насилието
над жени (чл. 7)

• Страните по Конвенцията се задължават да осигурят необходимите
финансови и човешки ресурси (чл. 8)

Основни акценти - превенция
• Да вземат мерки за промяна на поведението, нагласите и стереотипите
за положението на жените и мъжете (чл. 12)

• Да повишат осведомеността за явлението насилие над жени (чл. 14)
• Да обучат професионалисти (чл. 15)
• Ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни
(съдебна власт, полиция, местни власти, подкрепящи организации) –
Координационен механизъм

Основни акценти - защита
• Услуги за жертвите на насилие над жени независимо от

инициативата/участието им в производство срещу извършителя

• Основни услуги за подкрепа (медицинска, правна и психологическа помощ,
финансова подкрепа, настаняване, образование, обучение, подкрепа за
намиране на работа) (чл. 20)

• Специализирани услуги за подкрепа (географски разпределени, незабавни,
краткосрочни и дългосрочни) (чл. 22)

• Създаване на достатъчен брой кризисни центрове и 24-часови горещи
телефонни линии (чл. 23 и 24)

Основни акценти –съдебно преследване
• Всички форми на насилие над жени, попадащи в обхвата на
Конвенцията, следва да бъдат обявени за престъпление и наказвани
подобаващо;

• Оправдания, почиващи на култура, обичаи, религия, „чест“ са
неприемливи

• Забрана за задължителни алтернативни способи за разрешаване на
спорове в съдебното произодство.

