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УВОД: ЦЕЛ И ОБХВАТ
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Настоящото изследване е посветено на относимите към България стандарти и препоръки, свързани с насилието срещу жени и домашното насилие,
една бързо развиваща се дейност за защита на правата на човека както на международно, така и на национално ниво. Тази активност е част от движението за
равноправие на жените, което разшири своя глобален обхват от края на 80-те
и началото на 90-те години на миналия век. В този период то навлезе в своята
трета фаза, в рамките на която насилието срещу жени и домашното насилие
придоби особено място и невиждано до тогава значение. Това се дължи на редица фактори, свързани с вътрешната политическа и обществена динамика на
развитието на самото движение за равноправие на жените, с глобалния поход
срещу насилието изобщо, засягащо не само жените, но и много други групи,
както и с усилването на борбата срещу дискриминацията от всякакъв вид.
В първата част на настоящата разработка са изяснени основни принципи
и понятия, свързани с предмета на изследването. Във втората част са представени в обобщен вид правото на Европейския съюз (ЕС), свързано с насилието
срещу жени и домашното насилие, както и дейността в тази сфера на няколко
европейски институции. В третата част са представени правно обвързващите
стандарти, общите препоръки и специфичните препоръки към България на органи на Организацията на обединените нации (ООН). В четвъртата част са представени стандартите и препоръките на две регионални организации, в които
България членува – Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).1
На 27 юли 2018 г. българският Конституционен съд прие едно злополучно решение, с което обяви Конвенцията за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие на Съвета на Европа (Истанбулската конвенция)
1

С цел пестене на място, международните договори, актовете на вторичното право на ЕС и
документите на „мекото право“ по правата на човека в настоящата разработка са цитирани с
българските им наименования само в текста, но не и като бележки под линия. Всички те са налични
и достъпни както в оригинал, така и в различни преводи, в много на брой интернет сайтове.
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за противоречаща на Конституцията на Република България (Конституцията).2 Това зле информирано и лошо мотивирано решение не е първото, с което
Конституционният съд демонстрира липса на капацитет да обсъжда правата на
човека. Но то е особено пагубно за българската система за защита от насилие
срещу жените, тъй като по безпрецедентен за Европа начин обявява основни
понятия и принципи, върху които тя се основава, за противоречащи на ключови
конституционни норми, като например тази за правовата държава в член 4, ал. 1
от Конституцията. Така то прави невъзможно ратифицирането на Истанбулската
конвенция в България дори след реформа на настоящата Конституция, както и
въвеждането в законодателството на понятия и норми, които, макар да не изхождат от тази конвенция, са незаобиколими при изграждането на ефективна
защита от джендърно базирано насилие. Въпреки решението на Конституционния съд, в настоящото изследване тези ключови понятия и принципи ще бъдат
системно изложени и интегрирани в разясняването на стандартите за защита на
жените от насилие във всичките му форми.

2

Конституционен съд, Решение № 13 по к д. 3/2018 г., 27.07.2018 г.
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І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Декларацията за премахването на насилието срещу жени (Декларацията), приета с Резолюция 48/104 от 20 декември 1993 г. на Общото събрание на
ООН дефинира насилието срещу жените като
„[…] всяко действие на джендърно базирано насилие, което има за резултат или е вероятно да има за резултат физическо, сексуално или
психологическо увреждане или страдание на жени, включително заплахи за такива действия, принуда или произволно лишаване от свобода,
независимо дали това се случва публично или в личния живот“.
Това определение е добър изходен отправен пункт за анализ на основните понятия, свързани с предмета на настоящото изследване. Преди всичко то
определя насилието срещу жените широко както от гледна точка на резултата,
така и от гледна точка на типа действия, които то включва. От гледна точка на
резултата, в него става дума както за типичните за действия, свързани с физическо и сексуално малтретиране резултати от посегателства срещу телесния интегритет, така и за „психологическо увреждане“, което може да бъде резултат и от
други действия, които не са непременно свързани с физическо малтретиране.
Някои такива действия са посочени по-нататък в определението – „принуда“ и
„произволно лишаване от свобода“. Международните органи за защита на правата на човека, като например Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ,
Съдът), в практиката си не биха включили всички форми на принуда в обхвата на
забраната за нечовешко и унизително отнасяне, с която обикновено се асоциира понятието „насилие“.3 Те също така със сигурност не биха включили в обхвата
на тази забрана произволното лишаване от свобода. То представлява нарушение на правото на лична свобода и сигурност, което е различно от забраната за
нечовешко и унизително отнасяне. Други международни инструменти отиват
още по-далеч в това отношение. Определението на „насилие срещу жените“ в
3

Вж. Кънев, К., Защита от изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание,
София: Сиби, 2009 г.
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член 3а от Истанбулската конвенция например го разбира „като нарушение на
правата на човека и форма на дискриминация срещу жените“, а в резултатите от
него наред с горните включва и „икономическите увреждания“.4
На второ място, определението на Декларацията, както и на редица други международни документи, които я предшестват и следват, говори за насилието срещу жени като действия на „джендърно базирано насилие“ (на английски
език – „gender-based violence“, на френски език – „violence fondés sur le genre“).5
По същия начин за него говори и Истанбулската конвенция в член 3а. „Gender“
(на френски език „genre“) е термин, който очевидно е притеснил мнозинството в българския Конституционен съд, който в своето решение за конституционосъобразността на Истанбулската конвенция го обяви за неясен, противен на
конституционното разбиране за пола „като биологична категория“ и като такъв
откриващ пространство за противоречивото прилагане на конвенцията, „което
е в разрез с принципа на правовата държава във формален смисъл“. То според
Конституционния съд отваря пътя на
„[…] възможността за избор на индивида по своя воля на различна
„идентичност, основана на пола“, която може и да не съвпада с биологичната. Така изложеното разбиране изразява аспекти на „джендър-идеологията“ – сбор от идеи, убеждения и вярвания, че биологично детерминираните характеристики на пола са ирелевантни, а има
значение само половата самоидентификация“.
Разобличавайки попълзновенията на „джендър-идеологията“, екзоним, с който
противници на женското равноправие обозначават разнообразни и невинаги
свързани помежду си идейни тенденции в съвременния феминизъм, Конституционният съд не казва, както много други полуобразовани критици на Истанбулската конвенция правят, че с ратифицирането ѝ мъжете ще могат да влизат
по всяко време в дамските тоалетни и съблекални след като свободно се самоидентифицират като жени, но е близко до това. Според него „цялото българско
законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на
човешкия вид“.6 Въпреки това, според съда Конституцията възприема и „соци4

5

6

Тази добавка не е безпрецедентна. За „икономически увреждания“ наред с физическите,
сексуалните и психологическите говори в дефиницията си за „насилие срещу жени“ и Протоколът
от Мапуто към Африканската харта за правата на човека и народите за правата на жените
в Африка от 2003 г.
Това се отнася и за регионалните договори извън тези на ООН и Съвета на Европа, като например
Междуамериканската конвенция за превенция, наказване и изкореняване на насилието срещу
жени (Конвенцията от Белем до Пара) от 1994 г. и Протоколът от Мапуто към Африканската
харта за правата на човека и народите за правата на жените в Африка от 2003 г.
Това неясно формулирано твърдение изглежда да подсказва, че Конституционният съд тълкува
българското законодателство като недопускащо транссексуални и интерсексуални идентичности.
Той обаче не насочва към конституционни основания за това, а системният преглед на българското
законодателство в светлината на международните стандарти не подкрепя подобен извод. Член 4,
ал. 1 от Закона за защита от дискриминация забранява дискриминацията на основата на редица
изрично посочени в него признаци и добавя, че към тях трябва да се добавят „всякакви други
признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е
страна“. Редица международни органи са признали, че „трансджендърната“ (ЕСПЧ) и по-общо
„джендърната“ идентичност е включена като недискриминационен признак сред „другите“
основания за недискриминация в съответните международни договори.
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алното измерение на пола“, но само като „единство от биологично детерминираното и социално конструираното“. Последното обаче се свързва със социалната роля „майка“, „раждане“ и „акушерска помощ“ и „[…] не създава социален
пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията“. Тази разлика между „социалното измерение на пола“ и „създаването на социалния пол“
според Конституционния съд поражда противоречие с принципите на правовата държава, което е уникално българско. Принципът на правовата държава,
залегнал във всички действащи конституции на европейските държави, е изтълкуван като влизащ в противоречие с понятията на Истанбулската конвенция само от българския върховен орган за конституционен контрол. Подобна
схоластика, лишена от разбиране на основните понятия, на смисъла и целта на
Истанбулската конвенция, е свидетелство за пропастта, която разделя мисленето на мнозинството от съдиите в Конституционния съд от сериозните промени
в европейските общества и техните правни системи след края на Втората световна война, довели до възприемането и въвеждането на ключовите понятия
на борбата с насилието срещу жени и домашното насилие на национално и на
международно ниво.
В книгата си „Вторият пол“ от 1949 г., положила началото на дебата за
разграничаването между „пол“ и „джендър“ (или „социален пол“, както този термин е преведен в българското издание на Истанбулската конвенция от Съвета
на Европа7) Симон дьо Бувоар пише:
„Жената не се ражда жена, а става такава. Никаква биологическа, психическа, икономическа съдба не стои в основата на образа, въплътен
по волята на обществото в човешката самка; цивилизацията като
цяло създава промеждутъчния продукт между мъжа и кастрата, квалифициран като женски“.8
В основата на това твърдение стои разбирането за формиращата функция на социалната среда и по-специално на натиска, въплътен във „волята на
обществото“, както върху актуалните социален статус и социални роли, наложени на жените, така и върху асоциациите за тях, свързващи се с този биологичен пол. В идеята си за „промеждутъчния продукт между мъжа и кастрата“ дьо
Бувоар по-нататък разкрива социалното възприятие за дисфункцията, асоциирана с тези роли, за жената като „втори“, също така като качество, пол.
„Вторият пол“ полага един от теоретичните фундаменти на втората фаза
на феминисткото движение, набрала сила от средата на 60-те години на миналия век, както и на дискусиите около понятието „джендър“. Това понятие е тясно свързано с борбата за равноправие на жените под формата на атака срещу
„естествената“ връзка на биологичния пол със социалната роля, например на
раждането на деца с тяхното отглеждане, съответно насочването на мъжете и
жените „по волята на обществото“ към различни жизнени траектории – тази на
7
8

По сходен начин е преведен този термин в преводите на Истанбулската конвенция, осъществени
от Съвета на Европа и на други езици, например на турски език („toplumsal cinsiyet”), на полски
език („płeć społeczno-kulturowa”) и на немски език („soziales Geschlecht“).
Симон дьо Бувоар, Вторият пол, София: Колибри, 2020 г., с. 365.
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„жената в къщи“ в единия случай и на „осигуряващия прехраната“ мъж в другия.
На този етап от развитието на втората фаза на феминисткото движение различията между мъжа и жената се разглеждат през двуизмерната призма на „пола“,
асоцииран с биологичните различия, и „джендъра“, асоцииран със социалните
различия.9
От тази гледна точка насилието срещу жени под формата на джендърно базирано насилие е средство за принуждаването им да се придържат към
предписаните им в рамките на конкретното общество роли. В преамбюла на
Декларацията за премахването на насилието срещу жени държавите членки
признават, че „[…] насилието срещу жени е проява на исторически неравноправните отношения между мъжете и жените, които са довели до господство
над и дискриминация срещу жените от страна на мъжете и до възпрепятстването на пълния напредък на жените“. Пекинската декларация и платформа
за действие на ООН от 1995 г. отива по-далеч. Според нея насилието срещу
жени е не просто проява, а „[…] един от решаващите социални механизми, чрез
които жените се принуждават да заемат подчинено положение в сравнение с
мъжете“.10 Обвързването на джендърно базираното насилие с дискриминацията
срещу жените и с принуждаването им към конформизъм със социално предписаните им роли от началото на 90-те години на миналия век до сега става повтарящ се мотив във всички международни документи по темата. Той присъства
и в преамбюла към Истанбулската конвенция, който възпроизвежда текста от
Декларацията. А „насилието срещу жени“ става синоним на „джендърно базирано насилие“ и като такова – престъпление, мотивирано от предразсъдъци.11
Като синоними тези термини ще се употребяват и в настоящото изследване.12
Паралелно, от средата на 50-те години на миналия век разграничението
между „пол“ и „джендър“ започва да се прави в рамките на изследванията на
транссексуалността и интерсексуалността. Новозеландският психолог и сексолог
Джон Мъни въвежда „джендър“ като общ термин, който приютява „[…] всички
различни компоненти на сексуалните различия, включително сексуално-гениталните, сексуално-еротичните и сексуално-размножителните компоненти“.13 В
рамките на тази парадигма „джендърна роля“ и „джендърна идентичност“, които за Мъни са двете страни на една и съща монета, придобиват значение, при
9
10
11
12

13

Nicholson, L., “Gender”, in: Jaggar, A. and I. Young (eds.), A Companion to Feminist Philosophy, Oxford et
al.: Blackwell, 1998, p. 289.
UN, Beijing Declaration and Platform for Action: Beijing+5 Political Declaration and Outcome, UN Women,
2015, recital 117.
Вж. по-подробно: Кънев, К. и Д. Ангелова, Престъпления, мотивирани от предразсъдъци, София:
БХК, 2019 г., с. 54 – 61, достъпно онлайн на: https://www.bghelsinki.org/bg/reports/prestapleniapodbudeni-ot-predrazsadatsi.
Разбира се, насилието срещу жени не всякога има джендърно измерение. Както отбелязват Нанси
Русо и Анджела Пърло, то не включва всеки насилствен акт, който една жена може да изпита, като
например заплахата с оръжие по време на грабеж (Russo, N., A. Pirlott, “Gender-Based Violence:
Concepts, Methods, and Findings”, Ann. N.Y. Acad. Sci. 1087, 2006, p.181).
Money, J., Gay, Straight and In-Between: The Sexology of Erotic Orientation, New York/Oxford: Oxford
University Press, 1988, p. 53. Мъни се смята за създател на термина „джендър“ с горното значение,
но това е формалност, която по никакъв начин не зачерква по-общото му значение на социално
установени роли, дейности и характеристики, възприемани като подходящи за мъжете и жените.
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което поне на пръв поглед социалното измерение е оставено на заден план
пред биологичното. Но това е само на пръв поглед. В действителност, при така
разбираните „джендърна роля“ и „джендърна идентичност“ социалният натиск
към конформизъм с определен тип сексуално поведение е в много случаи дори
още по-силен отколкото в разбирането за „джендър“, което не включва каквито
и да било аспекти на сексуалното поведение. Исторически „волята на обществото“, въплътена в натиск към конформизъм на сексуалното поведение в случая на
лицата с различна сексуална ориентация, транссексуалните и интерсексуалните,
е свързана както с физическо насилие, така и с различни по форма и степен
на инвазивност и недоброволност „лечебни“ подходи, често водещи до трайни
увреждания на техните жертви.
В края на 80-те години на миналия век главно в средите на академичния
феминизъм започва да се обсъжда проблема за смисъла на разграничаването
между „пол“ и „джендър“. Много автори стигат до убеждението, че биологичното разграничаване на жената от мъжа замъглява факта, че самият биологичен
пол е социално конструиран и по този начин е част от, а не нещо различно от
„джендър“. Едновременно с това във феминисткия дебат навлиза и темата за
„интерсекционалността“ (или както понякога се обозначава на български език,
„пресечността“), идеята, че потисничеството и дискриминацията спрямо жените
са често съчетани с потисничество и дискриминация и на някаква друга основа
– раса, религия, социално положение, увреждане и др. и че социалните роли,
наложени на жената като жена, съответно, социалното конструиране на подобни роли в конкретните обществени условия е неразграничимо от социалните
роли и тяхното конструиране, основани на други признаци.14
Джудит Бътлър е сред водещите критици на бинарното (мъжко-женско)
полово противопоставяне, както и на разграничението между „пол“ и „джендър“. За нея при жените наред с пола, също така класата, расата, сексуалната
ориентация и половата идентичност, както и свързаните с тях възприятия за
дължимо поведение, са преплетени до степен, която не би следвало да дава
възможност за отделяне на един от тези признаци като водещ както за индивидуалната идентификация на субекта, така и за определяне на източника на натиск към конформно поведение. И пола, и джендъра при Бътлър са поради това
въпрос на „перформативност“, нещо, на което човек дава израз в действията си,
а не нещо, което е същностно за него/нея.
„Следователно, в рамките на наследения дискурс на метафизиката на
субстанцията, джендърът се оказва перформативен, т.е. конституиращ идентичността, която претендира, че е. В този смисъл, джендър винаги е действие, макар и не действие на субект, за когото може
да се каже, че съществува преди действието“.15
14

15

Интерсекционалността е въведена във феминисткия дебат от Кимбърли Креншоу. Вж. например:
Kimberlé W. Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against
Women of Color”, in: Bailey, A. and Ch. Cuomo, The Feminist Philosophy Reader, Boston etc: McGrow Hill,
2008.
Butler, J., Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, N. Y. and London: Routledge, 1999, p.
33.
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В немалко на брой хомофобски и трансфобски памфлети, като този на
Шарън Джеймс, и в още повече медийни публикации Джудит Бътлър е заклеймена като „лесбийска феминистка, пионер на джендърната теория“, която чрез
магическата дума „джендър“ цели да подрони „бинарната мъжко/женска структура на човешкото съществуване“.16 В действителност, с атаката си срещу „есенциализма“ Бътлър атакува и идеята за разграничаването на „пол“ от „джендър“.
Подобна атака срещу „есенциализма“ е в определен смисъл безпрецедентна на
фона на подходите, свързани с обосноваване на историческото потисничество и дискриминацията по други признаци, например раса, етническа принадлежност и религия. Тя предизвиква смущение във феминисткото движение и
поражда страхове, че по този начин феминизмът е оставен без политически
субект. Линда Никълсън, заедно с много други представителки на левия феминизъм, в този смисъл пита: „Как е възможно феминизмът да съществува като
политическо движение без да издига искания, свързани с потребностите и ситуацията на жените, искания, които включват обобщения за „жените“?“.17
На фона на този дебат международните документи, свързани с насилието срещу жени, формулират своите основни определения. В много от тях могат да се видят отгласи от дебата. Истанбулската конвенция в член 3в определя
„джендър“ като „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. В
това определение „джендърът“ (социалният пол) е ясно разграничен от биологичния като на последния по недвусмислен начин е приписана субектност. Определението изглежда да допуска в някаква степен и смисъл перформативност
по отношение на социалния, но не изглежда да допуска такава по отношение на
биологичния пол. В унисон с това Истанбулската конвенция въвежда интерсекционалността отново в ограничен смисъл и обхват в член 4, т. 3 със забраната
за дискриминация при прилагането ѝ и при осигуряване на мерките за защита
без всякаква дискриминация, основана на голям брой признаци.
Малко по-особено стои въпроса в Истанбулската конвенция с „домашното насилие“. В член 3б то е определено като „[…] всички актове на физическо,
сексуално, психологическо или икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството, или между бивши или настоящи съпрузи или
партньори, независимо дали извършителят живее или е живял заедно с жертвата“. В него видимо отсъства джендърния аспект, независимо от това, че основната част от домашното насилие е джендърно базирано. Но основната цел
на Истанбулската конвенция, както е определена в член 1.1а, е „[…] да защитава
жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и премахва
насилието срещу жени и домашното насилие“. Двата аспекта на общия проблем с насилието срещу жените, джендърно базираното насилие и домашното
насилие присъстват равнопоставено и в заглавието на конвенцията. Те следва
винаги да се имат предвид при анализа както на нейните разпоредби, така и на
другите международни стандарти в тази сфера.
16
17

James, Sh., Gender Ideology: What do Christians Need to Know, Christian Focus Publications, 2019, p. 21.
Nicholson, L., “Gender”, p. 294.
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През последните години в международните документи, посветени на
дискриминацията на жените, включително на насилието срещу жени, както и
в тези, за които това не е фокус, а по-скоро съпътстваща тема, е налице ясно
откроима тенденция към системна употреба на „джендър“ в контексти, в които
преди това се е употребявал „пол“ (например в стандартните антидискриминационни разпоредби).18 Подобна тенденция се наблюдава и в словоупотребата,
която използва в практиката си ЕСПЧ. Изследване на системата HUDOC, в която
се публикуват публичните документи на този съд показва, че за десетилетието
1.01.2000 г. – 1.01.2010 г. думата „gender“ е била употребена 160 пъти в публикувани общо 57 375 документа, като до 1.01.2006 г. това е станало в само 53 случая.
Това включва 13 употреби в рамките на това десетилетие в 1 466 публикувани
решения на Голямата камара. За десетилетието 1.01.2010 г. – 1.01.2020 г. тази дума
е употребена 580 пъти в публикувани общо 77 511 документа. Това включва 100
употреби в 2 920 публикувани решения на Голямата камара.19
Тенденцията към заместване на „пол“ и производните на този термин с
„джендър“ и неговите производни в международните документи от последните
години е отбелязана и от много други наблюдатели. Комисарят по правата на
човека на Съвета на Европа също отбеляза това един от докладите си за своята
дейност през 2016 г.20
Тази тенденция към засилена употреба на „джендър“ цели да подчертае
значението на социалното измерение на пола в основната част от случаите, в
които става дума за социални отношения, регулирани от правото, и особено
когато става дума за дискриминация. Тя е правилна и следва да бъде отчетена и
възприета в съответствие с националните езикови норми и в държавите членки.

18
19
20

За съжаление, в българските преводи на тези документи, включително на такива, които са правно
обвързващи, тази тенденция не е отчетена, което прави преводите неточни.
Системата HUDOC е достъпна онлайн на: https://hudoc.echr.coe.int/. Документите на ЕСПЧ се
публикуват в системата HUDOC на различни езици като основната част от тях са на английски
език. Това не би трябвало да засегне общия извод, открояващ тенденцията.
Commissioner for Human Rights, 3rd Quarterly Activity Report 2016, CommDH(2016)37, Strasbourg, 16
November 2016, p. 20, достъпно онлайн на: https://rm.coe.int/16806dabe4.
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ІІ. ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Понастоящем Европейският съюз не е изработил цялостна правна рамка
за борба с насилието срещу жени и домашното насилие. С влизането в сила на
Договора за функциониране на Европейския съюз (Лисабонският договор) през
декември 2009 г. Съюзът добива значителни компетенции в сферата на полицейските и наказателноправни въпроси, включително разширени възможности
да създава вторично право, свързано с насилието срещу жени и домашното
насилие. Засега обаче такова е създадено с много ограничен обхват.
На ниво първично право единствените разпоредби, които могат да бъдат относими към насилието срещу жени и домашното насилие са тези, гарантиращи защитата от дискриминация и основните човешки права в Лисабонския
договор и в Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата). Член
8 от Лисабонския договор предвижда, че във всички негови дейности Съюзът
полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените. Член 21 от Хартата забранява дискриминацията,
основана на редица признаци, сред които пол и сексуална ориентация. Член 23
от Хартата изисква от държавите членки когато прилагат правото на ЕС да гарантират равенството между мъжете и жените във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.21 Тази разпоредба е формулирана не
просто като негативно право, какъвто е случаят с общата антидискриминационна разпоредба на член 21, но и като изискваща позитивни задължения на страните да осигурят защита от дискриминация и когато тя се практикува от трети
лица.22 Това се отнася и за защитата от джендърно базирано насилие доколкото
то представлява крайна форма на дискриминация. Относима е и разпоредбата
на член 4 от Хартата, която забранява изтезанията, нечовешкото или унизително
21
22

Заетостта, труда и възнаграждението в никакъв случай не изчерпват обхвата на „всички области“
(Kellerbauer, M., M. Klamert and J. Tomkin (eds), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights:
A Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 2171).
Peers, S. et al., The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford and Portland: Hart
Publishing, 2014, p. 647 – 649.

Към съдържанието »

15

отнасяне или наказание, както и останалите разпоредби, гарантиращи основни
човешки права ако възприемем широкия подход на Истанбулската конвенция
към насилието срещу жени.
Рамката на първичното право на ЕС има своите недостатъци с това, че
ограничава защитата от дискриминация до отношенията между мъжете и жените. Тя не разкрива перспектива пред един по-широк спектър от мерки, които да
са специфично насочени към подобряване на положението на жените без оглед
на съпоставката на тяхното положение с това на мъжете.23
Сред документите на вторичното право на ЕС най-относим към насилието срещу жени и домашното насилие е Директива 2012/29/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директивата). Тази директива, която заменя Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета е действащо право и следваше да бъде транспонирана във всички държави
членки до 16 ноември 2015 г. Директивата засяга ключов, макар и ограничен
аспект от проблема – гарантиране, че жертвите на престъпления, включително
на такива, които представляват джендърно базирано насилие, получават подходяща подкрепа и защита и могат ефективно да участват в наказателното производство.24 Тя изисква от държавите членки да третират жертвите с необходимото
уважение, тактичност и професионализъм и без каквато и да е дискриминация
при контактите им с компетентните органи и служби.
Сравнен с обхвата на Истанбулската конвенция, този на Директивата е
доста по-тесен. Директивата се ограничава до правата, подкрепата и защитата
на жертвите само в наказателното производство, докато Истанбулската конвенция изисква предприемането на мерки в много по-широк спектър от обществени отношения. На второ място, ако изходим от широкото определение на
„насилие срещу жени“ на Истанбулската конвенция, Директивата обхваща само
тази част от него, която е криминализирана в националното наказателно право
на държавите членки. И макар в редица съображения, както и в няколко разпоредби, тя да налага специални изисквания към третирането на жертвите на
джендърно базираното насилие, Директивата не изисква никаква допълнителна
криминализация на деяния и дори изобщо признаване на равнище национално
наказателно право на джендърно базирани престъпления.25
Директивата използва тясно определение за жертва в член 2.1а. Освен
физическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, „жертви“ по
смисъла на Директивата са също така и „членовете на семейството“ на лицата,
чиято смърт е пряка последица от престъплението и които са претърпели вреди
от него. Под „членове на семейството“ Директивата разбира съпругът/съпругата,
23
24
25

Ibid., p. 659 – 660.
Това се отнася, разбира се, и за жертвите на домашно насилие, което в българския превод на
Директивата е преведено, следвайки английския текст, като „насилие при близки взаимоотношения“.
Официалният български превод на Директивата, както впрочем и преводите на няколко други
езика, не предава адекватно джендърното измерение на насилието срещу жени. Там, където в
английския текст става дума за gender-based violence, а във френския – за violences fondées sur le
genre, в българския текст се говори за „насилие, основано на пола“.
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лицето, което живее с жертвата „в ангажирана, постоянна и стабилна интимна връзка в общо домакинство“, преките роднини и „издържаните от жертвата
лица“. Така, за разлика от съпрузите, лицата, които са живели в интимна връзка с починалото лице трябва да доказват нейния характер, както и това, че са
живели в общо домакинство. В контекста на домашното насилие остава неясен
въпросът дали лице, което е извършител на такова насилие, предвид тесния
подход към насилието на Директивата, може също така да бъде конституирано
и като жертва в качеството му на „издържано от жертвата лице“.26
Директивата групира правата на жертвата в три групи: права, свързани
с предоставянето на информация и подкрепа; права, свързани с участието в
наказателното производство и права, свързани със защитата на жертвите и признаването на жертвите със специфични потребности от защита. И трите групи
права имат за предпоставка формалното признаване на статут на жертва, което
става в съответствие с националното законодателство и по отношение на което Директивата предоставя широко право на преценка на държавите членки,
включително да установяват административни процедури, които са необходими за установяване дали дадено лице е жертва (съображение 19).
Първата група засяга правата на жертвата, гарантирането на които предпоставя нейното ефективно участие в наказателното производство. Те включват:

26



Правото на жертвите да разбират и да бъдат разбирани (член 3),
което налага позитивно задължение на държавите да предприемат
подходящи мерки, съобразени с индивидуалните особености на
жертвите, за да им съдействат да разбират и да бъдат разбирани
както в началото, така и при следващите техни контакти с органа на
наказателното производство.



Правото на получаване на информация от първия контакт с
компетентния орган (член 4). То включва подходящо разясняване от компетентния орган на процедурите, в които жертвите могат
да участват и подкрепата, която те могат да получат, за да участват
ефективно в наказателното производство, включително възможността за незабавна медицинска и друга специализирана помощ, за
подаване на жалби, правна помощ, обезщетение, устен и писмен
превод и услуги за възстановително правосъдие.



Правата на жертвите при подаване на жалби (член 5), включително правата им да получат писмено потвърждение за получаването, да подадат жалба на език, който разбират и да получат безплатен
превод.



Право на жертвите да получават информация по делото
(член 6). То включва възможност жертвите да получат решенията, с
които се прекратява, спира или не се образува наказателно производство, както и друга относима информация; уведомяване за освобождаването или бягството на извършителя; информация за датата

Spurek, S., An analysis of the Victim’s Rights Directive from a gender perspective, Vilnius: EIGE, 2016, p. 21.
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и мястото на съдебното производство и естеството на повдигнатите
срещу извършителя обвинения.


Право на безплатен устен и писмен превод (член 7). Такъв се
дължи на жертви, които не владеят езика на производството. Обемът
и вида на превода варират в зависимост от ролята на конкретната
жертва в наказателното производство и тяхната активност в неговия
ход.



Право на достъп до служби за подкрепа на жертвите (член 8).
Това право има два компонента – гарантиране на безплатен достъп
в условията на поверителност до съществуващите служби за подкрепа на жертвите и позитивно задължение на държавите членки да
предприемат мерки за създаване на такива служби. Т. 5 от тази разпоредба предвижда, че достъпът до служби за подкрепа на жертвите не следва да зависи от това, дали жертвата е подала официална
жалба пред компетентния орган във връзка с извършеното престъпление, което е особено полезно за жертвите на джендърно базирано насилие и на домашно насилие.27



Право на специфична подкрепа от службите за подкрепа на
жертвите (член 9). Тя включва информация от значение за правата на жертвите и за съществуващите служби за подкрепа; право на
емоционална и психологическа подкрепа; право на съвети по финансови и практически въпроси, както и на съвети относно риска
и предотвратяването на риска от вторично и повторно виктимизиране. Тази разпоредба предвижда изрично задължение на държавата да предоставят целева и интегрирана подкрепа на жертви със
специфични потребности, включително такива, които са жертви на
джендърно базирано насилие и на домашно насилие.

Втората група права засяга участието на жертвите в наказателното производство. Това е може би най-важната част от Директивата. Тя изисква гарантиране на ключови права и заедно с това съдържа някои немаловажни слабости.
Тези права включват:

27



Право на изслушване (член 10). То включва възможност жертвите
да бъдат изслушвани в хода на наказателното производство и възможността им да представят доказателства. Тази разпоредба оставя
регулирането на тази дейност изцяло на свободата на преценка на
държавите членки.



Права в случай на решение да не се провежда наказателно
производство (член 11). Те включват правото на преразглеждане
на всяко решение да не се провежда наказателно производство. За
целта жертвите трябва да бъдат своевременно и в достатъчен обем
информирани за възможностите им да упражнят това право. Разпоредбата обаче допуска жертвите да не могат да го упражняват при

Spurek, S., An analysis of the Victim’s Rights Directive from a gender perspective, р. 32.
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леки престъпления, а много от тези, свързани с домашно насилие,
се третират като такива от националното право.28 Тя също така не
изисква съдебен контрол върху отказите. Това е ключова слабост
на Директивата. В междинната резолюция по групата дела Великова
срещу България, включващи физическо малтретиране на задържани
от правоохранителните органи от 1 октомври 2020 г., Комитетът на
министрите поставя като важно условие за изпълнението на тези
решения въвеждането „[…] ако е необходимо чрез гъвкаво тълкуване на Конституцията или чрез конституционна реформа, на съдебен
контрол над отказите да се образуват разследвания“.29

28
29
30



Право на гаранции в контекста на услугите за възстановително
правосъдие (член 12). Тези права имат за цел да защитят жертвите
от вторично и повторно виктимизиране в хода на процедурите по
възстановително правосъдие. Те гарантират, че последните могат да
се провеждат само ако са в интерес на жертвата и с нейно съгласие,
получено след пълна и безпристрастна информация относно процедурите. Тези гаранции са особено важни за жертвите на джендърно
базирано и домашно насилие доколкото те са особено застрашени
от вторично и повторно виктимизиране.



Право на правна помощ (член 13). Това право дава възможност на
жертвите да се ползват от правна помощ в съответствие с условията по националното право. Сериозна слабост на разпоредбата е, че
това право жертвите получават едва когато получат статут на страна
в наказателното производство. Това означава, че в много държави
членки, включително в България, жертвите няма да могат да се ползват от правна помощ за да обжалват отказите на компетентните органи да не образуват наказателно производство.



Право на възстановяване на разходите (член 14). То гарантира
възможността жертвите, участващи в наказателното производство,
да си възстановят направените за това разходи.



Право на връщане на имущество (член 15). То гарантира своевременното връщане на имуществото на жертвите, което е използвано
за целите на наказателното производство.



Право на решение за обезщетение от извършителя на престъплението в хода на наказателното производство (член 16). Това
е ключово право на жертвите, след упражняването на което те имат
възможност да получат решение за обезщетяване от извършителя
на престъплението в разумен срок.30

Spurek, S., An analysis of the Victim’s Rights Directive from a gender perspective, р. 34.
Committee of Ministers, Interim Resolution CM/ResDH(2020)198, 1 October 2020, достъпно онлайн на:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016809fc599.
Директива 2004/80/ЕО на Съвета за от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите
на престъпления цели създаването на система за сътрудничество между държавите членки с цел
да се улесни достъпа на жертвите на престъпления до обезщетение в трансграничните случаи.
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Права на жертвите, които пребивават в друга държава членка
(член 17). Тези права имат за цел да гарантират, че компетентните
органи ще могат да сведат до минимум трудностите, които жертвите,
пребиваващи в друга държава членка могат да изпитат при упражняването на правата си в наказателното производство. Това включва
възможност за разпитване на жертвата незабавно след подаване на
жалбата, използване на видеоконферентни връзки при изслушване
и възможност за подаване на допълнителни жалби в страната, в която пребивават.

Третата група права в Директивата засяга защитата на жертвите. Тя включва две групи разпоредби – такива, които регулират общо правото на защита и
позитивните задължения на държавата да го осигурят за всички жертви, и такива, които регулират защитата на жертвите със специфични нужди от защита.


Право на защита (член 18). Тази разпоредба цели да гарантира общото право на защита на всички жертви на престъпления от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение и за защита на тяхното достойнство по време на разпит и при даване на
показания.



Право да се избягва контакт между жертвата и извършителя
на престъпление (член 19). Тази разпоредба изисква държавите
да създадат необходимите условия за избягване на контакт между
жертвите и техните семейства и извършителя в помещенията, в които се провежда наказателното производство, освен когато то изисква такъв контакт.



Право на жертвите на защита в хода на разследването в наказателното производство (член 20). Това право изисква държавите
членки да осигурят, че разпитите на жертвите ще се провеждат без
неоснователно забавяне, че те, както и медицинските прегледи, ще
бъдат сведени до минимум и че жертвите могат да бъдат придружавани от лице по свой избор.



Право на защита на неприкосновеността на личния живот
(член 21). Това право изисква от държавите членки да предприемат
подходящи мерки за защита на неприкосновеността на личния живот на жертвите, включително на техните лични изображения. То
следва да бъде балансирано с правото на свобода на изразяване и
свободата на медиите.



Индивидуална оценка на жертвите с цел установяване на специфичните им нужди от защита (член 22). Тази разпоредба е първата от тези, които регулират правата на жертвите на защита в съответствие със специфичните им нужди. Тя изисква държавите членки
да осигурят на жертвите индивидуална оценка за да се установят
тези нужди. В т. 3 са изброени групи от жертви, на които следва да
се обърне особено внимание в това отношение. Сред тях наред с
20
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другите са жертвите на джендърно базирано насилие и на домашно
насилие. Наред с естеството на престъплението и характеристиките
на жертвата, под внимание се вземат и тежестта на престъплението
и степента на очевидните вреди, претърпени от жертвата.


Право на защита на жертвите със специфични нужди от защита в хода на наказателното производство (член 23). Тази ключова разпоредба на Директивата описва съдържанието на мерките за
жертви, за които са установени специфични нужди от защита. Тези
мерки на фазата на досъдебното производство включват: извършване на разпитите на жертвата в специални помещения; извършване на разпитите на жертвата от или посредством професионалисти,
специално обучени за тази цел; извършване на всички разпити на
жертвата от едни и същи лица; извършване на всички разпити на
жертви на сексуално насилие, на джендърно базирано насилие и на
домашно насилие от лице от същия пол ако жертвата желае това,
освен когато разпитите се извършват от съдия или прокурор. На
съдебната фаза мерките включват: избягване на визуалния контакт
между жертвите и извършителите; изслушване на жертвата извън
съдебната зала; избягване на ненужни разпити на жертвата; провеждане на съдебното заседание при закрити врати.



Право на защита на децата жертви в хода на наказателното производство (член 24). Тази разпоредба предвижда допълнителни
права за децата-жертви, които включват аудио-визуално записване
на разпитите, назначаване на специален представител в определени случаи и право на правни консултации от адвокат в определени
случаи.

В няколко допълнителни разпоредби Директива 2012/29/ЕС налага задължения на държавите членки да организират обучения на служителите, които
влизат в контакт с жертви на престъпления, както и за координиране на действията на националните си служби с цел подобряване на достъпа на жертвите до
правата, установени в нея. Член 26 изисква от тях да предприемат действия за
повишаване на осведомеността относно установените в Директивата права, за
намаляване на риска от виктимизиране и за свеждане до минимум на отрицателните ефекти от престъпленията, както и от вторично и повторно виктимизиране. Тези действия следва да бъдат насочени приоритетно към рискови групи,
сред които жертвите на джендърно базирано насилие и домашно насилие са
специфично посочени.
Освен Директива 2012/29/ЕС, няколко други акта на вторичното право
на ЕС са с различна степен на относимост към насилието срещу жени. Сред тях
без съмнение е Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора
и защитата на жертвите от него. Тази директива цели да установи минимални
правила относно определението на престъпленията и наказанията в сферата
на трафика на хора. Както подчертава още съображение 3, директивата приКъм съдържанието »
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знава джендърноспецифичното естество на трафика, което изисква мерките за
подкрепа също да бъдат джендърно специфични. Директивата очертава кръга
от деяния, които представляват трафик на хора и съучастие в трафик и изисква
тяхното криминализиране. Тя също така изисква установяване на отговорност,
както и подходящи пропорционални и възпиращи санкции за физически и за
юридически лица. Останалата част от разпоредбите уреждат подпомагането на
жертвите, защитата им в хода на наказателното производство, включително на
децата, обезщетяването на жертвите и мерките за превенция.31
Пряко относима към насилието срещу жени е и Директива 2011/99/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно
европейската заповед за защита. Тя цели да установи правила, позволяващи
на съдебен или равностоен орган в държава членка, в която е приета мярка за
защита с оглед да се защити дадено лице от престъпно деяние на друго лице, да
издава европейска заповед за защита, която дава възможност на компетентен
орган в друга държава членка да продължи защитата на лицето на територията
на тази друга държава. Компетентният орган на изпълняващата държава следва да признае тази заповед и да вземе решение за предприемане на мерки,
предвидени в неговото национално право при подобни случаи, за да гарантира
защитата на защитеното лице. От европейската заповед за защита могат да се
ползват жертви на джендърно базирано насилие и на домашно насилие, както
и други жертви на престъпления.
Доколкото насилието срещу жени е резултат от и средство за упражняване на дискриминация, директивите, посветени на равното третиране на мъжете
и жените са също относими, макар и косвено. Повечето от тях засягат равенството в третирането в трудовите и свързаните с резултатите от трудовата дейност
отношения. Сред тези директиви от основно значение е Директива 2006/54/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на
принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в
областта на заетостта и професиите. Другите подобни директиви включват: Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане
на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги; Директива 2010/41/
ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за прилагане на
принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности
в качеството на самостоятелно заети лица. От особено значение в тези директиви са разпоредбите, забраняващи тормоза и сексуалния тормоз в работните
отношения.

31

За анализ на джендърното измерение на Директива 2011/36/ЕС вж.: EIGE, Gender-speciﬁc measures
in anti-traﬃcking actions: Report, Luxemburg: EIGE, 2018, достъпно онлайн на: https://eige.europa.eu/
sites/default/ﬁles/documents/20182865_mh0418455enn_pdf.pdf.
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ІІІ. РОЛЯТА НА ДРУГИТЕ
ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ В БОРБАТА С НАСИЛИЕТО
СРЕЩУ ЖЕНИ И
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Насилието срещу жени и домашното насилие е сериозен проблем в Европейския съюз. За неговото разпространение има многобройни изследвания
в държавите членки. През 2014 г. Агенцията на ЕС за основни права направи
изследване във всички страни членки, с което очерта широка панорама на насилието (вж. текстовия прозорец за някои от неговите резултати).32
Резултати от изследването за насилието срещу жени
на Агенцията за основни права на ЕС от 2014 г.
Изследване от 2014 г. на Агенцията за основни права на ЕС показва, че насилието срещу жени е широко разпространено в рамките на ЕС. Според него една
трета от всички жени в Европейския съюз са били подложени на физическо или
сексуално насилие поне веднъж през живота си след 15-годишна възраст. 22%
от жените, които са имали партньор са били подложени на насилие от партньора си. 20% от младите жени (на възраст 18-29 години) са преживели сексуален
тормоз онлайн, всяка пета жена (18%) е била преследвана (след 15 г.), една на
всеки двадесет жени (след 15 г.) е била изнасилена, а 11% от жените (след 15 г.) са
претърпели сексуално насилие от партньор или друго лице. 18% от жените над
15 г. са претърпели преследване, а 14% са получавале обидни или заплашителни телефонни обаждания или съобщения. Изследването показва, че повечето
случаи на насилие не се съобщават на компетентните органи.
Редица институции на Европейския съюз през последните години са
предприели системни действия за борба с насилието срещу жени и домашното
насилие. През юни 2020 г. Европейската комисия комуникира до Европейския
32

FRA, Violence against Women: an EU-wide survey, Vienna: FRA, 2015, p. 21 – 22, 81, 88, 106, достъпно
онлайн на: https://fra.europa.eu/sites/default/ﬁles/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-resultsapr14_en.pdf.
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парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета
на регионите Стратегията на ЕС за правата на жертвите (2020 – 2025 г.)
(Стратегията). Този първи по рода си документ е посветен на жертвите на престъпления изобщо и поради това е ограничен в обхвата си що се отнася до насилието срещу жени и домашното насилие. Стратегията формулира пет ключови
приоритета: 1) ефективна комуникация с жертвите и безопасна среда, в която
жертвите да съобщават за престъпления; 2) подобряване на подкрепата и защитата за най-уязвимите жертви; 3) улесняване на достъпа на жертвите до обезщетение; 4) укрепване на сътрудничеството и координацията между всички заинтересовани страни; и 5) укрепване на международното измерение на правата
на жертвите. От тези пет приоритета най-относим към насилието срещу жени
и домашното насилие е вторият. Стратегията признава особената уязвимост на
жертвите на насилието срещу жени и домашното насилие и предвижда предприемането на редица мерки за тяхната защита за периода на своето действие.
Те включват:


Изграждането на мрежа на ЕС за предотвратяване на насилието срещу жени;



Предприемане на действия за защита на безопасността на жертвите
на джендърно базирани киберпрестъпления;



Насърчаване на издаването и ефективното прилагане на заповедите
за защита на национално ниво;



Насърчаване използването на европейските заповеди за защита;33



Въвеждане на минимални стандарти относно физическата защита на
жертвите, включително минимални условия за издаване на мерки за
защита;



Насърчаване създаването на семейни приюти за осигуряване на целева и интегрирана подкрепа на жертвите на джендърно базирано
насилие;



Присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция или приемане
на алтернативни законодателни мерки, с които се постига същата
цел.34

От всички институции на ЕС Европейският парламент (ЕП) проявява
най-голяма активност за борба с насилието срещу жени и домашното насилие.
Това той прави както с резолюции, които са посветени на него, така и в резолюции, които засягат по-общо равенството между мъжете и жените. ЕП е приел
голям брой препоръки, свързани с насилието срещу жени и домашното наси33
34

В Стратегията Комисията констатира, че броят на европейските заповеди за защита, които се
издават и изпълняват в Европейския съюз, е изключително малък. За четири години (2015 – 2018
г.) са издадени само 37 европейски заповеди за защита, а са изпълнени само 15.
Европейският съюз подписа Истанбулската конвенция с решение на Съвета от 11 май 2017 г. С
резолюция от 4 април 2019 г. той поиска произнасяне от Съда на Европейския съюз (СЕС) за
съвместимостта на договорите на ЕС с предложеното присъединяване на Съюза към Истанбулската
конвенция. СЕС все още не се е произнесъл по това искане.
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лие, голяма част от които се повтарят от една резолюция в друга. Тук ще бъдат
разгледани по-подробно резолюциите от последните години.
В няколко резолюции ЕП е призовал за присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция. В Резолюция 2013/2004(INL) от 25 февруари 2014 г. относно борбата с насилието срещу жени, парламентът поиска от Комисията да
насърчи националните ратификации на конвенцията и да открие процедура за
присъединяване на Съюза към нея. В тази резолюция той също така повтаря
искането си за подготовката на акт на вторичното право на Съюза за предотвратяване на насилието срещу жени.35 ЕП призовава и Съвета да активира клауза за
преход,36 за да добави насилието срещу жени и момичета, както и други форми
на джендърно базирано насилие, към списъка от особено тежките престъпления в член 81, т. 1 от Лисабонския договор.37
Друга резолюция на ЕП, посветена на насилието срещу жени и домашното насилие, е Резолюция 2016/2966(RSP) от 25 ноември 2016 г. относно присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие. В нея ЕП подтиква Съвета и Комисията да
ускорят присъединяването към конвенцията като това стане „на широка основа
и без резерви“. Той също така призовава държавите членки на свой ред да се
присъединят и да осигурят достатъчно финансови и човешки ресурси за нейното ефективно прилагане. Резолюцията изрично признава приноса на гражданското общество в борбата с насилието срещу жени и домашното насилие. В
останалата си част тя повтаря призивите на Резолюция 2013/2004(INL), включително по отношение на създаването на специален акт на вторичното право на
ЕС и за активиране на клауза за преход.
Най-пространно и цялостно ЕП изразява своя подход към насилието срещу жени и домашното насилие в Резолюция COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE)
от 12 септември 2017 г. относно присъединяването на ЕС към Истанбулската
конвенция. Тази резолюция е приета скоро след подписването на конвенцията
от ЕС и е видимо проникната от първоначалния ентусиазъм от този акт. Според нея конвенцията „[…] осигурява солидна основа за промяна на социалните
структури, които създават, легитимират и продължават насилието срещу жени,
и предоставя инструменти за въвеждане на мерки в този смисъл“. Резолюцията
призовава за ускоряване на нейната ратификация и повтаря всички предходни
препоръки относно създаването на специален акт на вторичното право на ЕС
и за активиране на клауза за преход, както и препоръки от други предходни
резолюции, свързани с мерките за защита, трафика на хора и сексуалните посегателства и експлоатация. Във връзка с ратификацията резолюцията формулира
35
36

37

ЕП призовава Комисията да започне подготовката на такъв акт още от 2009 г.
„Клаузите за преход“ дават възможност за преминаване от специална законодателна процедура
към обикновена законодателна процедура с цел приемане на даден акт в дадена област.
Активирането на клауза за преход зависи от приемането на единодушно решение от Съвета или
от Европейския съвет.
Понастоящем в този списък фигурират: тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на
жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на оръжия, изпиране на пари,
корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърна престъпност и организирана
престъпност.
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18 конкретни препоръки към органите на ЕС и към държавите членки, засягащи
както процеса на ратификация, така и прилагането на Истанбулската конвенция. Според нея само „[…] разнообразни политики, съчетаващи законодателни
и незаконодателни мерки, като например инфраструктурни, правни, културни
образователни, социални и здравни дейности, както и мерки за улесняване на
достъпа на жертвите до жилища и работа, включително предлагане на убежища
за жертвите, както и равното участие на жените във всички обществени сфери,
може значително да намали насилието срещу жени и джендърно базираното
насилие и неговите последствия“. Друга новост в резолюцията е призива към
Комисията да ревизира Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и
ксенофобия посредством наказателното право като добави към престъпленията, мотивирани от предразсъдъци, които то дефинира, също така сексизма, сексуалната ориентация, джендърната идентичност и сексуалните характеристики.
Резолюцията подчертава инетрсекционалността на насилието срещу жени, както и това, че „[…] отказът от услуги за сексуално и репродуктивно здраве и права,
включително от безопасен и законен аборт, е форма на насилие срещу жени и
момичета“.
През 2019 г. ЕП се обръща за пореден път към темата за насилието срещу
жени с Резолюция 2019/2855(RSP) от 28 ноември 2019 г. относно присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция и други мерки за борба с джендърно базираното насилие. Тази резолюция идва след организирания в няколко
държави членки, включително България, отпор срещу присъединяването към
конвенцията, основан на съзнателно разпространявани лъжи за нейната цел
и съдържание. Резолюцията „[…] заклеймява атаките и кампаниите срещу Истанбулската конвенция, основани на нейното съзнателно погрешно тълкуване
и фалшивото представяне на нейното съдържание пред обществеността“. Тя отново призовава Съвета, както и тези държави членки, които все още не са я
ратифицирали, да приключат с ратификацията без неоснователно забавяне и
да предприемат мерки за нейното ефективно прилагане. В останалата си част
резолюцията отново повтаря препоръките от предходните резолюции, които не
са изпълнени към този момент.
Освен в резолюциите, посветени на насилието срещу жени, ЕП обсъжда
и формулира препоръки също така и в резолюциите си, посветени на равенството между мъжете и жените. В голямата си част тези препоръки повтарят
тези, формулирани в специалните резолюции по темата. Особено внимание
сред тези резолюции заслужава Резолюция 2014/2152(INI) за Стратегията на ЕС
за равенство между мъжете и жените след 2015 г. от 9 юни 2015 г. В нея има
специален раздел, посветен на насилието срещу жени и джендърно базираното
насилие. В него ЕП наред с другото призовава Комисията да приеме акт, с който
да изиска събирането на статистически данни за превенция и борба с насилието
срещу жени; да предвиди в стратегията си за равенство между мъжете и жените
„нулева толерантност“ към насилието срещу жени; да интегрира в стратегията
също така мерки за борба с новите форми на тормоз срещу жените в киберпространството и да гарантира, че държавите членки ще предприемат действия
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за пълно правно признаване на преферирания от лицето пол, включително в
документите за самоличност, в които това се отбелязва.
Резолюция 2016/2249(INI) за равенството между мъжете и жените в ЕС
през 2014-2015 г. от 14 март 2017 г. също се занимава обстойно с насилието срещу жени и повтаря всички препоръки, които ЕП е направил в предходни резолюции по темата. Тя обвързва тясно това насилие с преобладаващите стереотипи към жените. Резолюцията сигнализира за нарастващия проблем с тормоза
спрямо жените в интернет и призовава органите на ЕС и държавите членки да
предприемат действия за превенция и борба с този феномен. Друг специфичен
фокус на резолюцията е връзката между насилието срещу жени и убежището.
Тя подчертава, че много форми на джендърно базирано насилие представляват
преследване и са основание за предоставяне на бежански статут на жертвите.
Друг документ на ЕП, в който на насилието срещу жени е отредено
обстойно място, е Резолюция 2018/2055(INI) относно мерките за борба с психичния тормоз и сексуалния тормоз и за тяхното предотвратяване на работното
място, на обществените места и в рамките на политическия живот в ЕС от 11
септември 2018 г. В нея ЕП обявява сексуалния тормоз за форма на насилие,
което в 90% от случаите засяга жените. Резолюцията е тясно фокусирана върху
двете форми на тормоз, но предлага цялостна система от мерки за борба с тях
в трите сфери – работното място, политическия живот и публичното пространство. Наред с това резолюцията повтаря и някои от общите препоръки за борба
с насилието срещу жени от предишни резолюции на ЕП.
Насилието срещу жени е и сред приоритетите на външните отношения
на ЕС. В двата си плана за действие по отношение на половото равенство, този
за 2016 – 2020 г. и този за 2021 – 2025 г., Европейската служба за външна дейност
(ЕСВД) формулира борбата с насилието срещу жени като една от ключовите насоки на външните отношения на Съюза.
Обсъждайки ролята на другите институции на ЕС в борбата с насилието
срещу жени и домашното насилие следва да се отбележи също така и дейността
на Европейския институт за равенство между половете (EIGE), базиран във Вилнюс, Литва. Това е единствената агенция в Европейския съюз, чиято цялостна
дейност е свързана с равенството между половете. От 2010 г. насам EIGE е осъществил няколко проучвания и е събрал данни и ресурси, свързани с джендърно базираното насилие. EIGE събира и предоставя изследвания и статистически
данни, както и експертни становища, за да подпомогне институциите на ЕС, както и националните правителства в борбата им с този тип насилие.38

38

Вж. по-подробно за дейността на EIGE в сферата на насилието срещу жени на: https://eige.europa.
eu/gender-based-violence/our-work.
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ІV. СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ
НА ОРГАНИ НА ООН

Право и общи препоръки
ООН все още няма договор, който да третира насилието срещу жени и
домашното насилие. Много изследователи и активисти виждат в това сериозен
проблем, независимо от наличието на такива договори на регионално ниво.39
Едно от обясненията за тази празнота е късната поява на темата в дневния ред
на международните организации.40 Но предложения за включване на разпоредби за защита от насилие в Конвенцията за премахване на всички форми на
дискриминация по отношение на жените (КПДЖ) са направени още по време
на подготвителната работа по тази конвенция и са отхвърлени.41
През 2016 г. специалният докладчик за насилието срещу жени, неговите
причини и последствия, инициира публична консултация за необходимостта от
специален договор на ООН за насилието срещу жени.42 Резултатите от нея бяха
обобщени в доклада на специалния докладчик до Общото събрание на ООН от
2017 г.43 Получените становища изразиха противоречиви виждания по този въпрос. Голяма част от участниците подкрепиха създаването на отделен договор
или протокол към КПДЖ, за да се запълни нормативната празнота на глобално ниво. Но редица международни договорни органи и институции, включително Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените
(КПДОЖ), GREVIO и Междуправителствената комисия по правата на човека на
39
40
41
42
43

Проблемите с тази правна празнина са изтъквани от много автори, вж. например: Manjoo, R. and J.
Jones (eds.), The Legal Protection of Women from Violence: Normative Gaps in International Law, London
and New York: Routledge, 2018.
Freeman, M., Ch. Chinkin and B. Rudolf, The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women: A Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 444.
Ibid., р. 444.
Становищата на институциите и организациите, които откликнаха на публичната консултация са
налични на: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/AdequacyInternationalLegalF
ramework.aspx.
General Assembly, Adequacy of the international legal framework on violence against women: Note by the
Secretary-General, A/72/134, 19 July 2017, достъпно онлайн на: https://undocs.org/A/72/134.
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ASEAN, се противопоставиха на нов глобален договор. Подобни виждания изразиха и някои неправителствени организации. Аргументите на тази група участници варираха – от разбирането, че КПДОЖ като орган за мониторинг на КПДЖ
през последните години и особено след приемането на Обща препоръка № 19
успява да осъществява ефективен мониторинг на насилието срещу жени в рамките на правомощията си, независимо от това, че в конвенцията няма изрични
разпоредби, до политически мотивирани аргументи (като този на GREVIO), че
в настоящата ситуация вероятността да се създаде добър договор на глобално
ниво е малка, а тази да се размият стандартите и ангажиментите на съществуващите регионални инструменти – голяма.
Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените
е формулирал детайлни общи препоръки по отношение на насилието срещу
жени. Това той е направил първоначално в Обща препоръка № 19 от 1992 г.,
която впоследствие е заменена от Обща препоръка № 35 от 2017 г. КПДОЖ приема, че насилието срещу жени представлява крайна форма на дискриминация
срещу тях така както е дефинирана в член 1 от КПДЖ, поради което държавите,
страни по конвенцията, имат задължение по силата на член 2 да провеждат политика на нейното ликвидиране с всички възможни методи. В Обща препоръка
№ 35 комитетът обобщава стандартите и практиката си относно джендърно базираното насилие по отношение на жени.44 Той утвърждава широко наложилата
се дефиниция на джендърно базирано насилие от Обща препоръка № 19 като
„[…] насилие, насочено срещу жена поради това, че е жена, или насилие, което засяга несъразмерно жените“. Джендърно базираното насилие е свързано с
необходимостта от утвърждаване на властта и контрола от страна на мъжете
за налагане на определени социални роли, които жените трябва да изпълняват
и да бъдат наказвани когато не го правят. По отношение на този тип насилие
КПДОЖ установява два типа задължения: задължения, възникващи в резултат
от действия или бездействия на държавни органи и институции и такива, възникващи по отношение на недържавни субекти. Първото задължение изисква
не само приемане на закони, стратегии и програми за недопускане на джендърно базирано насилие, но също така ефективно разследване и наказване на
извършителите. По отношение на второто задължение комитетът очертава случаите, които могат да доведат до международна отговорност на държавата за
действия на недържавни субекти. Те включват ситуациите, в които действията
на недържавния субект могат да се припишат на държавата, и нарушенията на
изискванията за дължима грижа по отношение на действия и бездействия на
недържавни субекти на равнище законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
Въз основа на практиката си, свързана с общите препоръки, препоръките при
разглеждането на периодичните доклади на държавите, страни по конвенцията,
44

В друга Обща препоръка № 28 от 2010 г. КПДОЖ дефинира „джендър“ както следва: „Терминът
джендър се отнася към социално конструираните идентичности, атрибути и роли на жените и
мъжете, към социалното и културно значение, което обществото придава на тези биологични
различия, което води до йерархични взаимоотношения между мъжете и жените и до
разпределение на власт и права в полза на мъжете и в ущърб на жените. На такова социално
позициониране на жените и мъжете влияят политически, икономически, културни, социални,
религиозни, идеологически и екологически фактори, а възможностите за неговата промяна се
намират също в културата, обществото и общността“ (§ 5).
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и тези по индивидуални жалби, КПДОЖ формулира своите препоръки към тях в
редица сфери:
А. Общи законодателни мерки: приемане на законодателство, което да криминализира всички форми на джендърно базираното насилие; усилване на наказателните санкции; отмяна на дискриминационни разпоредби; реформа на
наказателното законодателство с цел защита на жените от всякакви форми на
сексуално насилие.
Б. Превенция: борба с неравенството и с патриархалните стереотипи по отношение на жените; включване на джендърното равенство в учебните програми;
разработка и осъществяване на информационно-просветителски и разяснителни кампании; мерки за гарантиране на безопасността на обществените места;
поощряване на медиите да участват в изкореняването на дискриминацията и
стереотипите по отношение на жените; организиране на задължителни обучения за правоохранителните и съдебните органи; поощряване на корпоративната социална отговорност в частния сектор с цел изкореняване на насилието
спрямо жените и създаване на ефективни вътрешни механизми за разглеждане
на жалби.
В. Защита: гарантиране на сигурността на жените жалбоподателки и свидетелки
в национални съдебни производства; внедряване на ефективни механизми за
защита на жертвите, безплатна правна помощ и рехабилитация; предоставяне
на финансова и административна помощ на жените жертви, както и на подходяща информация за правните и социални средства за защита от насилие.
Г. Наказателно преследване и наказване: гарантиране на ефективен достъп
на жертвите до системата на наказателно правосъдие, включително чрез увеличаване на възможностите за наказателно преследване по общия ред на джендърно базираното насилие и освобождаване от такси; регулиране на процедурите за постигане на споразумения в рамките на наказателно производство с
цел да се избегне безнаказаността и допълнителните тежести върху жертвите.
Д. Обезщетение: предоставяне на ефективно обезщетение на жертвите на
джендърно базирано насилие чрез различни средства; създаване на целеви
фондове за обезщетяване.
Е. Координация, мониторинг и събиране на данни: привличане на организациите на гражданското общество в разработката на законодателство, стратегии
и програми за борба с джендърно базираното насилие; създаване на система за
събиране, анализ и публикуване на данни за джендърно базираното насилие и
за ефективността на механизмите за борба с него; организиране на изследвания
по широк кръг въпроси, свързани с джендърно базираното насилие; създаване
на система за наблюдение и оценка на законодателството и правоприлагането,
свързано с джендърно базираното насилие.
Ж. Международно сътрудничество: активно сътрудничество с международните органи и неправителствени правозащитни организации; интегриране на
дейността за борба с джендърно базираното насилие с целите на устойчивото
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развитие и по-специално с цел 5 – постигане на джендърно равенство и овластяване на всички жени и момичета.
Освен през призмата на член 2, КПДОЖ разглежда несъвместимостта
на джендърно базираното насилие над жени и през призмата на няколко други
разпоредби на конвенцията. Член 5 (а) изисква от държавите да предприемат
мерки за променяне на социалните и културни модели на поведение на мъжете
и жените с цел изкореняване на предразсъдъците и премахване на обичаите,
основани на идеята за непълноценността или превъзходството на един от половете, както и на стереотипите за ролята на мъжете и жените. Член 15.1 изисква държавите да признаят принципа на равнопоставеност на жените и мъжете
пред закона, а член 16 изисква те да вземат всички необходими мерки за премахване на дискриминацията по всички въпроси, засягащи брака и семейните
отношения. Член 3 задължава държавите да предприемат във всички области
мерки за осигуряване на пълното развитие и прогреса на жените с цел да им се
гарантира осъществяване и упражняване на правата на човека на равна основа
с мъжете.
КПДЖ, както и Общ коментар № 35, обвързва правно държавите, които
са се присъединили към тази конвенция (България е една от тях), но не обвързва
държавите, които не са се присъединили към нея. За разлика от това, Декларацията за премахването на насилието срещу жени, която е приета от Общото
събрание на ООН, се отнася за всички държави членки. Тя обаче няма правно
обвързващ характер, а по-скоро статут на „меко право“. Въпреки това, нейните
разпоредби са от особена важност както за държавите членки, които не са се
присъединили към КПДЖ, така и за тези, които са страни по конвенцията. Органите на ООН, както и на регионалните организации, които разглеждат дела,
свързани с насилие срещу жени, често се основават на документите на „мекото
право“ и инкорпорират неговите норми в правно обвързващи тълкувания на
международните договори.
От всички разпоредби на Декларацията с най-голямо значение е нейният член 4, който формулира специфичните задължения на държавите членки
за борба с насилието срещу жени (вж. текстовия прозорец за пълния текст на
член 4).
Чл. 4 от Декларацията за премахването на насилието срещу жени
Държавите трябва да осъдят насилието над жени и да не се позовават
на никакви обичаи, традиции или религиозни съображения, за да избегнат задълженията си по отношение на неговото премахване. Държавите трябва да
провеждат с всички подходящи средства и незабавно политика на премахване
на насилието над жените и за тази цел трябва:
а) да обмислят, ако все още не са го направили, ратифициране или присъединяване към Конвенцията за премахване на всички форми на дис-
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криминация по отношение на жените или оттегляне на резервите си към
тази конвенция;
б) да се въздържат от участие в насилие срещу жени;
в) да упражняват надлежно усърдие, за да предотвратяват, разследват и
в съответствие с националното законодателство да наказват актове на
насилие срещу жени, независимо дали са извършени от държавата или
от частни лица;
(г) да въвеждат наказателни, граждански, трудови и административни
санкции във вътрешното законодателство, за да се наказват и коригират
вредите, причинени на жени, които са подложени на насилие; жените,
които са подложени на насилие, трябва да получат достъп до механизмите на правосъдие и, както е предвидено в националното законодателство, до справедливи и ефективни средства за защита и поправяне на
вредите, които са претърпели; държавите също така трябва да информират жените за техните права при търсене на обезщетение чрез такива
механизми;
д) да разгледат възможността за разработване на национални планове
за действие за насърчаване на защитата на жените срещу каквито и да е
форми на насилие или за включване на разпоредби за тази цел във вече
съществуващи планове, като се вземе предвид, при необходимост, такова сътрудничество, което може да бъде осигурено от неправителствени
организации, особено тези, които се занимават с въпроса за насилието
над жени;
е) да разработят по всеобхватен начин превантивни подходи и всички
онези мерки от правен, политически, административен и културен характер, които насърчават защитата на жените срещу всякакви форми на
насилие, и да гарантират, че не се извършва повторна виктимизация на
жените поради джендърно нечувствителни закони, практики за прилагане или други намеси;
ж) да работят, за да осигурят, доколкото е възможно в светлината на
наличните им ресурси и когато е необходимо, в рамките на международното сътрудничество, че жените, подложени на насилие, и, когато е
подходящо, техните деца, имат достъп до специализирана помощ, като
например рехабилитация, помощ при грижи и издръжка на деца, лечение, консултиране и здравни и социални услуги, съоръжения и програми, както и подпомагащи структури, и да предприемат всички други
подходящи мерки за насърчаване на тяхната безопасност и физическа и
психологическа рехабилитация;
з) да включат в правителствените бюджети подходящи ресурси за техните дейности, свързани с премахването на насилието срещу жени;
(и) да предприемат мерки, за да гарантират, че служителите на правоприлагащите органи и държавните служители, отговорни за прилагането
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на политики за предотвратяване, разследване и наказване на насилие
срещу жени, преминават обучение, чрез което се осведомяват за потребностите на жените;
й) да приемат всички подходящи мерки, особено в областта на образованието, за промяна на социалните и културни модели на поведение
на мъжете и жените и за премахване на предразсъдъците, обичайните
практики и всички други практики, основани на идеята за малоценност
или превъзходство на половете и на стереотипните роли за мъже и жени;
(к) да насърчават научните изследвания, да събират данни и да съставят
статистики, особено относно домашното насилие, свързани с разпространението на различни форми на насилие срещу жени, и да насърчават
изследванията за причините, естеството, сериозността и последиците от
насилието над жените и за ефективността на мерките, които се прилагат,
за предотвратяване и обезщетяване на насилието срещу жени; тези статистически данни и констатации от изследвания да бъдат публикувани;
л) да предприемат мерки, насочени към премахване на насилието срещу
жени, които са особено уязвими към насилие;
м) да включват при представяне на доклади, както се изисква съгласно
съответните инструменти за правата на човека на Организацията на обединените нации, информация, отнасяща се до насилието срещу жени и
мерки, предприети за прилагане на настоящата декларация;
(н) да насърчават разработването на подходящи насоки, които да подпомогнат прилагането на принципите, изложени в настоящата декларация;
(o) да признаят важната роля на женското движение и на неправителствените организации в целия свят за повишаване на осведомеността и
облекчаване на проблема с насилието срещу жени;
п) да улесняват и подобряват работата на женското движение и на неправителствените организации и да си сътрудничат с тях на местно, национално и регионално ниво;
(р) да насърчават междуправителствените регионални организации, в
които те членуват, да включат премахването на насилието над жени в
своите програми, в зависимост от случая.
Друг важен източник на общи препоръки, които не са правно обвързващи, е Пекинската декларация и платформа за действие на ООН от 1995
г. (ПДПД), която съдържа специален раздел за насилието срещу жени. ПДПД
в значителна степен повтаря като препоръки разпоредбите на Декларацията.
Заедно с това тя формулира и допълнителни общи препоръки, по-важните от
които са следните:


Държавите членки следва да засилят институционалните механизми,
за да дадат възможност на жените и момичетата, които са жерт34
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ви на насилие да съобщават за него в условията на безопасност и
поверителност.


Държавите членки, включително органите на местната власт, следва
да създадат убежища и подкрепа за момичетата и жените, които са
жертви на насилие с придружаващите ги услуги, както и да ги подпомагат, за да си осигурят средства за издръжка.



Държавите членки следва да признаят особената уязвимост към насилие на жените мигрантки, както и на работничките мигрантки.



Държавите членки следва да организират и подкрепят информационни кампании и образователни програми за вредните ефекти от
насилието срещу жени, както и да обучават потенциалните жертви
как да предпазват себе си и другите от такова.



Държавите членки следва да обръщат внимание на отговорността
на медиите да представят нестереотипни образи на жените и мъжете и да премахват медийни представяния, включително реклами,
които могат да генерират дискриминация и насилие срещу жени.



Държавите членки и работодателите следва да развиват програми
и процедури за премахване на сексуалния тормоз и други форми
на насилие срещу жени в образователните институции, работното
място и другаде.



Държавите членки следва да изследват причините за трафика на
жени и момичета и да предприемат енергични мерки за борба с
него, както и за рехабилитация на жертвите.

Редица договори по правата на човека на ООН съдържат разпоредби,
които са пряко относими към насилието срещу жени и домашното насилие. Това
се отнася за разпоредбите, установяващи негативни и позитивни задължения за
борба с изтезанията, жестокото, нечовешкото и унизително отнасяне и наказание на Конвенцията против изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, на Международния пакт за
граждански и политически права, на Конвенцията за правата на детето и на
Конвенцията за правата на хората с увреждания. Ако възприемем по-широката дефиниция на насилие срещу жени от член 3а от Истанбулската конвенция,
тогава всички разпоредби, гарантиращи права на човека от договорите на ООН,
биха били относими.
Препоръки към България
През последните десет години насилието срещу жени и домашното насилие в България става предмет на обсъждане в няколко договорни органа на
ООН във връзка с разглеждането на периодични доклади на страната пред тях,
дължими по силата на съответните международни договори. Освен това, на
него е посветен и доклада на специалния докладчик за насилието срещу жените, неговите причини и последствия от май 2020 г.
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В заключителните си препоръки след разглеждането на четвъртия и петия периодични доклади на България през ноември 2011 г. Комитетът срещу
изтезанията (КСИ) изрази загриженост от тясното тълкуване на понятието „домашно насилие“ и че то не е включено като специфично престъпление в Наказателния кодекс (НК). Комитетът препоръча формулирането на такъв състав в
НК като престъпление от общ характер, което да се преследва независимо от
това, дали пострадалото лице е отправило тъжба. КСИ също така препоръча
България да увеличи усилията си за предотвратяване на домашно насилие, особено срещу жени и момичета, и да насърчи жертвите да докладват за случаите
на компетентните органи. Всички случаи на домашно насилие трябва да водят
до подходящо разследване, наказателно преследване и санкции. Според КСИ
заповедите за защита, които се издават в случаи на домашно насилие, трябва
да са с много по-голяма продължителност от един месец, за колкото са били
издавани по това време. Комитетът също така препоръча въвеждането на механизми за наблюдение и ефективна защита от домашно насилие, включително ефективен механизъм за подаване на жалби. Наред с домашното насилие,
КСИ отправя препоръки към България и по отношение на трафика на хора. Той
изисква по-енергично разследване, преследване и наказване на трафикантите,
подобряване на механизмите за идентифициране на жертвите, за да могат да
получат подходяща подкрепа и рехабилитация, предотвратяване на връщането
на жертвите на трафик в страните им на произход и обучение на правоприлагащите органи за ефективна превенция, наказателно преследване и наказване
в случаи на трафик на хора. КСИ отправя и специална препоръка за събиране
на данни по националност, страна на произход, етническа принадлежност, пол,
възраст и занятие, както и за получената подкрепа от жертвите.45
По време на разглеждането на шестия периодичен доклад на България
през ноември 2017 г., КСИ също отправя препоръки в двете сфери – насилието срещу жени и трафика на хора. По отношение на насилието срещу жени
той повтаря значителна част от препоръките си от предходното разглеждане и
формулира някои нови. КСИ препоръчва изменение на Наказателния кодекс
с цел въвеждане на специфични състави на домашно насилие и изнасилване
в брака като престъпления от общ характер. Комитетът повтаря препоръката
си към българските власти да окуражават жертвите на насилие и да осигурят
регистрирането на жалбите, бързо и цялостно разследване по случаите, както и
подпомагане на жертвите. Той специално обръща внимание на необходимостта
от създаване на защитени жилища на цялата територия на страната, които да
предоставят безопасно убежище за жертвите. КСИ повтаря и препоръките си от
2011 г. за създаване на ефективни механизми за подаване на жалби, за обучение
на правоприлагащите органи и за събиране на статистически данни по случаи
на насилие срещу жени. По отношение на трафика на хора, препоръките от
2017 г. също до голяма степен повтарят тези от 2011 г., но съдържат и някои нови.
Те изискват енергично прилагане на действащото законодателство срещу трафика чрез разследване, наказателно преследване и наказване на трафикантите,
45

CAT, Concluding observations on Bulgaria, CAT/C/BGR/CO/4-5, 14 December 2011, §§ 25, 27, достъпно
онлайн на: https://undocs.org/CAT/C/BGR/CO/4-5.
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предприемане на ефективни мерки за неговото предотвратяване и премахване,
създаване на механизми за идентифициране на жертвите, ефективно прилагане
на приетата от правителството стратегия за борба с трафика, сътрудничество с
неправителствените организации, всестранно подпомагане на жертвите, включително чрез безопасни защитени жилища и кризисни центрове, международно сътрудничество със страните на произход и събиране на данни.46
През октомври 2018 г. Комитетът по правата на човека (КПИ) също отправи препоръки към България, свързани с насилието срещу жени и трафика на хора в заключителните си наблюдения след разглеждане на четвъртия
периодичен доклад за България. С едно изключение те са почти идентични с
предходните препоръки на КСИ. По отношение на насилието срещу жени те
включват: криминализиране на домашното насилие и изнасилването в брака;
събиране на статистически данни за насилието срещу жени; наказателно преследване на извършителите; защита и обезщетяване на жертвите; повишаване на осведомеността в обществото за насилието срещу жени. Изключението
е препоръката за предприемане на стъпки за ратифициране на Истанбулската
конвенция. По отношение на трафика на хора КПИ препоръките също повтарят
тези на КСИ: обучение на правоприлагащите органи, осигуряване на подкрепящи услуги за жертвите и наказателно преследване и подходящо наказване на
извършителите.47
От всички договорни органи, Комитетът за премахване на дискриминацията по отношение на жените е направил най-пространни препоръки към
България по отношение на насилието срещу жени и домашното насилие. След
прегледа на консолидираните четвърти, пети, шести и седми доклади на България през юли 2012 г. тези препоръки са с относително ограничен обхват и не се
различават много от препоръките на другите договорни органи. КПДОЖ по-специално препоръчва спешно изменение на член 158 от НК, който предвижда
възможност за прекратяване на наказателното производство по отношение на
изнасилвачи когато те се оженят за жертвите си. Другите препоръки, свързани
с насилието срещу жени на КПДОЖ включват: изменения в НК за криминализиране на домашното насилие и изнасилването в брака като престъпления от общ
характер; изменения в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), за да
се премахне едномесечният срок за подаване на жалба за заповед за защита
и да се облекчи доказателствената тежест в полза на жертвата; създаване на
финансирани от държавата защитени жилища за жертвите и техните деца; обучение на правоприлагащите органи по прилагането на ЗЗДН; ратифициране на
Истанбулската конвенция. По отношение на борбата с трафика на хора, КПДОЖ
препоръчва: преодоляване на първопричините за трафика и експлоатацията на
жените чрез подобряване на тяхното икономическо положение; осигуряване на
адекватна подкрепа и защита на всички жени, жертви на трафик, чрез увеличаване на броя на защитените жилища и установяване на механизми за обезщетя46
47

CAT, Concluding observations on Bulgaria, CAT/C/BGR/CO/6, 15 December 2017, §§ 26, 28, достъпно
онлайн на: https://undocs.org/CAT/C/BGR/CO/6.
HRC, Concluding observations on Bulgaria, CCPR/C/BGR/CO/4, 15 November 2018, §§ 22, 24, достъпно
онлайн на: https://undocs.org/CCPR/C/BGR/CO/4.
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ване на жертвите и тяхното интегриране в обществото; разширяване на сътрудничеството с неправителствените организации; превенция на проституцията и
рехабилитация за жените, които искат да я изоставят.48
Далеч по-обхватни и подробни са препоръките на КПДОЖ от февруари
2020 г. след разглеждането на осмия периодичен доклад на България. Те идват
след решението на Конституционния съд, с което Истанбулската конвенция бе
обявена за противоконституционна. Това само по само по себе си предизвика
загрижеността на КПДОЖ. Поради това една от първите му препоръки е за продължаващо хармонизиране на българското законодателство със стандартите на
Обща препоръка № 35 и за ратифициране на Истанбулската конвенция. Комитетът също така изисква признаването на законодателно ниво на всички форми на
джендърно базирано насилие за престъпления от общ характер и наказване на
извършителите с наказания, които съответстват на тежестта на престъпленията.
Някои от останалите препоръки се базират на тези от 2012 г. като отиват по-далеч. Те включват: създаване на ефективен независим механизъм за подаване на
жалби за жени, които живеят в психиатрични и социални институции, както и
ефективно разследване на случаите на смърт и малтретиране в тях; премахване
на едномесечния срок за подаване на молби за защита по ЗЗДН, осигуряване на
безплатна помощ на жалбоподателите и облекчаване на доказателствената тежест за жертвите; увеличаване броя на защитените жилища, както и на услугите
за жертви на джендърно базирано насилие; въвеждане на системно обучение
на съдии, прокурори и полицейски служители, свързано с всички форми на
защита от джендърно базирано насилие и джендърно чувствителни процедури
на разследване; подкрепа на неправителствените организации, които оказват
подкрепа на жертви на джендърно базирано насилие; създаване на база данни
и системно събиране на статистическа информация за всички форми на джендърно базирано насилие. По отношение на трафика на хора КПДОЖ препоръчва
заделяне на достатъчно човешки и финансови ресурси за Национална комисия
за борба с трафика на хора; ефективно прилагане на действащото законодателство чрез обучение на правоприлагащите органи; разследване на случаите на
продажба на деца и органи в чужбина, наказване на извършителите и подпомагане и рехабилитация на жертвите; осигуряване на ефективна подкрепа за
жертвите на трафик; събиране на информация и данни за жените, принуждавани към проституция и предприемане на мерки за нейното изкореняване.49
Важен източник на стандарти и препоръки са и делата срещу България,
свързани с джендърно базирано насилие, които са разгледани от КПДОЖ. Във
всички тях става дума за бездействие на държавни органи в случаи на насилия
срещу жени от трети лица.50
Най-обстойни и най-конкретни са препоръките на специалния доклад48
49
50

CEDAW, Concluding observations on Bulgaria, CEDAW/C/BGR/CO/4-7, 7 August 2012, §§ 23 – 28,
достъпно онлайн на : https://undocs.org/CEDAW/C/BGR/CO/4-7.
CEDAW, Concluding observations on Bulgaria, CEDAW/C/BGR/CO/8, 10 March 2020, §§ 23 – 26, достъпно
онлайн на: https://undocs.org/CEDAW/C/BGR/CO/8.
Вж. по-подробно за практиката на КПДОЖ по български дела в: Кънев, К. и Д. Ангелова, Цит. съч.,
с. 58 – 61.
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чик за насилието срещу жени, неговите причини и последствия от май 2020 г. Те
вземат предвид всички предходни препоръки на договорните органи на ООН.
Поради това те заслужават да бъдат преведени в тяхната цялост (вж. текстовия
прозорец за пълния текст на препоръките на специалния докладчик).51
Препоръки на специалния докладчик за насилието срещу жените,
неговите причини и последствия, май 2020 г.
64. Въз основа на констатациите по-горе и в дух на сътрудничество и диалог, специалният докладчик предлага следните препоръки по редица различни
въпроси.
65. При включването на международната и регионалната рамка за насилието срещу жени в българското законодателство, правителството трябва:
(а) Да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и
борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската
конвенция);
(б) Да противодейства на погрешното тълкуване на термина „джендър“,
да преведе, изтълкува, обясни и популяризира термините „джендър“ и
„джендърно базирано насилие срещу жени“, съдържащи се в Истанбулската конвенция, в съответствие с техните преводи в инструментите на
Европейския съюз, приложими за България, Директива на Европейския
съюз 2012/29/ЕС за правата на жертвите и общи препоръки № 24 (1999)
относно жените и здравето, № 28 и № 35 на Комитета за премахване на
дискриминацията по отношение на жените;
(в) Да потърси становището на Венецианската комисия относно конституционните последици от ратификацията от България на Истанбулската
конвенция в нейния преработен превод;
(г) Да представи този превод и неговото тълкуване на Конституционния
съд и до поиска от него да оцени възможното влияние на този превод
и неговото тълкуване в светлината на съответните директиви на Европейския съюз и препоръките на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените върху решението на съда № 13/2018
от 27 юли 2018 г. (CCPR/C/BGR/CO/ 4, параграф 12);
(д) Да измени член 10, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие,
така че да се премахне едномесечния срок и по този начин да се гарантира, че заповедите за защита могат да бъдат издавани без да се налага
ненужна административна и правна тежест на жалбоподателите, и да
се гарантира, че разпоредбите на закона облекчават тежестта на доказване в полза на жертвата;
51

General Assembly, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences,
on her visit to Bulgaria, A/HRC/44/52/Add.1, достъпно онлайн на: https://undocs.org/A/HRC/44/52/
Add.1.
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(е) Да измени на член 3, т. 2 от Закона за защита от домашното насилие
за премахване на изискването за фактическо съжителство на жертвата
за получаване на заповед за защита;
(ж) Да разшири обхвата на член 3 от Закона за защита от домашното
насилие, за да включи всички случаи на насилие от страна на интимен
партньор, с цел да се включат еднополови двойки и други контексти на
насилие;
(з) В случаите на домашно насилие да се въведе възможността за преследване по общия ред на средни и тежки телесни повреди по членове
128 и 129 от Наказателния кодекс;
(и) Да отмени член 152 от Наказателния кодекс, за да се гарантира, че
всички актове на сексуално насилие над жени и момичета, особено
изнасилванията, са определени в съответствие с международните стандарти, като изрично се включи липсата на съгласие, както и че те са
ефективно разследвани, а извършителите се преследват и получават
наказания, съизмерими с тежестта на техните престъпления;
(й) Да измени Наказателния кодекс, за да включи разпоредба за изнасилване въз основа на липсата на съгласие, включи всички форми на
проникване и изрично включи изнасилването в брака;
(k) Да обмисли изменение на член 149 от Наказателния кодекс и увеличаване на възрастта за съгласие от 14 на 16 години;
(л) Да отмени член 93, т. 31 от Наказателния кодекс, съгласно който за
да е извършено престъпление „в условията на домашно насилие“, то
трябва да бъде предшествано от системно упражняване на физическо,
сексуално или психическо насилие като се премахне думата „системно“,
за да се гарантира, че жертвите имат достъп до правосъдие;
(м) Да разшири обхвата на член 4 от Закона за защита от дискриминация, за да включи изрично джендърната идентичност като основание
за дискриминация и да признае изцяло равенството на еднополовите
двойки;
(н) Да измени Семейния кодекс в член 6 чрез премахване на изключението за разрешаване на брак на възраст след 16 години с цел предотвратяване на ранните бракове и ранната бременност;
(o) Спешно да гарантира, че има достатъчен брой финансирани от държавата кризисни центрове, включително кризисни центрове за жертви
на изнасилване и други услуги, в съответствие с Директива 2012/29/ЕС
на Европейския съюз, и да окаже подкрепа на НПО, предлагащи подслон и други форми на подкрепа за жертвите на насилие;
(п) Да гарантира ефективността на заповедите за защита и да гарантира, че заповедите за спешна защита се издават незабавно;
(р) Да създаде обсерватория за наблюдение на фемицида или да опра40
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вомощи омбудсмана или друг орган, или националния координационен механизъм след като бъде създаден, с функции на превенция на
фемицида, които да включват събирането на административни данни
от полицията и други относими заинтересувани институции за
(i) Всички джендърно базирани убийства на жени от интимни партньори (фемицид от интимни партньори), както и на момичета, въз
основа на връзката между жертвата и извършителя (например съпрузи, бивши съпрузи, партньори);
(ii) Семейни джендърно базирани убийства на жени и момичета,
основани на семейните отношения между жертвата и извършителя (фемицид, свързан със семейството);
(iii) Други джендърно базирани убийства или фемициди;
(с) Да прави внимателен анализ на всички случаи на фемицид на годишна база, за да се идентифицира всеки провал в защитната верига, с
оглед подобряване и разработване на допълнителни превантивни мерки, в тясно сътрудничество с омбудсмана и представители на гражданското общество, както се препоръчва в тематичния доклад на специалния докладчик по тази тема (A/71/398);
(т) Да укрепва сътрудничеството между държавните институции и организациите на гражданското общество, като осигурява правните и социални условия за редовното упражняване на техните дейности в защита
на правата на жените и за елиминиране на насилието над жените и
да ги предпазва от неправомерни ограничения и атаки срещу тяхната
работа;
(у) Да гарантира системното участие на женските организации при формулирането, прилагането и оценката на политиките и други решения за
защита на правата на жените на национално и местно ниво;
(ф) Да прилаг стратегии, насочени към намаляване на отпадането от
училище, не само като начин за овластяване на жените от маргинализираните общности, но и като начин за предотвратяване на домашно
насилие;
(х) Да вземе надлежно под внимание предишни инциденти на насилие
срещу интимни партньори над жени при определяне на родителските права и да вземе предвид правата и безопасността на жертвата и/
или децата при определяне на правата за посещение, в съответствие с
Истанбулската конвенция и Обща препоръка № 35 на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените;
(ц) Да прилага мерки за изпълнение на съдебни разпореждания за
участие в програми за рехабилитация и да преследва случаите на неизпълнение в съответствие с член 296 от Наказателния кодекс
66. За жените мигрантки и бежанки правителството трябва:
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(a) Да гарантира, че джендърно базираните форми и основания за преследване се признават като правни основания за предоставяне на международни закрила и че са налице гаранции, че процедурата за предоставяне на убежище е джендърно чувствителна;
(б) Да улеснят ефективната интеграция на бенефициентите на международна закрила, по-специално жените и момичетата, с оглед постигане
на техния пълен и ефективен достъп до социално-икономически права
и насърчаване на тяхната самостоятелност, включително чрез преглед
и изменение на дискриминационното законодателство и практика във
връзка с достъпа до социални жилища и социално подпомагане и осигуряване на целенасочени мерки за интеграция, като се вземат предвид
специфичните нужди на жените и момичетата, включително подкрепа
за езиково обучение.
67. За жените, изправени пред множествени и пресечни форми на дискриминация, по-специално ромските жени и момичета, правителството трябва:
(а) Да предприеме целенасочени действия за ромските жени и момичета, за да предотврати отпадането им от училище и да засили тяхното
социално включване и интеграция;
(б) Да приеме образователни програми и да организира кампании за
повишаване на осведомеността относно сексуалното и репродуктивното здраве с цел предотвратяване на ранна бременност;
(в) Да разследва и преследва ранните бракове на момичета на възраст
под 16 години;
(г) Да гарантира достъпа до достойни грижи за сексуално и репродуктивно здраве за всички ромски жени и момичета.
68. За целите на обучението и осведомеността правителството трябва:
(а) Да осигури задължително обучение на служителите на правоприлагащите органи и членовете на съдебната власт, включително съдии
и прокурори, относно Конвенцията за премахване на всички форми на
дискриминация по отношение на жените и нейния факултативен протокол, общите препоръки на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените и практиката на комитета, свързана с
насилието срещу жени и да изтълкува националните правни норми в
светлината на тази практика;
(б) Да укрепи усилията за борба с дискриминационните джендърни стереотипи сред служителите на правоприлагащите органи, занимаващи
се с домашно насилие;
(в) Да провежда непрекъснато обучение на служителите на правоприлагащите органи по въпросите на равенството между половете и определянето и оценката на случаи на насилие срещу жени.
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V. СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ
НА ОРГАНИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Съветът на Европа се занимава с насилието срещу жени и домашното
насилие в рамките на механизмите за мониторинт на изпълнението на редица
свои договори. Такива са:


Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне и наказание от 1987 г., която установява Европейския комитет против изтезанията, експертен орган
с правомощия да посещава всички места, в които лица се лишават
от свобода в държавите членки, до подготвя доклади и да формулира препоръки.



Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство
от 2001 г., първият международен договор в света, който се занимава с престъпленията, извършени чрез интернет и други компютърни
мрежи, сред които е и детската порнография.



Конвенцията за борба с трафика на хора от 2005 г. Тя задължава
държавите членки да предприемат действия за предотвратяване на
трафика на хора, за криминализиране на редица деяния, свързани с
него, за пресичане на търсенето, за идентифициране и подпомагане
на жертвите, както и за уреждане на редица въпроси, свързани с
мигрлацията и граничния контрол. Тя установява специален експертен орган, GRETA, който контролира нейното прилагане.



Конвенцията за закрила на децата срещу сексуална експлоатация
и сексуално насилие от 2007 г. Тя изисква криминализация на редица
деяния, свързани със сексуална злоупотреба с деца, включително
такива извършени в семейството, както и широк спектър от мерки
за защита и подпомагане на жертвите. Механизмът за мониторинг на
нейното прилагане е в рамките на „комитета на страните“, който се
състои от представители на страните по конвенцията.
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Роля в борбата с насилието срещу жени има и Комисаря по правата на човека
на Съвета на Европа, чийто мандат включва наблюдение и застъпничество за
всички човешки права. Но, разбира се, международният договор с най-голяма
значение за борбата с насилието срещу жените и домашното насилие е Истанбулската конвенция, както и механизмът за контрол над нейното прилагане чрез
експертния орган GREVIO, който самата конвенция установява.
Истанбулската конвенция е договор-жалон в международното право за
правата на човека. Тя има най-малко четири важни приноса в неговото развитие:


На първо място, това е единственият международен договор, който
възприема интегриран подход към насилието срещу жените. Той обхваща превенцията, защитата и подпомагането, както и наказателното преследване на това насилие във всичките му форми; предвижда
роля на различните институции, ангажирани с борбата срещу него,
както и на неправителствените организации, и изисква от държавите
членки да определят специален държавен орган, който да отговаря
за координирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и мерките в тази сфера.



На второ място, насилието срещу жените в нея е дефинирано широко и включва разнообразни форми. То не се свежда само до домашно насилие, а включва и джендърно базирано насилие. То е както
физическо, така и психологическо и включва не само актове на физическо нападение, но също така и заплахи за такива актове, принуда и произволно лишаване от свобода.



На трето място, конвенцията предвижда предприемане на широк
(безпрецедентен в международното право) спектър от мерки за защита срещу насилие срещу жените в трите сфери: превенция, защита
и подпомагане и в материалното право (гражданско и наказателно).
Тези мерки са както законодателни, така и административни, образователни, социални и миграционни.



На четвърто място, конвенцията предлага някои напредничави законодателни решения, с които държавите членки следва да съобразят
своите законодателства. Такива са например мерките в сферата на
обезщетяването на жертвите (държавите се задължават да изплащат
обезщетение, когато такова не може да се получи от други източници); криминализирането (изисква се криминализиране на редица
деяния, свързани с широко разбираното насилие); забраната на извънсъдебно решаване на спорове за редица предвидени в конвенцията престъпления; преформулирането на давността (давностните
срокове за някои деяния започват да текат след навършване на пълнолетие на жертвата) и др.

Поради това, че Истанбулската конвенция предлага иновативен и интегриран подход за справяне с насилието срещу жени, тя получи широко одобрение сред европейските държави. Свидетелство за това е фактът на нейното
44
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относително бързо влизане в сила след набиране на необходимия брой ратификации – в рамките на само три години. Освен това, тя е един от малкото международни договори по правата на човека, подписан от самия Европейски съюз.
Досега Съюзът се е ангажирал с присъединяване към малък брой договори, по
отношение на които в държавите членки няма особени разногласия. Понастоящем Истанбулската конвенция е подписана от всички държави членки на ЕС и
към края на 2020 г. е ратифицирана от 21 от тях. Конвенцията е изключително
популярна и на Балканския полуостров. Тя е ратифицирана от всички балкански
държави с изключение на България.
Механизмът за мониторинг на изпълнението на Истанбулската конвенция предвижда представяне от държавите членки на доклад за законодателните
и други мерки за прилагане на конвенцията на национално ниво въз основа на
въпросници, изготвени от GREVIO. Неправителствените организации и националните институции за защита на правата на човека също могат да изпращат
информация. GREVIO взема предвид и информацията, предоставена от други
международни механизми за защита на правата на човека. Ако събраната информация не е достатъчна, GREVIO може да извърши посещение в държавите
членки. Въз основа на така получената информация GREVIO представя на държавите членки проектодоклад за коментар. След получаване на коментарите се
изготвя и приема окончателния доклад, който се изпраща на заинтересуваната
страна, на Комитета на страните и се публикува заедно с евентуални коментари
на съответната страна. В доклада и заключенията GREVIO формулира препоръките си относно мерките, които следва да се предприремат от страната за
изпълнение на разпоредбите на Истанбулската конвенция.
Към края на 2020 г. GREVIO е приключил процедурите за първоначална
оценка с приети окончателни доклади по отношение на 17 страни. По отношение на други седем тече процедура за оценка, а от останалите девет страни се
очакват първоначалните доклади, с които да се започне процедурата.52 Първоначалните доклади на GREVIO по приключилите процедури са богат източник
на информация и препоръки за отделните страни. Те са и ценни насоки за тълкуване на разпоредбите на Истанбулската конвенция.
Принципите и стандартите на Истанбулската конвенция имат сила само
за тези държави членки на Съвета на Европа, които са се присъединили към
нея. Макар към края на 2020 г. това да е голямото мнозинство от държавите
членки, част от тях, включително България, които не са го направили, не могат
да се ползват от механизма на нейното прилагане, за да изменят своето законодателство и практики с цел по-добра защита на жените от насилие. За тях
освен другите международни договори, към които те са се присъединили, са
валидни разпоредбите на „мекото право“ на Съвета на Европа в тази сфера. От
тях най-голямо значение има Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на министрите
на Съвета на Европа към държавите членки за защитата на жените от насилие.
Тази препоръка не детайлизира стандратите в такава степен, в каквато това пра52

Информацията е от интернет сайта на GREVIO на: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/,
посетен на 10.01.2020 г.

Към съдържанието »

45

ви Истанбулската конвенция. В нея например няма формулирани изисквания
за криминализиране на конкретни джендърно базирани престъпления, каквито
намираме в глава 5 на конвенцията. Въпреки това, препоръката съдържа значителна част от стандартите на Истанбулската конвенция, както и изисквания
за установяване на подобни механизми за защита от насилие срещу жени и
домашно насилие.
Препоръка Rec(2002)5 използва дефиниция на „насилие срещу жени“,
която е сходна на тази от Истанбулската конвенция: това е „[…] всяко действие на
джендърно базирано насилие, което има за резултат или е вероятно да има за
резултат физическо, сексуално или психологическо увреждане или страдание на
жените, включително заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния
живот“. Препоръката разграничава четри типа подобни действия: насилие в семейството; насилие в общността; насилие, извършено или оправдавано от държавни служители и насилие, извършено в контекста на въоръжени конфликти.
Препоръката предвижда разнообразие от мерки за справяне с това насилие,
които са сходни на тези от Истанбулската конвенция и от Обща препоръка №
35. По-важните от тях включват:


Установяване на правителствено равнище на координиращ орган за
прилагане на мерките за борба с насилието срещу жени;



Събране и публикуване на статистика за размера на насилието срещу жени, неговите причини и последици, както и за здравната, социалната и икономическата цена от него;



Мобилизиране на общественото мнение чрез различни средства за
борба с насилието срещу жени;



Организиране на разнообразни обучения, свързани с насилието
срещу жени, за магистрати, полицейски служители, медицински и
социални работници;



Въвеждане на основно образование за момчетата и момичетата за
преодоляване на предразсъдъците и стереотипните роли на половете, както и обучения на образователите за това как да интегрират
равенството между половете в своята работа;



Окуражаване на медиите да насърчават нестереотипните роли на
жените и мъжете в тяхната работа и да участват в информационни
кампании за борба с насилието срещу жени;



Осигурявана на незабавна и цялостна подкрепа на жертвите на насилие на мултидисциплинарна и професионална основа;



Информиране на жертвите за техните права и за услугите, които те
могат да получат;



Насърчаване на предлагането на спешни услуги като горещи теле-
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фонни линии за жертви на насилие, както и за лица, които са заплашени от такова;


Осигуряване на необходимата психологическа и морална подкрепа
за децата, които са жертви на насилие;



Гарантиране, че жертвите няма да претърпят вторична виктимизация или каквото и да било джендърно нечувствително третиране от
страна на полицията, здравни и социални служби, както и от органите на правосъдието;



Разследване по общия ред и подходящи санкции за всички форми
на насилие срещу жени, включително изнасилването в интимните
партньорства, злоупотреба със социалното положение и с уязвимостта на жертвата;



Специални процедури за защита на жертвите в хода на наказателните производства;



Спиране на давността до навършване на пълнолетие на жертвата;



Организиране на специални програми за извършители на насилие,
целящи предотвратяване на бъдещо насилие;



Недопускане изневярата да се третира като извинение за домашно
насилие;



Осигуряване на възможност за определяне на привременни мерки
за защита на жертвите;



Криминализиране на всички форми на насилие в институционален
контекст – в затворите, психиатричните и други институции;



Криминализиране на всички форми на насилие срещу жени „в името
на честта“ и предприемане на разнообразни мерки за превенция на
този тип насилие;



Забрана на насилствените бракове, превенция и прекратяване на
практиките на продажба на деца във всичките им форми.

Практиката на Европейския съд по правата на човека е на свой ред източник на стандарти, които са валидни не само в специфичния контект на конкретното дело, но и като общи указания за дължимо поведение на държавите членки. Съдът е разгледал значителен брой дела, свързани с джендърно базирано
насилие срещу няколко държави членки на Съвета на Европа. Така в решението
си по делото Опуз срещу Турция от 2009 Съдът установява нарушение на член
14 във връзка с член 2 и член 3 от Конвенцията в случай на системно насилие
от страна на съпруг спрямо своята съпруга, за което властите са знаели, но не
са предприемали своевременно ефективни мерки, за да го предотвратят. Насилието ескалира и се стига до убийството на майката на съпругата след като тя
предприема действия да изведе дъщеря си от града, в който живее семейството.
Според Съда:
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„Имайки предвид горната констатация, че общата и дискриминационна пасивност на съдебните власти в Турция, макар и неумишлена,
засяга най-вече жените, Съдът смята, че насилието, претърпяно от
жалбоподателката и майка ѝ, може да се счита за джендърно базирано насилие, което е форма на дискриминация срещу жените. Въпреки
реформите, провеждани от правителството през последните години, общата липса на реакция от страна на съдебната система и безнаказаността, с която се ползват насилниците, както беше установено в настоящия случай, доказва, че липсва достатъчно желание да
бъдат предприети необходимите действия за справяне с домашното
насилие“.53
В по-късната си практика Съдът утвърди този подход по други дела. Така
по делото Талп срещу Италия от 2017 г. Съдът установи нарушение на член 14
във връзка с членове 2 и 3 от Конвенцията заради мудността на италианските
власти да предприемат необходимите мерки за защита на жалбоподателката от
домашно насилие. По това дело тя е била жертва на насилие от страна на своя
съпруг на няколко пъти, при което компетентните национални власти са били
известени. Но те не са предприели разследване, нито мерки за защита на жалбоподателката в продължение на седем месеца. Съпругът ѝ бил осъден за нанасяне на тежка телесна повреда едва три години по-късно. Съдът установява,
че подценявайки сериозността на насилието италианските власти на практика
са го насърчили. Поради това жалбоподателката е била жертва на дискриминационно насилие в нарушение на член 14.54
По делото Володина срещу Русия от 2019 г. Съдът установи, че жалбоподателката е жертва на домашно насилие в ситуация, в която националната
правна рамка не определя домашното насилие нито като отделно престъпление, нито като отегчаващо вината обстоятелство при други престъпления, но, от
друга страна, установява минимален праг на тежестта на нараняванията, необходими за обръзуване на досъдебно производство от общ характер. Тази правна
рамка според Съда не отговаря на изискванията към позитивните задължения
на държавата да създаде и прилага ефективна система на наказване на всички
форми на домашно насилие и да осигури ефективни предпазни мерки за жертвите. Липсата на законодателство за борба с домашното насилие на системно
ниво, показва нежеланието на властите да признаят сериозността на проблема
с домашното насилие в Русия и неговия дискриминационен ефект върху жените. Толерирайки дълги години климат, благоприятстващ домашното насилие,
руските власти не са успели да създадат условия за равенство между половете,
което да позволи на жените да живеят без страх от насилия и да се възползват

53
54

ECtHR, Opuz v. Turkey, No. 33401/02, Judgment of 9 June 2009, § 200, достъпно онлайн на: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945.
CEDH, Talpis c. Italie, no. 41237/14, Arrêt du 2 mars 2017, § 145, достъпно онлайн на: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-171994.
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от еднаквата защита на закона. Поради това Съдът установява нарушение на
член 14 във връзка с член 3 от Конвенцията.55
ЕСПЧ е демонстрирал подобен подход към домашното насилие и по редица други дела, по които той намира нарушение на антидискриминационанта разпоредба на член 14 от Конвенцията наред с други разпоредби.56 Съдът е
установил нарушения на разпоредби на Конвенцията без връзка с член 14 и в
много други случаи на насилие срещу жени.57
Насилието срещу жени заема важно място и в работата на Комисаря
по правата на човека на Съвета на Европа (Комисарят). Препоръки за борба с
него са формулирани в няколко доклада след наскоро направени посещения в
държави членки. Така в доклада за Армения Комисарят изказва загриженост за
малкия брой защитени жилища за жертви на домашно насилие и препоръчва
тяхното увеличаване в съответствие с препоръките на органите на Съвета на
Европа.58 В доклада си за посещението в Румъния Комисарят изразява загриженост за малкия брой защитени жилища за жертви на домашно насилие, за
бавното издаване на заповеди за защита и за дискриминацията, пред която са
изправени жените жертви на домашно насилие от правоприлагащите органи и
съдебната система и безнаказаността на агресорите.59 В доклада си след посещението в Унгария Комисарят призовава унгарските власти да удвоят усилията
си за обучение на правоприлагащите органи относно джендърно базираното
насилие, да предприемат мерки за по-широкото повишаване на осведомеността сред обществото и да включат липсата на съгласие изрично в състава на изнасилването в Наказателния кодекс. Комисарят също така призавава властите
да събират системно данни за разпространението на джендърно базираното
насилие и по-специално за броя на разследванията, съдебните дела и присъдите в такива случаи.60 В доклада си след посещението в Полша Комисарят също
55
56

57
58
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ECHR, Volodina v. Russia, No. 41261/17, Judgment of 9 July 2019, § 132 – 133, достъпно онлайн на:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194321.
Вж.: ECtHR, Eremia v. the Republic of Moldova, No. 3564/11, Judgment of 28 May 2013, достъпно онлайн
на: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119968; ECtHR, Mudric v. the Republic of Moldova, No. 74839/10,
Judgment of 16 July 2013, достъпно онлайн на: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122375; ECtHR,
T.M. and C.M. v. the Republic of Moldova, No. 26608/11, Judgment of 28 January 2014, достъпно онлайн
на: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140240; CEDH, Halime Kılıç c. Turquie, no. 63034/11, Arrêt du 28
juin 2016, достъпно онлайн на: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164689; ECtHR, Bălșan v. Romania,
No. 49645/09, Judgment of 23 May 2017, достъпно на: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173619.
Вж. информационните фишове на ЕСПЧ за насилието срещу жени и домашното насилие на: https://
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=, посетено на 15.01.2021 г.
Rеport of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Dunja Mijatovic Following her
Visit to Armenia from 16 to 20 September 2018, CommDH(2019)1, Strasbourg, 29 January, 2019, § 44,
достъпно онлайн на: https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-armenia-from-16-to-20-september2018-by-dunja-m/168091f9d5.
Rеport of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Dunja Mijatovic Following her Visit
to Romania from 12 to 16 November 2018, CommDH(2019)5, Strasbourg, 28 February 2019, §§ 87, 88,
90, достъпно онлайн на: https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-romania-from-12-to-16-november2018-by-dunja-mi/1680925d71.
Rеport of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Dunja Mijatovic Following her Visit
to Hungary from 4 to 8 February 2019, CommDH(2019)13, Strasbourg, 21 May 2019, § 167, достъпно
онлайн на: https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunjamija/1680942f0d.
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изразява загриженост за недостатъчния брой защитени жилища за жени, жертви на домашно насилие, както и за необоснованото прекратяване на финансирането на дейността на НПО, които се занимават с насилие срещу жени.61
Комисарят изрази загриженост и формулира редица препоръки в сферата на насилието срещу жени и в доклада си след посещението в България от 25
до 29 ноември 2019 г. Комисарят настоятелно призовава властите да подновят
дебата за ратификацията на Истанбулската конвенция, да се борят с вредните
наративи и да подобрят осведомеността на обществото относно нуждата от
по-добра защита за жертвите на насилие над жени и домашно насилие. Тя също
така призова властите да се борят с всички форми на дискриминация срещу
жени в правоприлагането, както и със сексистките предразсъдъци, произтичащи от идеята за подчиненото положение на жените или от стереотипните роли
на жените и мъжете в обществото, които подхранват погрешни представи и
социална търпимост към насилието над жени и домашното насилие. За целта
следва да се събират данни за всички форми на джендърно базирано насилие над жени, разбити по съответните показатели, включително пол, възраст и
връзка между жертвата и извършителя. По отношение на измененията в националното законодателство Комисарят призовава за изменения в Наказателния
кодекс така, че изрично да се криминализира изнасилването в брака, както и за
изменения в състава на изнасилването съобразно стандартите и препоръките,
съдържащите се в Обща препоръка № 35 на КПДОЖ. Комисарят обръща внимание и на недостатъчния брой защитени жилища за жертви на насилие и призовава за увеличаване на броя на кризисните центрове и другите социални услуги
за жертви на насилие над жени и домашно насилие. Тя също така призовава
властите да насърчават и подпомагат, на всички равнища, включително чрез
адекватно финансиране, работата на НПО, ангажирани в борбата с насилието
над жени и домашното насилие.62
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Rеport of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Dunja Mijatovic Following her
Visit to Poland from 11 to 15 March 2019, CommDH(2019)17, Strasbourg, 28 June 2019, §§ 123, 125,
достъпно онлайн на: https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-poland-from-11-to-15-march-2019-bydunja-mijato/168094d848.
Доклад за посещението на Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович
в България от 25 до 29 ноември 2019 г., CommDH(2020)8, Страсбург, 10 март 2020 г., § 69 – 76,
достъпно онлайн на: https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-bulgaria-from-25-to-29-november2019-by-dunja-m/16809cde16.
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VІ. СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

Ангажиментът на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
с борбата с насилието срещу жени датира още от документа на Московската
среща по човешкото измерение през 1991 г. Там държавите членки поемат ангажимент да „[…] се стремят да премахнат всички форми на насилие срещу жените
и всички форми на трафик на жени и експлоатация на проституцията на жените,
включително чрез адекватни законодателни забрани на такива актове и други
подходящи мерки“.63 От тогава досега насилието срещу жени е стояло често в
дневния ред на форумите на ОССЕ, макар че препоръките, които са формулирани са като правило общи. Този им характер не е дал възможност те да се превърнат във водещи стандарти както на международно, така и на национално
ниво.
Насилието срещу жени е било тема както на документи на ОССЕ с пообщ характер, така и на такива, които са специфично фокусирани върху него.
Сред последните следва да се отбележат три решения на Съвета на министрите
на ОССЕ: Решение № 15/05: Предотвратяване на насилието срещу жени (Любляна 2005 г.); Решение № 7/14: Предотвратяване и борба с насилието срещу
жени (Базел 2014 г.); Решение № 4/18: Предотвратяване и борба с насилието
срещу жени (Милано 2018). И трите решения съдържат общи препоръки за превенция и борба с насилието срещу жените, които не представляват нищо ново
в сравнение със стандартите и общите препоръки, формулирани от органи на
ООН и Съвета на Европа (вж. текстовия прозорец за препоръките от последното
от тези решения).
Препоръки от Решение № 4/18 на Съвета на министрите на ОССЕ (Милано
2018 г.)
Съветът на министрите на ОССЕ препоръчва на държавите членки:
63

OSCE, Document of the Moscow Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, Moscow,
3 October 1991, § 40.7, достъпно онлайн на: https://www.osce.org/odihr/elections/14310.
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1.

Да осигурят достъп до правосъдие, ефективно разследване, преследване на извършителите, както и да осигурят, при зачитане на
техните права на неприкосновеност на личния живот, адекватна защита, рехабилитация и подкрепа за реинтеграция на жертвите на
всички форми на насилие над жени и момичета;

2.

Да предприемат действия, включително чрез повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на въоръжените сили, правоприлагащите органи, съдебните системи и други юридически
специалисти, насочени към предотвратяването и борбата с всички
форми на насилие над жени и момичета;

3.

Да предприемат подходящи мерки за осигуряване на образование
за джендърно равенство, човешки права и ненасилствено поведение, като по този начин допринесат за предотвратяването на всички
форми на насилие над жени и момичета, което може да включва:
вредни практики, сексуално насилие, домашно насилие, както и сексуален тормоз;

4.

Да организират кампании за повишаване на осведомеността относно рисковете от специфични форми на насилие, пред които са изправени жените и момичетата, включително чрез цифровите технологии, както и относно техните права и подкрепата за жертвите на
такова насилие;

5.

Да предприемат действия за справяне с насилието, злоупотребите,
заплахите и тормоза, включително чрез цифровите технологии, насочени към жени;

6.

Да предприемат мерки, в консултация с компании, които работят в
сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ),
за справяне с конкретни форми на насилие, пред които са изправени
жените и момичетата чрез цифрови технологии;

7.

Да окуражават всички заинтересувани, включително тези, ангажирани в политическия процес, да допринасят за борбата с всички
форми на насилие срещу жени, включително тези, ангажирани в
професионална дейност, която се упражнява публично и/или в интерес на обществото чрез повдигане на въпроса в публични дебати
и разработване на инициативи за повишаване на осведомеността
и други подходящи мерки, като се вземе предвид и смразяващото
въздействие на такова насилие върху младите жени;

8.

Да въвеждат инициативи в съответните политики и стратегии на
национално ниво за насърчаване на ангажираността на мъжете и
момчетата в превенцията и борбата с насилието сред жените и момичета, включително чрез прилагане на дейности за повишаване на
осведомеността, фокусиращи се върху положителните, равноправни и ненасилствени роли, които мъжете и момчетата могат да играят
52
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в това отношение, и чрез признаване и справяне с негативните нагласи, поведения и джендърни стереотипи, които поддържат такова
насилие;
9.

Да предприемат мерки за борба със сексуалния тормоз в публични
и частни пространства, включително на работното място и в образователните институции, и да насърчават публични и частни работодатели да прилагат такива мерки;

10. Да предприемат мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички момичета и да укрепват икономическото
овластяване и икономическата независимост на жените, включително чрез осигуряване на недискриминационни политики и практики
по заетост, осигурявайки равен достъп до образование и обучение,
еднакво възнаграждение за равен труд и равен достъп до и контрол
над икономическите ресурси;
11. Да окуражават участието на гражданското общество в предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и момичета.
Сред другите документи на ОССЕ, в които се съдържат ангажименти за
превенция и борба с насилието срещу жени, следва да бъдат отбелязани Хартата за европейска сигурност, приета на Истанбулската среща през 1999 г.64 и
документът от Софийската среща на Съвета на министрите на ОССЕ от 2004 г.65
Наред с това ОССЕ публикува интензивно и провежда обучения по темата за
насилието срещу жени в държави членки.

64
65

OSCE, Istanbul Document 1999: Charter for European Security, Istanbul, 1999, § 24, достъпно онлайн на:
https://www.osce.org/mc/17502.
OSCE, Twelfth Meeting of the Ministerial Council, 6 and 7 December 2004, Soﬁa 2004, § 44с, достъпно
онлайн на: https://www.osce.org/mc/41813.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Относимите към България международни стандарти за превенция и
борба с насилието срещу жените и домашното насилие са добре консолидирани и хармонизирани сред различните органи на ООН, Съвета на Европа, Европейския съюз и ОССЕ. В най-цялостен вид те се съдържат в Конвенцията за
превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие на Съвета
на Европа. България не е страна по тази конвенция, а решението на българския
Конституционен съд от 27 юли 2018 г. прави присъединяването към този международен договор изключително трудно в краткосрочен план. Въпреки това,
както се вижда от горното изложение, принципите и основната част от стандартите на Истанбулската конвенция се съдържат в другите документи и препоръки на редица международни органи по правата на човека. Ако България гледа
сериозно на своите международни задължения, тя следва да ги възприеме в
своето законодателство и практика, които към настоящия момент се разминават сериозно с тях. В този смисъл са и специфичните препоръки на органи на
ООН и на Съвета на Европа към България. Тези специфични препоръки не са
изчерпателни. Към тях, изхождайки от международните стандарти, могат да се
добавят още много други. Българският законодател следва да направи цялостен
преглед на действащото законодателство за борба с насилието срещу жени и
домашното насилие и го съобрази с тях.
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МЕЖДУНАРОДНОТО И ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО
И ПРЕПОРЪКИ КЪМ БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО
НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
Настоящото изследване е посветено на относимите към България стандарти и препоръки,
свързани с насилието срещу жени и домашното насилие, една бързо развиваща се дейност за
защита на правата на човека както на международно, така и на национално ниво.
В първата част на настоящата разработка са изяснени основни принципи и понятия, свързани
с предмета на изследването. Във втората част са представени в обобщен вид правото на
Европейския съюз (ЕС), свързано с насилието срещу жени и домашното насилие, както и
дейността в тази сфера на няколко европейски институции. В третата част са представени
правно обвързващите стандарти, общите препоръки и специфичните препоръки към
България на органи на Организацията на обединените нации (ООН). В четвъртата част са
представени стандартите и препоръките на две регионални организации, в които България
членува – Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
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